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RAADSINFORMATIEBRIEF  
19R.00854 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum :  01-09-2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder Becht 
Portefeuille(s)  : Arbeidsmarkt 
Contactpersoon : R. Bos 

Tel.nr. : 8572 

E-mailadres : bos.r@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Herijking Woerden Werkt 

 

Kennisnemen van: 
Herijking Woerden Werkt.  
 

Inleiding: 
 Het programma “Woerden Werkt” is een project dat is opgenomen in het economisch actieplan van 2015 
met als doel om de werkgelegenheid te stimuleren. Hier zijn meerdere projecten uit voortgekomen. Denk 
hierbij aan: 
 

- Moespark Molenvliet: werkverschaffing voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; 
- De Kom binnen bij bedrijven-dagen: matchen van werkzoekenden en werkgevers; 
- Ondernemersacademie: startende ondernemers opleiden en begeleiden; 
- Kaasacademie: gericht op onderwijs, recreatie en toerisme rondom kaas; 
- Over Rood: hulp aan ondernemers met slechte bedrijfsresultaten 

- MBO elektronica: opleidingsrichting bij het ID-college; 
- Pak je kansen-dag: hulp bij solliciteren voor werkzoekenden.  

 

Het college heeft hier destijds op ingezet en daarmee diverse projecten gefaciliteerd. De “Kom Binnen Bij 
Bedrijven Dagen” is een voorbeeld van een geslaagd project. Door de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen zijn 
ieder jaar werkzoekenden aan het werk gekomen binnen de gemeente. Het betrof zowel 
uitkeringsgerechtigden die aan een baan kwamen als niet uitkeringsgerechtigden die een overstap maakten 
naar ander werk. Dit Woerdense concept is in de regio veel overgenomen vanwege de goede resultaten 
voor zowel werkgevers als werknemers.     
 

De initiatieven waren zeer divers van aard, het ene initiatief was succesvoller dan het andere en de focus 
lag op het verlagen van de werkloosheid. De afgelopen periode is er echter sprake van aanhoudende 
hoogconjunctuur en daardoor is de werkloosheid relatief laag. Tegelijkertijd is er sprake van krapte op de 
arbeidsmarkt in de sectoren techniek, maakindustrie, ICT, zorg en horeca. Deze krapte heeft een 
remmende werking op de economie.  
 

In 2019 is daarom besloten om het programma te herijken, zonder direct alle initiatieven stop te zetten. Het 
doel van de herijking was meer focus aan te brengen in het programma, zodat er meer synergie tussen de 
initiatieven ontstaat. Hierbij is, mede ingegeven door de huidige hoogconjunctuur, gekozen voor een focus 
gericht op de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  
 

 



Pagina 2 van 4 

 

De herijking Woerden Werkt is opgenomen in het Economisch Actieplan 2019-2022. In deze 
raadsinformatiebrief wordt een nadere toelichting hierop gegeven en wordt de stand van zaken van diverse 
projecten belicht.   

 

Kernboodschap: 

De herijking Woerden Werkt, opgenomen in het Economisch Actieplan 2019-2022, heeft tot doel de focus te 
verleggen naar verbeterde aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de kraptesectoren. Dit sluit 
beter aan bij de huidige economische situatie. De focus komt te liggen op de TechnoHub en op het 
uitvoeren van de MKB-deal Utrecht-West..  
 

Hierbij een stand van zaken met betrekking tot de projecten van Woerden Werkt: 
 

Woerdens Techniek Talent (TechnoHub) 
Het WTT is een initiatief vanuit het (technisch) bedrijfsleven om jongeren enthousiast te maken over 
technische beroepen en zodoende de krapte in personeel te bestrijden. De bedrijven die verenigd zijn in het 
WTT gaan gezamenlijk de TechnoHub bouwen waar les gegeven kan worden in technische vakken aan 
basis- en middelbare scholieren zodat zij geïnteresseerd kunnen raken in techniek en deze interesse 
betrekken bij hun studiekeuze.  
 

Een initiatief dat we als gemeente faciliteren waar mogelijk. De gemeente heeft om die reden een 
cofinanciering toegezegd van 50.000,-. Deze cofinanciering was ook nodig om een subsidie van het 
ministerie van Economische Zaken aan te kunnen trekken. Deze zogenoemde ‘’MKB-deal Utrecht-West’’ is 
vervolgens ook binnengehaald door het WTT. De verbouwing is zo goed als klaar en de opening is in 
september 2020.  
 

Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV) 
Een van de partners van het WTT is het CIV Smart Technology.  
Een CIV werkt als katalysator voor onderwijsinnovatie en het CIV Smart Technology is voor de gemeente 
Woerden dan ook relevant wegens de relatief grote maakindustrie en technische bedrijvigheid. Het CIV 
ontwikkelt bijvoorbeeld modulaire vormen van gecertificeerd onderwijs of hele korte leerlijnen in 
samenwerking met het WTT.  
 

Naast het CIV Smart Technology is er ook gestart met een CIV voor Welzijn en Zorg. Het CIV Welzijn en 
Zorg is momenteel bezig met verschillende partners in Woerden om mogelijk projecten mee op te zetten.  
 

Kaasacademie 

 

De kaasacademie is een samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente om de Woerdense 
kaassector een gezicht te geven en een opleidingsfaciliteit voor deze sector te faciliteren. De 
onderwijsactiviteiten hebben tot nu toe niet de schaal bereikt die vooraf verwacht was en het commitment 
vanuit het bedrijfsleven blijkt minder groot dan vooraf gedacht. Er wordt door het stichtingsbestuur 
momenteel gekeken naar vormen om het Kaaspakhuis door te zetten.  
 

