
1. Circulaire economie  
 

1. Urgentie en ambitie  

Urgentie 

• De Coronacrisis biedt overheden de kans om andere problemen structureel aan te pakken omdat tijden van crises nieuwe 
aanknopingspunten en stimulansen bieden om op meerdere beleidsterreinen door te pakken.  

• Nog voor de Coronacrisis vormt klimaatverandering de grootste crisis waar we momenteel mee te maken hebben. 
Circulair bouwen is een goed middel om de klimaatcrisis tijdig af te wenden.  

• Door de Coronacrisis vinden er verschuivingen in de arbeidsmarkt plaats. De circulaire economie biedt kansen voor 
mensen die zich moeten bij-of omscholen.  

• De transitie naar een circulaire economie biedt economische kansen voor Nederland waaronder het minder afhankelijk 
worden van import van schaarse grondstoffen en bijdragen aan een schoner milieu.  

• De overtuiging dat groen en circulair de toekomst is, leeft dankzij de Coronacrisis breder dan ooit. Het draagvlak voor 
circulair is toegenomen. 

• Toch blijkt uit rondetafelgesprekken dat maar 10% van de ondernemers in Midden-Limburg daadwerkelijk bezig is met het 
thema ‘circulair’, 20% tot 30% is geïnteresseerd en 60% is niet geïnteresseerd.  

• Zonder economische prikkels komt het thema circulair dus niet van de grond.  
 

Ambitie  

• Midden-Limburg heeft de ambitie om circulair leven in een stroomversnelling te brengen en zo te dienen als 
voorbeeldregio van Nederland. 

• Midden-Limburg heeft de middelen om dé proefregio van Limburg te worden waar het circulair van het laboratorium naar 
de praktijk van thuis wordt gebracht. Midden-Limburg verbindt high tech aan de praktijk, waardoor Midden-Limburg een 
voedingsbodem wil zijn voor nieuwe innovatieve projecten die gericht zijn op circulariteit.  

 

2. Beoogd resultaat en impact 

Beoogd resultaat 

• Het beoogde resultaat van de regio Midden-Limburg is circulair ondernemen, produceren, consumeren en leven in een 
stroomversnelling brengen. 

• Met betrekking tot zowel bedrijven, overheden als onderwijs werken we in 2021 en 2022 aan drie doelen:  
o Bewustwording. 
o Bekwaamheid vergroten. 
o Bewijsvoering verzamelen. 

 
Impact 
De impact van het in een stroomversnelling brengen van het thema circulariteit is dat Midden-Limburg transformeert naar een  
proefregio waar de ambities van circulariteit zich vertalen naar de praktijk. Circulariteit zal een bijdrage leveren aan de  
economische groei van de regio door het versterken van de innovatiekracht van Midden-Limburg.  
  

• Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: het aantal mensen dat aangeeft de term ‘circulaire economie’ te kennen; het 
aantal bedrijven dat aangeeft geïnteresseerd te zijn in circulair ondernemen; het aantal overheidsinstanties dat circulariteit 
opneemt in hun inkoop/aanbestedingsbeleid; het aantal onderwijsinstituten dat circulariteit opneemt in hun curriculum 
en/of bedrijfsvoering; het aantal georganiseerde bijeenkomsten over het onderwerp circulariteit; het aantal studenten 
afgestudeerd op het onderwerp circulariteit; het aantal artikelen/items in de pers over circulariteit; het aantal 
patentaanvragen.  

 

3. Te nemen maatregelen  

De voorgestelde te nemen maatregelen focussen zich op drie actoren van de Triple Helix: ondernemers, onderwijs en  
overheid.  
 
De drie doelen gaan we realiseren via vier acties:  
 
Bewustwording 
1) Bedrijven bewuster maken van het belang van circulariteit en de manieren waarop zij circulariteit in het eigen bedrijf 

kunnen toepassen; 
2) Overheden bewuster maken van het belang van circulariteit en de manieren waarop zij circulariteit in Midden-Limburg 

kunnen aanjagen;    
3) Onderwijsinstellingen bewuster maken van het belang van circulariteit en de manieren waarop zij circulariteit meer en 

beter kunnen borgen in het Midden-Limburgse onderwijs.  
 
Bekwaamheid vergroten 

1) Bedrijven bekwamer maken in het concreet handen en voeten geven aan circulariteit in zowel in hun primaire, 
secundaire als tertiaire processen, op basis van de levensloop van producten.  



2) Overheden in Midden-Limburg bekwamer maken in het aanjagen van circulariteit via al haar rollen en instrumenten, 
rekening houdend met “het grote plaatje”; 

3) Onderwijsinstellingen bekwamer maken in meer en betere aandacht voor circulariteit in hun onderwijs, rekening 
houdend met recente ontwikkelingen en de vraag van bedrijven.   

 
Bewijsvoering verzamelen 

1) Bedrijven die stappen zetten op het gebied van circulariteit beschrijven en promoten, ter inspiratie van andere 
bedrijven;  

2) Overheden die stappen zetten op het gebied van circulariteit beschrijven en promoten, ter inspiratie van andere 
overheden;  

3) Onderwijsinstellingen die stappen zetten op het gebied van circulariteit beschrijven en promoten, ter inspiratie van 
andere onderwijsinstellingen. 

