Iedereen doet
mee op de
arbeidsmarkt XL
Actieagenda Arbeidsmarkt 2019-2022
gemeente Roosendaal

Voorwoord

Geachte lezer,
Voor u ligt de actieagenda arbeidsmarkt. In deze actieagenda beschrijft
hele concrete acties die we gaan uitzetten. Acties die de aansluiting
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verder moeten verbeteren.

De actieagenda geeft weer hoe de arbeidsmarkt er nu voorstaat en geeft de trends en
ontwikkelingen weer voor de komende jaren. Ik spreek mijn belangrijkste ambities uit en ik
geef aan waar ik de komende 3 jaar op wil inzetten.
Het gaat op dit moment goed met de lokale werkgelegenheid. Veel mensen zijn aan
het werk. Toch is dit het moment om acties te ondernemen. De arbeidsmarkt verandert
namelijk en het vraagt continu inspanning om up-to-date te zijn en te blijven.
Deze bestuursperiode wil ik vooral samen met economische-, sociale- en
onderwijspartners aan de slag gaan. Want als overheid ‘maken’ we niet, we ‘maken
mogelijk’. We hebben ondernemers, werkenden, niet-werkenden en onderwijsinstellingen
keihard nodig om alle gezamenlijke acties en ambities te realiseren. De gemeente
Roosendaal draagt daaraan bij door te agenderen, te faciliteren en te verbinden.
Mijn doel is het maximaal inzetten van het Roosendaals arbeidspotentieel door vraag
en aanbod op optimaal elkaar af te stemmen. Daarnaast wil ik helpen om de aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder te optimaliseren. Waarbij we aansluiten bij de
agenda beroepsonderwijs West-Brabant van het ROC en de West-Brabantse Human
Capital agenda van de RWB. Want ook samenwerking met gemeenten in de regio is
belangrijk.
Omdat een blijvend gezonde arbeidsmarkt een gezamenlijke, bovenlokale uitdaging is.

Met vriendelijke groeten,
René van Ginderen
Wethouder arbeidsmarkt van de gemeente Roosendaal
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Trends en
ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt
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De arbeidsmarkt staat onder druk. Deze situatie blijft ongewijzigd
door de vergrijzing, krimpende beroepsbevolking, langdurige
werkloosheid en het groeiend aantal mismatches. Gekoppeld aan de
digitalisering, robotisering en de noodzakelijke duurzaamheidstransitie
onderscheiden wij vijf trends voor onze arbeidsmarkt.

1.1
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De beroepsbevolking veroudert
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1.2

Nieuwe technologie en nieuwe banen

Het tijdperk van de informatie-maatschappij is aangebroken. Het verwerven en
kanaliseren van informatie is belangrijker dan de pure productie. Het automatisch delen
van data tussen processen is een speerpunt bij veel investeringen. Door digitalisering en
robotisering verdwijnen een groot deel van de banen. Hoeveel banen is onbekend en
hier wordt over gediscussieerd. Er wordt uitgesproken dat 50% van de huidige banen
over 10 jaar niet meer bestaat! De verwachting is dat er minimaal evenveel nieuwe
banen voor terugkomen, maar dan anders georganiseerd. De verwachting is dat vooral
de middenklasse fors zal inkrimpen. In de WRR studie “De val van de middenklasse”
(2017) blijkt dat groepen met een middeninkomen onzeker zijn over de technologische
ontwikkelingen. Het betreft hier voornamelijk administratieve beroepen.
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1.3

Arbeidsmobiliteit: internationalisering van de arbeidskrachten

De internationale mobiliteit op de arbeidsmarkt neemt toe. Binnen de Europese Unie zijn er
geen grenzen voor arbeid. Maar ook internationaal woedt er reeds lang een ‘war for talent’.
Voorkomen moet worden dat ons talent vertrekt en bedrijven vertrekken of niet naar
Roosendaal komen omdat onvoldoende talent aanwezig is.
Er is heden nog onvoldoende kennis over de inzet en achtergronden van arbeidsmigranten
in onze regio. Daarom voert de RWB in 2019 een onderzoek uit naar de omvang en
ontwikkelingen van de arbeidsmigranten in onze regio. Helder is dat de arbeidsmigranten
absoluut noodzakelijk zijn voor onze economie en er geen verdringing optreedt aan de
basis van de arbeidsmarkt. Vooral in de industrie, de logistiek en de land- en tuinbouw
wordt veel werk uitgevoerd door mensen uit Midden- en Oost-Europa (MOE-landers).
Ook hier wordt, door de sterke economische ontwikkeling in deze landen, het aanbod
schaarser. Goede huisvesting tegen eerlijke prijzen en reguliere vergoedingen zijn
randvoorwaarden om deze arbeidskrachten te behouden.
Grensoverschrijdende arbeid vanuit Vlaanderen biedt wellicht ook nog kansen, de
werkloosheid ligt in de provincie Antwerpen nog steeds hoger dan in West-Brabant.
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1.4

