
 
 

 

 
 

Hand-out crisis- en herstelprogramma Fryslân Werkt!  
 
Op donderdag 22 april 2021 heeft het Algemeen Bestuur een handtekening gezet onder het 
Crisis- en Herstelprogramma Fryslân Werkt!. Een heugelijk moment en geheel in stijl, de 
handtekening werd gezet op een foamboard op een heftruck. Een knipoog naar één van de 
kanssectoren: logistiek.  
 
 

 
Gedeputeerde Sander de Rouwe ondertekent het herstelprogramma Fryslân Werkt! 

 
 
Voorafgaand aan de ondertekening werd er een live webinar uitgezonden waar zo’n 250 
belangstellenden naar hebben gekeken. In dit webinar nam het Dagelijks Bestuur, bestaande 
uit Henk Heijink van UWV, Alice Muller van ROC Friese Poort en Friso Douwstra van 
Gemeente Leeuwarden, de kijkers mee in de inhoud van het Crisis- en Herstelprogramma.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Het webinar gaf een inkijkje op de drie hoofdlijnen in het Crisis- en Herstelprogramma: 
 

 
 
Daarnaast hebben we in het webinar de Fryslân Werkt! Academie aangekondigd. Wij kunnen 
deze nu met trots presenteren! Via onderstaande link kan het webinar van 22 april 
teruggekeken worden. Bij de Fryslân Werkt! Academie zullen we het komende jaar diverse 
webinars aanbieden, die je later ook rustig kunt terugkijken.  
 
Weblink: 
 
Fryslân Werkt - Academie | Samen zorgen voor meer werk! (fryslanwerktacademie.nl) 
 
Ongetwijfeld is er behoefte aan verdiepende informatie. Daarom geven wij in deze hand-out 
een kort overzicht van de drie hoofdlijnen.  
 
 

Crisisdienstverlening 
 
De crisisdienstverlening binnen Fryslân Werkt! heeft grotendeels betrekking op de intensieve 
ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk. Een belangrijk onderdeel hiervan is het 
Regionaal Mobiliteitsteam. Daarnaast zijn we in de afgelopen periode al gestart met de 
ontwikkeling van (extra) dienstverlening om de bemiddeling en begeleiding van verschillende 
groepen werkzoekenden te versterken. Dat hebben we gedaan in een aantal deelprojecten: 
niemand aan de zijlijn, instrumenten werkgevers, heroriëntatie zelfstandigen en het 
Werkfitprogramma BAB-kandidaten.  
 

https://fryslanwerktacademie.nl/


 
 

 

 
1. Regionaal Mobiliteitsteam 

Een belangrijk onderdeel van de crisisdienstverlening is het Regionaal Mobiliteitsteam. 
Binnen dit team worden vindt van-werk-naar-werk begeleiding plaats van personen 
die als gevolg van de crisis werkloos zijn geworden of dreigen te worden. Daarbij ligt 
de nadruk op de groep die niet zelfstandig in staat is om een andere baan te verkrijgen 
en dus aanvullende dienstverlening nodig heeft. Iedere deelnemende partij behoudt 
daarbij zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Op basis van een intake wordt 
beoordeeld of en zo ja welke ondersteuning de (potentieel) werkzoekende nodig 
heeft om een andere baan te verkrijgen, bij voorkeur in een sector of beroep waar 
kansen liggen en er sprake is van krapte.  

 
2. Deelproject Niemand aan de Zijlijn (doorval WW) 

Veel mensen die (als gevolg van de crisis) hun baan verliezen hebben slechts een korte 
periode recht op WW. In dit deelproject wordt een werkwijze ontwikkeld waarin deze 
groep actief wordt gewezen op vormen van ondersteuning waarmee men alsnog de 
stap naar werk kan maken en werkloosheid en het beroep op een uitkering worden 
voorkomen. Het belangrijkste product van dit deelproject is het maken van een 
‘landingspagina’ waar deze groep op verschillende manieren naar wordt verwezen en 
waar zij informatie vinden over bijvoorbeeld scholing, leerwerktrajecten, 
loopbaanadvies of schuldhulpverlening. 

 
3. Deelproject Instrumenten werkgevers 

Er is een groot aantal instrumenten beschikbaar voor werkgevers die (specifieke 
groepen) werkzoekenden in dienst (willen) nemen. Op dit moment ontbreekt het aan 
een totaalinzicht in en overzicht van die instrumenten. In dit deelproject worden 
beschikbare instrumenten en voorzieningen eerst voor medewerkers van de partijen 
in Fryslân Werkt! inzichtelijk gemaakt. Vervolgens gebeurt dat ook voor werkgevers. 
Verschillende instrumenten zijn in de afgelopen periode in de regio geharmoniseerd. 
Waar dat nog niet (volledig) is gebeurd, worden voorstellen gedaan om dat nog verder 
te realiseren en wordt geadviseerd over aanvullende voorzieningen die het tot stand 
brengen van matches tussen werkgever en werkzoekende kunnen stimuleren.  