 
Daarnaast zijn er nog enkele algemene maatregelen die genomen kunnen worden: 

1) Het aantrekken en aanstellen van een projectmanager die een integraal plan van aanpak opstelt. 
2) Het organiseren van bijeenkomsten om draagvlak te creëren en het bewustzijn van het circulariteit te vergroten.  

  

4. Crossovers: samenhang met andere programmalijnen  

De programmalijn circulaire economie hangt samen met de andere programmalijnen: 

• Circulariteit is onderdeel van Leven Lang Ontwikkelen, omdat circulariteit om werknemers vraagt met andere 
vaardigheden. Het thema circulariteit zal dus onderdeel zijn van het bij- en omscholingsaanbod. 

• Circulariteit hangt samen met de mobiele arbeidsmarkt omdat werkgevers en werknemers moeten meebewegen met de 
trend dat het thema circulariteit aan urgentie wint. Werkgevers zullen circulariteit moeten toepassen en hieraan invulling 
moeten geven aan hun ondernemerschap.  

• Daarnaast zullen sommige ondernemers meer moeten leren over het onderwerp circulariteit om hun bedrijfsvoering te 
verbeteren of aan te passen.  

• Jong talent kan aangetrokken en behouden worden door ze kennis te laten maken met de mogelijkheden van circulair 
ondernemen en het thema circulariteit in het algemeen.  

• In het kader van economische vitaliteit en het aantrekken van economie versterkende projecten, kan het thema 
circulariteit fungeren als een onderwerp waar fondsen met extra interesse naar kijken. Inzetten op circulariteit, kan 
fondsen aantrekken.  

  

5. Beoogde partners (vitale coalitie) 

Trekker: Keyport (Gé Moonen) 

Overige partijen:  

•  

•  
 

6. Planning en benodigd budget  

Ons doel is om in de periode 2021 t/m 2023 elk jaar 40 bedrijven deel te laten nemen aan de Innovatiefunnel. In het kader van 
de Innovatiefunnel koppelen wij Young Professionals aan experts op het gebied van circulariteit. Elk traject duurt 10 weken. Als 
de helft van deze bedrijven komt tot een mogelijke businesscase worden 20 businesscases per jaar doorgerekend. Als een 
kwart hiervan haalbaar blijkt dan kan de Innovatiefunnel leiden tot 5 nieuwe projecten / businesses per jaar. Dit traject wordt 
gefaciliteerd door een projectleider cq. kwartiermaker. 
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2. Scholing en ontwikkeling (Leven Lang Ontwikkelen)  
 

1. Urgentie en ambitie 

Urgentie 

• De huidige Coronacrisis heeft grote economische gevolgen. Waar het werk in sommige sectoren helemaal stilvalt, neemt de 
vraag naar arbeidskrachten in andere sectoren juist enorm toe. Deze verschuiving van vraag naar en aanbod van werk toont dat 
de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt vragen naar aanpassing en flexibiliteit van werkgevers en werknemers. 

• Werknemers moeten nieuwe kennis en/of vaardigheden opdoen om hun huidige baan te behouden of in aanmerking te komen 
voor een nieuwe baan. Hier is bij- en omscholing voor nodig waardoor de vraag naar bij- en omscholing toeneemt. 

• In de provincie Limburg werden er in april 20.300 WW-uitkeringen verstrekt. Dit is een stijging van 14% ten opzichte van maart 
2020. Het aantal WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar steeg relatief het sterkst met een toename van 51% ten opzichte 
van maart 2020. 

• De werkgelegenheid in Midden-Limburg daalt in 2020 tot 112.970 banen ten opzichte van 119.680 in 2019. 

• Het aantal vacatures in de regio daalt in 2020 naar 11.630 ten opzichte van de 16.140 vacatures in 2019. 

• In Midden-Limburg zijn het vooral de sectoren horeca en sierteelt waar een zeer grote krimp wordt verwacht in 2020. Een grote 
krimp valt te verwachten in de detailhandel non-food en Metaal en technologische industrie.  
 

Ambitie 
De regio Midden-Limburg grijpt de Coronacrisis aan om het onderwerp Leven Lang Ontwikkelen op de kaart te zetten om zo deze 
ontwikkelingen van een impuls te voorzien en structureel sterker uit de crisis te komen. De ambities van de regio Midden-Limburg 
zijn als gevolgd geformuleerd:  
 

• Het urgentiebesef voor LLO ontwikkelen. De regio Midden-Limburg realiseert zich dat Leven Lang Ontwikkelen pas van de 
grond komt, wanneer mensen de urgentie van het onderwerp beseffen.  

• De scholingsvraag goed in kaart brengen. 

• In beeld brengen in hoeverre de vraag aansluit bij het huidige aanbod. 

• Het aanbod ontsluiten. 

• Goede randvoorwaarden scheppen waaraan de bij- of omscholingsopleidingen aan moeten voldoen.  
 

2. Beoogd resultaat en impact  

Beoogd resultaat  
Het hoofddoel van deze programmalijn is via LLO-strategieën de mismatch op de arbeidsmarkt in Midden-Limburg terug te dringen. 
 