Flexibiliteit en de opmars van de ZZP’er

Het aantal zelfstandige ondernemers zonder personeel (zzp’ers) neemt toe.
De groep is heel verscheiden. Van de 850.000 zzp’ers betaalde in 2016 bijna 40% geen
inkomstenbelasting. En dit aandeel groeit, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de
Statistiek.
Het CBS geeft als verklaring dat steeds meer zzp’ers te weinig verdienen.
‘Het inkomen van deze zzp’ers is gewoon heel laag’, zegt hoofdeconoom Peter Hein van
Mulligen. ‘Zij verdienen hooguit €16.000 per jaar en vallen onder de grens waarboven
inkomstenbelasting wordt geheven.’ Zou ook deze groep zzp’ers belasting moeten betalen,
dan zou hun inkomen al snel niet meer boven de bijstandsgrens uitkomen, waardoor
werken nauwelijks nog loont. Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING, wijst erop dat ook
de fiscale aftrekposten voor zelfstandigen de groep zzp’ers die geen inkomstenbelasting
betaalt extra groot maken. Er bestaat ook zorg of deze zzp’ers voldoende aandacht
geven aan blijven leren en ontwikkelen. Volgens prof. Ton Wilthagen hebben flexibele
arbeidskrachten te weinig toegang tot manieren om te innoveren en “bij te blijven” in hun
vakgebied. Hiermee is ‘arbeid on demand’ efficiënt voor bedrijven, maar riskant voor de
economie op de langere termijn.
Hoe meer zzp’ers hoe gunstiger voor de economie en voor de zelfontplooiing van deze
mensen is een verkeerde stellingname. Natuurlijk kan een grote groep perfect voor zichzelf
zorgen en heeft geen enkele ondersteuning nodig, maar bij een deel van de zzp’ers is
het startmotief negatief: dreigende werkloosheid of omdat ze geen (geschikte) baan in
loondienst kunnen vinden. In Roosendaal werkte in 2018 4.225 zzp‘ers, waarvan ruim 25%
in de zakelijke dienstverlening.

1.5

De mismatch groeit

Onder de mismatch op de arbeidsmarkt verstaan we het hebben van vacatures in een
bepaalde sector, terwijl er ook veel werkzoekenden zijn in diezelfde sector.
Dit speelt ook in Roosendaal. De top 3 beroepen in Roosendaal waar een tekort aan is zijn
vrachtwagenchauffeurs, bouwarbeiders afbouw en machinemonteurs. Roosendaal heeft
een overschot aan sportinstructeurs en managers gespecialiseerd in de dienstverlening.
De afgelopen jaren constateerden we ook een groeiende mismatch van onderwijs op de
arbeidsmarkt. Opleidingen hebben een opgave om op te leiden voor beroepen van de
toekomst. Het aanleren van vaardigheden naast kennis moet verder ontwikkeld worden.
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Onze ambities

We formuleren de volgende ambities:
> Iedereen werkt.
> Onderwijs en arbeidsmarkt matchen.
> Mensen hebben kennis en vaardigheden ontwikkeld
De ambities van onze inwoners moeten waargemaakt kunnen worden. Dit vraagt een
samenspel tussen onderwijs, bedrijfsleven en de verschillende overheden. Wij moeten
hierbij met elkaar anticyclisch denken om niet geconfronteerd te worden met de
veranderingen op een bepaald moment, maar juist nu al voorbereidingen treffen voor de
toekomst.
Nog steeds zijn er een groot aantal mensen die willen werken maar om diverse redenen
lukt dat niet. Die mensen hebben we nodig en verdienen het ook om aan de slag te gaan.
Er zijn ook mensen die nu wel een baan hebben, maar waar te verwachten valt dat deze
baan zal transformeren of wellicht helemaal verdwijnen. We dienen deze mensen hierop
voor te bereiden en te helpen bij een omscholing.

