
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 20 december 2022  
Ons kenmerk 51/5.7/2022002098  
Behandeld door team Bestuur en Concernzaken   
Onderwerp: Jaarplan 2023 GOA Publiek  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij treft u ter informatie aan het Jaarplan 2023 van GOA Publiek. In decem-
ber 2022 hebben wij besloten in te stemmen met deelname in de deelnemersraad 
van de Stichting GOA Publiek per 1 januari 2023. Hierover bent u onlangs geïn-
formeerd. Wij hadden om die reden nog geen formele rol bij het vaststellen van 
het Jaarplan 2023. 
 
De provincie heeft het definitieve Jaarplan 2023 na vaststelling door het bestuur 
op 22 november 2022 ontvangen. Conform het protocol verbonden partijen  
ontvangt u hierbij het jaarplan ter informatie. Hierin kunt u lezen dat GOA inzet 
op twee pijlers te weten: 
1. een bijdrage leveren aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid Noord- 

Nederland; 
2. het borgen van toekomstige instroom van kwalitatief goed personeel in de 

publieke sector. 
 

Het GOA Publiek geeft aan dat het lijkt alsof in de laatste maanden de beide  
pijlers elkaar in evenwicht houden, maar de overspannen arbeidsmarkt dwingt 
organisaties - dus ook de publieke - om zoveel mogelijk wegen te bewandelen 
om nieuw personeel aan te trekken. Vanuit die beweegreden wordt de GOA  
Publiek steeds vaker gevonden. En hoewel de verwachting is dat in 2023 iets 
meer lucht komt in de arbeidsmarkt, zal deze nog steeds tamelijk krap zijn. Ook 
is te lezen dat een goede startplek en adequate begeleiding tijdens het traject, 
nu meer nodig is dan ooit. En dus ook de eerste pijler - ondanks de krappe  
arbeidsmarkt - van groot belang is.  
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Beide zaken passen bij onze provinciale doelen. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
Bijlage Jaarplan 2023 GOA Publiek 
mb/coll. 









Relevante ontwikkelingen

De wereld om ons heen verandert snel. De arbeidsmarkt heeft in het afgelopen jaar een 
ongekende krapte laten zien, maar blijft tegelijkertijd ook kwetsbaar voor ontwikkelingen 
rond Corona, oorlog en andere ontwikkelingen die de economie beïnvloeden. Daarnaast 
spelen ook andere sociaal maatschappelijke trends een belangrijke rol in de kansen voor de 
GOA Publiek op de korte en middellange termijn.

1) Corona. Het verloop van de pandemie blijft op zijn zachtst gezegd onvoorspelbaar. Het virus muteert nog steeds en de 

maatschappij heeft moeten leren schakelen tussen volledige vrijheid en strenge maatregelen als een lockdown. Niemand die 

weet wat het virus in 2023 gaat doen; het virus zal naar alle waarschijnlijkheid niet meer de hele samenleving platleggen zoals 

in de afgelopen jaren. De WHO meldde in september 2022 dat “de pandemie inmiddels achter ons ligt”. Maar dat het virus 

nog steeds invloed zal hebben op de samenleving wordt door niemand in twijfel getrokken, al was het alleen maar om de al 

bestaande krapte op de arbeidsmarkt nog sterker te voelen in het “Corona-seizoen”.

2) Mentale gesteldheid. Een van de effecten van Corona die inmiddels wel steeds zichtbaarder wordt, is de mentale gesteldheid 

van met name de jongere generatie. Juist in de fase van hun leven dat er grenzen opgezocht en verlegd moeten worden, zijn veel 

jongeren de afgelopen twee jaar grotendeels gebonden geweest aan huis. Dit heeft een groot effect op de mentale gezondheid 

van deze jongeren. Zo zei bijvoorbeeld 84% van de middelbaar scholieren in 2019 (zeer) gelukkig te zijn, in het najaar van 2021 

is dit percentage gedaald tot 77%. Twintig procent van de jongeren worstelt met de gevolgen van Corona, door eenzaamheid 

of verlies van een dierbare. Dit merken we ook bij de GOA. We horen meer situaties terug van verminderd zelfvertrouwen en 

mensen die zoekend zijn. Voor de GOA ligt hier dus een opdracht. 