• Bewustwording en urgentie voor het thema LLO is gecreëerd doordat 1) werkgevers zich bewust zijn van de noodzaak hun 
personeel zich continue te laten ontwikkelen en 2) werknemers zich bewust zijn van de urgentie zichzelf constant persoonlijk te 
blijven ontwikkelen. 

• Werkgevers en werknemers in de regio die zich willen blijven ontwikkelen krijgen daarbij de gewenste ondersteuning en weten 
deze te vinden (loopbaanadvies, begeleiding, financiële ondersteuning). 

• Betere aansluiting tussen vraag naar omscholing en aanbod: onderwijsinstellingen hebben in samenwerking met het 
bedrijfsleven een breed en flexibel aanbod ontwikkeld op het gebied van bij- en omscholing van volwassenen en meer 
werknemers laten zich bij- en omscholen. 

 
Impact 
De impact van Leven Lang Ontwikkel is het vinden van een balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Een juiste balans 

op de arbeidsmarkt zal bijdrage aan: 
1) Het verhogen van de arbeidsparticipatie. 
2) Het verhogen van de bedrijvendynamiek. 
3) Het voorkomen van werkloosheid. 

 

• Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: het aantal deelnemende bedrijven LLL; het aantal deelnemende werknemers LLL; het 
aantal matches tussen bedrijven en werknemers; het aantal bij-of omscholingscursussen (aanbod); het aantal werknemers dat 
een bij- of omscholingscursus heeft gevolgd; het aantal werknemers dat een andere baan heeft gevonden; het aantal 
mensen/bedrijven dat aangeeft bekend te zijn met de term LLO; de hoogte van de werkloosheid; de hoogte van de 
arbeidsparticipatie.  

 

3. Crossovers 

De programmalijn Leven Lang Ontwikkelen is verbonden met de andere programmalijnen en speerpunten op de volgende manieren: 

• Leven Lang Ontwikkelen springt in op de toenemende vraag naar bij- en omscholing die nieuwe thema’s zoals circulariteit 
creëren. 

• Leven Lang Ontwikkelen stimuleert de mobiliteit op de arbeidsmarkt omdat het bij- en omscholingscursussen biedt aan 
werknemers die zich steeds mobieler op de arbeidsmarkt begeven.  

• Leven Lang Ontwikkelen biedt jong talent de kans om door te leren en ze zo de vaardigheden aan te leren waardoor ze een 
betere kans maken op de arbeidsmarkt en de kans wordt vergroot dat ze een baan vinden in de regio. Dit voorkomt dat jongeren 
de regio verlaten om elders werk te vinden.    

• Leven Lang Ontwikkelen bestrijdt jeugdwerkloosheid door kansarme jongeren en schoolverlaters bij- en omscholingscursussen 
aan te bieden waardoor hun kansen op het vinden van een baan worden vergroot. 



• Leven Lang Ontwikkelen biedt ondernemers die door Corona in de problemen zijn gekomen de kans zich bij- en om te laten 
scholen waardoor zij 1) kunnen voorkomen dat hun bedrijf failliet gaat of 2) nieuwe vaardigheden/inzichten opdoen voor een 
nieuw bedrijf.  

  

4. Te nemen maatregelen/businesscases  

De voorgestelde te nemen maatregelen voor het creëren van urgentie en het aan laten sluiten van scholingsvraag- en aanbod zijn  
als volgt geformuleerd: 

 
1) De regio Midden-Limburg gaat aansluiting zoeken bij lijn 3 mobiele arbeidsmarkt. 
2) Er wordt een aanvraag gedaan voor NL Leert Door. 
3) De regio gaat een plan opstellen om bestaande communicatiekanalen beter te benutten. 
4) De regio gaat een plan opstellen voor het verspreiden van een gezamenlijke boodschap. 
5) De regio gaat sectorale afstemming organiseren tussen partijen om de scholingsvraag in kaart brengen. 
6) De regio gaat onderzoeken waar het gat tussen de vraag naar scholing en het aanbod van scholing zit om dit vervolgens 

inzichtelijk te maken.  
7) Wanneer de vraag en het aanbod in kaart zijn gebracht, zal er nieuw aanbod worden gecreëerd om beter aan te sluiten op de 

vraag naar bij- en omscholing. 
8) De regio gaat de mogelijkheden verkennen om een structureel revolverend scholingsfonds voor de regio op te zetten. 
9) De regio gaat de mogelijkheden verkennen om deel te nemen aan verschillende financiële regelingen om scholing te 

financieren. 
 