2.1

Ambitie: Iedereen verdient werk

Indicator:
het aantal geregistreerd werkzoekenden bij UWV (GWU) zonder dienstverband blijft dalen.
Peildatum: op 30-11-2018 bedroeg GWU in Roosendaal 3.548
Ambitie:
de daling is groter dan bij vergelijkbare gemeenten in Nederland. Wij meten dit halfjaarlijks.
Indicator:
De netto participatiegraad, deze geeft weer hoeveel procent van de bevolking van 15 tot 75
jaar betaald werk heeft.
Ambitie: Deze indicator stijgt in Roosendaal tot landelijk gemiddelde.
Peildatum:
per 1 januari 2017 was de netto participatiegraad in Roosendaal 63,5, doel is per 1 januari
2020 68 (NL gemiddelde is 68,4 in Q4 2018).

In 2018 zijn meer mensen met achterstand op de arbeidsmarkt aan de slag gegaan dan
de jaren daaraan vooraf. De belangrijkste opgaaf voor deze mensen is om ze duurzaam
aan het werk te laten blijven. In de huidige krappe arbeidsmarkt hebben bedrijven veel
en langdurig openstaande vacatures en accepteren ze dat werknemers niet voldoen aan
het ‘perfecte’ plaatje. Mocht de krapte op de arbeidsmarkt omslaan tot een overschot van
werknemers, is de ervaring uit het verleden dat juist de mensen die minder vaardigheden
hebben opgedaan, eerder terugvallen op sociale voorzieningen. De opgaaf is om dit
zo veel mogelijk te voorkomen. Dit vraagt van zowel werkgevers, werknemers en
onderwijsinstellingen om te blijven investeren in het menselijk kapitaal.
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Samen met het Werkplein Hart van West-Brabant stimuleren we dat iedereen die kan
werken, stappen gaat zetten om ook aan het werk te gaan. Ook gaan we aan de slag om
mensen die willen werken, maar dat (nog) niet kunnen te begeleiden.
Een deel van onze inwoners voldoen niet helemaal aan alle wensen die gesteld worden
in de gangbare vacatures. De keuze vanuit de werkgevers kan dan niet zijn om deze
mensen dan maar aan de gemeente over te laten. Praktijkvoorbeelden leren dat het
vaak wel mogelijk is om deze mensen in te zetten, en het hebben van een baan en de
daarbij horende sociale omgeving uitstekende randvoorwaarden zijn om als werknemer
gewenste ontwikkelingen succesvol te doorlopen. Een voorbeeld zijn mensen met
taalachterstanden. Veel inwoners in de regio Hart van West-Brabant zijn laaggeletterd.
Bedrijven en organisaties krijgen te maken met mensen die moeite hebben met de taal:
als werknemer, patiënt of klant. Deze mensen kunnen niet goed lezen, schrijven, rekenen
of met computers omgaan. Door het ondertekenen van een Taalakkoord spreken
bedrijven en uitvoerende organisaties uit de regio en gemeenten af dit probleem aan
te pakken. Dat kan op verschillende manieren bv. medewerkers die taalbehoeftig zijn
worden geschoold, maar ook wordt gekeken of communicatie-uitingen binnen het bedrijf
duidelijk en helder zijn. We creëren kansen voor deze mensen om mee te doen.
Als werkgever gemeente Roosendaal gaan wij het goede voorbeeld geven. Wij nemen
onze verantwoordelijkheid en bieden ruimte voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt om zich te ontwikkelen. Wij voldoen reeds ruim aan onze taakstelling voor
garantiebanen. En gaan op zoek naar mogelijkheden het aantal plaatsen uit te breiden.
De Roosendaalse arbeidsmarkt is internationaal. Een deel van onze arbeidskrachten
is arbeidsmigrant: het werk heeft hen naar hier gebracht. Arbeidsmigranten zijn vaak
gekomen voor een specifieke job waar hun kennis of kunde voor nodig was (of voldoende
was). Als de arbeidsmarkt verandert is de vraag of die kennis of kunde nog steeds nodig
is. Onze zorg is dat de arbeidsmigranten geen werk meer kunnen vinden. De verwachting
is dat deze mensen bij langdurig verblijf een band opbouwen met Roosendaal of in ieder
geval Nederland.
Momenteel wordt onderzoek gedaan naar arbeidsmigranten: waar werken ze en hoe leven
ze. Wij willen deze doelgroep onderdeel laten zijn van onze maatschappij. We hebben ze
nodig voor onze economische ontwikkeling. We willen hun talenten benutten en hen
(en familie) onderdeel uit laten maken van onze arbeidsmarkt XL. Wij gaan aan de slag
(al dan niet regionaal) om onze arbeidsmigranten te leren kennen en te ontwikkelingen.
Met aanbevelingen uit het lopende onderzoek van de RWB gaan we actief aan de slag en
maken we een aparte actielijn voor. We willen voorkomen dat de arbeidsmigranten van nu
later behoefte hebben aan sociale voorzieningen.
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2.2

Ambitie: onderwijs en arbeidsmarkt matchen

Indicator:
de jeugdwerkloosheid daalt
Peildatum:
>

Aantal personen <27 jaar met een WW-uitkering in Roosendaal in februari 2019: 117

>

Aantal personen <27 jaar met een uitkering in het kader van de Participatiewet in
Roosendaal in november 2018: 224.

