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1.1  Aanleiding  
 

De Gemeente Roosendaal wil ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt extra 

stimuleren. Doel: meer werk, meer bedrijven, passend werk voor zoveel mogelijk 

inwoners. Daarmee laten we de crisis achter ons en benutten we de kansen die het 

economisch herstel biedt. 

 

Samen met ondernemers en onderwijs in de stad en de regio willen we innovatie 

stimuleren, het ondernemersklimaat versterken en de werkgelegenheid doen 

groeien. 

 

Met dit Economisch Actieplan geven we aan hoe we daar vorm aan geven. We 

maken als gemeente 1,2 miljoen euro aan impulsmiddelen vrij. Die zetten we samen 

met bedrijven en instellingen in. Als er voor initiatieven geen draagvlak bestaat en er 

geen partijen zijn die samen met ons tijd, geld of kennis willen investeren, pakken wij 

het niet eenzijdig op.  

 

Voor u ligt de bijlage bij het Economisch Actieplan. Die bestaat uit drie delen. In deel 

I geven we de achterliggende analyse en gaan we dieper in op de drie sporen. In 

deel II geven we een overzicht van de acties die we, samen met ondernemers en 

kennisinstellingen, willen oppakken. Per actie beschrijven we wat we wanneer gaan 

doen en welke partijen daarbij betrokken zijn.  

 

Dit plan is niet in beton gegoten. We nodigen ondernemers, werknemers en 

kennisinstellingen die nog niet betrokken zijn maar wel goede plannen hebben om 

samen met ons de economie een stimulans te geven, van harte uit om mee te 

komen doen. Door aan te sluiten bij de hier geschetste plannen. Of door met een 

beter idee te komen.  

 

Halfjaarlijks bekijken we hoe de acties lopen, of er bijsturing nodig is, of verandering 

van plannen. De koers die in dit actieplan wordt geschetst en de opgaven voor de 

drie sporen ‘Arbeidsmarktoffensief’, ‘Modern logistiek en industrieel cluster’ en 

‘Stedelijke economie’ staan vast, de uitvoering is flexibel en ‘ademt mee’ met de 

economie. 
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I. ANALYSE: OP NAAR ECONOMISCH HERSTEL 

 

1.2  Na de crisis nu het herstel 
 

 

De naweeën van de crisis zijn nog voelbaar… 

In Roosendaal starten of vestigen zich minder nieuwe bedrijven dan in de regio. 

Tegelijk is in de afgelopen jaren 1 op de 10 arbeidsplaatsen verdwenen, méér dan 

elders in de regio. Roosendaal telt 4.000 banen minder dan in 2008, en ruim 3.250  

werklozen op een beroepsbevolking van 36.600. Binnenkort sluit Philips de deuren, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgelegenheidsperspectieven 2015-2016 (UWV, 2015)  
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Top-3 werkgelegenheid Roosendaal 2014:
1. Zorg 8350 banen / 22%
2. Logistiek complex 5005 banen / 13%
3. Detailhandel 4792 banen / 13%

1

1) Zie voor specificatie blz. 14.

en ook de detailhandel staat nog steeds onder druk. Volgens het UWV neemt het 

aantal arbeidsplaatsen in de industrie en in het openbaar bestuur de komende jaren 

nog verder af. De zwaarste klappen zijn in het middensegment gevallen: banen voor 

mensen met een middelbare school of MBO-opleiding. Precies die groep is onder de 

Roosendaalse bevolking oververtegenwoordigd. 

 

… maar er liggen goede kansen … 
 

Roosendalers hebben van oudsher een ‘handen uit de mouwen-mentaliteit’. Juist de 

middengroepen hebben vaak een praktische inslag, een goede basis voor 

ondernemerschap. De participatie van de beroepsbevolking is met 72,4% relatief 

hoog (na Den Bosch/Breda de hoogste van grote gemeenten in Brabant). 

Roosendaal heeft ruimte, een goede ligging ten opzichte van mainports én 

achterland en een groot arbeidspotentieel. De werkgelegenheid in logistiek, bouw en 

zakelijke dienstverlening groeit weer. Bedrijven in Roosendaal en de regio zijn sterk 

in logistiek, zorg, agrofood en (industrieel) onderhoud. Dit heeft de afgelopen jaren 

en recent geresulteerd in de interesse en vestiging van grote, moderne 

distributiebedrijven.  

 

Perspectief werkgelegenheid naar opleidingsniveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vergrijzing leidt niet alleen tot maatschappelijke opgaven, maar biedt ook een 

markt voor innovatieve zorgproducten. Innovatie wordt gestimuleerd door regionale 

initiatieven als het Care Innovation Center in Roosendaal (stimuleert innovatie en 

MKB in de zorg), Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom (biobased 

ontwikkelingen en circulaire economie), Aviolanda in Woensdrecht (maintenance) en 

Dinalog in Breda (logistieke innovaties). In samenwerking met ondernemers, 

onderwijs en overheid zijn dit aanjagers van een West-Brabantse proeftuin, waarin 

ondernemers innovaties versneld naar de markt brengen.  

 

* Logistiek complex = transport & opslag + groothandel + deel van industrie (assemblage, industrieel-logistiekonderhoud) + deel 
Zakelijke dienstverlening + deel advisering & onderzoek. Cijfers: LISA, bewerking gemeente Roosendaal
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West-
Brabant

mainports/
brainport

(inter)
nationaal

Belangrijke economische ontwikkelingen voor Roosendaal

Bedreiging Kans

Roosendaal

Lage uitgifte bedrijventerrein

Industrie en detailhandel onder druk; 
vertrek Philips
MBO-banen onder druk

Industrie onder druk; 
vertrek Philip Morris

Topsector Logistiek (e-commerce, agrofood,
fashion, zorglogistiek)

Beschikbare ruime kavels
MBO-arbeidspotentieel
Lokaal ondernemerschap
Sterk middelbaar beroepsonderwijs
Proeftuin Innovaties en Crossovers

Care Innovation Center

Biobased / Green Chemistry Campus
Dinalog
Multimodal Smart Match
Topsectoren Agrofood en Maintenance
Motoren slimme specialisatie en innovatie
Poort naar de wereld
Spil in netwerk stuwende bedrijvigheid
Voorzichtig economisch herstel zichtbaar
Gunstig fiscaal- en werkgeversklimaat NL

Concurrenten proeftuinen, campus,
acquisitie topsectoren

Concurrentie logistieke hotspot Venlo;
Noord-Frankrijk

Leegstand bedrijfs- en maatschappelijk
vastgoed

Clusteringstendens EU-distributiecentra
Productie en assemblage terug naar Europa

Met het programma Binnenstad en de Woonagenda wordt gewerkt aan het 

versterken van het woon- en leefklimaat in Roosendaal. Primair is dat belangrijk voor 

de huidige inwoners en ondernemers, maar het draagt ook bij aan de 

aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijven. En voor nieuwe bewoners, die elders in de 

regio of de omliggende mainports werken, maar hier als consument bijdragen aan 

een versterking van de economie. 

  

… die de gemeente kan aanjagen. 

 

De gemeente creëert geen banen, maar speelt – zeker lokaal – wel een belangrijke 

economische rol. Als opdrachtgever (bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn), 

als investeerder (in openbaar gebied en gebiedsontwikkeling), als stimulator 

(verbinden onderwijs-ondernemers-overheid; acquisitie bedrijven) en als facilitator 

(minder regeldruk, schone, hele, veilige en bereikbare bedrijventerreinen). Daarin 

vallen keuzes te maken. Niet alleen door de overheid, maar ook door ondernemers: 

kiezen ze voor Roosendaal of voor een andere gemeente of regio?  

 

De gemeente kan het ondernemerschap stimuleren door ‘samen de schouders’ er 

onder te zetten en middelen van partijen te bundelen. Door een ‘ja-mits’ in plaats van 

‘nee, tenzij’ -houding in te nemen, door verkokering en bureaucratie te doorbreken en 

de regeldruk te verminderen en door economische doelen te verbinden aan de 

besteding van overheidsgelden in alle domeinen. Binnen de gemeente vraagt dit een 

eenduidige economische en vooral gezamenlijk gedragen koers. 
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Economie = regionaal

1.3  De inzet: meer banen, meer bedrijven, regionale 

kansen benutten 

 

Meer werkgelegenheid  

 

 Meer dan 3.000 werkzoekenden is te veel. Via een arbeidsmarktoffensief willen 

we samen met ondernemers ‘mensen uit de kaartenbakken’ weer aan het werk 

helpen: bij bestaande bedrijven, nieuwvestigers en via het versterken van de 

aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 

 Méér bedrijven van buiten de regio aantrekken via actieve acquisitie, vooral op het 

brede gebied van logistiek, distributie en assemblage. 

 Aansluiting van de arbeidsmarkt op het onderwijs in de breedte, voor de 

topsectoren en in de zorg. We zetten in op innovatie en ondernemerschap in de 

zorg en op het actueel houden van de competenties en vaardigheden van de 

bestaande medewerkers in de zorg (en van scholieren en studenten die zich op 

‘traditionele zorgberoepen’- die veranderen! – richten). 

 Stimuleren MKB, startende ondernemers en het opzetten van ondernemingen 

vanuit het onderwijs door ondersteuning via starterscentra, broedplaatsen, 

(tijdelijke) beschikbaarheid leegstaande panden, minder regeldruk, zorgen voor 

markttoegankelijkheid voor kleine/nieuwe bedrijven bij overheidsopdrachten 

etcetera, 

 Regionale 

krachtenbundeling. Een 

Roosendaler kan ook in 

Breda werken, een  

werknemer in Roosendaal 

kan prima in Halderberge 

wonen. De arbeidsmarkt is 

regionaal. Als elke 

gemeente vanuit de eigen 

specialisatie bijdraagt aan 

de ontwikkeling van West-

Brabant, biedt dat voor de 

gehele regio meer kansen. 

 

 

Sterk ondernemersklimaat: meer bedrijven 

 

 Passend aanbod aan bedrijventerreinen, gezonde grondexploitatie. Op Borchwerf 

en Majoppeveld bieden we goede kavels en met het vertrek van Philips komt nog 

een groot kavel met specifieke planologische mogelijkheden beschikbaar. Dit 

vraagt een samenhangende ontwikkelingsstrategie voor alle terreinen, zodat we 
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gericht kunnen sturen op de juiste clustervorming en de gemeentelijke 

grondexploitatie gezond houden. 