 
4. Deelproject Heroriëntatie zelfstandigen 

We zijn al gestart met het bieden van ondersteuning aan zelfstandigen die zich willen 
oriënteren op ander werk of werk in een andere branche. Dit wordt uitgevoerd door 
het Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) in samenwerking met het Leerwerkloket. Het 
Leerwerkloket heeft daarbij nauwe samenwerking gezocht met zelfstandige 
loopbaanadviseurs en adviseurs van het CNV (James) en de scholen. Zij vormen een 
flexibele schil die kan worden benut als de hulpvragen toenemen. Feitelijk gebeurt 
binnen dit project voor zelfstandigen wat er binnen het RMT voor werknemers 
gebeurt. Het RMT en BZF/Leerwerkloket kunnen dan ook waar nodig naar elkaar 
verwijzen en waar mogelijk gebruik maken van de dienstverlening die men heeft 
georganiseerd.  



 
 

 

 
5. Deelproject Werkfit programma BAB 

Het vinden van arbeidsplaatsen voor personen die behoren tot de doelgroep van de 
Banenafspraak is onderdeel van de reguliere dienstverlening van Fryslân Werkt! Als 
gevolg van de crisis is er echter een groter risico dat huidige werknemers (BAB-
kandidaten) hun baan verliezen. In dit deelproject is een aanbod aan ondersteuning 
georganiseerd dat kan worden ingezet ten behoeve van deze doelgroep. Het gaat 
daarbij om werkfitplekken bij sociale werkbedrijven en om (extra) inzet van 
jobcoaches. 

 
 
 

Scholing 
 
Om werkzoekenden voor te bereiden op werk en om werkgevers te kunnen voorzien van 
voldoende gekwalificeerd personeel is scholing van essentieel belang. De eisen die aan 
werknemers worden gesteld door bedrijven met een personeelsvraag komen immers vaak 
niet overeen met de kwalificaties van de werkzoekenden die beschikbaar zijn voor vacatures. 
Om die koppeling te kunnen maken is het noodzakelijk om praktijkgerichte scholing te 
organiseren, in veel gevallen in combinatie met het opdoen van werkervaring en begeleiding.  
 

1. Scholingstrajecten Perspectief op Werk 
In dit deelproject is het doel om 1500 (voor-)scholingstrajecten te organiseren waarmee 
werkzoekenden hun kansen op duurzame inzetbaarheid kunnen vergroten. Die trajecten 
worden zoveel mogelijk samen met bedrijven en mbo-scholen tot stand gebracht en voor 
alle werkzoekenden inzichtelijk en toegankelijk gemaakt. 
 
2. Kansrijk Beroep en Kansrijk Opleiden 
In dit deelproject wordt samen met de arbeidsmarktregio’s Groningen en Drenthe 
gewerkt aan een portal waarin werknemers/werkzoekenden inzicht krijgen in kansrijke 
beroepen en de scholing die zij kunnen volgen om in die beroepen aan de slag te gaan. 
Via dat portal kunnen zij zich hier ook voor aanmelden. Aan de ‘achterkant’ staan 
medewerkers klaar die hen adviseren over en in contact brengen met de juiste scholing 
en trajecten.  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Aanpak Jeugdwerkloosheid 
 
Omdat jongeren extra risico lopen om als gevolg van de coronacrisis geen baan te kunnen 
vinden of er niet in slagen hun opleiding af te ronden, worden extra maatregelen genomen 
om hen langer door te laten leren en/of de stap naar betaald werk te laten maken. We stellen 
een projectleider aan die ervoor zorgt dat de gezamenlijke voorstellen die zijn gedaan in het 
deelproject Jeugdwerkloosheid worden uitgewerkt en uitgevoerd en die ervoor zorgt dat er 
samenhang wordt gecreëerd tussen de (1) reguliere uitvoering van dienstverlening voor 
jongeren, (2) maatregelen die scholen en gemeenten afzonderlijk nemen en (3) de 
dienstverlening voor jongeren in de andere projectlijnen. Daarbij is er expliciet aandacht voor 
de jongeren die geen baan hebben, geen opleiding volgen en geen uitkering ontvangen en 
wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht met al bestaande projecten.  
 
Met de maatregelen willen we in ieder geval bereiken dat we: 
a) Laatstejaars studenten en PrO/VSO-leerlingen langer door laten leren of de overgang naar 

werk te laten maken; 
b) Kwetsbare schoolverlaters die uitstromen uit het onderwijs begeleiden naar werk, waar 

mogelijk in combinatie met om-/bijscholing; 
c) Kwetsbare schoolverlaters zonder baan nazorg te bieden en doorverwijzen naar de juiste 

instantie voor ondersteuning (terug) naar school of werk; 
 
 

 


