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1. Inleiding 
De coronacrisis heeft gevolgen voor inwoners en bedrijven in Nederland. De maatregelen om het virus te 

bestrijden leiden ertoe dat er in bepaalde sectoren en regio’s werk verdwijnt en in andere sectoren en regio’s 

vacatures ontstaan. Tevens verandert werk en zijn nieuwe competenties en (bij-)scholing nodig, waaronder nog 

meer digitaal werken. Vraag en aanbod sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Om te voorkomen dat de 

werkloosheid toeneemt en (specifieke) groepen de aansluiting met de arbeidsmarkt verliezen en om bedrijven te 

voorzien van personeel dat zij nu of straks (weer) nodig hebben, vormen we een Regionaal Mobiliteitsteam.  

In dit document beschrijven we met welk doel dit team aan de slag gaat, hoe het wordt ingericht en wat het  

gaat doen. Daarbij geldt dat niet alles op dit moment vastligt en dat dit plan werkende weg wordt aangepast. In 

de arbeidsmarktregio geven we ook uitvoering aan Perspectief op Werk en het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Dat 

betekent dat er inhoudelijk afstemming plaatsvindt met deze projecten en dat ontwikkelde en ingekochte vormen 

van dienstverlening zoveel mogelijk voor alle doelgroepen van deze drie projecten beschikbaar zijn. 

Met de sociale partners en de andere arbeidsmarktregio’s in het Noorden hebben we afgesproken om de 

dienstverlening zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat werkgevers en 

werknemers/werkzoekenden geen last hebben van grenzen tussen de arbeidsmarktregio’s.  
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2. Doelstelling en doelgroepen 
Het doel van het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) is om de overgang van werk-naar-werk te bevorderen, om  

werkloosheid en het beroep op sociale zekerheid te beperken en bedrijven te voorzien van voldoende 

gekwalificeerd personeel. Dat betekent dat we er in het RMT voor willen zorgen dat: 

1. Mensen die als gevolg van de coronacrisis hun baan (dreigen te) verliezen snel ander werk vinden; 

2. Bedrijven die vacatures hebben of verwachten van goed gekwalificeerd personeel worden voorzien; 

3. Bedrijven die (tijdelijk) een overschot aan personeel hebben koppelen aan bedrijven die (tijdelijk) extra 

personeel nodig hebben 

4. Loopbaanbegeleiding en mensen opleiden voor duurzame en kansrijke beroepen en sectoren 

Daarbij richten we ons op mensen die extra ondersteuning nodig hebben om aan het werk te gaan. Dat zijn dus 

degenen die niet zelfstandig in staat zijn om de stap naar ander werk te maken. 

Doelgroepen 

Globaal gaat het om werknemers die relatief ouder, lager geschoold, lager geletterd zijn, minder digitaal vaardig 

zijn en/of werknemers die een lange periode in dezelfde functie en bij hetzelfde bedrijf hebben gewerkt. Ook 

mensen met flexcontracten, jongeren en 60plussers zijn doelgroepen die meer risico lopen om hun 

(tijdelijke)baan te verliezen.  Daarnaast richt het Regionaal Mobiliteitsteam zich ook op zelfstandigen die zich 

willen heroriënteren op andere opdrachten of sectoren of op een baan in loondienst. Voor personen met een 

arbeidsbeperking geldt dat zij in alle gevallen ondersteuning krijgen als zij hun baan (dreigen te) verliezen of hun 

werk enige tijd niet kunnen uitvoeren. Voor werkzoekenden geldt dat zij in aanmerking komen voor 

dienstverlening wanneer zij na 12 maart 2020 werkloos zijn geworden. 