Ambitie:
de jeugdwerkloosheid daalt jaarlijks.

Het beroepsonderwijs wil het onderwijsaanbod zo nauw mogelijk laten aansluiten bij
de behoeften van alle doelgroepen in het regionale bedrijfsleven. Het beroepsonderwijs
wil slim en duurzaam aansluiten bij de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt van de regio,
de economische drijvers en het MKB. Het beroepsonderwijs zet zich in om samen met
werkgevers en overheden te zorgen voor een constante verbinding van innovatief
onderwijs met de arbeidsmarkt.
De agenda beroepsonderwijs (ROC West-Brabant, december 2018) bevat de gezamenlijke
ambities van vo, mbo en hbo in de regio West-Brabant. Deze ambities zijn opgesteld
om samen de toenemende knelpunten in alle sectoren van de arbeidsmarkt en de
maatschappij op te lossen of in ieder geval te verkleinen. En gaan dus over het gehele
onderwijsveld, niet alleen het beroepsonderwijs.
Doel van de agenda beroepsonderwijs: Mensen gericht opleiden tot arbeidsfitte
medewerkers en ondernemers die als burgers volwaardig kunnen deelnemen aan de
samenleving van nu en van de toekomst.

15

De ambities en speerpunten van de agenda beroepsonderwijs zijn:
1

Het beroepsonderwijsaanbod blijvend matchen met de vraag van de arbeidsmarkt in
relevante sectoren van de regio

2

-

Zichtbare, inhoudelijke, duurzame samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

-

Innovaties uit de arbeidsmarkt zijn zichtbaar in het onderwijs

Meer vo-leerlingen en mbo-studenten stromen succesvol uit naar werk of een
vervolgopleiding
-

		
3

We faciliteren voldoende, kwalitatieve stage- en leerwerkplekken die afgestemd zijn
op de behoeften van arbeidsmarkt en doelgroep.
Inhoudelijke samenwerking tussen VO-MBO-HBO

Meer mensen gaan met perspectief aan het werk
-

Het volledig arbeidsmarktpotentieel mobiliseren (o.a. om- en bijscholing)

-

Er is een sluitend vangnet in de regio voor kwetsbare (minder zelfredzame)

		doelgroepen
-

De afspraken uit het Taalakkoord rondom laaggeletterdheid zijn uitgevoerd

De agenda beroepsonderwijs wordt in 2019 opgevolgd door een uitvoeringsprogramma
en een roadmap 2019-2020. Deze worden gekoppeld aan ons actieprogramma.
De Associate Degrees Academie in Roosendaal wil opleiden voor en samen met bedrijven.
Zij bieden een praktijkgerichte studie die past bij de toekomst van het bedrijfsleven.
Zij kijken juist wat er nodig is, vanuit student en bedrijf van de toekomst.
De Regio West-Brabant (RWB) heeft een aanpak opgesteld om de tekorten in de
topsectoren te verkleinen. In het document Human Capital Roadmap zet de RWB dit
uiteen aan de hand van drie themalijnen: verduurzamen, verslimmen en verbinden.
Van belang is om ook via zij-instroommogelijkheden voldoende onderwijsmogelijkheden
aan te bieden zodat bij- of nascholing mogelijk is. Het is goed om voor de zij-instromers
zo flexibel mogelijk onderwijs aan te bieden. Passend bij de mogelijkheden van degene die
zich wil ontwikkelen. Het gaat vaak niet om het behalen van een diploma, maar om het
vergroten van kennis en vaardigheden. Modulair leren wordt gestimuleerd.
We hebben bijzondere aandacht voor volwasseneducatie. De WEB middelen van het
rijk (tbv volwasseneducatie/aanbod laaggeletterdheid) gaan sinds een paar jaar naar
centrumgemeente Breda. Deze WEB middelen worden gezamenlijk regionaal ingezet en
daar wordt jaarlijks een educatieaanbod bij het Kellebeek en de bibliotheek ingekocht.
ROC heeft een gespreid aanbod, inzet op basiseducatie op verschillende niveaus. ROC
geeft ook jaarlijks taalinhoudelijke ondersteuning aan de bibliotheken en trainingen aan
taalvrijwilligers. Dit gebeurt op basis van behoefte.
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2.3