 Behoud bestaande bedrijven en faciliteren van groei. Bedrijventerreinen 

toegankelijk, schoon, heel en veilig houden. Voor de meeste terreinen betekent 

dit: goed onderhoud en toezicht. In 

een enkel geval betekent dit 

herstructurering. Waar mogelijk willen 

we hiertoe de bestaande middelen 

van gemeente en ondernemers 

bundelen en ook fondsen (provincie, 

EU) van buitenaf aantrekken.  

 Optimale gemeentelijke 

dienstverlening, onder meer via de 

accountmanager. Minimaliseren 

negatieve administratieve effecten 

van regelgeving (via het lopende 

project ‘merkbaar minder regeldruk’). 

 Stimuleren ondernemerskansen ‘over de (regio)grens’ door het ondersteunen en 

stimuleren van internationale economische contacten. 

Stimuleren innovatie, nieuwe ontwikkelingen = extra groei  
 

 Naast de starterscentra in de Molenstraat en Leemstraat, stimuleren we innovatie 

in de zorg via het Care Innovation Center. Aanvullend hierop willen we aansluitend 

op de Zorgboulevard een Innovitapark ontwikkelen. Innovatie, MKB- en 

startersondersteuning, een MBO-incubator en innovatieve woon- en zorgdiensten 

moeten hier een plek vinden. 

 Faciliteren van crossovers. We stimuleren verbinding tussen bestaande grote en 

gekend innovatieve bedrijven als De Rijk Logistics, Saver en Cosun, met kleinere 

bedrijven en onderwijs in stad en regio. Overkoepelend willen we investeringen in 

Roosendaal en de regio stimuleren. Hoe meer bedrijven en overheden hier 

besteden, hoe sterker de economie wordt. Naast bovengenoemde zetten we 

daarom ook in op het structureel binnenhalen van fondsen en subsidies van 

hogere overheden. 
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1.4  De koers: bundelen van krachten, ‘ja-mits- 

aanpak’ 
 

Aansluiten op bovenregionale strategie 

versterkt de focus en vergroot subsidiekansen  

Op alle niveaus (van EU tot lokaal) gaat het 

economisch beleid uit van slimme specialisatie en 

samenwerking tussen en binnen regio’s. De basis 

voor economische groei wordt gezien als een 

goede mix van bestaande, bewezen lokale en 

regionale kracht en daarop voortbordurende 

innovatie. Daarnaast geldt dat clustering van 

sectoren de economische kracht versterkt en 

kansen biedt voor het ontwikkelen en vermarkten 

van innovaties. 1-op-1 aansluiting van beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt zorgt 

bovendien voor een sterk arbeidspotentieel. In dit beleid gelden de West-Brabantse 

topsectoren logistiek, biobased en maintenance als belangrijke complementaire 

sectoren voor de omliggende main- en brainports. Een belangrijk onderdeel in dit 

beleid is de zogeheten ‘triple helix-aanpak’: samenwerking tussen ondernemers, 

onderwijs en overheid. Op bovenregionaal niveau geven wij dit vorm in de Strategic 

Board. Regionaal en lokaal doen we dit in een interactieve samenwerking met 

partners uit onderwijs en bedrijfsleven en samenwerkende overheden. 

  

Lokale focus: logistiek en zorg 

De belangrijkste Roosendaalse bijdrage aan de ontwikkeling van nationale en 

regionale topsectoren ligt op het vlak van logistiek en aanverwante sectoren en zorg.  

 

Logistiek zien we breed: handel, distributie, transport, assemblage en aan logistiek 

gerelateerde dienstverlening en onderhoud. Logistiek staat niet op zichzelf, maar is 

verbonden aan belangrijke sectoren als agrofood, fashion, e-commerce en zorg. De 

kracht zit in kostenreductie en slimme organisatie van goederenstromen. Kansen 

liggen onder meer op het gebied van het verbinden van globale massa-stromen aan 

fijndistributie (snel, accuraat en tot op het niveau van individuele adressen).  

 

Zorg is van oudsher een belangrijke en sterke sector in 

Roosendaal. Ook zorg is breed en komt buiten dit actieplan 

in verschillende initiatieven van ondernemers, bewoners, 

organisaties, onderwijs en overheid terug. Met het 

innovitapark stimuleren we innovatie, nieuwe 

werkgelegenheid en regionale ‘crossovers’ tussen kansrijke 

bedrijven uit verschillende sectoren. Zo geven we een 

volgende impuls aan de proeftuinontwikkeling zorg op Stadsoevers.  
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Lokale en regionale krachtenbundeling 

Economische ontwikkeling, en dus ook het Economisch Actieplan en de uitvoering 

daarvan, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ‘triple helix-partners’. Dat 

vullen we als volgt in: 
 

 Gezamenlijk onderschrijven analyse en opgaven en aanscherpen opgaven;  

 Primaat van de opgave, actie- en resultaatgericht, aansluiten op ‘energie bij 

partijen’;  

 Bundelen inzet, boter bij de vis; 

 Praktisch. Geen nieuwe overlegvormen, aansluiten op bestaande. Sectoraal en 

opgavegericht, partijen aan tafel die direct meters kunnen en willen maken;  

 Voor gemeente betekent dit 

ook: vooraf bepalen welke 

ruimte er is om direct zaken te 

doen;  

 Begeleiding EAP gebeurt door 

klankbordgroep (uit 3O’s) op 

hoofdlijn, en in sectorale 

participatie-bijeenkomsten 

rond speerpunten logistiek en 

Innovitapark. Voor 

Arbeidsmarktoffensief en 

Stimuleringsagenda wordt per 

onderwerp bepaald welke 

participatievorm en welke 

partijen de meest effectieve 

zijn; 

 

Waar relevant worden eindgebruikers (inwoners, consumenten, patiënten) betrokken, 

waardoor de aanpak op die onderdelen quadruple helix wordt. 

 Daar waar de overheid aan zet is, zorgen we voor regionale krachtenbundeling, 

bijvoorbeeld via de inzet van het Werkplein om werkzoekenden uit 6 gemeenten 

aan de slag te helpen, en via Rewin, RWB en BOM om de aansluiting met de 

(boven)regionale inzet te versterken en bewaken. 

Ja, mits-houding maakt ondernemen in Roosendaal aantrekkelijk  

De gemeente maakt ondernemersinitiatief mogelijk. We kijken kritisch naar nut en 

noodzaak van bestaande regels en bezien of deze kunnen worden verminderd. We 

geven vooraf helder aan wat wel en wat niet kan. Uiteraard geven we aan welke 

grenzen er zijn vanuit bijvoorbeeld overlast, veiligheid of detailhandelsbeleid. Als 

initiatiefnemers binnen de spelregels een oplossing vinden, zorgen wij dat het snel 

mogelijk wordt gemaakt. De accountmanager bedrijven speelt hierin een belangrijke 

rol, richting ondernemers en als aanjager binnen de gemeentelijke organisatie.  
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1.5  De sporen: arbeidsmarktoffensief, sterke 

clusters, stedelijke economie.  
 

De uitwerking van de sporen volgt uit eerdere overleggen met ondernemers en 

onderwijs, die in de aanloop tot dit Economisch Actieplan zijn gevoerd. In gerichte 

verdiepende bijeenkomsten per sector hebben we opgehaald welke initiatieven er 

vanuit bedrijfsleven, onderwijs en overheid zijn en waarop met bijdrage vanuit alle 

partijen snel actie kan worden ondernomen. We willen per spoort de bijbehorende 

acties met externe partijen nader uitwerken. Hieronder geven we de hoofdlijn weer, in 

deel II van deze bijlage werken we de acties nader uit. 

 

Spoor 1: Arbeidsmarktoffensief 

 

Om de arbeidsmarkt in staat te stellen ‘mee te ademen’ met de economie, stimuleren 

en versterken we de arbeidsmarkt de komende jaren, in nauwe samenwerking met 

Werkplein Hart van West-Brabant, op de volgende manier: 

 

1. Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid (arbeidsmarkt werkenden). De vraag van 

het bedrijfsleven is het vertrekpunt bij het aanpakken van vraagstukken op de 

arbeidsmarkt voor werkenden. We willen maximaal bijdragen aan het 

aanpassingsvermogen en de innovatiekracht van bedrijven via het tijdig 

beschikbaar hebben van de juiste talenten, uitgewerkt in Human Capital-

Agenda’s (HCA’s) voor belangrijke economische sectoren. Deze geven aan 

waar bedrijven op het vlak van talent en vaardigheden de komende jaren 

behoefte aan hebben en wat er nodig is om deze arbeidskrachten beschikbaar 

te krijgen. Aansluitend op de topsectoren logistiek en gezondheid starten we 

met een HCA Logistiek en een HCA Zorg. Concreet investeren we in HCA 

Logistiek (zij-instroomproject, dag van de logistiek), HCA Zorg (make a move, 

welslagen) en HCA-Breed (alle sectoren). 

 

2. Inclusieve arbeidsmarkt (arbeidsmarkt werkzoekenden). We willen zoveel 

mogelijk Roosendalers activeren en betrekken bij het arbeidsproces. Ook hier 

nemen we de vraag van bedrijven steeds als vertrekpunt. Met ons MVO-

project (maatschappelijk verantwoord ondernemen) nodigen we bedrijven uit 

oplossingen te bieden voor de inzet van kwetsbare doelgroepen/personen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt, op een wijze die past in de behoefte van het 

bedrijf. We investeren de komende jaren waar mogelijk in een verbeterde 

aanpak voor specifieke doelgroepen, waaronder mensen met een 

arbeidsbeperking. Door eenvoudige taken waar dat kan ‘af te splitsen’ van 

reguliere banen (‘jobcarving’) proberen we enerzijds mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt in te passen, en anderzijds te bereiken dat het bedrijf 

efficiënter kan produceren.  
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Als gemeente geven we het voorbeeld door in 2015 vijf mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt op deze wijze in dienst te nemen.  

 

3. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Dit is vooral een zaak van ondernemers 

en onderwijsinstellingen. De gemeente vervult hierin een verbindende rol. 