Er zijn landelijk afspraken gemaakt over welke partner voor welke doelgroep eerstverantwoordelijk is: 

Doelgroepen Eerstverantwoordelijke/adviserende partner 

• Met werkloosheid bedreigd • Sociale partners1 

• Personen in de banenafspraak en initiatieven van 
sociale partners 

• UWV of gemeente als de medewerker daar al 
contact mee heeft; sociale partners als dat niet 
zo is  

• Personen die instromen in de WW • UWV 

• Personen die instromen in de Participatiewet 
(bijstandsgerechtigden en niet-
uitkeringsgerechtigden) 

• Gemeente 

• Zelfstandigen die zich heroriënteren • Gemeente 

• Werknemers met meerdere kleine (flex-)banen en 
kwetsbare werkenden(weinig opleiding, 
arbeidsbeperkingen, migratie-achtergrond)  

• Sociale partners 

• Grensarbeiders • Sociale partners 

 

Daarnaast richten we ons gezamenlijk op specifieke doelgroepen van bedrijven: 

• Bedrijven die (tijdelijk) een overschot hebben aan werknemers en/of reorganiseren 

• Bedrijven in kanssectoren die nu of in de toekomst werknemers nodig hebben 

Bij de ondersteuning van werklozen en met werkloosheid bedreigden, hanteren we de volgende uitgangspunten: 

• We laten niemand aan zijn lot over: iedereen heeft op zijn minst recht op een advies of een verwijzing; 

• Mensen uit de doelgroep komen zoveel mogelijk terecht bij de organisatie waar hij of zij al mee bekend is en 

waarmee al contact bestaat; 

• We stellen een passend arrangement op dat mensen leidt naar beroepen waar vraag naar is, waarvoor zij 

gemotiveerd zijn en waar ze een goed en gelijkwaardig inkomen mee kunnen verdienen; 

• Een passend arrangement loopt door wanneer mensen naar ander werk gaan of toch een beroep op een 

uitkering moeten doen; 

• Het RMT werkt als één geheel, waarbij iedereen de deskundigheid, instrumenten en netwerken van zijn 

eigen organisatie inbrengt; 

• We benutten de mogelijkheden van alle betrokken partijen in de arbeidsmarktregio en maken gebruik van de 

bestaande structuren. Dat houdt onder andere in dat we zorgen voor:  

o Goede verbinding met de werkgeversadviseurs in de arbeidsmarktregio; 

 
1 In het RMT maken we praktische afspraken wie hier eerst verantwoordelijke voor is en welke concrete 

werkzaamheden hier voor worden gedaan. 
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o Goede verbinding met ondernemersverenigingen 

o Goede verbinding met werknemersorganisaties en het leerwerkloket;  

o Afstemming met initiatieven als de Scholingsalliantie Noord, Perspectief Op Werk, het Actieplan 

Jeugdwerkloosheid en initiatieven van sociale partners (bijvoorbeeld FNV Maatwerk); 

3. De organisatie en inrichting van het RMT-Drenthe 
Het bestuur van het RMT wordt gevormd door vertegenwoordigers van gemeenten, provincie, UWV, scholen en 

sociale partners. Hiertoe is het bestaande bestuur van het Regionale Werkbedrijf uitgebreid. De kwartiermaker 

RMT legt verantwoording af aan het bestuur van het Regionaal Werkbedrijf en vormt samen met de projectleiders 

Jeugdwerkloosheid, POW en de programma-adviseur het programmateam Crisis- en hersteldienstverlening.  

Dhr. G. van der Veen (UWV) treedt op als aanspreekpunt voor de kwartiermaker.  

  

Het Projectteam RMT Drenthe bestaat uit FNV, CNV, VNO-NCW-MKB Noord, UWV, Arbeidsmarktregio, SBB en het 
Drenthe College. Dit projectteam is er voor de inhoudelijke ontwikkeling van het RMT Arbeidsmarktregio 
Drenthe2.  Het projectteam treedt op als opdrachtgever van de kwartiermaker RMT en geeft sturing aan de 
totstandkoming van de aanvullende crisisdienstverlening, bereidt de bestuurlijke besluitvorming voor en legt 
verbindingen met de achterban. Deze projectgroep komt tweewekelijks bij elkaar. Het projectteam bespreekt 
arbeidsmarktknelpunten en oplossingsmogelijkheden, ontwikkelt vernieuwende ideeën om zo goed mogelijk in te 
spelen op de gevolgen van de coronacrisis en ideeën voor om- en bijscholing van specifieke groepen, een leven 
lang leren en stimuleert mobiliteit. De leden zorgen voor afstemming met hun achterbannen. 
   
