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“In alle sectoren wordt nog te weinig 

gebruikgemaakt van de mogelijkhe-

den van Sectorplan Twente.” Dat zegt 

projectleider Albert de Vries van het 

Sectorplan. Hoe dat komt? “Deels 

omdat bedrijven de omscholing die 

hiermee gesubsidieerd wordt, moe-

ten voorfinancieren en die middelen 

niet hebben. Daarnaast moeten be-

drijven veel verantwoorden en daar 

zitten ze niet op te wachten.” Toch 

smeekt De Vries werkgevers bijna 

in actie te komen. “We moeten nu 

inspelen op de groeiende pijn van het 

tekort aan vaklui door mensen met 

minder kansrijke beroepen om te 

scholen. Met maatwerkopleidingen, 

begeleiding of deeltijdstudies. Die 

vallen allemaal onder deze subsidie 

waarmee je als werkgever maar de 

helft van de omscholing zelf hoeft te 

betalen.”

In de brand, uit de brand

Detacheerbedrijf Green 

Personeelsdiensten in Almelo 

ontdekte de mogelijkheid van deze 

subsidiepot. “We komen heel veel 

hoveniers en groenvoorzieners 

tekort”, vertelt vestigingsmanager 

Angela van Regteren. “Daarom 

gebruikten we vorig jaar een eigen 

scholingsbudget en scholingsvou-

chers waarmee we twintig zij-in-

stromers opleidden en aan het werk 

hielpen.” Bij de twintigste, Hennie 

Wiekenkamp (zie kader), dreigde dat 

mis te gaan, totdat iemand op het 

Sectorplan wees. Hierdoor kwam 

uiteindelijk het nodige scholingsbud-

get vrij. 

Schreeuwen of doen?

“Het kostte wel tijd om ons in de 

regeling te verdiepen. En ja, je blíjft 

een papierwinkel invullen. Maar 

als je ziet wat het oplevert, is dit 

zeker de moeite waard”, blikt Van 

Regteren terug. “Nu zien we mensen 

enthousiast worden over ons vak en 

uiteindelijk een diploma halen. En 

anders hadden we bovendien ‘nee’ 

moeten verkopen aan klanten.” Ze 

raadt andere bedrijven daarom aan: 

“We schreeuwen dat we vakmensen 

tekort hebben. Laten we de mensen 

uit de kaartenbakken daarom een 

kans geven.”

Talloze branches in Twente kampen met tekort aan 

geschoold personeel. Zeker nu veel bedrijve  weer groei 

zien. Er ligt een oplossing voor het grijpen, maar… we grijpen 

‘m nauwelijks. Hoe komt dat? En vooral, waarom is die 

oplossing tóch een aanrader voor bedrijven in onder meer 

techniek, logistiek, zorg en bouw?

Oproep aan 
bedrijven: 
wakker worden!
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 ‘Als Green en het 
Sectorplan er niet 
waren geweest, 
had ik nu thuis 

gezeten’
Hennie Wiekenkamp

•  Nut:  

mensen uit moeilijke 

sectoren omscholen 

voor branches met 

personeelskrapte

•  Subsidie:  

6,9 miljoen euro 

•  Deelnemende bedrijven 

tot nu toe zo’n 90 

•  Matches tussen bedrijven 

en om te scholen 

werknemers: tot nu toe 

zo’n 1328

•  Nog beschikbaar:  

3,6 mln euro tot 

 01-02-2018 (09-11-2018 

voor hbo duaal & BBL)
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‘Als je ziet wat het oplevert,  
is dit zeker de moeite waard.’

Angela van Regteren

“Na 35 jaar werd ik als lasser voor 60 procent 

afgekeurd. Maar ik wilde nog lang niet stoppen met 

werken. Daarom ben ik blij dat Green me nieuwe 

kansen bood. Een scholingsvoucher aanvragen om 

mijn groenkennis op te krikken, bleek echter een 

drama. De aanvraag raakte zoek en de – negatief 

uitvallende – uitslag duurde zo lang, dat de cursus 

allang was begonnen. Ik sprong een gat in de lucht 

toen het Sectorplan een oplossing bood. En nu? Nu 

doe ik met veel meer plezier mijn werk. Ja, als Green 

en het Sectorplan er niet waren geweest, had ik nu 

thuis gezeten.”

REACTIE OMGESCHOOLDE 
HENNIE WIEKENKAMP 