Door actief partijen te betrekken bij overlegtafels, faciliteren we deze 

verbinding. Het centrale doel is om de personeelsbehoefte van ondernemers 

zo concreet mogelijk te vertalen naar de onderwijsprogramma’s die scholen 

aanbieden en de instroom in die opleidingen. Tegelijkertijd worden afspraken 

gemaakt met ondernemers om stageplaatsen, BBL-plekken en concrete 

arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen voor leerlingen. 

 

Spoor 2: Modern logistiek en industrieel cluster 

 

De nationale topsector Logistiek in Roosendaal is internationaal concurrerend. 

Verschillende grote distributiecentra zijn de laatste tijd in hotspot Roosendaal nieuw 

gevestigd of momenteel in ontwikkeling. In de stad en de regio behoren de 

topsectoren Maintenance, Biobased en Agrofood tot de internationale voorhoede. Ze 

vormen allemaal een wezenlijk onderdeel van de economische structuur van de 

Deltaregio (Rotterdam-West-Brabant-Zeeland-Antwerpen) en van het Brabantse 

metropoolmozaïek. Het modern logistiek en industrieel cluster wordt sterk gedreven 

door innovatie, kennis en creativiteit. Een van de effecten hiervan is dat de grenzen 

tussen industriële productie, industrieel onderhoud, transport, overslag, assemblage, 

marketing & sales, e-commerce en zakelijke dienstverlening verder vervagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de logistiek zien we vergaande robotisering, de opkomst van het direct 

leveren aan de eindgebruiker die rechtstreeks via internet besteld en retourdistributie 

via datzelfde fijnmazige netwerk. Mede vanwege fiscale- en arbeidswetten vestigen 

e-commercebedrijven, die vaak de hele Benelux als werkgebied hebben, zich steeds 

vaker aan de Nederlandse zijde van de grens en heel vaak in Roosendaal. Verder 

zien we, onder invloed van ICT, toenemende combinaties van transport over weg, 

water en rail, waarbij de transportmiddelen door samenwerkende vervoerders steeds 
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efficiënter worden ingezet. De buisleidingenstraat onderzoekt mogelijkheden om bij 

deze ketenintegratie aan te sluiten.  

 

De onderscheidende kracht voor Roosendaal en West-Brabant ligt vooral in de 

ligging, bereikbaarheid en goede vestigingsvoorwaarden (voor de logistiek en 

handel) en in de aanwezige kennis en bedrijvigheid op het gebied van agrofood en 

maintenance.  

 

De kansen voor Roosendaal en West-Brabant liggen op het gebied van slimme 

distributie, uitstekende vestigingsvoorwaarden en verbinding tussen industriële 

bedrijven in de regio en de omliggende regio’s met elkaar en met de logistieke 

cluster. Wij ondersteunen de innovatie, de netwerkvorming en de ‘hotspot-kwaliteiten’ 

via: 

 

Stimuleren verbinding en innovatie: 

 

 Logistiek Platform 

 Actieve promotie en acquisitie, waaronder het Mariadalevent 

 Multimodal Smart Match: het ontwikkelen van slimme, gebundelde, multimodale 

vervoersconcepten 

 

Een sterk vestigingsklimaat ondersteunen we via het ondernemersfonds en door de 

reguliere gemeentelijke inzet. Extra aandacht wordt daarbij geschonken aan een 

bedrijventerreinenstrategie, herstructurering en verkoop van gemeentekavels op 

Majoppeveld en het voortzetten van accountmanagement voor bedrijven. 

 

Spoor 3: Stedelijke economie 

 

Onder stedelijke economie verstaan we activiteiten die ‘de stad’ als voedingsbodem 

hebben, zoals: zorg, cultuur, bouw, creatieve startups, ambacht en detailhandel. 

 

Het aantal kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers groeit sterk. Hierdoor zijn er 

sinds 2008 in Roosendaal bijna 1000 bedrijven bijgekomen – een groei van meer 

dan 20%. Steeds meer mensen worden, al dan niet gedwongen, ondernemer. 

Ondersteuning en professionalisering van ondernemerschap kan helpen om een 

beroep op een uitkering te voorkomen, maar ook om kansrijke ideeën te laten 

slagen. Soms falen innovatieve starters, maar soms zijn ze ook heel succesvol en 

groeien ineens sterk. 

 

De zorgsector is groot en biedt veel kansen voor vernieuwing, zowel door startende 

zorgondernemers als door het aantrekken of uitbreiden van nieuwe bedrijven. Op het 

snijvlak van zorg, biobased, dienstverlening en onderwijs ontwikkelen zich nieuwe 

concepten, toepassingen en producten. Het Care Innovation Center stimuleert deze 

ontwikkelingen, en geeft daarnaast invulling aan de regionale proeftuin waar nieuwe 
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concepten versneld naar de markt kunnen worden gebracht. Op het Innovitapark, de 

campus die we bij Stadsoevers willen realiseren, brengen we zorg, innovatie, 

onderwijs en wonen bij elkaar. 

 

Woonagenda stimuleert bouwsector 

In de bouw zijn de afgelopen jaren harde klappen gevallen. Door te investeren in de 

Woonagenda bieden we een belangrijke economische impuls aan de bouwsector - 

met 1500 banen (4,0% van het totaal) de 9e sector in grootte, maar wel de sector die 

door de crisis hard is geraakt. Bovendien biedt een sterk woon- en leefklimaat ook 

kansen om meer (koopkrachtige) inwoners aan de stad/regio te binden. Nu de A4-

Zuid klaar is, ligt West-Brabant maar 30 autominuten van Rotterdam. In West-

Brabant woon je nu relatief goedkoop en ruim binnen forensafstand van de 

Randstad. Het promoten van wonen in West-Brabant draagt ook bij aan een sterkere 

regionale economie. 

 

Duurzaamheid: innovatiemotor én kostenbesparing 

In de Woonagenda wordt ook ingezet op duurzaam wonen. Behalve milieuvoordelen 

leidt dit ook tot betere – dus waardevastere – woningen en een lagere 

energierekening. Dus ook meer lokale koopkracht. Duurzaamheid komt ook terug in 

de circulaire economie, waarin ‘afval niet meer bestaat’ (want dat wordt hergebruikt). 

Specifiek binnen de logistiek biedt fijnmazige retourlogistiek kansen om zowel de 

circulaire economie als de positie van Roosendaal en West-Brabant als logistieke 

hotspot te versterken. In regionaal verband wordt vanuit Biobased/Green Chemistry 

Campus sterk ingezet op bio-grondstoffen.  

 

Sterke binnenstad 

Een goed aanbod van cultuur, horeca en overige 

vrijetijdsvoorzieningen en een aantrekkelijk 

winkelapparaat vormen een belangrijke voorwaarde 

voor een bloeiende stedelijke economie. Bovendien 

zorgt een aantrekkelijke stad voor bezoekers, 

bestedingen en dus voor werk. Tegelijk bieden 

vrijkomende panden kansen om startende nieuwe 

ambachtelijke, creatieve en dienstverlenende bedrijven een plek te bieden.  

 

De detailhandel heeft het moeilijk; 1143 banen minder sinds 2008. De economische 

situatie weerspiegelt zich ook in leegstand van bedrijfsvastgoed. Met het plan 

‘Roosendaal: Gezonde Stad’ willen ondernemers en overheid het tij keren. 
 

We willen de groei en innovatie van de stedelijke economie stimuleren door:  

 

1. Ondernemersklimaat in de binnenstad versterken. In ons ruimtelijk beleid en 

regelgeving zijn we alert op het vergroten van mogelijkheden voor 

(kleinschalige) economische activiteiten, bijvoorbeeld in leegstaande panden. 
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Care Campus Roosendaal: 

proeftuin, innovatie- en 

banenmotor

 Uitbouw Care Innovation Center 

en Huis van Morgen

 Zorgboulevard

 Proeftuin zorginnovaties

 MBO-incubator

 Stimuleren MKB, Starters en 

crossovers grotere regionale 

bedrijven – zorginnovatie

 Innovaties wonen en zorg

 Human Capital Agenda Zorg

Proeftuin, 

innovatie-

en banenmotor

• Doorontwikkeling Care 

Innovation Center en Huis 

van Morgen

• Zorgboulevard

• Living Lab Zorg- en    

Woon-innovaties

• MBO-Incubator

• Cross Care: stimuleren 

starters, MKB met nieuwe 

zorg-producten en –diensten

• Human Capital Agenda Zorg

We stimuleren ondernemerschapsbevordering en ondernemersadvies (onder 

meer via voortzetting van het Starterscentrum in de Molenstraat). In diverse 

winkelstraten stimuleren we de mogelijkheden om pop-upstores te openen. 

 

2. Versterken kwaliteit van de Binnenstad en haar voorzieningen via het 

programma Binnenstad (met een eigen impulsbudget, los van dit Economisch 

Actieplan). We werken aan het compact maken van het kernwinkelgebied en 

het verbeteren van de openbare ruimte in deze compacte binnenstad. 

Daarnaast wordt ingezet op een flexibel bestemmingsplan dat ruimte laat voor 

ondernemen, wordt het parkeerbeleid geactualiseerd en verlichting gebracht in 

de overige regelgeving. De nieuwe binnenstad heeft volop ruimte voor 

evenementen en cultuur. 

 

3. Innovitapark, MBO-incubator, voortzetting Care Innovation Center, Huis van 

Morgen, project Cross Care. 

 

4. Stimuleren bouw via verduurzamen woningvoorraad en stimulerings-

maatregelen voor huiseigenaren. 
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1.6  Achtergrondinformatie: werkgelegenheidscijfers 
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Werkgelegenheid 2014 

 Roosendaal 

West-

Brabant Roosendaal 

West-

Brabant 

Verhuur van en handel in onroerend 

goed 282 2280 1% 1% 

Nutsbedrijven 310 2894 1% 1% 

Informatie en communicatie 446 6127 1% 2% 

Financiële instellingen 561 4917 1% 2% 

Cultuur, sport en recreatie 583 5914 2% 2% 

Overige dienstverlening 722 6472 2% 2% 

Landbouw 779 11708 2% 4% 

Horeca 1336 12571 4% 4% 

Bouwnijverheid 1524 17275 4% 5% 

Openbaar bestuur en overheid 1646 14799 4% 5% 

Groothandel 1818 23639 5% 7% 

Onderwijs 2072 18868 5% 6% 

Advisering en onderzoek 2342 24772 6% 8% 

Vervoer en opslag 2620 21133 7% 7% 

Overige zakelijke dienstverlening 3039 16574 8% 5% 

Industrie 4691 42842 12% 13% 

Detailhandel 4792 39641 13% 12% 

Gezondheids- en welzijnszorg 8350 48546 22% 15% 

 

37913 320972 100% 100% 

Bron: Vestigingenregister West-Brabant, februari 2015 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder ‘logistiek complex’ verstaan we in deze notitie 100% van de banen in vervoer en opslag, aangevuld met 

50% van de banen in de groothandel, 20% industrie (assemblage, industrieel onderhoud), 10% zakelijke 

dienstverlening (gericht op logistiek) en 10% advisering en onderhoud (idem). De percentages zijn aannames en 

niet op empirisch onderzoek gebaseerd. Het totaal aan banen in het logistiek complex komt dan op 5005, ofwel 

13,2% van de totale werkgelegenheid. 