De kwartiermaker RMT legt in een twee maandelijkse rapportage verantwoording af over de uitvoering van het 
RMT aan de Minister.  
 
Het Uitvoeringsteam RMT voert de aanvullende dienstverlening uit.  
 

3.1. Taken van het Uitvoeringsteam RMT Drenthe 
Het RMT voert de volgende taken uit: 

• Het ondersteunen en adviseren van werkgevers bij het (tijdelijk) doorlenen van personeel 

• Het ondersteunen van werknemers die bedreigd worden met werkloosheid of werkloos geworden zijn op 

zoek naar werk 

• Het ondersteunen van werkgevers bij het koppelen van personeel aan vacatures 

• Het bij elkaar brengen van werkgevers met overschot en tekort aan personeel 

• Het opstellen van persoonlijke arrangementen van werklozen en met werkloosheid bedreigde medewerkers  

eventueel aangevuld met het bieden van loopbaanbegeleiding en coaching 

 
2 Zie voor de samenstelling bijlage 1 
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• Het bemiddelen en matchen van werklozen en met werkloosheid bedreigde medewerkers in samenwerking 

met deelnemende partijen 

• Het ondersteunen van zelfstandigen die zich heroriënteren op werk  

• Het in beeld brengen en/of inkopen en/of organiseren van dienstverlening, scholing en werkfittrajecten 

• Het vervullen van een schakelfunctie naar: 

o Regionale partijen met dienstverlening op het gebied van (leer)werktrajecten, begeleiding, 

coaching, schulden, taal en heroriëntatie op ondernemerschap 

o Onderwijsinstellingen, leerwerkloketten en SBB 

o Brancheorganisaties, O&O-fondsen en sectorinitiatieven (bijv. Techniekpact) 

• Vroegsignalering van mogelijke vacatures, bedrijfsbezoeken organiseren, taakanalyses (laten) opstellen 

• Een deel van de vacatures van werkgevers anders inrichten zodat de banen beter passen bij het aanbod  

• Rapporteren en registreren 

 

3.2. Inrichting van het Uitvoeringsteam RMT-Drenthe 
Het Uitvoeringsteam RMT-Drenthe bestaat naast de kwartiermaker uit een vaste kern van medewerkers: 

• Adviseurs werkgevers om bedrijven met vraag en aanbod te ondersteunen(1,2 fte WSP/gemeente/UWV) 

• Adviseurs werkenden/werkzoekenden voor ondersteuning bij het vinden van ander werk en opstellen en 

uitvoeren van een persoonlijk arrangement (2 fte) 

• Adviseur intensieve dienstverlening(0,5 fte) 

• Loopbaancoaches van vakbonden FNV en CNV (2 tot 4 parttime medewerkers, landelijk budget FNV/CNV) 

• Adviseur Leerwerkloket(0,4 fte) 

• Administratieve ondersteuning Uitvoeringsteam en Projectteam RMT-Drenthe(0,5 fte) 

• Inhuur advies en begeleiding financiën, inkomen deelnemers, (voorkomen) schulden, bereik doelgroep 

En bestaat uit op vraag beschikbare medewerkers: 

• Medewerkers SBB (advisering onderwijs-arbeidsmarkt) 

• Een aanspreekpunt voor de doelgroep van de banenafspraak (ingebracht door het UWV) 

• Een privacyfunctionaris 

• Een communicatiemedewerker/ communicatiebureau (gezamenlijk inhuren voor drie RMT’s in het noorden) 

• Consulenten/adviseurs inkomen, financiën en schulden 

Naast het directe personeel van het RMT is er een eerste schil van contactpersonen van de belangrijkste 

organisaties die dienstverlening bieden en/of hierover kunnen adviseren en een tweede schil van dienstverleners. 

Met die organisaties maakt het RMT-team uitvoeringsafspraken over aanmelding, instroomcriteria en 

doorlooptijden. 

