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Grote kans dat er binnenkort een arbeidsmakelaar bij u op de stoep staat. Want 

Sectorplan Twente heeft zeven van deze makelaars die moeilijk vervulbare 

vacatures en boventallig geworden personeel opsporen. Harrie Gerrits van het 

ROC van Twente is een van hen. “Veel bedrijven kijken niet zo vooruit: ze bellen het 

Werkplein en willen dan drie dagen later personeel hebben. Maar veel branches 

hebben personeelskrapte. De logistiek groeit in 2017 met twee procent en we gaan 

weer meer uit eten. De vraag naar chauffeurs en horecapersoneel groeit dus. Ook 

de bouw trekt aan, maar in de opleidingen zit nog maar 33 procent van de jongeren 

in vergelijking met vóór de crisis...” 

‘Matchfixing’

De vacatures, de mensen die op straat komen en zij die een andere baan willen 

- Gerrits en de andere makelaars sporen ze op en delen de resultaten elke week 

met elkaar. Zo proberen ze matches te maken. Voor zo’n match is vaak bijscholing 

nodig. De werkgever zoekt de passende opleidingspartners en zo nodig helpt het 

Sectorplan Twente daarbij. “Voor medewerkers van een failliet installatiebedrijf 

lieten we zelfs een nieuwe opleiding maken die hen voor een grafisch bedrijf 

omschoolde tot vormgever.”

‘Kom het geld 
maar halen’
Op ieder potje past een deksel. Dat geldt ook voor de relatie 

tussen bedrijven en werknemers. Bij moeilijk vervulbare vacatures 

is het soms wel een hele zoektocht naar de juiste deksels. Voor 

die zoektocht is er nu een potje met 6,9 miljoen euro subsidie. 

Sectorplan Twente verdeelt dit.
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Kansen dankzij anders denken

Blijven leren past volgens Gerrits helemaal in deze 

tijd. “Hoeveel mensen doen nu nog waarvoor ze zijn 

opgeleid? Iemand uit bijvoorbeeld de autotechniek 

kan immers ook ander technisch werk leren doen. Als 

bedrijven dus anders gaan denken, geeft dit kansen.” De 

makelaar constateert wel dat er door de vergrijzing veel 

minder mensen zijn om op te leiden, in alle gevraagde 

richtingen: van mbo (niveau 3 en 4) tot hbo’ers en 

universitair opgeleiden. “Daarom kijken we ook naar 

Syriërs en andere vluchtelingen.” 

Weg met die weerstand

Het bedrijfsleven heeft nog wel weerstand tegen het 

Sectorplan. “Bedrijven denken dat het vanwege de 

omscholing lang duurt voordat er mensen beschikbaar 

komen. Maar we werken zowel met korte als langer 

lopende opleidingen.” Ondernemers aarzelen ook, 

omdat ze soms niet aan mensen willen vastzitten. “Een 

opleiding betalen voor iemand die je na een half jaar 

weer laat gaan, loont inderdaad niet”, beseft hij. “Maar de 

groeikansen liggen er…” 

Kost dat…?

Bedrijven die een match vinden, kunnen tot 50 procent 

van de kosten terugkrijgen uit de subsidiepot van 6,9 

miljoen euro. Zowel voor de opleiding, als de begeleiding 

en de lesuren die een medewerker in de baas zijn tijd 

volgt. “Zoek je een man of vijftien? Dan heb je met 

de subsidie al gauw 100 tot 150.000 euro voordeel. 

En kleinere bedrijven die hun weg niet kennen in de 

subsidierompslomp, helpen we.” Gerrits roept dan ook 

op: “Het geld is er. Kom het maar halen.”

Afspraak maken? Ga naar 

www.sectorplantwente.nl.

“Ook kijken 
naar Syriërs”

“Het geld 
is er”

Samen met Werkplein Twente 

spoorde Harrie Gerrits al 
50 procestechnici op voor omscholing.
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