 

Relevante beleidsdocumenten 

 Gemeente Roosendaal (2014), werken aan een evenwichtig Roosendaal 

(bestuursovereenkomst)Gemeente Roosendaal(2014), Roosendaal Gezonde Stad.  

 Gemeente Roosendaal (2014), Beleidsplan Participatiewet. 

 Gemeente Roosendaal (2015), concept-arbeidsmarktoffensief. 

 Minister-president (2014), Werken aan groei. Kamerbrief 16-9-2014. 

 Ministerie BZK (2015), Agenda Stad: samenwerken aan de toekomst van stedelijk Nederland. 

 OP Zuid (2013), Smart specialisation strategy RIS3 Zuid, de kunst van het combineren. 

 OP Zuid (2014), Europees innovatie-programma voor Zuid-Nederland. 

 Provincie Noord-Brabant (2012), Economisch programma Brabant 2020. 

 Provincie Noord-Brabant (2013), Gebiedsagenda Brabant. 

 Provincie Noord-Brabant (2015), Beweging in Brabant (bestuursakkoord) 

 RWB (2014), Strategische Agenda West-Brabant  

 Strategic Board Delta Region (2014), Slim specialiseren, versneld duurzaam innoveren. 

Koepelvisie Delta Regio 2030 

 Taskforce Economische Structuurversterking (2015), Delta-regio in de hoogste versnelling. 

Actieplan economische structuurversterking. 

 UWV (2015), werkgelegenheidsperspectieven 2015-2016. 

 Hiernaast is de Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 van de gemeente 

Tilburg als inspiratiebron benut. 

Bron: werkgelegenheidsenquete 2014 West-Brabant 
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II. UITGEWERKTE SPOREN 

2.1  Geen dichtgetimmerde plannen en dichtgetimmerd budget 

 

Dit is geen in beton gegoten plan. We nodigen ondernemers, werknemers en 

kennisinstellingen die nog niet betrokken zijn maar wel goede plannen hebben om 

samen met ons de economie een stimulans te geven, van harte uit om mee te doen. 

Door aan te sluiten bij de hier geschetste plannen, of door met een beter idee te 

komen. 

 

Sommige acties lopen al, van andere is de start later voorzien. De uitwerking 

hieronder is bedoeld als indicatie. Als de situatie verandert (bijvoorbeeld doordat er 

zich binnen de doelstellingen nieuwe, betere initiatieven voordoen of er voor een 

project onvoldoende draagvlak voor gezamenlijke uitvoering blijkt te zijn), sturen we 

bij. We maken daarvoor elk half jaar de stand van zaken op. 

 

Op de volgende bladzijden zoomen we in op de aparte projecten en geven we op 

hoofdlijn doel, beoogd resultaat en globaal werkpakket weer. 
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2.2 Acties per spoor 

I. Arbeidsmarktoffensief 

 

Onderwerp: Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Aanleiding: Een te grote groep mensen met een arbeidsbeperking staat langs de kant. In het 

Sociaal Akkoord hebben werkgevers zich verbonden aan de taak om meer 

arbeidsplaatsen voor hen te realiseren. 

Doel: Het stimuleren van sociaal-maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).  

Toelichting: 

Het gaat onder meer om het realiseren van structurele arbeidsplaatsen voor 

mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere bedrijven; waaronder de wettelijke 

banenafspraak. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met het Werkplein Hart 

van West-Brabant, die verantwoordelijk is voor de werkgeversdienstverlening. 

Kwetsbare jongeren (leerlingen uit het Pro/VSO, niveau MBO 1 en voortijdig 

schoolverlaters) vormen hierbij een prioritaire groep, maar ook 

bijstandsgerechtigden met een arbeidsbeperking,worden bemiddeld.  

Daarnaast gaat het om het bevorderen van stage en BBL plaatsen bij werkgevers 

of het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap. Door gesprekken te voeren 

met onderwijs en werkgevers wordt onderzocht waar knelpunten zijn en waar juist 

kansen liggen. De acties zijn mede afhankelijk van de behoefte van werkgevers 

en kunnen daarom per sector verschillen. De doorstroom van jongeren naar 

kansrijke beroepen en de match van uitkeringsgerechtigden naar arbeid worden 

hierin ook meegenomen. 

Om ondernemers te stimuleren om actief met MVO aan de slag te gaan, wordt 

ingezet op externe communicatie en promotionele acties. Ook wordt onderzocht in 

hoeverre een keurmerk voor sociaal-maatschappelijke ondernemers een prikkel 

vormt.  

Beoogd 

resultaat: 

Het realiseren van structurele arbeidsplaatsen voor mensen met arbeidsbeperking 

bij reguliere bedrijven. Tevens het realiseren van extra stage- en BBL-plaatsen. 

Werkpakket: 

1. vermarkten MVO visie/stimulering MVO (acties bij bv Roosendaal Business Awards, 

Ondernemersbelang, ondernemersverenigingen, Open coffee, etc) 

2. Verbeteren informatievoorziening en dienstverlening richting werkgevers. (o.a. nieuwe 

gemeentelijke website) 

3.Onderzoek ontwikkeling ‘Keurmerk’ voor sociaal-maatschappelijk ondernemers (+ evt. 

implementatie).  

Start/einddatum: Q1 2015 – 2017 

Betrokken partijen: Lead partner: Gemeente en Werkplein Hart van West-Brabant 

Overige partners: werkgevers, onderwijs 

Mogelijke fondsen: Bijdrage uit het werkbudget cluster Werk&Ondernemen. 

Bijdrage gemeente: € 5.000 per jaar
1
  

 

                                                      
1
 2015: uit begroting 2015. Volgende jaren: impulsbudget 
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Onderwerp: Human Capital Agenda Logistiek – (Zij-)instroom project logistiek 

Aanleiding: Op middellange termijn dreigt een mismatch tussen vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt, zowel voor nieuwe instroom (jongeren die van school komen) als 

doorstroom en zij-instroom (op peil brengen/houden vaardigheden werkenden en 

werkzoekenden). Samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en Werkplein biedt 

de kans op kwalitatief en kwantitatief vlak te zorgen voor de juiste match. 

Doel: Het borgen van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de sector transport en 

logistiek en het borgen van voldoende arbeidsplaatsen voor afgestudeerde jongeren. 

 

Toelichting: 

De primaire focus ligt hierbij op nieuwe instroom vanuit het regulier onderwijs 

(jongeren). Het doel is om het ‘aanbod’ van jongeren dat een logistieke opleiding 

volgt te matchen met de behoefte/vraag van logistieke werkgevers aan geschoold 

personeel, zowel op kwantitatief als op kwalitatief vlak. Het is hierbij vooral van 

belang het onderwijs en ondernemers bij elkaar te brengen en er op te sturen dat 

beide partijen gezamenlijk concrete afspraken maken om dit te borgen en zich 

hieraan te committeren. 

Daarnaast is er aandacht voor doorstroom en zij-instroom in de sector. Er wordt 

onderzocht in hoeverre een zij-instroom project voor bijstandsgerechtigden/werkloze 

jongeren door middel van een BBL-traject haalbaar is. Met logistieke werkgevers zal 

daarom gesproken worden over hun personeelsbehoefte en commitment voor een 

dergelijk project.  

Beoogd 

resultaat: 

Nieuwe instroom: concrete afspraken tussen onderwijs en logistieke ondernemers 

over enerzijds de inhoud van het curriculum (kwalitatief – mede op basis van 

behoefte ondernemers) en anderzijds het beschikbaar stellen van arbeidsplaatsen 

voor scholieren (kwantitatief). 

Zij-instroom: Concreet onderzoeksresultaat naar haalbaarheid van zij-instroom 

project. Bijstandsgerechtigden (bij voorkeur jongeren) worden toegeleid naar een 

BBL traject in de logistiek. 

Werkpakket: 

1. Opstarten vmbo opleiding transport, logistiek en mobiliteit op het Da Vinci College in Roosendaal. 

2. Afspraken werkgevers en onderwijs over commitment en beschikbare arbeidsplaatsen. 

3. Gesprekken werkgevers over zij-instroom project en het beschikbaar stellen van BBL-plaatsen. 

*Bij instroom van 15 bijstandsgerechtigde jongeren. 

 

Start/einddatum: Q2 2015 – 2017 

Betrokken partijen: Lead partner: Logistiek Platform Roosendaal, Da Vinci College Roosendaal 

Overige partners: ROC de Markiezaat Bergen op Zoom, gemeente 

Roosendaal, Sectorinstituut Transport en Logistiek, Werkplein, logistieke 

werkgevers 

Mogelijke fondsen: Rijksbudget Werkplein Hart van West-Brabant. 

Private fondsen: werkgevers. Mogelijk PACT gelden voor Jeugdwerkloosheid 

& ESF subsidie. 

Bijdrage gemeente: € 37.500 in 2016 en in 2017 
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Onderwerp:  Human Capital Agenda Logistiek – Dag van de Logistiek Roosendaal 

Aanleiding: Op middellange termijn dreigt een mismatch tussen vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt, zowel voor nieuwe instroom (jongeren die van school komen) als 

doorstroom en zij-instroom (op peil brengen/houden vaardigheden werkenden en 

werkzoekenden). Samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en Werkplein biedt 

de kans op kwalitatief en kwantitatief vlak te zorgen voor de juiste match. 

Doel: Imagoverbetering voor de sector transport en logistiek zodat meer mensen, met 

name jongeren, kiezen voor (werk of een opleiding richting) de logistiek.  