Gemeenten, UWV en sociale partners worden betrokken bij de werving van personeel. De kwartiermaker is 

verantwoordelijk voor de selectie van medewerkers die deel uitmaken van het RMT. 
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3.3. De rol van de betrokken partijen 
Onderstaande partijen spelen een rol bij de dienstverlening van het RMT: 

Partner Rol en taak 

Centrumgemeente Emmen • Faciliteert de ontwikkeling en inzet van het RMT 
• Wethouder Raymond Wanders is wethouder centrumgemeente en 

voorzitter Arbeidsmarktregio Drenthe(AMRD) 

Sociale partners • Zijn eerstverantwoordelijk voor de dienstverlening aan werkenden 
en personen uit de doelgroep van de banenafspraak die geen 
contactpersoon bij UWV of gemeente hebben 

• Verbinden hun regionale en sectorale initiatieven aan het werk van 
het RMT en zorgen voor verbinding met branches en O&O-fondsen 

• Brengen beschikbare dienstverlening in beeld en ontschot in 
• Leveren formatie voor het RMT 
• Richten een regionaal punt in dat functioneert als 

helpdesk/verbindingspunt tussen sectoren en bedrijven en 
ondersteunen bedrijven bij de “van werk-naar-werk-aanpak en 
arrangementen en maken afspraken met RMT 

UWV • Is adviserende partij voor mensen die instromen in de WW, WIA, 
en Wajong.  

• Brengt beschikbare dienstverlening in beeld 
• Levert formatie voor het RMT 
• Levert het aanspreekpunt banenafspraak en ondersteunt personen 

uit de doelgroep van de banenafspraak die geen contactpersoon bij 
UWV of gemeente hebben 

• Ondersteunt personen die < 4 maanden met werkloosheid 
bedreigd worden zonder sociaal plan 

• Levert kennis en netwerk vanuit de werkgeversadviseurs in de 
arbeidsmarktregio 

Gemeenten • Is adviserende partij voor mensen die instromen in Participatiewet 

(inclusief niet-uitkeringsgerechtigden) en zelfstandig ondernemers 
die zich willen heroriënteren 

• Brengen beschikbare dienstverlening in beeld en brengen dit in 
• Leveren formatie voor het RMT 
• Leveren kennis en netwerk vanuit de werkgeversadviseurs in de 

arbeidsmarktregio. 

Onderwijsinstellingen • Brengen beschikbare vormen van scholing in beeld en adviseren 
hierover 

• Ontwikkelen (op verzoek) scholing (praktijkleren) ten behoeve van 
de totale doelgroep van het RMT 

• Levert kennis over scholingsmogelijkheden met inzet vanuit  
Leerwerkloket; 

SBB • Levert arbeidsmarktinformatie 
• Bereidt (samen met anderen) de inkoop scholing voor 
• Zorgt voor inzicht in beschikbare leerbedrijven, werft zo nodig 

extra leerbanen en adviseert hierover 
• Levert aanspreekpunten voor het RMT 

4. De werkwijze van het RMT 
 

Het RMT gaat werken als een  multidisciplinair netwerk team, waarin samengewerkt wordt en kennis en 

werkwijzen uit de moederorganisaties met elkaar worden gedeeld. De komende periode wordt de werkwijze van 

het RMT ontwikkeld. Dat gebeurt zoveel mogelijk door het uitvoeringsteam zelf in afstemming met de 

kwartiermaker. Indien mogelijk komt het team fysiek bij elkaar. Hiervoor maken we gebruik van de bestaande 

ruimten van de deelnemende partijen in het RMT. We starten snel met minimale dienstverlening en ontwikkelen 

werkende weg gezamenlijk de werkprocessen van het RMT. Hiertoe vormen we een aantal werkgroepen op 

deelonderwerpen. De medewerkers in het RMT werken vanuit de eigen organisatie en brengen de mogelijkheden 

van de eigen organisatie mee. Voor de werving van de deelnemers in het team is het daarom van belang dat het 

ervaren medewerkers zijn die de eigen organisatie en mogelijkheden goed kennen, zodat optimale cross-overs 
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bereikt kunnen worden. In het RMT wordt casuïstiek besproken, die in aanmerking kan komen voor de 

mogelijkheden van de dienstverlening in het RMT. Elementen van die werkwijze zijn in ieder geval: 

