
 
 

 

Motie 1 is unaniem aangenomen. 

 
MOTIE 1 

 
 

Onderzoek naar mogelijkheden opstarten pilot Scholingsvouchers 
 
 
 

De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 5 en 9 november 2020, gehoord 
hebbende de beraadslagingen over de Programmabegroting 2021; 
 
 
Constaterende dat:  

• De Coronacrisis diepe sporen trekt door de West-Brabantse arbeidsmarkt.  Zo steeg het totale aantal 
WW-uitkeringen vooral sinds maart 2020 naar 11.300 (bron: BN De stem d.d. 29-10-2020 interview 
met arbeidsmarktdeskundige Nicole van der Goorbergh van het regionale UWV); 

• Dit ook gevolgen zal hebben voor een aantal Roosendaalse werkzoekenden; de verwachting is dat dit 
aantal, vanwege de Coronacrisis, de komende periode enkel maar zal stijgen; 

 
Van mening zijnde dat:  

• Het belangrijk is dat werkzoekenden zo snel mogelijk weer aan het werk gaan; 

• Het belangrijk is dat recent afgestudeerde jongeren actief blijven en blijvend kunnen investeren in 
hun ontwikkeling, gericht op passend werk; 

 
 

Overwegende dat: 

• In Rotterdam dit jaar begonnen is met een pilot scholingsvouchers, waarbij werkzoekenden in 
aanmerking komen voor een scholingsvoucher. Deze vouchers zijn bestemd voor werkzoekenden die 
zelf geen financiële middelen hebben voor scholing. Dit zijn mensen met een bijstandsuitkering, 
mensen van wie de WW binnen drie maanden afloopt, maar vooral ook jongeren die in 2020 een 
mbo-diploma hebben behaald voor een sector waar door corona geen vacatures zijn; 

• Er in de toekomst, mogelijkheden komen op cofinanciering van de Rijksoverheid. Naar verwachting 
komen er ministeriele gelden van het ministerie van SZW beschikbaar voor begeleiding van werk of 
werkeloosheid naar werk, aanpak jeugdwerkeloosheid, omscholing en tegengaan van armoede en 
problematische schulden mede veroorzaakt door Corona. Hierbij kan worden ingezet op het 
toegankelijk maken van scholingsvouchers voor alle werkzoekenden bijvoorbeeld met een opleiding 
tot mbo 4-niveau; 

• Met het concept van scholingsvouchers de gemeente werkzoekenden naar passend, duurzaam werk 
kan leiden, de gemeente investeert in goed opgeleid personeel en de gemeente werk maakt van een 
flexibele, toekomstbestendige arbeidsmarkt; 

• Er hierdoor op de lange termijn minder beroep zal worden gedaan op ondersteunende maatregelen 
waaronder bijstand en WW; 

 
 
 
 
 
 



Verzoekt het college: 
1. Om, in samenspraak met sociale partners (denk aan WVS en Werkplein), onderwijsaanbieders en 

werkgevers, te kijken naar de mogelijkheden om in Roosendaal een pilot ‘scholingsvouchers’ te 
starten. Dit ten behoeve van bijscholing of omscholing van werkzoekenden naar kansrijke- en 
krapteberoepen, overeenkomstig of in de lijn van het voorbeeld van de gemeente Rotterdam; 

2. De Raad over de voortgang ultimo 2e kwartaal 2021 te berichten; 
 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
Namens, 
 
Roosendaalse Lijst, Peter Raijmaekers 
D66, Harm Emmen 
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CDA, Nicole Roeken 
SP, Adriënne Maas-Cleeren 