In samenwerking met Platform Groene Hart Werkt is er een CIRCO track voor de kaassector opgestart. 
CIRCO is een programma waarin meerdere bedrijven uit die uit dezelfde branche komen maar een 
verschillende stap in het proces uitvoeren bij elkaar komen om gezamenlijk de keten zoveel mogelijk 
gesloten te maken. Op deze manier draagt de Kaasacademie bij aan het circulair maken van de sector.  
 

Kom Binnen Bij Bedrijven dagen 

Een geslaagd project waar we als gemeente niet meer bij betrokken zijn is de KBBB (Kom binnen bij 
bedrijven). De constatering was dat het in de eerste jaren een uiterst succesvol project was en om die 
reden is het concept veel overgenomen in de regio Woerden. Na enkele jaren bleek dat het laaghangend 
fruit geplukt was en het effect sterk afnam. Het evenement wordt tegenwoordig voor meerdere gemeenten 
in het Groene Hart tegelijk georganiseerd. De KBBB in Woerden is stopgezet omdat de bereidheid bij 
bedrijven om bij te dragen aan het evenement door de jaren steeds afnam omdat het effect ook afnam. 
Voor de regionale versies van de KBBB is geen steun nodig van de gemeente Woerden. 
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VMBO on Stage 

Met het budget dat daarbij is vrijgekomen gaat de gemeente gezamenlijk met vier middelbare scholen en 
de gemeente Montfoort het format VMBO on Stage inkopen. Dit is een programma waarin VMBO’ers 
trainingen krijgen in netwerkvaardigheden en dit in de praktijk kunnen brengen tijdens het grote 
beroepenfeest. Het beroepenfeest is een evenement waar lokale ondernemers hun vak tentoon kunnen 
stellen en leerlingen kunnen enthousiasmeren om een Mbo-opleiding te kiezen in die richting. Dit kan ertoe 
leiden dat leerlingen vaker kiezen voor beroepsgroepen die lokaal aanwezig zijn. Daar komt bij dat VMBO 
on stage een gepaste trots aanmoedigt als het gaat om vakmanschap en bekwaamheid. (uitgesteld, zie 
coronatoevoeging)   
 

Woerden Werkt Platform 

Naast het laten aansluiten van onderwijs en arbeidsmarkt is er nog een initiatief om ook op lokaal niveau 
matches te faciliteren. Uwstadwerkt is een organisatie die vacatureplatforms maakt in samenwerking met 
lokale ondernemers om arbeidsvraag en aanbod te matchen. In Woerden resulteert dat in een platform met 
dezelfde naam als dit programma; Woerdenwerkt.nl. Het platform heeft nu een kwartaal geopereerd. Er 
staan constant ruim 100 actuele vacatures op het platform en hier wordt ook via het platform veel op 
gesolliciteerd.  
 

Corona 

 

Deze RIB is opgesteld op een moment waarop  er nog geen aanleiding was om te verwachten dat het 
Corona-virus een significante impact op Nederland zou hebben. Op het moment van behandeling is dat 
zeker wel het geval. Er is bewust voor gekozen om de RIB inhoudelijk niet aan te passen naar aanleiding 
van het Corona--virus omdat de schaal van de impact nog niet te duiden is. De meeste initiatieven binnen 
Woerden Werkt worden gefinancierd vanuit de gemeente, het (technisch) bedrijfsleven en het onderwijs en 
zullen om die reden naar verwachting niet in grote financiële problemen komen. Tegelijkertijd is de 
verwachting wel dat de arbeidsmarkt een abrupte verandering doormaakt door het Corona-virus en een 
deel van die verandering blijvend zal zijn. Wanneer er meer inzicht is in de economische situatie zullen er 
aanpassingen worden gedaan binnen het programma om ervoor te zorgen dat Woerden Werkt blijft 
functioneren als katalysator van de Woerdense arbeidsmarkt. Hieronder in het kort per project de impact 
die momenteel verwacht wordt: 
 

-Beide Centra voor Innovatief Vakmanschap worden gehinderd door het Coronavirus maar komen 
financieel niet in de problemen naar verwachting. 
-De Kaasacademie / Kaaspakhuis is momenteel gesloten voor grote groepen en loopt daarom omzet mis. 
Het is nog niet te duiden hoe groot de impact zal zijn maar het zal sowieso financieel een nadelig effect 
hebben. 
-VMBO on stage wordt een jaar uitgesteld. Zowel de organisatie vanuit de school als de nodige bijdragen 
vanuit het MKB werden onzeker door het Corona-virus en om die reden is tot uitstel besloten.  
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Financiën: 
De herijking van Woerden Werkt heeft geen financiële implicaties. De kosten van het programma blijven 
binnen de jaarlijks beschikbaar gestelde middelen die voortvloeien uit het Economisch Actieplan 2019-

2022. Er zijn enkele kostenposten zoals de KBBB afgevallen en daar zijn andere projecten voor in de plaats 
gekomen zoals VMBO on stage, waardoor het resultaat financieel gelijk blijft. Alle activiteiten worden dus 
gefinancierd vanuit de structureel beschikbaar gestelde gelden.  
 

  

Vervolg: 
N.V.T. 
 

Bijlagen: 
N.V.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