5. Beoogde partners (vitale coalitie) 

Trekker: Gilde opleidingen (Peter Thuis)  

Overige partijen:  
Gemeenten Midden-Limburg 
Leerwerkloket, Leo Loopbaan, Keyport, MBO instellingen: CITAVERDE College en Gilde Opleidingen, MKB Limburg, WSP, LWV 

6. Planning en budget  

 
Door Leven Lang Ontwikkelen te stimuleren hopen wij de rond 250 geregistreerde werkzoekenden (met dienstverband) die sinds 
begin van de Coronacrisis erbij zijn gekomen te ondersteunen bij het aanleren van nieuwe skills die passen bij de toekomstige 
arbeidsmarkt. Het doel is om de werk-naar-werk overgang te faciliteren. Daarnaast houden wij rekening met nog een keer hetzelfde 
aantal mensen dat nog niet in beeld is maar wel zou kunnen profiteren van een om-, her en bijscholing. In totaal leveren we hierdoor 
een bijdrage aan de vervangingsvraag van 17.000 banen voor Midden-Limburg. 
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Urgentie kweken voor LLO Leerwerkloket 
Leo loopbaan 
Keyport 
WSP 
MKB Limburg 
LWV 

 

Communicatieplan opstellen en kanalen beter benutten Leo Loopbaan 
Leerwerkloket 

 

Ophalen van scholingsvraag Match naar Werk 
Leerwerkloket 
Leo Loopbaan 
WSP 
Keyport 
MBO instellingen 

 

Aanbod genereren CITAVERDE College 
Gilde Opleidingen 

 

Opzetten revolverend scholingsfonds Gemeenten  



 

  



3. Mobiele arbeidsmarkt 
  

1. Urgentie en ambitie 

Urgentie 

• Door de Coronacrisis krimpt de vraag naar arbeidskrachten in de ene sector en stijgt de vraag naar werknemers in andere 
sectoren. Hierdoor ontstaat er een nieuwe dynamiek op de arbeidsmarkt wat vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit van 
zowel werkgevers als werknemers. 

• In Midden-Limburg zijn het vooral de sectoren horeca en de sierteelt waar een zeer grote krimp wordt verwacht in 2020. 
Een grote krimp valt te verwachten in de detailhandel non-food en Metaal en technologische industrie.  

• 18% van de werknemers in Midden-Limburg is werkzaam in een sector waar een zeer grote krimp wordt verwacht. 

• 17% van de werknemers in Midden-Limburg is werkzaam in een sector waar een grote krimp wordt verwacht. 

• Het is van groot belang om mensen bij- of om te scholen naar nieuwe functies om zo de arbeidsmarkt in balans te brengen 
en mensen aan het werk te houden. 

• De landelijke steunmaatregelen bieden een tijdelijke oplossing voor het probleem, maar de verwachting is dat de 
werkloosheid fors zal toenemen wanneer deze steunmaatregelen versomberen of aflopen.  

• Een actieve inzet op het begeleiden van mensen van werk naar werk is nodig om de vraag en aanbod met elkaar te 
verbinden en grote werkloosheid in de regio tegen te gaan. 

 
Ambitie  
De ambitie van dit speerpunt is het uitbreiden van de mobiliteitsdienstverlening en het opzetten van een regionaal 
mobiliteitsteam. Deze mobiliteitsdienstverlening is erop gericht om mensen van werk naar werk te begeleiden voordat zij in een 
situatie zonder inkomen terechtkomen en wordt pas ingezet nadat werkgevers en werknemersorganisaties actie hebben 
ondernomen. 
 

2. Beoogd resultaat en impact  

 
Beoogd resultaat 
Het doel is het bevorderen van mobiliteit op de arbeidsmarkt door het matchen van vraag naar arbeid en aanbod van arbeid op 
basis van competentie en skills.  

• Korte termijn: voorkomen van ontslag en verlies ‘menselijk kapitaal’ 

• Lange termijn: investeren in infrastructuur om mensen te ontwikkelen naar ‘toekomstig’ werk. 
 
Impact 

• Het behoud van werkgelegenheid voor vakmanschap en personeel op de lange termijn (voorkomen werkloosheid). 

• Het verkleinen van de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 

• Bijdrage aan het verhogen van de arbeidsparticipatie. 

• Bijdrage aan invulling van de vervangingsvraag op de arbeidsmarkt van 17.000 fte. 
 

• Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: het aantal WW-aanvragen (voornamelijk in sectoren die hard zijn geraakt zoals 
de horeca); het aantal WW-uitkeringen (voornamelijk in sectoren die hard zijn geraakt zoals de horeca); het aantal 
mensen dat in een andere sector is gaan werken; het aantal verstrekte opleidingsvouchers; het aantal mensen dat een 
beroep heeft gedaan op het mobiliteitsteam Midden-Limburg.  

 
 

3. Crossovers  

Het speerpunt mobiele arbeidsmarkt is de centrale verbinder van de drie programmalijnen en de zes bijbehorende 
speerpunten. 

 

• De mobiele arbeidsmarkt stimuleert de scholingsbehoefte en het aanbod van bij- en omscholingscursussen. 

• Jong talent, jeugdwerklozen en schoolverlaters zijn belangrijke spelers op de mobiele arbeidsmarkt. 

• De mobiele arbeidsmarkt verbindt jongeren en ondernemers met nieuwe thema’s zoals circulariteit die nieuwe 
vaardigheden van werknemers en werkgevers vereisen. 

 

4. Mogelijke maatregelen / businesscases  

1) Het opzetten van Publiek Private Samenwerkingen door het betrekken van (private) partners. 
2) Aansluiten bij bestaande werkgeversdienstverleningen. 
3) Uitbreiden van bestaande werkgeversdienstverleningen. 
4) Aansluiten bij landelijke ontwikkelingen mobiliteitsteams. 
5) Oprichten van regionaal mobiliteitsteam. 
6) Inventariseren wat de vraag naar arbeidskrachten is en waar de overschotten zich bevinden door middel van QuickScan. 
7) Bij- of omscholing stimuleren door bijvoorbeeld het aanbieden van opleidingsvouchers.  
8) Het per bedrijf competentiegericht matchen van werknemers aan nieuwe functies. 