 

Toelichting: 

De Dag van de Logistiek is een bestaand initiatief van Verkeersschool Willem 

Verboon. Het betreft een ééndaags event ter verbetering van het imago van de 

sector, het bevorderen van de instroom naar werk of opleiding en het promoten van 

Roosendaal/Regio WB als logistieke hotspot. Het MBO en particuliere opleiders zijn 

aanwezig voor informatieverstrekking en de mogelijkheid tot inschrijving voor een 

opleiding of cursus. Het voortgezet onderwijs wordt betrokken om het evenement 

onder leerlingen vanuit met name vmbo en havo onder de aandacht te brengen.  

Aanwezig zijn diverse transport- en vervoersmiddelen, stands met opleiders, 

uitzendbureaus en werkgevers met concrete vacatures en het sectorinstituut. Ook 

zijn er interactieve opties voor de bezoekers. 

Beoogd 

resultaat: 

- Evenement op 19 september 2015 en jaarlijks terugkerend. 

- Imagoverbetering sector en aantrekken nieuwe studenten 

Werkpakket: 

1. Organisatie van de Dag van de Logistiek Roosendaal 

2. Promotie van de dag. 

3.Afstemming werkgevers, onderwijs en opleiders 

4. Evaluatie en besluit voortzetting project per einde van het jaar.  

  

Start/einddatum: Start schooljaar 2015/2016. Begin 2016 besluit over voortzetting. 

Betrokken partijen: Lead partner:  Willem Verboon Verkeersschool 

Overige partners: onderwijs, logistieke werkgevers, Sectorinstituut Transport 

& Logistiek, VTL, gemeente Roosendaal, Logistiek Platform Roosendaal, 

Werkplein Hart van West-Brabant. 

Mogelijke fondsen: Deelnemersbijdrage van deelnemende partijen. Bijdrage organiserende 

ondernemers waaronder Verkeersschool Willem Verboon en DHL. 

Bijdrage gemeente: € 3.500 in 2015 en 2016
2
 

 

  

                                                      
2
 2015: uit begroting 2015. 2016:  impulsbudget 



                                                                                                                                                                                    . 
Economisch Actieplan Roosendaal 2015-2018  - analyse, acties, budget en planning  20 

Onderwerp: Human Capital Agenda Zorg – Make a move event 

 

Aanleiding: De werkgelegenheid in de (thuis)zorg staat onder druk. Tegelijk liggen er 

mogelijkheden voor scholing en zelfstandig ondernemerschap. 

Doel: (Thuis)zorgmedewerkers inspireren en motiveren om zelf de regie te pakken in hun 

loopbaan en ze te stimuleren richting werk of een opleiding, ook – en misschien wel 

juist – buiten de zorg.  

 

Toelichting: 

Het Make a move event is primair gericht op (thuis)zorgmedewerkers die bedreigd 

worden met boventalligheid of dit al zijn. Grofweg zijn er twee doelgroepen te 

onderscheiden: verzorgenden op MBO 1 en 2 niveau en personeel in 

ondersteunende functies (ICT, facilitair, administratief, linnenkamer, zelfs 

leidinggevende functies etc.). Bezoekers kunnen tijdens het event verschillende 

workshops volgen en er is een kansenmarkt waar werkgevers en opleiders 

aanwezig zijn met concrete arbeids- en scholingsmogelijkheden. Het event richt zich 

primair op zorgorganisaties die actief zijn in Roosendaal en omgeving (regio Hart 

van West-Brabant). De organisatie van het event wordt in samenwerking met 

Transvorm en het Leerwerkloket West-Brabant opgepakt. 

Dit event is tevens toepasbaar voor andere sectoren waarbij boventalligheid dreigt.  

Beoogd 

resultaat: 

- Event op 25 juni 2015 en bij behoefte jaarlijks terugkerend.  

- Werknemers worden actief geïnformeerd over arbeids- en (om/bij-) 

scholingsmogelijkheden 

- Werknemers Thuiszorg vinden geschikt ander werk 

Werkpakket: 

1. Afstemming werkgevers en opleiders over deelname en promotie van het evenement. 

2. Organisatie van het event op 25 juni 

3. Bevorderen van doorstroom werk naar werk 

4. Evaluatie en besluit voortzetting   

 en evt. bredere uitrol project eind 2015.  

   

Start/einddatum: Start mei 2015. Begin 2016 besluit over voorzetting. 

Betrokken partijen: Lead partner:  Transvorm; Leerwerkloket West-Brabant 

Overige partners: gemeente Roosendaal, (thuis)zorgorganisaties, 

werkgevers, onderwijs  

Mogelijke fondsen: Bijdrage uit het werkbudget cluster Werk&Ondernemen. 

Bijdrage gemeente: € 3.500 per jaar
3
 

 

  

                                                      
3
 2015: uit begroting 2015. Volgende jaren: impulsbudget 
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Onderwerp: Human Capital Agenda Zorg – Welslagen 

 

Aanleiding: De werkgelegenheid in de (thuis)zorg staat onder druk. Tegelijk liggen er 

mogelijkheden voor scholing en zelfstandig ondernemerschap. 

Doel: Werkzoekenden toeleiden naar een leer-werktraject t.b.v. het vergroten van hun 

kansen op de arbeidsmarkt. 

 

Toelichting: 

Het project Welslagen is in een zij-instroom project voor uitkeringsgerechtigden en 

overige werkzoekenden in de Zorg op MBO niveau 3. 15 werkzoekenden worden 

toegeleid naar een BBL-traject waarmee zij direct inkomsten uit arbeid genereren 

en niet langer afhankelijk zijn van een uitkering. Voorafgaand aan het traject wordt 

bij de zorginstellingen commitment afgegeven voor het beschikbaar stellen van 

voldoende BBL plaatsen. 

 

Beoogd 

resultaat: 

15 plaatsingen van werkzoekenden op een BBL-plek. 

Werkpakket: 

1. Afstemming werkgevers over deelname. 

2. Organisatie van werving en selectie voor aanbod werkzoekenden. 

3. Afnemen van testen voor bepaling geschiktheid deelname aan het traject. 

4. Evaluatie en besluit voortzetting project eind 2015. 

 

Start/einddatum: Start mei 2015. Begin 2016 besluit over voorzetting. 

Betrokken partijen: Lead partner:  Calibris 

Overige partners: gemeente Roosendaal, Thuiszorgorganisaties, Kellebeek 

College, Werkplein Hart van West-Brabant 

Mogelijke fondsen: PACT gelden tbv Jeugdwerkloosheid. Bijdrage uit het participatiebudget 

Werkplein HvWB. 

Bijdrage gemeente: € 35.000 per jaar
4
 

 

 

 

  

                                                      
4
 2015: uit begroting 2015. Volgende jaren: impulsbudget 
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Onderwerp: Bredere Human Capital Agenda acties 

Aanleiding: In de bouw zitten veel mensen uit Roosendaal en omgeving thuis, terwijl veel werk 

wordt gedaan door werknemers van (ver) buiten de regio. Gerichte om/bijscholing 

en/of stimuleren van ondernemerschap draagt bij aan de kansen voor deze 

werkzoekenden. 

 

(Ook) voor andere sectoren zijn er arbeidskansen voor startende ondernemers en 

groei van bestaande (kleine) ondernemers, en biedt werken in Vlaanderen kansen. 

Doel: Het stimuleren van arbeidsmarktinitiatieven breder dan zorg en logistiek. 

Het gaat hier om arbeidsmarktinitiatieven die niet gebonden zijn aan een sector maar 

die breed ingezet kunnen worden. Enerzijds gaat het om het organiseren van een 

starters- en groeiersdag. Tijdens deze dag kunnen startende en bestaande 

ondernemers praktische workshops volgen en krijgen zij informatie over alles wat te 

maken heeft met (de groei van) hun onderneming. 

 

Daarnaast wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van 

grensarbeid. De arbeidsmarkt in Vlaanderen wordt in kaart gebracht 

(overschotberoepen, knelpuntberoepen etc.) en er wordt onderzocht wat de 

juridische en fiscale consequenties zijn van het aangaan van een dienstverband bij 

een Belgische werkgever (sociale zekerheid, zorgverzekering, belasting, 

kinderbijslag, hypotheekrenteaftrek etc.). Ook worden de mogelijkheden die het 

grensoverschrijdend sectorplan biedt hierin meegenomen. 

 

Specifiek voor de bouw willen we de mogelijkheid onderzoeken voor een uitzend- of 

inhuurconstructie voor Roosendaalse en west-brabantse werkzoekenden.  

Beoogd 

resultaat: 

1. Evenement voor startende en bestaande ondernemers 

2. Mogelijkheden en kansen van grensoverschrijdend werken in beeld brengen 

en uitdragen 

3. Uitzend- of inhuurconstructie voor werkzoekenden in de bouw via Werkplein, 

gekoppeld aan lokale/regionale investeringen in de bouw door (semi-) 

overheid en aan lokale bouwbedrijven (bijvoorbeeld vanuit Woonagenda, 

Binnenstad en Duurzaamheidsagenda). 

Werkpakket: 

1. Organisatie Starters- en Groeiersdag in samenwerking met Startpunt Zuid 

2. Onderzoek naar grensoverschrijdend werken  

3. Onderzoek naar Human Capital acties voor de programma’s Binnenstad en de Woonagenda.  

4. Onderzoek naar nieuwe en innovatieve acties ter stimulering van de werkgelegenheid.  

5. In samenwerking met accountmanagement bedrijven de nieuw te vestigen bedrijven en huidige 

bedrijven kunnen voorzien van een geschikt voorstel en dienstverlening voor werkgelegenheid.  

 

Start/einddatum: Vanaf 1 september 2015.  

Betrokken partijen: Partners: Startpunt Zuid, Starterscentrum Roosendaal, onderwijs en 

werkgevers, EURES, regiogemeenten, RPA/RWB, Werkplein HvWB.  

Mogelijke fondsen: Rijksbudget Participatiebudget Werkplein. Private fondsen. Bijdrage uit het 

werkbudget cluster Werk&Ondernemen. 

Bijdrage gemeente: € 5.000 in 2016 en in 2017 
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II. Modern Logistiek en Industrieel Cluster 

 

Onderwerp: Logistiek Platform Roosendaal 

Aanleiding: Versnippering sector verzwakt regionale concurrentiepositie. We zakken af naar 

‘hotspot 3’-positie. 