3) Aanvullend hierop specifiek voor de traineeprogramma’s: Het beeld dat hoogopgeleide jongeren “zichzelf wel redden” is niet 

het beeld dat wij zien in onze traineeprogramma’s. Ook “onze” trainees hebben de ondersteuning van een gedegen programma 

nodig om een goede start te maken. In de intervisies, workshops en andere activiteiten horen we steeds vaker terug dat het 

traineeprogramma meer is dan een zachte landing na de studie of een handig alternatief voor een snelle onboarding. In de 

afgelopen jaren is regelmatig gebleken dat een goed traineeprogramma het verschil maakt tussen een succesvolle start of een 

start waarin teleurstelling en daaropvolgend een gebrek aan zelfvertrouwen de boventoon voeren.

4) Andere uitdagingen en armoede. Corona is slechts een van de oorzaken van de mentale uitdagingen van veel jongeren. Door 

alle berichten over oorlog, klimaatcrisis, energiecrisis, woningnood en toenemende armoede is het aantal jongeren dat in een 

permanente stress-situatie verkeert drastisch aan het toenemen. Daarnaast is het niet alleen de berichtgeving, maar hebben 

veel jongeren ook concreet hinder van de toegenomen kosten voor levensonderhoud en energie. Zij hebben daadwerkelijk 

toenemend last van armoede. Het is lastig inschatten hoe groot deze effecten zijn, maar we herkennen deze signalen steeds 

vaker in gesprekken.

5) Thuiswerken. Thuiswerken is, naar wordt verwacht, een blijvertje. Meer thuiswerken betekent ook minder ‘onboarding’ en meer 

drempels bij de begeleiding. Een aantal keren hebben organisaties al aangegeven met dit dilemma te worstelen. Aan de ene kant 

vormt dit een bedreiging, aan de andere kant kan het ook een kans zijn voor de GOA om het belang van de begeleiding nog eens 

extra te benadrukken. 

6) De arbeidsmarkt op middellange termijn. De arbeidsmarkt laat zien dat de krapte die voor COVID al steeds duidelijker 

zichtbaar werd, ook nu bepalend zal zijn voor de verhouding tussen vraag en aanbod. De verwachting vanuit het UWV is 

dat de krapte in 2022 piekt en daarna, in 2023, weer iets terugloopt en stabiliseert. De hoge inflatie en energieprijzen nopen 

nu al veel ondernemers om te stoppen of de productie te verminderen. De gevolgen hiervan zullen de komende maanden 

steeds duidelijke merkbaar worden. Zo loopt de werkloosheid sinds augustus 2022 al iets op, naar 3,8% in september 2022. 

Desalniettemin: nog steeds zal de krapte in 2023 fors zijn en daar zal de GOA rekening mee moeten houden. Extra aandacht voor 

de werving van kandidaten blijft daarom van groot belang.

7) Participatie jongeren. De participatie van jongeren op de arbeidsmarkt loopt sinds augustus 2022 iets terug, van 76,1% naar 

74,9%. Jongeren blijven traditioneel een zeer kwetsbare groep, die een afkoelende arbeidsmarkt als eerste voelt als gevolg van 

het feit dat er relatief veel jongeren werken in flexbanen. Daarnaast valt ook op dat met name de jongeren met afstand tot de 

arbeidsmarkt het in de afgelopen jaren moeilijker hebben gekregen: jongeren zonder startkwalificatie, met maximaal een MBO-2 

opleiding, met een migratie achtergrond of met gezondheidsbeperkingen. Voor deze groep blijven de inspanningen vanuit de 

GOA Publiek dus zeer zinvol en noodzakelijk.

8) Verzilvering. Deze staat al tien jaar in de jaarplannen op de lijst van ontwikkelingen en is nog steeds relevant. De effecten van 

verzilvering zijn de afgelopen jaren steeds zichtbaarder geworden en dat zal nog wel even blijven. De noodzaak voor nieuwe, 

jonge instroom wordt de laatste veel vaker aangegeven als reden om een leerbaan of traineeship beschikbaar te stellen. 