 
 

5. Beoogde partners (vitale coalitie) 



Trekkers: AMR, UWV (Marianne Smitsmans / Don Thijssen) 

Overige partijen:  

• AMR 

• UWV 

• Werkgevers (LWV en MKB Midden-Limburg) 

• Werknemers (FNV en CNV) 
 

• Keyport 

• Uitzendbranche (waaronder Tempo Team, activeer kracht) 

• Skills inzicht (Etil) 

6. Planning en benodigd budget  

De maatregelen die onderdeel zijn van dit speerpunt zullen de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
verkleinen en vakmanschap en personeel op de lange termijn behouden voor de regio. We houden er rekening mee dat ca. de 
helft van de personen die door corona hun baan hebben verloren behoefte heeft aan re-integratie. Dit komt neer op ongeveer 
250 personen die wij (aanvullend op speerpunt 2) begeleiden.  
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Inrichten regionaal mobiliteitsteam  Uiterlijk Q2 2021 

100 QuickScans uitvoeren gericht op 
arbeidsmobiliteit en LLO 

LWV Q4 2020 

   

   

   

  



4. Aantrekken en behouden van jong talent  
 

1. Urgentie en beoogd resultaat 

Urgentie 

• Investeren in menselijk kapitaal is essentieel voor het realiseren van economisch herstel en mogelijke groei.  

• Een belangrijke vraag daarbij is hoe Midden-Limburg interessant blijft voor jongeren en voorkomt dat zij vertrekken. 

• Veel jongeren zijn zich niet bewust van de economische diversiteit in de regio Midden-Limburg. Als gevolg zoeken veel 
jongeren hun stage of eerste baan buiten de regio. 

• De regio Midden-Limburg verliest een groot aantal potentiële werknemers wanneer jongeren het idee hebben dat ze in 
andere regio’s betere economische kansen hebben.  

• Als op den duur deze trend niet gekeerd wordt, zal het aantal werknemers in de regio afnemen. 

• Hierdoor verliest Midden-Limburg een groot aantal ‘High Potentials’ en kan Midden-Limburg aan bedrijvigheid verliezen. 
 
Ambitie  
Midden-Limburg heeft als ambitie het onder de aandacht brengen van het regionale bedrijfsleven bij jongeren zodat de 
zichtbaarheid van de regio wordt vergroot. 
 

• Het organiseren van beroep- en arbeidsmarktoriëntatie voor het Voortgezet Onderwijs: VMBO, HAVO en VWO. 

• Het digitale platform van Meet The Youngsters gebruiken om de regio te profileren. 

• De sleutelwoorden die bij alle activiteiten ten grondslag liggen zijn: tijdig, digitaal en eigentijds.  
 

2. Beoogd resultaat 

Beoogd resultaat 

• Het verhogen van de zichtbaarheid van het regionale bedrijfsleven bij leerlingen (Primair en Voortgezet Onderwijs) en 
Studenten (MBO, HBO, WO).  

• Het inzichtelijk maken van zowel de carrièrekansen als ook de relevante opleidingseisen. 
 
Impact 

• De impact op de korte termijn is het bewust maken van jongeren van de economische mogelijkheden van de regio. 

• Op de lange termijn is de impact het behoud van werkgelegenheid en bedrijvigheid in de regio. 
 

• Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: het aantal jongeren dat zich bewust is van de economische bedrijvigheid in de 
regio; het aantal bereikte jongeren door het toepassen van het On-Stage concept; het aantal gegeven netwerktrainingen; het 
aantal gegeven gastlessen; het aantal bezoekers van de bedrijfspagina op Meet The Youngsters; het aantal deelnemers aan 
Keyport college tour; het aantal deelnemers aan Tour de Keyport; het aantal studenten dat gebruik maakt van het Career 
Services platform van de Zuyd Hogeschool; het aantal behouden banen in de regio. 

 

3. Crossovers  

Het speerpunt Aantrekken en behoud jong talent heeft meerdere raakvlakken met andere speerpunten: 
 

• Door het aantrekken en behouden van jong talent wordt een belangrijke doelgroep voor het thema circulariteit behouden in 
de regio. 

• Het aantrekken en behoud van jong talent verhoogt de scholingsbehoefte en stimuleert daardoor het scholingsaanbod. 

• Het aantrekken en behoud van jong talent vormt een belangrijk onderdeel van de mobiele arbeidsmarkt en zorgt voor meer 
aanbod van werknemers op de arbeidsmarkt. 

• Door het aantrekken en behouden van jong talent kunnen ondernemers in de regio zich profileren. 
 

4. Te nemen maatregelen / businesscases  
 

De volgende maatregelen zullen bijdragen aan het realiseren van de doelen en ambities: 
- Beroepen- en arbeidsmarktoriëntatie voor Voortgezet Onderwijs. 