Samenwerking onderwijs-bedrijfs-leven-overheid (boven)regionaal vormgegeven. 

Daar uitgezette strategische lijnen concretiseren en versterken door samenhangende 

lokale invulling. 

Doel: Verladers en logistieke dienstverleners verenigen zich in een Logistiek Platform. De 

logistieke clustervorming wordt hierdoor versterkt, krachten worden gebundeld. Ook 

dient het Platform als gesprekspartner van de sector voor onderwijs en overheid. 

Waar zinvol werken platform, onderwijs en overheid gezamenlijk belangrijke 

logistieke initiatieven uit. 

Beoogd 

resultaat: 
 Sterke logistieke sector t.g.v. krachten- en kennisbundeling (lokaal en regionaal) 

 Voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar 

 Knelpunten (fysiek, sociaal-economisch) tijdig onderkent en gezamenlijk 

aangepakt 

 Roosendaal blijvend in top-3 logistieke hotspots 

 

Werkpakket: 

 

1. Oprichten Logistiek Platform (gereed mei 2015)  

2. Kennisdeling diverse partners, uitwerking belangrijke logistieke initiatieven  

3. Belangenbehartiging 

4. Promotie logistieke sector (o.a. bijeenkomsten)  

 

Activiteiten/aandachtsgebieden: 

 Overlegtafel 

 Monitoring en vroegtijdige afstemming mogelijke (bereikbaarheids-) knelpunten 

 Verbinden logistieke ondernemers Roosendaal aan structuurversterkende lokale en 

regionale initiatieven. Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt op logistiek gebied 

 

Bijdrage gemeente o.b.v. werkelijke kosten.  

 

Start/einddatum: Start: 28 mei 2015. Daarna continu doorlopend, jaarlijks te evalueren.  

Betrokken partijen: Lead partner: De Rijk Logistics/S. Wijngaards (+ adviseur H. Langermans) 

Overige partners: logistieke bedrijven, onderwijs, gemeente 

Mogelijke fondsen: Geen 

Max. bijdrage 

gemeente: 

€ 10.000/jaar 
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Onderwerp: Actieve promotie en acquisitie Logistiek (agro, fashion, zorg, e-commerce) 

Aanleiding: Uitgifte bedrijventerrein blijft achter; recent wel veel interesse grote distri-centra. 

Geen Roosendaalse P&A-aanpak (en budget) beschikbaar. 

Doel: Vestiging nieuwe bedrijven die zich op Europese markt richten in Roosendaal. 

Beoogd 

resultaat: 

Werkgelegenheidsgroei van 50 banen per jaar, m.n. in MBO-segment. 

Werkpakket: 

 

1. Uitwerken sectorgerichte promotie & acquisitie-aanpak van o.a. Majoppeveld en Borchwerf I. 

‘Product op orde’ en ‘product in de markt zetten’.  

 

2.Jaarlijkse actualisering promotiemateriaal (multi channel). 

 

3. Uitwerken en actueel houden acquisitie-agenda (aansluitend op provincie, regio en Rijk) 

 

4. Gerichte (inter)nationale bedrijfsbezoeken, evenementen (zoals Mariadalmeeting 2015 met als 

thema Logistiek) 

 

Start/einddatum: Start: Q2 2015. Daarna continu doorlopend, jaarlijks te evalueren. 

Betrokken partijen: Lead partner: gemeente Roosendaal 

Overige partners: Logistiek Platform, overige logistieke bedrijven, Borchwerf 

II CV, BOM, Rewin, RWB, ondernemers Majoppeveld en Borchwerf I (als 

betrokken bij oprichting ondernemersfonds) 

Mogelijke fondsen: Alleen indirect, bedrijfsgerelateerd. BOM daarbij belangrijke partner. 

Subsidiëring acquisitie-taak zelf niet mogelijk. 

Budget gemeente: € 22.500 per jaar
5
 

 

  

                                                      
5
 2015:10.000  uit begroting 2015, 12.500 uit impulsbudget. Volgende jaren: impulsbudget 
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Onderwerp: Multimodal Smart Match / Newways – slimme bundeling goederenstromen en 

goede bereikbaarheid van de regio en de stad via weg, water, spoor en 

glasvezel. (‘MSM’) 

Aanleiding: Bundeling vervoersstromen leidt tot lagere kosten en daarmee versterking 

concurrentiepositie van de sector als geheel; behoud positie West-Brabant als 

logistieke hotspot. 

Doel: Structuurversterking logistieke cluster in de Deltaregio. Internationale leidende positie 

als logistieke hotspot behouden. Voorkomen dat West-Brabant achterblijft in de 

ontwikkeling van ‘smart logistics’. Bundelen goederenstromen en modaliteiten om tot 

kosten- en efficiencyvoordelen te komen; 

 

Afronding (in 2015) van het MSM-onderzoek naar haalbaarheid en 

realisatiemogelijkheden van binnenvaarts(lijn)dienst om truckvervoer te verminderen, 

waterwegen beter te benutten, wegennet te ontlasten, CO2-uitstoot te verlagen en 

concurrentiepositie bedrijven te verbeteren. Nagaan of betrekken mogelijkheden 

buisleidingenstraat MSM kan versterken. 

 

Na afronding MSM-onderzoek meerjarenprogramma uitwerken voor realisatie, in 

samenwerking met Midpoint en BOM. MSM gaat op in Newways.  

 

Hiernaast mogelijkheden versterken vervoer over water in West-Brabant in kaart 

brengen. 

Beoogd 

resultaat: 

Versterken logistieke cluster. Specificatie van beoogd resultaat verder uitwerken met 

en door betrokken bedrijven.  

Werkpakket: 

1. Nulstap: afronden MSM-onderzoek (2015). Resultaten en vervolgstappen (mede) 

bespreken in Logistiek Platform.  

 

2. Opstellen meerjarenprogramma Newways voor West- en Midden-Brabant (met BOM, 

Midpoint, 30 aangesloten bedrijven), aansluitend op ‘structuurversterking in de Deltaregion’.  

 

3. Aanvragen subsidies voor Newways bij NWO. 

 

4. Uitvoering meerjarenprogramma, afhankelijk van stap 2. 

 

5. Parallel: regionaal onderzoek naar versterkingsmogelijkheden vervoer over water en 

aansluitend uitvoering. 

 

Start/einddatum: September 2015 – 2017 

Betrokken partijen: Lead partner: Rewin 

Overige partners: BOM, Midpoint, 30 deelnemende bedrijven. 

Mogelijke fondsen: Economische structuurversterking provincie  

Max. bijdrage 

gemeente: 

Investering door bedrijven; gemeente stelt waar nodig uren en kennis ter 

beschikking. Eventuele co-financiering te bepalen op moment dat dit 

concreet gemaakt kan worden. 
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Onderwerp: Ondernemersfonds bedrijventerreinen Borchwerf I en Majoppeveld op basis van 

reclamebelasting 

Aanleiding: Faciliteren/vasthouden bestaande bedrijvigheid essentieel voor economische 

ontwikkeling. Uitstraling bedrijventerrein staat onder druk, en daarmee 

vestigingsklimaat. 

Doel: Verbeteren van de economische vitaliteit en kwaliteit van de bedrijventerreinen 

Borchwerf I en Majoppeveld. Dit gebeurt collectief, in een georganiseerd verband (een 

stichting) en planmatig aan de hand van een jaarlijks vast te stellen plan waarin wordt 

aangegeven welke activiteiten worden verricht om deze doelstellingen te bereiken. 

Beoogd 

resultaat: 

Behoud van de bestaande bedrijven op de bedrijventerreinen en aantrekken van 

nieuwe bedrijven naar de bedrijventerreinen. 

Werkpakket: 

1. Uitwerken opzet en werkwijze fonds per werkingsgebied. Bepalen werkingsgebied(en) fonds(en). 

2. Formaliseren van het ondernemersfonds 

3. Uitvoering geven aan het activiteitenplan van de ondernemers 

4. Evaluatie en besluit structurele voortzetting gemeente qua financiën na 2 jaar. (Ondernemersfonds 

gaan ondernemers aan voor een periode van 5 jaar) 

 

Start/einddatum: Q1 2015 – 2020. Bijdrage gemeente 2016-2017 naar aanleiding van de 

daadwerkelijke facturen. 

Betrokken partijen: Lead partner: Ondernemersverenigingen Borchwerf I en Majoppeveld 

Overige partners: gemeente 

fondsen: Reclamebelasting, eventuele herstructureringssubsidies vanuit provincie of EU 

bij bepaalde projecten 

Bijdrage gemeente: € 150.000 in 2016 en in 2017. 
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Onderwerp: Strategie bestaande bedrijventerreinen/uitgifte gemeentekavels en 

herinvulling vrijkomende gronden na vertrek Philips 

Aanleiding: Grondexploitatie gemeentelijke terreinen en uitgifte bestaande terreinen na sanering 

(zoals Philips) zijn concurrerend. Tegelijk heeft niemand baat bij langdurige 

leegstand. 

Doel: Aantrekken van nieuwe bedrijven en uitbreiding bestaande bedrijven in Roosendaal. 

Optimaal benutten van de unique selling points. 

Beoogd 

resultaat: 
 In 2017 hebben zich minimaal 30 nieuwe bedrijven in Roosendaal gevestigd.  

 In 2017 is er duidelijkheid over de functie-invulling van het Philipsterrein.  

 Evenwichtige uitgifte gemeentelijke- en private bedrijventerreinen 

Werkpakket: 

1. Concept studie BCI strategie bestaande terreinen/gemeentekavels incl. het Philipsterrein in 

samenwerking met o.a. BOM 

 

2. Uitvoering geven aan deze studie (door o.a. voor promotie en acquisitie en 

herstructurering/verkoop gemeentekavels te gebruiken 

 

Start/einddatum: Q2 2015 – 2017 

Betrokken partijen: Lead partner: gemeente 

Overige partners: Philips, ondernemersverenigingen, bedrijfsmakelaars, 

Rewin, BOM 

Mogelijke fondsen: Geen 

Bijdrage gemeente: Alleen uren  
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Onderwerp: Herstructurering/verkoop gemeentekavels Majoppeveld De Meeten II/Kapstok 

Aanleiding: Verouderd bedrijventerrein en slechte uitstraling (Majoppeveld De Meeten II/Kapstok) 

Doel: Gezonde grondexploitatie en verbetering van de uitstraling van een gedeelte van 

bedrijventerrein Majoppeveld, waardoor gevestigde bedrijven op het bedrijventerrein 

graag in Roosendaal willen blijven/uitbreiden en nieuwe bedrijven graag naar 

Roosendaal toe willen komen, hetgeen goed is voor de werkgelegenheid 

Beoogd 

resultaat: 

Eind 2016 is minimaal 20% van de gronden die per 1-1-2015 nog beschikbaar waren 

verkocht en zijn er minimaal 20 nieuwe arbeidsplaatsen gerealiseerd. 