Ambitie: Inwoners hebben kennis en vaardigheden ontwikkeld

Indicator:
relatieve werkloosheid onder 55+-ers daalt.
Peildatum:
in februari 2018 was 39% van de WW-gerechtigden 55 jaar of ouder

De ontwikkeling van de werknemers is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen
werkgever en werknemer. Kennis veroudert snel en de nieuwe beroepen zullen voor een
deel andere competenties vragen dan heden.
Juist het investeren in alle arbeidskrachten is belangrijk omdat iedereen te maken
gaat krijgen met ontwikkelingen en veranderingen in het werk. Door technologische
veranderingen, door de veranderende arbeidsmarkt. Bedrijven die hier een voorbeeldrol in
vervullen zullen we extra in het zonnetje zetten.
Vaardigheden worden belangrijker dan specifieke kennis. Verondersteld wordt dat als men
de vaardigheden heeft om te leren en te (willen) blijven ontwikkelen, de benodigde kennis
vanzelf komt. Onder vaardigheden wordt zowel kunde als houding verstaan.
Voorbeelden van vaardigheden die gevraagd worden zijn:
>

Het durven nemen van beslissingen

>

Probleemoplossend vermogen hebben

>

Het beschikken over goede communicatievaardigheden, zowel intern als extern

>

Het goed kunnen plannen, organiseren en prioriteiten kunnen stellen

>

Het verschaffen en verwerken van informatie

>

Het goed in een team kunnen werken
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Arbeidskrachten zijn het menselijk kapitaal van bedrijven. Waar vroeger een diploma het
eindstation was, is het nu juist het beginpunt van een leven lang leren en ontwikkelen.
Een leven lang ontwikkelen (LLO) maakt mensen vitaal, flexibel en duurzaam inzetbaar
op de arbeidsmarkt. Het voorkomt dat mensen vastlopen in hun loopbaan of werkloos
raken. Daarnaast draagt LLO bij aan een soepel functionerende arbeidsmarkt. Het kabinet
wil daarom van ‘repareren’ naar ‘vooruitkijken’: mensen moeten zich niet pas scholen bij
werkloosheid of dreigend baanverlies, maar leren en ontwikkelen zien als vanzelfsprekende
onderdelen van hun werk en hun leven.
Iedereen draagt een eigen verantwoordelijkheid voor permanente ontwikkeling en
duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. Werknemers en werkzoekenden moeten
hun vaardigheden op peil houden en zich blijven ontwikkelen. Werkgevers investeren in
ontwikkeling en kansen, en dragen bij aan een positieve leercultuur.
Ook onderwijsinstellingen moeten anticiperen op morgen, en jongeren en ouderen
de skills leren die niet alleen bij huidige banen passen, maar ook bij banen die nu nog
helemaal niet bestaan. Voor niet-werkenden spelen gemeenten en uitvoeringsorganisaties
een belangrijke ondersteunende rol. De overheid zorgt bij LLO voor de noodzakelijke
randvoorwaarden en versterkt en stimuleert daarnaast ook bestaande plannen. Hierbij
hoort ook de praktische en financiële ondersteuning van groepen die uit zichzelf niet of
onvoldoende aan scholing deelnemen.
Werkzoekenden van 55+ hebben relatief weinig aan extra opleiding gehad in de periode
dat zij aan het werk waren. Bij veel bedrijven lag de nadruk vooral op werken en minder op
ontwikkelen. Deze doelgroep ervaart daarom nu bij sollicitaties problemen.
Deze doelgroep is groot in Roosendaal (34% op 1 sept 2018) en vraagt specifieke aandacht
bij de begeleiding naar werk en daarvoor de benodigde ontwikkeling van vaardigheden.
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Actieprogramma
Arbeidsmarkt XL

Uit voorgaande analyse van de huidige situatie komen een aantal
actielijnen naar voren. Deze lijnen leveren een bijdrage aan de
uitdagingen van de komende jaren. Dit actieprogramma heeft een
focus op resultaten te behalen zijn in de huidige bestuursperiode
(2019-2022). Reguliere werkzaamheden zijn niet opgenomen in deze
actielijnen. Zo zijn de werkzaamheden en ontwikkelingen bij Werkplein
Hart van West-Brabant en de WVS niet overgenomen in dit overzicht.

Het belang van deze acties is dat we durven te experimenteren en kijken wat er werkt.
Daarop gaan we inzetten, zonder in een keurslijf te komen. Innovatie en flexibiliteit
verwachten wij van het onderwijs en het bedrijfsleven, als makelaar in dit werkveld
bewegen wij mee.
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Iedereen werkt

Doel

Wat gaan we doen?