- Organiseren van netwerktrainingen voor leerlingen, het faciliteren van gastlessen door het bedrijfsleven en het organiseren 

van bedrijfsbezoeken en kennismakingseventen tussen leerlingen, studenten en werkgevers, het organiseren van 

meeloopdagen etc. 

- Samenwerking met Meet the Youngsters - Digitaal platform voor bedrijven en studenten  

- - Versterken van de samenwerking met Fontys en Zuyd Hogeschool  

5. Beoogde partners (vitale coalitie) 

Trekker: Keyport (Martijn van den Heuvel)  

Overige partijen:  

• Gemeenten, bedrijfsleven, Meet The Youngsters, Zuyd Hogeschool, middelbare scholen. 

6. Planning en benodigd budget  



Vanuit de samenwerking tussen economie, onderwijs en arbeidsmarkt gaan we een beroepen- en arbeidsmarktoriëntatie voor 
leerlingen van het Voortgezet Onderwijs organiseren waarin aandacht is voor de volgende elementen: netwerktrainingen voor 
leerlingen; oriëntatie op functies en rollen, carrièremogelijkheden bij regionale bedrijven en vervolgonderwijsinstellingen. 
Gastlessen door bedrijfsleven, bedrijfsbezoeken, kennismakingsevent met bedrijven, functies en rollen en vervolgonderwijs; 
meeloopdagen. 
Met deze programmalijn trachten we alle jongeren bewust te maken van de economische mogelijkheden van onze regio. Op dit 
moment zijn er 130 jongere werkzoekenden (jonger dan 27 jaar) met een hoger opleidingsniveau.  

 

Project Trekker Planning 
Opschalen VMBO On Stage naar: beroepen- en 
arbeidsmarktoriëntatie voor VO leerlingen 

Keyport Oktober 2021 - 2022 

Keyport college tour   

Tour de Keyport   

Samenwerking ‘Meet The Youngsters’: digitaal 
platform bedrijven en studenten 

  

Communicatie en branding van werkgevers en 
regio 

  

Coördinatie programma onderdeel, afstemming 
regionale partners en voortgangsbewaking 

  

   

 

  



5. Voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid 
 

1. Urgentie en ambitie 

Urgentie 

• De Coronacrisis heeft een grote economische crisis tot gevolg. Het is voor starters moeilijk om op de arbeidsmarkt te 
komen in tijden van crisis. Daarnaast wordt de instroom op de arbeidsmarkt voor de zwakkere groep jongeren die geen 
werk, opleiding of uitkering heeft, lastiger. 

• Van jongeren die wel werken heeft twee derde een flex- of tijdelijk contract en het aantal jongeren dat is gestart als ZZP’er 
is ook gestegen. Dit betekent dat de werkzekerheid van deze jongeren verre van gegarandeerd is.  

• In tijden van crisis drogen de praktijkmogelijkheden bij bedrijven snel op. Het aantal stages en leerbanen voor de ruim 
500.000 mbo’ers, aankomende mbo-studenten en werkenden en werkzoekenden die via het mbo worden opgeleid is 
substantieel afgenomen. Landelijk ligt het aantal dat in april 2020 met een stage of leerbaan van start ging 56% lager dan 
in april 2019. Terwijl in april 2020 8.408 personen aan een stage begonnen en 1.687 met een leerbaan, waren dat er een 
jaar geleden 19.223 respectievelijk 3.822.  

• Het is goed denkbaar dat in 2021, 1 op de 5 jongeren in Nederland onvrijwillig werkloos is. 
 
Ambitie  
De ambitie is om tot een sluitende aanpak te komen om schoolverlaters en (kansarme) jongeren naar werk te begeleiden. 

• Jongeren bemiddelen naar werk. 
• Jongeren die geen werk of opleiding hebben, in beeld brengen en hen actief benaderen. 
• Garanderen dat elke student een stage of leerbaan kan volgen. 

  

2. Beoogd resultaat en impact 

Beoogd resultaat 
Het doel is om jongeren duurzaam terug te leiden naar school, werk of een combinatie van beiden zodat ze niet langs de kant 
komen of blijven te staan. 
 
Impact 

• Jeugdwerkloosheid terugdringen.  

• Meer vroegtijdige schoolverlaters toch laten doorstuderen door het aanbieden van een bij- of omscholingscursus. 
 

• Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: het aantal schoolverlaters; het aantal WW-aanvragen onder jongeren; het aantal 
WW-uitkeringen onder jongeren; het aantal stages en leerplekken; het aantal jongeren dat actief geholpen is naar ander 
werk; het aantal jongeren dat bij-of omscholingscursus heeft gevolgd; het aantal jongeren zonder werk/opleiding dat in beeld 
is bij de gemeente (maandelijkse rapportages); het aantal jongeren waarmee actief contact is geweest over de begeleiding 
naar een (leer)baan. 

 

3. Crossovers  

Het speerpunt voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid heeft belangrijke gemeenschappelijke delers met de andere 
programmalijnen en bijbehorende speerpunten:  

• Circulariteit biedt jongeren een nieuw werkveld waarin zij werk kunnen vinden. 

• LLO bestrijdt werkloosheid door jongeren bij- of om te scholen en zo hun kans vergroot nieuw werk te vinden. 