Werkpakket: 

1. ‘Product’ op orde brengen (grond zelf + voorzieningen en documentatie, concept-strategische 

studie BCI) 

2. Product in de markt zetten (promotie en acquisitie) 

3. Voor wat betreft eventueel vervuilde grond aansluiting zoeken bij provinciale EU-project 

bodemsanering (Soilbiz) 

4. Indien blijkt dat kosten gemaakt moeten worden voor herinrichting, die primair via grondexploitatie 

dekken.  

Start/einddatum: Q 2 2015 – PM 

Betrokken partijen: Lead partner: gemeente Roosendaal 

Overige partners: provincie, BOM, Rewin 

Mogelijke fondsen: Interreg.  

Bijdrage gemeente: Uren. Indien nodig kosten dekken uit promotie- en acquisitiebudget en / of 

grondexploitatie. 

 

  



                                                                                                                                                                                    . 
Economisch Actieplan Roosendaal 2015-2018  - analyse, acties, budget en planning  29 

III. Stedelijke Economie 

Onderwerp: Voortzetting Care Innovation Center en Huis van Morgen 

Aanleiding: West-Brabant is goede proeftuin voor het ‘naar de markt brengen’ van zorginnovaties. 

CIC maakt zorg-innovaties voor breed publiek toegankelijk, stimuleert bedrijfs-

investeringen in zorginnovaties en versterkt de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in 

de zorg. 

Doel: Het Care Innovation Center West-Brabant verbindt zorggerelateerde partijen vanuit 

overheid, onderwijs het bedrijfsleven met elkaar en promoot de bekendheid van West-

Brabant op het gebied van zorginnovatie. Dit doen we om zorginnovaties en - 

initiatieven voor een breed publiek toegankelijk te maken en bedrijfsinvesteringen in 

zorginnovaties te stimuleren. Bijvoorbeeld tijdens de opleiding van zorgprofessionals 

maar ook bij de zorgconsument thuis. 

Beoogd 

resultaat: 
 Vestiging innovatieve zorgbedrijven en groei bestaande zorgbedrijven in West-

Brabant en Roosendaal d.m.v. zorginnovaties  

 Doorlopende leerlijnen zorg en toekomst bestendige curricula zorgopleidingen;  

 Huis van Morgen als vindplek voor innovatieve zorgproducten en diensten;  

 Regionale proeftuin voor zorginnovaties. kennisdelen, projecten stimuleren op het 

gebied van preventie (gezondheid) en langer thuiswonen.  

 Via inzet CIC deelresultaten behalen zoals weergegeven in acties onder 

‘Innovitapark’ 

Werkpakket: 

1. Voortzetten deelneming in Care Innovation Center; 

 - faciliteren ontmoeting en verbinding door 2 bijeenkomsten per jaar 

- openstelling Huis van Morgen voor alle geïnteresseerden. Groepen en individueel.  

 professionals, mantelzorgers, particulieren enz. rondleiding en uitleg op verzoek. 

 - Verbinden van ondernemers aan het CIC en Huis van Morgen. CIC is dé netwerkorganisatie 

 van West-Brabant voor zorginnovatieve ondernemers.  

 - Uitvoeren project Cross-Care.  

 - Deelnemer in project Innovitapark (ontwikkelen gebied). 

 - Deelnemer in het project Zorgboulevard van Kellebeek; Betrekken alle zorgstudenten bij  

 innovaties en hun toepassingen. 

2. Tussentijdse evaluatie 2016 en besluitvorming dekking kosten 2017 

 

Start/einddatum: 2013-2017.  

Betrokken partijen: Lead partner: Care Innovation Center en gemeente Roosendaal 

Overige partners: Diverse lokale en regionale zorg- en welzijnsinstellingen, 

zorgonderwijs, RWB, Provincie. 

Provinciaal en internationale samenwerking via Europese partnerships, o.a. 

Licalab Turnhout.  

Samenwerking met Brainport. 

Verbinding met diverse kennisinstituten, o.a. Radboud Nijmegen. 

Samenwerking met gemeenten in de regio (Bergen op Zoom, Breda). 

Mogelijke fondsen: Interreg Vlaanderen-Nederland / Interreg 2 Zeeën; structuurversterking 

provincie 

Bijdrage gemeente: € 200.000 in2015  en  2016
6
 

                                                      
6
 2015: uit begroting 2015. 2016: impulsbudget 
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Onderwerp: Innovitapark (algemeen): proeftuin, innovatie- en banenmotor 

Deel-

Onderwerp: 

Planvorming 

Aanleiding: Innovatief woonmilieu voor trend-setters, gekoppeld aan toepassing 

zorginnovaties, ontbreekt in Roosendaal. Een campus biedt hiervoor kansen, en 

biedt tegeljik een innovatie- en groeikans voor onderwijs, werkgelegenheid en 

nieuwe bedrijvigheid in zorg. 

Doel: Helder plan, goed afgestemd op de ontwikkelingen en mogelijkheden in het 

project Stadsoevers en in de Woonagenda. Positioneren als een van de regionale 

innovatiecentra en proeftuinen. 

Beoogd 

resultaat: 

 Profilering Roosendaal als innovatieve stad; 

 Uitgewerkt plan ‘innovitapark’ (in afstemming met Stadsoevers en 

Woonagenda) 

 Besluit ontwikkeling innovitapark incl. tijdspad/aanpak 

 

Werkpakket:  

1) In kader van aanvragen Interreg-subsidies formuleren doel en globale opzet innovitapark 

als proeftuin en campus, in samenwerking met CIC en potentieel te betrekken partners.  

1b) Indienen EU-subsidieaanvragen en alert zijn op overige fondsen/subsidies. 

2) Bepalen potentiële deelnemers/afnemers/gebruikers, vertalen in ruimtevraag, afstemmen 

op gebied stadsoevers. Aanpak ‘organische gebiedsontwikkeling’ en ‘place 

making’uitwerken. Aanpak en financiële opzet uitwerken. 

3) Go/no go realisatie Campus en uitvoering deelprojecten. 

 

Start/einddatum: Q3 2015 – 2016 

Betrokken partijen: Lead partner: gemeente 

Overige partners: CIC, Kellebeek, nader te bepalen partijen 

Mogelijke fondsen: Interreg 2 Zeeën; structuurversterking provincie 

Maximale bijdrage 

gemeente: 

€ 75.000 –totaal over 2 jaar- voor dit en het volgende project samen 

(voor planvorming. Ontwikkeling Innovitapark via grond- of 

projectexploitatie, nog uit te werken). 
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Onderwerp: Innovitapark : proeftuin, innovatie- en banenmotor 

Deel-

Onderwerp: 

Woon- en zorginnovaties op de Campus 

Aanleiding: Innovatief woonmilieu voor trend-setters, gekoppeld aan toepassing 

zorginnovaties, ontbreekt in Roosendaal. 

Doel: Aantrekkelijk innovatief woonmilieu voor ‘trendsetters’ realiseren; ‘live proeftuin’ 

voor zorginnovaties (technologie en proces) realiseren; bieden mogelijkheden 

voor stages en toepassingen vanuit MBO Incubator bij geïnteresseerde bewoners; 

vergroten levendigheid overdag en ’s avonds  

Beoogd 

resultaat: 

Aanjagen Campus door vestiging bewoners en bedrijven die Campus-concept 

versterken. 

Werkpakket: 

1. Concept- en planontwikkeling innovatief wonen; onderzoeken haalbaarheid gebruik (deel van) 

bestaand vastgoed, al dan niet in combinatie met (gedeeltelijke) nieuwbouw.  

2. Realisatie woningen, incl. VVE/beheerplan gezamenlijke ruimtes en semi-openbaar gebied.  

3. Aansluiting op onderwijs / stageplekken invullen. 

       

Start/einddatum: Q3 2015 – 2018 

Betrokken partijen: Lead partner: gemeente 

Overige partners: nader te bepalen 

Mogelijke fondsen: OP-Zuid; Interreg Vlaanderen-Nederland / Interreg 2 Zeeën; 

structuurversterking provincie 

Maximale bijdrage 

gemeente: 

Zie hiervoor onder ‘planvorming’. 
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Onderwerp: Innovitapark(werken): proeftuin, innovatie- en banenmotor 

Deel-

onderwerp: 

Organische ontwikkeling – invulling openbaar gebied, organische groei campus 

EKP-gebouw of andere locatie. 

Aanleiding: Geleidelijke ontwikkeling met en door ‘coalitie van gebruikers’ en ontwikkeling ‘in 

het tempo van de markt’ biedt beste perspectief op realisatie. 

Doel: Samenhangende kwalitatief hoogwaardige opzet, realisatie en beheer Campus 

Beoogd 

resultaat: 

Organische ontwikkeling campus – Gebruikersgroep/ondernemers 

Werkpakket: 

1. Uitwerken ruimtelijk plan en inhoudelijke concept Innovitapark, incl. exploitatieopzet gebaseerd 

op organische groei. Plan zowel voor gebouw, ander vastgoed in gebied, openbare- en semi-

openbare ruimte en invulling plinten van gebouwen, zodat optimale samenhang en wederzijdse 

kwaliteitsversterking wordt bereikt. 

2. Invulling gebouw met Campus-functies. Realiseren ‘coalitie van gebruikers’ die onderling nadere 

invulling gebouw al doende vormgeven. Nieuwe gebruikers pitchen hun voorstel aan bestaande 

gebruikers en gemeente, die gezamenlijk beslissen over toelaten nieuwe partijen. 