Rol gemeente

Zij-instroom mogelijkheden
creëren voor krapte beroepen.

In 2018 is gestart met
het instroomproject voor
medewerkers HBH+. Door
specifieke certificering van
bepaalde vaardigheden kunnen
medewerkers doorstromen
naar HBH+ werk. Hiermee
ontstaat groei bij de bestaande
medewerkers en wordt ruimte
gecreeërd voor nieuwe instroom
HBH medewerkers.

Wij promoten PSO bij
ondernemers.
Zorgen voor implementatie D6
beleid SROI

Stimuleren arbeidsparticipatie
voor statushouders en
vluchtelingen

Deze doelgroep heeft onze
bijzondere aandacht. In 2019
heeft Werkplein Hart van West
de opdracht de huidige aanpak
te evalueren. Met de komst van
de nieuwe wet inburgering in
2020 zetten we in op de beste
aanpak voor deze doelgroep.

Samen met onze partners zijn
we scherp op kansen voor
ontwikkelmogelijkheden.
We stimuleren en faciliteren
kansrijke oplossingen.
We zetten in op deelname aan
de landelijke mogelijkheden
voor pilots in 2019.

Ontwikkeling arbeidsmigranten.

Nieuwe aanpak ontwikkelen
om de arbeidsmigranten te
ondersteunen richting toekomst.
Dit plan wordt eind 2019
afgerond.

Samenwerking wordt gezocht
met de RWB gemeenten om
aan de hand van onderzoek te
bezien welke aanpak nodig is
om blijvende arbeidsmigranten
mee te laten doen op de
arbeidsmarkt.
In 2020 willen we met extra
middelen inzetten om opleiding,
taalontwikkeling en andere
(preventieve) maatregelen en
acties op te pakken.

Versterken ontwikkelkansen
voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt

Wij vragen Werkplein Hart voor
West-Brabant een plan te maken
voor 2020-2022 op het gebied
van de Participatiewet

In de periode 2019-2022
verkennen we de mogelijkheden
om dit traject uit te breiden voor
de sectoren bouw, logistiek en
techniek.
We verbinden het bedrijfsleven
en de onderwijsinstellingen.

Creëren extra werkgelegenheid
voor mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt

Gemeente Roosendaal breidt
als werkgever het aantal
garantiebannen uit. Ingestoken
wordt voor 2019-2022 tot een
verdubbeling van de taakstelling.
Bovendien wordt gewerkt aan
de persoonlijke ontwikkeling
van deze werknemers zodat ze
van toegevoegde waarde blijven
voor de arbeidsmarkt.

Wij stellen extra banen open
voor de doelgroep baanafspraak
en overige banen voor mensen
met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

Bevorderen sociaal ondernemen

> 2019: subsidie voor
werkgevers die een audit
of certificering voor de
Prestatieladder Sociaal
Ondernemen (PSO)
aanvragen.
> Bij eigen aanbestedingen:
nieuw SROI beleid invoeren
en inzetten op naleving SROI
verplichtingen.

Als makelaar promoten wij PSO
bij ondernemers. We zorgen
voor implementatie nieuw beleid
SROI.

Taalachterstanden verkleinen

We gaan een taalakkoord
opstellen en ondertekenen.
We gaan toezien op de acties
hieruit.

We nemen het initiatief om te
komen tot het taalakkoord.

3.2

Onderwijs en arbeidsmarkt matchen

Doel

Wat gaan we doen?

Rol gemeente

Ontwikkeling
Leergemeenschappen

Leergemeenschappen brengen
werken, leren en innoveren
samen. Het beroepsonderwijs
wil leergemeenschappen
ontwikkelen en nodigt het
bedrijfsleven uit deel te maken
van deze leergemeenschappen.
Het beroepsonderwijs nodigt
overheden actief uit om mee te
werken aan het uitwisselen van
medewerkers en het opstellen
van (hybride)functieprofielen
voor de regio.

Wij werken mee aan de gestelde
vraag van het beroepsonderwijs.

Samen met het
beroepsonderwijs en
ondernemers een gezamenlijke
meerjaren samenwerkingsstrategie opstellen.

Het management en
medewerkers van het
beroepsonderwijs
krijgen actieve rollen in
samenwerkingsverbanden.

Wij leveren onze kennis en
kunde aan deze samenwerking.