• LLO voorkomt jeugdwerkloosheid door schoolverlaters cursussen en opleidingen aan te bieden.  

• De mobiele arbeidsmarkt biedt nieuwe kansen voor jongeren om zich op de arbeidsmarkt te begeven.  

• Het voorkomen en bestrijden van werkloosheid betekent ook het behoud van jong talent. 
 

4. Te nemen maatregelen / businesscases  

1) Een sluitende aanpak naar werk voor schoolverlaters. Het voorkomen dat schoolverlaters werkloos worden: jongeren 
langer op school houden, jongeren aanvullende leer-en werkervaring op laten doen en een professioneel netwerk bieden. 
In de eerste plaats willen we voorkomen dat schoolverlaters werkloos worden. Dat kan door ze eventueel langer op school 
te houden. Hiervoor is voldoende flexibel onderwijsaanbod van belang voor deze groep die dikwijls relatief ouder is dan 
zittende leerlingen en een nauwere samenwerking tussen scholen en gemeenten, wat het reguliere takenpakket te buiten 
gaat. Daarnaast willen we jongeren aanvullende leer- en werkervaring laten opdoen en een professioneel netwerk te 
bieden middels maatschappelijke banen en leer- en werkarrangementen. 
 

2) Jongeren die dreigen uit te vallen actief bemiddelen naar ander werk. Jongeren die uit dreigen te vallen willen we actief 
naar ander werk bemiddelen. Deze jongeren zijn gebaat bij een goede toegang tot off- en online programma’s met 
aandacht voor generieke sector overstijgende skills en bredere beroepenoriëntatie en gepersonaliseerde adviezen. 
Hiervoor sluiten we aan bij de programmalijn scholing en ontwikkeling van werkenden en werkzoekenden 
. 

3) Jongen zonder werk en zonder opleiding in beeld brengen en hen proactief benaderen om met hen in gesprek te gaan 
over hun situatie en begeleiding aanbieden naar een (leer)baan.: Niet alle jongeren zijn in beeld bij onderwijsinstellingen of 
gemeenten. Om inzicht te krijgen in die jongeren, heeft het Ministerie van SZW samen met gemeenten een werkwijze 
ontwikkeld waarmee gemeenten maandelijks een rapport kunnen ontvangen waarin staat welke jongeren buiten beeld zijn. 
Dit zijn actuele gegevens. We willen dat gemeenten in de regio zich hierbij aansluiten. 
 



4) Het motiveren van jongeren door werknemersvaardigheden aan te leren, online scholingsaanbod, moderne ondersteuning 
bij skills inzichtelijk te maken en leer-werktrajecten aan te bieden. 
 

5) Het garanderen van stages en leerbanen voor huidige studenten door samen te werken in het actieplan stages en 
leerbanen van het SBB.: We willen stages en leerbanen voor de huidige studenten garanderen. Studenten die willen 
overstappen naar een andere studie met een kansrijker perspectief moeten daarmee geen problemen krijgen, evenmin als 
de scholen waar de jongeren weggaan en de ontvangende scholen. Om dit te bereiken werken we samen in het actieplan 
stages en leerbanen van het SBB. 

 
6) Extra aandacht voor kwetsbare jongeren: gemeenten ondersteunen jongeren naar werk, eventueel in combinatie met bij-of 

omscholing. Gemeenten en scholen verzorgen de nazorg zodat kwetsbare schoolverlaters naar de juiste instanties 
doorverwezen kunnen worden voor ondersteuning. 

 

5. Beoogde partners (vitale coalitie) 

Trekker: AMR (Martijn van den Heuvel) 

Overige partijen:  

•  

6. Planning en benodigd budget   

Met deze programmalijn willen wij op lange termijn de jeugdwerkloosheid in onze regio bestrijden en voorkomen. Daarbij 
richten wij ons op verschillende groepen jongeren: schoolverlaters, starters en jeugdwerklozen door hen op duurzame manier 
terug te leiden naar school, werk of een combinatie van beiden. Op dit moment zijn in Midden-Limburg meer dan 750 jongeren 
met een laag opleidingsniveau actief werkzoekend. Ons doel is om zeker 10% aan een stageplek te helpen en 30% actief te 
begeleiden in het vinden van een baan, leerwerk- of stageplek. Dit komt neer op 80 ingevulde stageplekken en 235 begeleidde 
jongeren. 
 
 

 

 

 
 

 

  



6. Steun voor ondernemers 
 

1. Urgentie en ambitie 

Urgentie 

• Ondernemers worden hard geraakt door de Coronacrisis en hebben moeite het hoofd boven water te houden. 

• In april 2020 alleen al zijn 334 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 75 meer dan in maart 2020. 

• De laatste keer dat het aantal faillissementen zo sterk steeg was in november 2016. 

• Het is onvermijdelijk dat op termijn meer bedrijven failliet gaan als gevolg van de Coronacrisis (door bijvoorbeeld beperking van 
capaciteit door 1,5 meter economie; vraaguitval door laag consumentenvertrouwen).  

• Wanneer ondernemers nu niet ondersteunt worden kan het aantal faillissementen in de regio toenemen waardoor de 
werkgelegenheid afneemt en de werkloosheid toeneemt.  