1. De wijze waarop we bedrijven, werklozen en met werkloosheid bedreigden stimuleren om (indien nodig) 

contact op te nemen met het RMT/het RMT te benutten: het opstellen van de communicatiestrategie; 

2. Het vaststellen van de dienstverlening en de werkprocessen van het RMT. Het gaat dan om het bepalen van 

de manier waarop we de intake uitvoeren (van werkgevers en werknemers), de manier waarop we mensen 

toewijzen aan de juiste medewerker (naar doelgroep) en de manier waarop we een persoonlijk arrangement 

tot stand brengen. Tevens wordt vastgesteld welke ondersteunende instrumenten we gebruiken 

(bijvoorbeeld diagnose-instrumenten) en welke processen we inrichten. Er wordt ook gebruik gemaakt van 

de informatie die landelijk ontwikkeld is. Het RMT-team bespreekt hoe de verbinding met de activiteiten van 

het WSP en ondernemersverenigingen wordt gelegd [zie eerste opzet van de klantreis]. Hierbij geldt in ieder 

geval dat zelfstandigen die zich willen heroriënteren direct worden verwezen naar de gemeenten conform de 

afspraken die zijn gemaakt over de Heroriëntatie Zelfstandigen. Ook maakt het team afspraken over de 

verbinding met regionale en sectorale initiatieven en over het bereiken van (kwetsbare) werkenden en 

werkzoekenden. 

3. De wijze waarop personen worden verwezen naar of aangemeld voor de verschillende vormen van 

dienstverlening (scholing, werkfittrajecten, coaching en begeleiding); 

Ter ondersteuning van deze werkwijze wordt gezorgd voor de inkoop van de noodzakelijke dienstverlening en het 

opstellen van een menukaart met de dienstverlening die beschikbaar is. 

4. Bij de inkoop van praktijkleren volgen we een gezamenlijke aanpak die in Noordelijk verband is afgesproken. 

Dat betekent dat we een basis aan scholing voor kansberoepen klaar hebben staan en een werkwijze hebben 

ontwikkeld voor de inkoop van maatwerkscholing; 

5. Voor de werkfitplekken worden onder andere afspraken gemaakt met ontwikkelbedrijven/SWbedrijven  in de 
arbeidsmarktregio.  

5. Resultaten en monitoring 
 

Wat willen we vastleggen: 

1. Aantal personen dat (tijdelijk) van overschotbedrijven naar tekortbedrijven is gegaan (aantal en duur) 

2. Aantal personen (per doelgroep) dat een beroep op het RMT heeft gedaan en dat: 

a. Is verwezen naar of geadviseerd over vervolgstappen 

b. Is begeleid door het RMT 

c. Is gestart met een vorm van dienstverlening (in ieder geval praktijkleren, coaching & 

begeleiding, werkervaring/werkfit, heroriëntatie zelfstandigen) 

d. Is gestart in een nieuwe baan (naar sector en beroep), naar duur nieuwe baan (periode tussen 

aanmelding en nieuwe baan) 

e. Gebruik maakt van een uitkering 

3. Aantal geadviseerde bedrijven en aantal vervulde vacatures en informatie over aard, omvang en duur 

van de vacatures 

4. Effectiviteit van de dienstverlening, tevredenheid werknemers/deelnemers en tevredenheid werkgevers 
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6. Wat gaan we de komende periode doen 
 

 Wat  Wie  Wanneer Wat wordt er opgeleverd 

 Inrichten mobiliteitsteam 
• Werving & selectie 

Kwartiermaker 01-05 • Profielschets 
• Taakomschrijving(en) 
• Contracten 

 Opstellen begroting Kwartiermaker 31-05 • Begroting 

 • Ontwikkelen 
communicatiestrategie 

• Uitvoeren (doorlopende) 
campagne 

Communicatie- 
bureau voor 3 
RMT’s Noord in 
overleg met 
kwartiermakers  

Vanaf mei/juni • Communicatieplan 
• Persmomenten 
• Website, nieuwsbrieven enz 
• Organiseren bijeenkomsten 
• Bezoeken bedrijven (Er op af) 

