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Regio Twente
In het samenwerkingsverband Regio Twente werken de veertien Twentse gemeenten aan een
gezonde, veilige, leefbare en bereikbare regio. Leidend daarin is de medio 2007 vastgestelde ‘Agenda
van Twente’. Gemeenten en provincie willen samen met bedrijven en instellingen van Twente een
economisch duurzame en sterke regio maken. Het doel van de ‘Agenda van Twente’ is dat de regio
zich in de periode tot 2017 ontwikkelt tot een productieve en welvarende regio waar mensen prettig
wonen, werken en recreëren. Om deze ambitie te realiseren zijn vier programma’s opgezet.
Werken in Twente
Eén van de programma’s is het programma Werken. De effecten en doelen die met dit programma
worden nagestreefd zijn ambitieus. De samenwerkende partijen staan voor de uitdaging om:
 Twente in 2017 tot één van de vijf snelst groeiende kenniseconomieën van Europa te laten
behoren;
 de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren;
 de werkloosheid naar een acceptabeler niveau te brengen;
 het aandeel hogeropgeleiden in de beroepsbevolking te vergroten; en
 het starters- en ondernemersklimaat aantrekkelijker te maken.
Met de oprichting van het Twentse Platform Onderwijs Werken en Inkomen (POWI) in oktober 2007
en het tekenen van de Intentieverklaring Regiowerktop Twente in december 2007, werd door de
partijen die actief zijn op de regionale arbeidsmarkt een helder signaal afgegeven. We hebben elkaar
nodig en slaan daarom de handen ineen! Onder het motto “Iedereen doet mee” spraken zij uit te gaan
werken aan de versterking van de Twentse arbeidsmarkt, binnen het kader en de doelstellingen van
de ‘Agenda van Twente’.
Twents arbeidsmarktplan 2009-2010
Het Dagelijks Bestuur van het POWI heeft de wens geuit dat er op korte termijn een concreet
arbeidsmarktplan voor de regio voor de jaren 2009 en 2010 wordt opgesteld. De opdracht voor een
dergelijk plan is door het DB POWI verstrekt aan een werkgroep onder leiding van wethouder Kuik
(Almelo). De werkgroep werkt aan een arbeidsmarktplan dat niet zozeer een lange termijn visie bevat,
maar een aantal concrete projecten samenbrengt. Projecten die draagvalk hebben onder de partners
in het POWI en een beroep doen op ieders expertise en betrokkenheid. Dit kunnen lopende projecten
zijn of nieuw te starten initiatieven. Naast het samenbrengen van projecten geeft het plan een impuls
aan de samenwerking tussen diverse verbanden in het regionale netwerk.
Recessie
Met de opdracht in de zak is de werkgroep geconfronteerd met de recessie en de gevolgen daarvan in
Twente. Vanzelfsprekend zal het Twents arbeidsmarktplan 2009-2010 niet aan deze ontwikkelingen
voorbij gaan. Wel wil het nadrukkelijk de focus houden op de uitdagingen waarvoor de regio zich ziet
geplaatst op de langere termijn en de structurele knelpunten die daaronder liggen.
Tijdspad
De werkgroep Kuik is begin februari met de werkzaamheden gestart. Het streven van de werkgroep is
om het Twents arbeidsmarktplan 2009-2010 medio april af te ronden. Het resultaat wordt
overgedragen aan het DB POWI, vervolgens ter advisering voorgelegd aan het bestuurlijk overleg met
de wethouders Sociale Zaken (13 mei 2009) en nog voor het zomerreces ter besluitvorming naar de
Regioraad (24 juni 2009) gestuurd.