 
Ambitie  
De ambitie van dit speerpunt is het creëren van financiële ruimte voor ondernemers en het aantrekken van economie versterkende  
projecten.  

2. Beoogd resultaat en impact 

Beoogd resultaat 

• Het tegemoetkomen van ondernemers met een afgestemd aanbod van maatregelen om ondernemen te stimuleren. 

• Zo veel mogelijk financiële ruimte voor ondernemers creëren.  
 
Impact  

• Het behoud van werkgelegenheid. 

• Het realiseren van economische groei. 

• Bijdrage aan het verhogen van investeringen door bedrijven en maatschappelijke organisaties. 
 

• Mogelijke indicatoren voor de impact zijn: de procentuele economische groei; het aantal faillissementen; het aantal NOW-
aanvragen; het aantal aanvragen voor uitstel van betalingen; de procentuele lastenverhoging voor ondernemers; het aantal 
wervingen uit het Nationaal Groeifonds; het aantal wervingen uit andere fondsen; het aantal maanden van de 
terugbetalingstermijn.  

 

3. Crossovers  

Het laatste speerpunt bestaande uit financiële maatregelen voor ondernemers heeft de volgende snijvlakken met de andere  
programmalijnen en speerpunten: 

 

• Steunmaatregelen (bijv. voor nieuwe strategieën) bieden ondernemers de ruimte om een begin te maken aan circulair 
ondernemen. 

• Steunmaatregelen bieden ondernemers de ruimte om personeel bij- of om te scholen. 

• Door steunmaatregelen blijven ondernemers onderdeel van de arbeidsmarkt door faillissement te voorkomen (vraagkant blijft op 
pijl).  

• Steunmaatregelen bieden ondernemers de ruimte om jong talent aan te (blijven) aantrekken. 

• Steunmaatregelen bieden ondernemers de ruimte om schoolverlaters en jeugdwerklozen een kans te bieden. 
 

4. Te nemen maatregelen/businesscases  

Concrete maatregelen:  

• Zoeken naar additionele geldbronnen ter ondersteuning van ondernemers. Zo wordt onderzocht of er gebruik kan worden 
gemaakt van de gelden uit het Nationaal Groeifonds.  

• Ondernemers ondersteuning bieden bij het opzetten van een nieuwe strategieën waardoor er meer focus en grip op de 
toekomst ontstaat.  

• We bieden bedrijven die dreigen om failliet te gaan ondersteuning door een adviestraject op te starten.  

• Het intensiever begeleiden van starters. Startende bedrijven zijn een belangrijke impuls voor de regionale economische 
dynamiek. Zij zorgen voor nieuwe werkgelegenheid en geven een extra impuls aan de verdere ontwikkeling van de 
economische dynamiek. Waar wenselijk wordt gebruik gemaakt van organisaties zoals het Starterscentrum Limburg of het 
Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK).  

• Uitdragen van good practices en ondersteuning bieden aan bedrijven die het goed doen, veranderen, innoveren, kansen 
pakken en een groot aanpassingsvermogen laten zien. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het lectoraat innovatief 
ondernemen van de Hogeschool Zuyd dat zich richt op de transformatie van organisaties in de Limburgse regio die willen 
ondernemen in de digitale economie.  

• Door ondernemers financiële ademruimte te geven kunnen het aantal faillissementen en gedwongen ontslagen voorkomen 
worden en kan de economie sneller herstellen. De Taskforce wil zich daarom hard maken richting het Rijk door 
ondersteuning te geven aan de lobby vanuit sociale partners voor lastenverlichting en compensatiemaatregelen voor de 
bedrijven en ondernemers die hard geraakt worden door de crisis.  

 

5. Beoogde partners (vitale coalitie) 

Trekker: Ondernemend Limburg (Thieu Kikken) 



Overige partijen: Ondernemend Limburg, Gemeenten/BsGW, Keyport 
 

6. Planning en benodigd budget  

 
Door ondernemers financiële ademsruimte te geven hopen wij het aantal faillissementen op het gemiddelde niveau van de 
afgelopen periode te houden en gedwongen ontslagen te voorkomen. Hiermee behouden wij de werkgelegenheid in onze regio en 
stimuleren wij economisch herstel en op den duur economische groei. In totaal ontvangen in Midden-Limburg 2949 bedrijven 
ondersteuning vanuit de NOW-regeling (1 en 2). Als we ervan uitgaan dat 5% hiervan baat heeft bij ondersteuning, bijvoorbeeld door 
een adviestraject in richting nieuwe businesscases, dan helpen we 148 bedrijven in drie jaar. Daarnaast zetten wij in op advies en 
informatie voor startende bedrijven via het starterscentrum Limburg. 

 

Project Trekker Planning 
Zoeken naar additionele geldbronnen ter ondersteuning van 
ondernemers zoals Nationaal Groeifonds 

  

Ondernemers ondersteuning bieden bij het opzetten van 
nieuwe strategieën 

  

Adviestrajecten bedreigde ondernemers   
Intensiever begeleiden van starters   
Uitdragen van good practices   
Hard maken voor financiële ondersteuning door Rijk   
   

 

 