 • Ontwikkelen werkwijze 
op basis van klantreis 
(per doelgroep) 

Kwartiermakers 
in afstemming 

met 
projectgroep 

01-06 • Procesbeschrijving 
• Ondersteunende werkprocessen 

(registratie en formulieren) 
• Plan B (werkwijze bij toename 

aanmeldingen) 
• Afspraken over eventuele 

overdracht naar UWV/gemeente 
• Outreachend werken 

 • Inventarisatie 
beschikbare 
dienstverlening 

Kwartiermakers 
in afstemming 
met 
projectgroepen  

01-06 • Menukaart 
• Afspraken over verwijzing en 

overdracht belangrijkste 
dienstverleners 

 • Voorbereiding inkoop 
praktijkleren 

Tamara 
Sloothaak SBB 

21-05 • Analyse op benodigde inkoop 
• Afstemming O en O fondsen, 

branches 

 • Inkoop van 

dienstverlening 

Kwartiermakers, 
SBB, RMT- 
Projectteams 

juni  • Vaststellen van basis aan 

beschikbare dienstverlening (iig 
praktijkleren en werkfittrajecten) 

• Inkoopprocedure 
• Inkoop 

 • Administratie en 
registratie (ten behoeve 
van kassier) 

Kwartiermaker 
in samenspraak 
met kassier 
Katrien Eggens 

Vanaf juni • Vastgelegde afspraken met 
kassier 

 • Gegevensverwerking AVG 
contactpersoon  

01-06 • Protocol gegevensverwerking 
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7. Financiën 
 

Formatie mobiliteitsteam FTE  Budget Budget beschikbaar via 

Kwartiermaker RMT Drenthe 0,8  pm  Budget centrumgemeente Emmen 

Budget RMT Drenthe 5,63 € 405.754 Voor eigen inzet RMT via Kassier, 
zie bijlage Begroting 
 

Adviseurs sociale partners/ 
Loopbaanbegeleiders/coaches 

  pm  budget sociale partners 

Aanspreekpunt banenafspraak   pm  UWV 

Aanvullende (crisis-)dienstverlening   € 320.587  Kassier UWV 

Budget voor praktijkleren in het MBO   € 310.033  Kassier UWV 

Budget dienstverlening werkfitbehoud   € 167.750   Kassier UWV 

 

  

 
3 Op basis van een inzet van 8 maanden en een bedrag van €109.300 per FTE (schaal 11 handleiding 
overheidstarieven) 
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8. Samenwerking regionaal mobiliteitsteam 
 

In artikel 5 van de regeling is opgenomen welke afspraken de deelnemende partijen hebben gemaakt. Deze 

afspraken hebben we grotendeels opgenomen in de intentieverklaring en op onderdelen in dit plan van aanpak. 

Voor de volledigheid zetten we deze hierbij nog op een rij: 

1. De wijze van organisatie 
In de intentieverklaring en in dit plan van aanpak is vastgelegd hoe het regionaal overleg eruit ziet. Het RMT 

wordt aangestuurd door een aangepast bestuur van het Regionaal Werkbedrijf. 

2. Het aanwijzen van een kwartiermaker/operationeel coördinator 
In het bestuur van het Regionaal Werkbedrijf Drenthe is de profielschets vastgesteld van een kwartiermaker en 

operationeel coördinator. Partijen hebben uit hun midden een sollicitatiecommissie gevormd. 

3. Deelname van werkgevers- en werknemersorganisaties 
In het bestuur van het Regionaal Werkbedrijf Drenthe hebben vertegenwoordigers van FNV, CNV en VNO-NCW 

MKB Noord zitting. Dit is opgenomen in de intentieverklaring. 

4. Samenwerking praktijkleren 
Er zijn afspraken (deels gemaakt, deels nog in ontwikkeling) over de wijze waarop wordt samengewerkt bij de 

inkoop van (aanvullende) dienstverlening. Bijvoorbeeld over de inkoop praktijkleren. Deze afspraken zijn integraal 

onderdeel van dit gezamenlijke plan van aanpak. 