3. Beheer en exploitatie gebouw en openbaar gebied tijdens groeifase. 

4. Definitieve beheersafspraken (incl. eigendom/huur). 

5. Definitief beheer en exploitatie vastgoed en openbaar gebied.     

Start/einddatum: Q2 2015 - 2018 

Betrokken partijen: Lead partner: gemeente Roosendaal 

Overige partners: PM 

Mogelijke fondsen: OP-Zuid; Interreg Vlaanderen-Nederland / Interreg 2 Zeeën; 

structuurversterking provincie 

Bijdrage gemeente: 2016 en verder: nader te bepalen o.b.v. planvoorbereiding 
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Onderwerp: Innovitapark (startups): proeftuin, innovatie- en banenmotor 

Deel-

Onderwerp: 

MBO Incubator 

Aanleiding: Werkgelegenheidsknelpunten met name op MBO-niveau. Bundeling 

zorgonderwijs (ROC) en starters-stimulering (CIC) biedt kansen. 

Doel: Stimuleren ondernemerschap en innovatie startups, gericht op zorginnovaties 

door MBO-studenten en/of startende ondernemers 

Beoogd 

resultaat: 

Minimaal 5 startups of nieuwe activiteiten vanuit bestaande ondernemers per jaar 

Werkpakket: 

1. projectdefinitie, coalitie-vorming, EU-aanvraag 

2. aanpassing EKP-gebouw 

3. concretisering werkplan, aanstellen Incubator-bemensing 

4. Operationeel draaien 

5. Evaluatie, structurele financiering  

 

Start/einddatum: Start: januari 2015 Realisatie: september 2015-september 2018 

Betrokken partijen: Lead partner:  Care Innovation Center 

Overige partners: Gemeente Roosendaal, Kellebeek College 

Beoogde partners: Green Chemistry Campus, Saver, De 

   Kringloper, Bravis, Rabobank 

Beoogde internationale partners in EU-subsidieaanvraag: OCMW 

Gent, Universiteit Essex, Care Co-ops, Franse partner. 

Mogelijke fondsen: Interreg 2 Zeeën, structuurversterking provincie  

Bijdrage gemeente: € 50.000 (in totaal over hele looptijd) 
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Onderwerp: Innovitapark (startups): proeftuin, innovatie- en banenmotor 

Deel-

onderwerp: 

Cross Care 

Aanleiding: West-Brabant biedt door haar demografische structuur en ligging goede kansen 

om innovaties direct na de ontwikkelfase versneld naar de markt te brengen. Dit 

biedt groei-kansen voor bedrijven. 

In de regio zijn naast CIC ook innovatiecentra ‘biobased’ en ‘logistiek’ gevestigd. 

Samenwerking biedt kansen voor ‘crossover-innovaties’ 

Doel: Optimale omgeving realiseren voor bedrijven om innovaties met ‘bewezen 

techniek’ versneld naar de markt te brengen. Stimuleren MKB, Starters en 

crossovers grotere regionale bedrijven – zorginnovatie 

Beoogd 

resultaat: 

Bedrijven uit Deltaregio en geheel Brabant benutten West-Brabant als proeftuin, 

versterken zodoende de zorgcluster, realiseren ‘crossover-innovaties’ met 

logistiek en biobased, en dragen bij aan een versterking van de werkgelegenheid 

en ondernemerschap. Over een periode van 4 jaar ca. 15 ondernemers stimuleren 

en subsidiëren uit EU-Subsidie CrossCare. 

Werkpakket: (Roosendaals deel) Crosscare: project waarin innovaties versneld naar de markt 

worden gebracht.  

1. Management 

2. Communicatie 

3. Bedrijfsprojecten 

 

Start/einddatum: EU-subsidieaanvraag jan. 2015. Realisatie: Q4 2015-2017. 

Betrokken partijen: Lead partner: Licalab Turnhout. Roosendaal: Care Innovation Center 

Overige partners: gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Breda, 

Provincie Noord-Brabant, Regiobureau West-Brabant, Brainport 

Eindhoven 

Mogelijke fondsen: Interreg Vlaanderen-Nederland en betrokken partners 

Bijdrage gemeente: € 20.000/jaar tot en met 2017
7
 

 

  

                                                      
7
 2015: uit begroting 2015. Volgende jaren: impulsbudget 
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Onderwerp: Voortzetting Starterscentra 

Aanleiding: Dekking via reguliere begroting eindigt per 2015. Starterscentra spelen belangrijke 

rol in stimulering ondernemerschap (commercieel en dienstverlenend via 

starterscentrum Molenstraat, technisch/ambachtelijk via starterscentrum Leemstraat). 

Doel: Het stimuleren van ondernemerschap bij starters en schoolverlaters in 

dienstverlening respectievelijk industriële en ambachtelijke bedrijvigheid 

Toelichting: 

Het Starterscentrum organiseert workshops en netwerkbijeenkomsten voor startende 

en groeiende ondernemers. Ook verstrekt het Starterscentrum informatie en 

beantwoordt het vragen van startende ondernemers. Het Starterscentrum heeft twee 

locaties: de locatie in de Leemstraat, die gericht is op ambachtelijke ondernemers en 

de locatie in de Molenstraat, die een algemene oriëntatie heeft. 

Er wordt voldoende gebruik gemaakt van de dienstverlening van beide 

Starterscentra, daarom worden beide locaties voortgezet. Behalve t.b.v. advisering 

worden de starterscentra ook ingericht als ontmoetingsplek en shared service 

faciliteit voor kleine ondernemers.  

Beoogd 

resultaat: 
 Voortzetting van de twee fysieke locaties van het Starterscentrum waar 

startende ondernemers terecht kunnen voor informatie en begeleiding 

 220 starters per jaar begeleiden bij opzet bedrijf; creëren van economische 

waarde ter hoogte van €2.500.000. 

Werkpakket: 

 

1. Voortzetting starterscentrum Molenstraat 

2. Voortzetting starterscentrum Leemstraat 

3. Bij geplande evaluatie starterscentra bezien of combinatie 

 met MBO-incubator e/o crosscare haalbaar/wenselijk is. 

 

Start/einddatum: Lopend; evaluatie voorzien in 2016 (Molenstraat) en 2016 (Leemstraat).  

Betrokken partijen: Lead partner: Gemeente Roosendaal 

Overige partners: Starterscentrum Roosendaal, BOM, Care Innovation 

Center, Werkplein Hart van West-Brabant, Rabobank, Kamer van 

koophandel en diverse andere partijen zoals notaris- en advocatenkantoren.  

Mogelijke fondsen: Private fondsen: waaronder Rabobank.  

Bijdrage gemeente: € 140.000 per jaar
8
 

 

 

 

 

 

  

                                                      
8
 2015: uit begroting 2015. Volgende jaren: impulsbudget 
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Onderwerp: Roosendaal: Gezonde binnenstad 

 

Aanleiding: Compacte, sterke binnenstad versterkt de economische positie van Roosendaal. 

Doel: Een binnenstad die compacter wordt, maar grootser aanvoelt.  

Economisch doel: Binnenstad draagt bij aan sterk economisch klimaat. 

Beoogd 

resultaat: 
 Het verbeteren van de beleving van de Roosendaal Binnenstad. Dit is af te 

lezen aan het aantal bezoekers aan de binnenstad.  

 Economisch resultaat: Accommoderen van nieuwe bedrijvigheid, faciliteren 

ondernemers, versterken kwaliteit, versterken detailhandel, versterken 

werkgelegenheid. 

Werkpakket: 

1. Marktpartijen krijgen mogelijkheden om aan zet te komen. Invulling van panden met 

nieuwe bedrijvigheid, kleine ondernemers, ambacht en creatieve bedrijven faciliteren we 

met soepele regelgeving. 

2. Faciliteren van ondernemers waar nodig, bijvoorbeeld door pilot verlichte regeldruk en 

inzet op smart retail city. 

3. Actief meewerken aan uitbreiding vrijetijdsaanbod, komst nieuwe evenementen en 

versterking cultuurcluster rond Tongerloplein.  

 

(NB: Financiering vanuit programma Binnenstad en opbrengsten gemeentelijk vastgoed) 

 

Start/einddatum: 2014-2020 

Betrokken partijen: Binnenstadsorganisatie, gemeente 

Mogelijke fondsen: Onderzoeken of vanuit rijk, provincie of europa fondsen voor cultuur en 

ondernemers-stimulering beschikbaar zijn.  

Bijdrage gemeente: Via programma Binnenstad. Geen aanvullende impulsbijdrage vanuit 

Economisch Actieplan. 

 

Woonagenda. Concrete acties en resultaten worden gerealiseerd via de Woonagenda. 

De Roosendaalse bijdrage aan REWIN en RWB is structureel in de begroting opgenomen. Hiervoor is 

geen aparte projectfiche gemaakt; hier wordt ook geen impulsbudget voor gevraagd. 

Ook is geen fiche gemaakt voor de gemeentelijke inzet voor het verwerven van (EU-)subsidies en het 

communicatiebudget voor het Economisch Actieplan. Voor deze twee posten wordt wel impulsbudget 

gevraagd. Op basis van de eindevaluatie van het Economisch Actieplan wordt bezien of structurele 

inbedding van deze taken in de begroting nodig en mogelijk is
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De Klankbordgroep:  

v.l.n.r. Daniëlle Esser-Van Poll (Sanders 

Woodworks); Hans Verbraak (wethouder 

Economische Zaken); Joost de Jongh (ROC 

Kellebeek) en Eric v.d. Horst (Polytec) 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

Dit actieplan is opgesteld door de gemeente Roosendaal onder verantwoordelijkheid van wethouder 

Hans Verbraak. De totstandkoming ervan is begeleid door een klankbordgroep vanuit de 

Roosendaalse ondernemers, onderwijswereld en overheid. De klankbordgroep bestaat uit Eric van der 

Horst (Polytec), Danielle Esser-van Poll 

(Sanders Woodworks), Joost de Jongh 

(ROC Kellebeek) en Hans Verbraak 

(gemeente Roosendaal). 

Het actieplan is uitgewerkt door een 

projectgroep van de gemeente, 

bestaande uit medewerkers van de teams 

Maatschappij, Economie, Financiën, 

Communicatie en Concernstaf. 

 

De sporen en de concrete daaruit volgende acties zijn vormgegeven in gerichte bijeenkomsten met 

vertegenwoordigers uit het onderwijs en ondernemers uit de betreffende sectoren.  