Ondersteunen HBO-onderwijs
(Associate Degrees Academie)

We ondersteunen de Associate
Degrees Academie bij het
ontwikkelen van de nieuwe
curricula die aansluiten bij
de behoefte van de markt.
We verbinden het onderwijs
aan de ondernemers voor
stageplaatsen, projecten en
banen.

Wij verbinden het onderwijs
en de ondernemers in onze
netwerken.

Roadmap beroepsagenda

We denken en werken mee aan
het opstellen van de roadmap,
samen met de 3 O’s.

Wij gaan in op de uitnodiging
van het beroepsonderwijs.

Roosendaal on stage

Vmbo-scholieren maken kennis
met verschillende beroepen
en sectoren. Kunnen op basis
van deze inzichten een betere
keuze voor een vervolgopleiding
kiezen, waardoor schooluitval
beperkt wordt. En ze bouwen
een netwerk met Roosendaalse
ondernemers om hen aan onze
arbeidsmarkt te binden.

We blijven de komende jaren
Roosendaal on stage faciliteren.

Versterking samenwerking op
logistiek gebied met onderwijs
en bedrijfsleven.

Bevorderen van meer instroom
op mbo niveau 4 logistiek.
We leggen de focus op
robotisering en automatisering.
Field Labs logistiek worden
ontwikkeld in samenwerking
met onder andere het ROC voor
innovatieve toepassingen in het
middelbaar onderwijs.

Wij faciliteren de fysieke ruimte
en trekken hierbij samen met
de regio op vanuit de Human
Capital Agenda.

Groei leerwerkbedrijven.

S-BB zet in op het erkennen en
begeleiden van leerbedrijven.
Wij willen dat leerlingen meer
leren uit de praktijk, zolang het
onderwijs nog niet voldoende
geïnnoveerd is.

Wij onderhouden dit netwerk en
verzorgen de verbinding tussen
het bedrijfsleven en S-BB in
onze bedrijfscontacten.
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Onze inwoners hebben kennis en vaardigheden ontwikkeld

Doel

Wat gaan we doen?

Rol gemeente

Mismatch verkleinen

Krapte en moeilijk vervulbare
vacatures vragen om creatieve
oplossingen. De acties
die gevraagd worden van
werkgevers zijn:
> Nieuw talent aanboren
> Werk anders organiseren
> Boeien en binden

Samen met
uitvoeringsorganisaties, UWV
participeren in netwerken om
de mismatch te benoemen en
oplossingen te faciliteren.

Sociale Innovatie stimuleren

In 2018 is de eerste lichting
van 5 personen gestart in
het project sociale innovatie:
mensen worden opgeleid en
komen in dienst bij 1 werkgever.
Ze gaan vervolgens aan de slag
voor verschillende bedrijven,
flexicurity wordt dit ook wel
genoemd.

Wij kunnen vanuit onze
opdrachtgevende rol richting
WVS en Werkplein stimuleren en
aanvullende projecten mogelijk
maken.

Sectorplan West-Brabant

Het sectorplan West-Brabant
richt zich op de techniek,
bouw en logistiek. Het koppelt
bedrijven en werkzoekenden in
de regio en richt zich op om- en
of bijscholing. Het sectorplan
is als subsidiebron gestopt eind
2018.

Toezien dat de subsidieregeling
een plaats krijgt in de reguliere
werkzaamheden bij een van de
uitvoeringsorganisaties.

Subsidieregeling sterk techniek
onderwijs 2020-2023

In 2018-2019 (aanloopfase)
krijgen vmbo-scholen geld per
leerling in de profielen BWI,
PIE en M&T. Voor planvorming
is in 2018 en 2019 voor elke
vmbo-leerling geld beschikbaar.
Vanaf 2020 (transitiefase) wordt
er in elke regio gewerkt aan
een technisch vmbo-aanbod
van hoge kwaliteit dat goed
voorbereid op opleiding en werk
in de regio.

Stimuleren en onderdeel
uitmaken van het netwerk
ondernemers en onderwijs.

Experimenteren

We durven te experimenteren
met nieuwe vormen van
ontwikkeling. Te denken valt
aan een loopbaan apk, nieuwe
innovaties op het gebied van
onderwijs (inzetten van nieuwe
en toekomstige technologieën).

Voor innovaties en experimenten
die een bijdrage kunnen leveren
aan het ontwikkelen van kennis
en vaardigheden voor de
toekomst willen we middelen
inzetten op een koplopers
positie te behalen.

