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Visie
Verduurzaming/renovatie woningvoorraad
(NL: 300.000 gebouwen/jr vanaf 2020*)

Vacatures in de bouw
(NL: 40.000 vacatures tm 2022 vanwege vergrijzing/uitstroom **)

Utrecht: Krachtwijk Overvecht &
Werken aan Werk
: vergroten kansen op werk)

-----------------------‘Bouwen aan werk’ op Overvecht
Utrecht.nl
*) Taskforce Bouwagenda
**) Bouwend Nederland, EIB

Context
Landelijk

-

vergrijzing: 1 op de 5 bouwvakkers met pensioen komende 5 jaar =>
40.000 vacatures *)
Aantal BBL-plekken met 70% gedaald (regio Utrecht) tijdens crisis *)
Verduurzaming via renovatie: 300.000 bestaande gebouwen / jaar *)

Lokaal

-

Grote renovatie/verduurzamingsopgave (oa gasloze wijk),
corporaties als trekker
Werken aan werk: grotere groei werkgelegenheid nodig ivm groei
stad naar 400.000 inwoners
Bouw als beroep onzichtbaar: geen VMBO-bouw in Utrecht, gebrek
aan VMBO-stages
‘Krachtwijk’ Overvecht: meer kansen op werk voor wijkbewoners
*) EIB, Bouwend NL, gemeente Utrecht

Utrecht.nl

proefproject ‘Bouwen aan Werk’ en partners
Renovatie/verduurzaming flats Mitros
Atlas-, Centaurus-, Apollodreef (ACA) Overvecht – Oost

(362 woningen)

Voorjaar 2018 – medio 2019
Social Returnafspraken Mitros-Hemubo ->
12 leerwerkplekken (MBO – BBL) bij ROC en
praktijkopleiders
Gericht op Overvechters: ‘bouw mee aan je eigen wijk en je
eigen toekomst’

Afgeronde beroepsgerichte opleiding
=> “Duurzame werkzekerheid”
Utrecht.nl

Obstakels
•
•
•
•
•

Slecht imago bouw
‘Moeilijke’ doelgroep
Bouwonderwijs buiten stad Utrecht (VMBO en MBO)
Duurzame energie en kosten
Social Return gericht toepassen als opleidingsinstrument

Doelen proefproject
-

Social Return bij corporaties toepassen
Werkwijze ontwikkelen tbv werving in de wijk en begeleiding
kandidaten
Leren op locatie, doorlopende leerlijn/samenwerking
onderwijs/bedrijfsleven
Rol gemeente: procesbegeleiding, faciliteren, toolkit voor vervolg

Utrecht.nl

Werving: op werkvloer van de wijk
1. Zij-instroom
Werkzoekenden Overvecht
(VSV’ers, volwassenen, statushouders, etc)

2. instroom
VMBO-ers / praktijkonderwijs
- 2 sporen: beïnvloeden attitude/imago en
werving/recruitment
Lespakket VMBO, verrijken onderwijsprogramma met vaklui
voor de klas, excursies, oudergesprekken, etc.

Utrecht.nl

Vervolg: toewerken naar een ‘Beweging’
Steeds meer opleidingsplekken beschikbaar
• 7 volgende flats Mitros Overvecht na 2018 (totaal 1200 woningen)
• Portaal: aanbesteding renovatie flats Overvecht in 2018
• Van Wijnen Groep: 629 studentenwoningen Overvecht v/a eind 2018
• Zes regiocorporaties & StiFo: social return bij renovaties als BBL

Flankerende ontwikkelingen
•
•

Proef: pop up-school ROC Midden-Nederland
Techniek pact: stichting Technet, Masterplan VMBO Techniek, experience
centre

Utrecht.nl

‘Bouwen aan werk’ Overvecht
Werving

Project

Bouw je
mee aan je
eigen wijk?

‘Duurzame
Werkzekerheid’
Social
Return

-

Renovatie & verduurzaming:
300.000 woningen/jr verduurzamen
Bouw: 40.000 vacatures voor 2023

-

=> Social Return richten op opleiden richting
kansrijke Branches (bouw/techniek, GWW)

Beweging

REGULIERE INSTROOM BEVORDEREN
- Werving ingebed in schoolkalender
- Slecht imago bouw als beroep
- ‘Bouwfestaties’ - banenmarkt op school
- Follow-up: bezoek bouwplaats, stages,
vaklui voor de klas
- Jongerenwerk: begeleiding en
arbeidscoaching
- Oudergesprekken

-

Renovatie 3 flats (382 woningen)
Voorjaar ‘18 – begin 2020
12 BBL- leerwerkplekken
MBO- (entree)/branche-opleiding:

-

Rol gemeente
ZIJINSTROOM
- Werving: ism Leerwerkloket, team W&I
Overvecht, statushouders, wijkbureau
(de Versnelling), Jongerenwerk
- ‘Bouwfestaties’, meet& greet, selectie,
teambuilding
- Ondersteuning, voorschakeltraject, maatwerk

-

-

Vertaling algemene SROI-afspraken naar
concrete leerwerkplekken
Aanjagen en verbinden
Ketensamenwerking binnen wijk en stad
Aanpak en werkwijze (herhaalbaar) voor
werving, selectie en begeleiding
kandidaten in de wijk

-

Mitros: vervolg renovatie Overvecht
na 2020 (totaal 1200 woningen)
Social Return onderhoudsaannemers
corporaties
Portaal
Van Wijnen groep: studentenhuisvesting
(600 woningen) Overvecht
Kanaleneiland
GWW Utrecht: SROI als
opleidingsinstrument

Toekomst

Bedrijfsleven: bijdragen in
beroepsoriëntatie, opleidingsplaatsen
en werkgaranties
Onderwijs: meer opleiden op locatie
(hybride leren), bouwonderwijs (VMBO)
terug in de stad Utrecht.nl
Gemeente:
* in opstartfase aanjager en verbinder
* Eigen Social Return inrichten