5. Samenwerking met mbo, hoger onderwijs en SBB 
Vertegenwoordigers van mbo-instellingen en SBB hebben de intentieverklaring ondertekend. Deze organisaties en 

vertegenwoordigers maken deel uit van de projecten in het kader van de crisis- en hersteldienstverlening (RMT, 

jeugdwerkloosheid en POW). 

6. Contactpunt AVG en functionaris gegevensbescherming 
Als contactpunt voor de AVG wordt aangewezen: (in mei naam invullen) 

Als functionaris gegevensbescherming treedt op: (in mei naam invullen). 

 

7. De wijze waarop inzicht wordt geboden in de uitvoering en toepassing voor het plaatsen van 
opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten én marktconforme tarieven 
Voor de inkoop van (aanvullende) dienstverlening en praktijkleren, hanteren de partijen één van de onderstaande 

aanpakken: 

• Voor de inkoop van een basispakket aan praktijkleren wordt aangesloten bij een inkoopprocedure van één 

van de betrokken partijen; 

• Voor de inkoop van individuele vormen van scholing of dienstverlening wordt: 

o Aangesloten bij de inkoopkaders van betrokken deelnemers (die voldoen aan de eisen van de 

aanbestedingswet). Hierbij wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens een mantelovereenkomst; 

o Gebruik gemaakt van de mogelijkheid om drie offertes op te vragen; 

• Voor het benutten van dienstverlening die wordt uitgevoerd door medewerkers van de deelnemende partijen 

wordt de prijs gebaseerd op de uurtarieven zoals die zijn opgenomen in de Handleiding Overheidstarieven  

8. Afspraken over het proces en de inzet van aanvullende dienstverlening 
In het bestuur van de Arbeidsmarktregio Drenthe wordt afgesproken dat de colleges van de deelnemende 

gemeenten een machtiging verstrekken aan de centrumgemeente Emmen zodat deze de kosten van door 

individuele gemeente ingekochte scholing of dienstverlening kan declareren bij de kassier. 
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Bijlage 1 Samenstelling Projectteam en Uitvoeringsteam RMT-Drenthe  
 

Projectteam RMT-Drenthe 

Alice Uineken  Arbeidsmarktregio Drenthe 06- 21803990  
Arnoud Hoogsteen  FNV  06- 30476237  
Peter Rozema  CNV  06- 24587992  
Jurgen Elshof  VNO-NCW MKB Noord  06- 27876986  
Tamara Sloothaak  SBB  06- 51237310  
Bert Koops  Drenthe College  06- 22233154  
Gerrit van der Veen  UWV  06- 51997096  
Wim Ravenshorst  Arbeidsmarktregio  06- 15663337  

 
Marieke Berghuis Kwartiermaker RMT AMRD 06-52490213 

 

Uitvoeringsteam RMT-Drenthe 

 Adviseur werkgevers (Werkgeversservicepunt(WSP)/UWV) 

Adviseur werkgevers( Werkgeversservicepunt(WSP)/gemeenten) 

Adviseurs werkenden met werkloosheid bedreigd/werkzoekenden 

Loopbaanbegeleiders/coaches FNV en CNV 

Adviseur leerwerkloket 

Aanspreekpunt banenafspraak UWV 

Administratieve ondersteuner Uitvoeringsteam en Projectteam 

Advies financiën/inkomen/bereik doelgroep (op inhuurbasis) 

Communicatiebureau voor RMT’s Noord Nederland 

Regionale helpdesk/verbindingspunt sectoren en bedrijven Noord-Nederland 

Namen Uitvoeringsteam RMT-Drenthe in juni 2021 bekend 

 

Samenwerking RMT’s in Noordelijk verband 

Renate Westdijk  Kwartiermaker Noord Nederland (namens sociale partners) 06-21558055 

Bettien Stiksma  Kwartiermaker RMT Groningen en Noord Drenthe       06-22961316 

Bernice de Jong  Kwartiermaker RMT Friesland    06-20070268 

Marieke Berghuis  Kwartiermaker RMT Drenthe    06-52490213 