Bijlage
Het profiel van
Roosendaal:
de arbeidsmarkt in
vogelvlucht
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De arbeidsmarkt is regionaal. Zowel vanuit het perspectief van
de ondernemers die gevestigd zijn in Roosendaal als vanuit het
perspectief van onze inwoners. Het UWV maakt jaarlijks een overzicht
van de regionale arbeidsmarkt, de publicatie Regio in Beeld.
Hieruit blijkt het volgende voor onze arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt is krap en blijft krap, ook al wordt voor 2019 en 2020 een lagere
economische groei voorspeld. Dit betekent dat vacatures moeilijk kunnen ingevuld
worden. Zowel vanuit werkgevers als vanuit werkzoekenden vereist het daarom extra
inspanning om iedereen aan de slag te krijgen. Werkgevers beseffen dat ze vaak op zoek
zijn naar de witte raaf en werkzoekenden dienen zich open te stellen voor omscholing
naar een beroep waarin wel vacatures zijn.
De werkgelegenheid groeit gestaag in West-Brabant. De grootste toename zien we hier in
de sectoren: ICT, uitzendbureaus en bouwnijverheid. Een daling daarentegen zien we met
name bij financiële diensten en in de industrie (door automatisering en robotisering).
De grootste sectoren waren in 2018: zorg en welzijn, uitzendbureaus, industrie,
detailhandel, groothandel.
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In West-Brabant zijn momenteel 19.000 werknemers 60+ en verlaten op korte termijn de
arbeidsmarkt. Dit treft vooral de sectoren openbaar bestuur, onderwijs, zorg en welzijn,
industrie, bouw en techniek. De vergrijzing speelt niet in detailhandel en horeca.
In 2018 ontstonden er in West-Brabant in totaal 45.800 vacatures, een stijging van 4%
in vergelijking met 2017. De top 8 van ontstane vacatures is: vrachtwagenchauffeur
(binnenland), productiemedewerker, monteur machines/installaties, vakkenvuller/
kassahulp, magazijn-/expeditiemedewerker, mechanisch operator procesindustrie,
schoonmaker en medewerker bediening horeca.
West-Brabant kent verhoudingsgewijs meer vacatures op praktijk niveau dan landelijk (50%
West-Brabant t.o.v. 43% landelijk). Het aandeel vacatures op middelbaar niveau is voor
West-Brabant gelijk aan dat op landelijk niveau, het verschil zit vooral in de vacatures op
hbo- en wo-niveau (15% voor West-Brabant tegenover 22% op landelijk niveau).
Het aantal WW-uitkeringen daalt in West-Brabant. Dit komt omdat met name de instroom
afneemt. De beroepen waar mensen zich mee inschrijven bij WW-uitkeringen liggen
met name in de productie-logistieke hoek en financieel/administratief werk. Ondanks de
grote vraag naar productiemedewerkers lijkt er geen match gevonden te worden met de
mensen die WW aanvragen.
Het aantal bijstandsgerechtigden daalde in 2018 in West-Brabant, maar er is nog geen
sprake van een structureel dalende lijn. De afstand tot de arbeidsmarkt van de mensen met
bijstandsuitkering wordt groter. Op dit moment beschikt 55% van de bijstandsgerechtigden
in West-Brabant niet over een startkwalificatie. In veel gevallen is er daarnaast ook sprake
van problematiek die directe inzetbaar voor werk hindert.
Als we inzoomen op Roosendaal valt op dat het WW-percentage in Roosendaal het hoogst
is van West-Brabant (februari 2019 3,6%, net als in Bergen op Zoom). Het landelijke WWpercentage in die maand was 3,1%, voor West-Brabant was dat percentage eveneens 3,1%.
Bij de samenstelling van de WW-populatie valt het hoge aandeel 50+ op. In februari
2019 lag het aandeel WW-gerechtigden van 50 jaar of ouder in Roosendaal dat een
WW-uitkering had op 54%. In West-Brabant lag dat aandeel in diezelfde maand op
52%, het aandeel op landelijk niveau was 48%.
Het aandeel jongeren (<27 jaar) met een WW-uitkering in Roosendaal was in februari
2019 8%, dat een fractie hoger was dan het aandeel van 7% in zowel West-Brabant als
Nederland.
Het aandeel WW-gerechtigden zonder startkwalificatie was in februari 2019 in Roosendaal
hoger dan in West-Brabant en Nederland: 32% in Roosendaal, tegenover 30% in WestBrabant en 27% op landelijk niveau. Ook het aandeel WW-uitkeringen dat al langer dan
12 maanden verstrekt wordt, lag in februari 2019 in Roosendaal een fractie hoger dan op
West-Brabants en landelijk niveau: 31% in Roosendaal, 30% in West-Brabant en 29% op
landelijk niveau.
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