9) Upgrading. Steeds meer functies schalen op in niveau. Of: steeds meer functies op de lager niveaus faseren uit. Het aantal MBO 

functies staat daarmee onder druk, al helemaal als we het hebben over de niveaus 2 en 3. Dit kan een negatief effect hebben op 

de beschikbare leerbanen. Toch passen daar twee kanttekeningen bij:

 a. In veel uitvoerende beroepen (Groen, Grijs) is van deze opschaling geen enkele sprake. De Verwachting is dat het aantal de

  komende jaren stabiel blijft. De GOA Publiek heeft al veel van deze beroepen in de groep bbl-ers zitten. Wel verwachten we

  dat ook deze groep langzaamaan meer meegenomen moet worden in het ontwikkelen van sociale vaardigheden. 

  Daar kunnen we een rol in spelen.

 b. Het is de vraag of ook in de andere beroepen de teruggang in aantallen leerbanen echt gaat gebeuren, of dat er gezien

  de krapte op de arbeidsmarkt toch weer een steviger beroep wordt gedaan op de lagere niveaus. Immers: werkgevers

  zullen creatiever moeten omgaan met inzet van mensen als het aantal hogeropgeleiden schaarser worden. De wal keert het

  schip. Op de langere termijn ligt het voor de hand dat het belang om de jongeren op de lagere niveaus actief te betrekken

  op de arbeidsmarkt door extra scholingsprogramma’s

10) Ontwikkelingen binnen het onderwijs. Sommige opleidingen faseren langzaam uit, andere zijn in opkomst. Mooie voorbeelden 

van het laatste zijn de KCC medewerker, Projectondersteuning. Daarnaast worden kwalificatiedossiers vanuit het ministerie 

regelmatig aangepast aan de eisen van de huidige tijd, zoals recentelijk de profielen voor Business Services (voorheen onder 

andere management Assistent, secretarieel en administratief ). De GOA Publiek dient op al deze ontwikkelingen mee te bewegen. 

11) Hogere kosten. Op Prinsjesdag is de rijksbegroting gepresenteerd. De hogere kosten voor levensonderhoud van burgers worden 

voor een deel gecompenseerd door de overheid. Een deel van deze hogere rijksuitgaven worden weer bekostigd door hogere 

kosten voor het bedrijfsleven. Een verhoging van de Vennootschapsbelasting is daar een voorbeeld van. Er zijn ook andere 

factoren die de bedrijfskosten verhogen. De sociale lasten worden hoger, onder andere door de invoering van de PAWW-regeling 

(een compensatieregeling voor de ziektedagen die geldt voor uitlenende organisaties).

12) Hogere lonen. De meeste cao’s voorzien een stijging. Ook het minimumloon gaat fors omhoog. In het afgelopen jaar is de GOA 

met de meeste inleners al in gesprek geweest dat, gezien de krappe arbeidsmarkt, het bieden van een salaris dat hoger ligt dan 

het minimumloon de kans op het vinden van een geschikte kandidaat flink verhoogt. Toch zijn er nog wel bbl-ers aan de slag op 

minimumloon. Nu dit minimumloon fors zal stijgen, is er een kans dat het werven van leerbanen lastiger zal worden, vooral voor 

die plekken waar kwetsbare jongeren een kans kunnen krijgen. Gezien de arbeidmarkt zal dit effect naar verwachting beperkt 

blijven. 
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Afschrijvingskosten

Afschrijvingskosten inventaris 3.098 2.172 

3.098 2.172 

Huisvestingskosten

Huur gebouw 15.314 14.485 

Servicekosten gebouw 5.973 3.728 

Huur parkeerplaatsen 1.903 1.507 

Overige huishoudelijke kosten 500 500 

Overige huisvestingkosten 300 300 

23.990 23.990 20.520 

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 500 500 

Telefoonkosten 3.500 3.000 

Porti / bezorging 4.500 4.000 

Bedrukt papier/enveloppen 1.250 1.750 

Automatiseringskosten 30.000 30.000 

Computerlicenties 175 - 

Toners, cartridges 500 500 

40.425 39.750 

Administratie- en advieskosten

Uitvoering administratie 24.000 23.000 

Accountantskosten 10.000 9.300 

Juridisch advies 5.000 - 

39.000 32.300 

(in euro's) 2023 2022

Autokosten

Leasekosten 7.869 7.628 

Overige autokosten 3.000 2.500 

10.869 10.128 

Verkoopkosten

Huisstijl en website 5.000 4.000 

5.000 4.000 

Algemene kosten

Verzekeringen 7.400 3.100 

7.400 3.100 

Andere kosten

Organisatiekosten: promotie & representatie 1.500 5.800 

Overige organisatiekosten 4.000 4.000 

Bijdragen, contributies 750 750 

Confererentiekosten 10.000 3.000 

Projectkosten (opleidingskosten) 22.500 26.000 

38.750 39.550 

Onvoorzien - -

Totaal baten 3.632.642 2.769.717 

Totaal lasten 3.540.751 2.697.054 

RESULTAAT 91.891 72.663 

Belastingen

Vennootschapsbelasting 21.555 650

21.555 650

(in euro's) 2023 2022

Financiële baten en lasten

Betaalde rente - - 

Bankkosten 1.250 650 

Boetes - - 

Afgeboekte betalingsverschillen - - 

1.250 650 

Begroting Begroting

Toelichting op de begroting

Factoren die de marge verhogen: Een factor die een positieve invloed heeft op de hoogte van het resultaat, is de 

toegenomen hoogte van de gemiddelde lonen. Door een kleinere kloof tussen Vast en Flex worden extra looncomponenten 

verplicht, zoals de eindejaarsuitkering. Een andere oorzaak is de volgende stap in het dichterbij elkaar brengen van Vast en Flex. 

Voor de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt gold tot dusver een uitzonderingspositie met bijvoorbeeld het toekennen van 

secundaire arbeidsvoorwaarden als het IKB. Deze uitzondering vervalt het komende jaar grotendeels. Het minimumloon wordt 

fors verhoogd naar 14 euro/uur. Daarnaast voorzien we bij alle CAO’s dat er verhogingen worden onderhandeld. En los daarvan 

dwingt de arbeidsmarkt ook om de jongeren hoger in te schalen. Dit leidt tot een hogere loonsom en daarmee, met dank aan 

de opslagfactor, tot een hogere omzet. 

Factoren die marge verlagen: In het afgelopen periode zijn de werkgeverslasten gestegen en ook voor 2023 staan er weer

nieuwe kostenverhogingen op de rol:

• Een van de oorzaken is de invoering van de PAWW-regeling. Deze regeling repareert de verkorte duur van de WW en

 de loongerelateerde WGA-uitkering. Deze is in 2016 verkort van maximaal 38 naar maximaal 24 maanden. Alle werkgevers

 die onder de werkingsfeer van de cao voor de uitzendkrachten/de ABU-cao vallen, zijn verplicht de PAWW toe te passen

 en de premie in te houden en af te dragen aan SPAWW. Werkgevers die zijn aangesloten bij de ABU of de NBBU zijn

 daarnaast verplicht de werknemer een bruto compensatie te betalen. Deze verplichting kan ook gelden voor werkgevers 

die de cao voor uitzendkrachten van toepassing hebben verklaard in de eigen arbeidscontracten, zoals de GOA

• De pensioenpremies krijgen waarschijnlijk al in 2023 een hogere grondslag. Hiervoor is een extra bedrag ad EUR 24.000 in 

de post pensioenen opgenomen om deze verdubbeling voor een deel van de medewerkers op te vangen. 

• De vennootschapsbelasting wordt fors verhoogd, van 15% naar 19%

• De GOA verwacht meer te moeten investeren in het geestelijke welzijn van de medewerkers. In de begroting is daarvoor 

een post opgenomen onder de Arbo-kosten

• De GOA verwacht dit jaar ook meer kosten voor leegloop. Dit zijn de jongeren in fase B (detachering) die ziek worden 

en wel op de loonlijst blijven staan. Door de geconstateerde hogere psychische klachten is daarom een post ad 26.000 

opgenomen. 

14 15






