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bijlage :  

 

 
Geachte leden van de raad,  
 
De coronacrisis heeft veel impact op de arbeidsmarkt. Tijdens de themabijeenkomst van 14 oktober jl. 
is uw raad geïnformeerd over de inzet van onze gemeente, in samenwerking met 
arbeidsmarktpartners, op dit gebied.  
 
Een deel van deze inzet plegen we in het verband van het bestuur Regionaal Werkbedrijf. Hierin 
werken we samen met de andere West-Brabantse gemeenten, het UWV, met sociale partners 
(werkgevers- en werknemersverenigingen) en met het onderwijs.  
 
Middels bijgaande brief wordt u geïnformeerd over de acties van de afgelopen maanden en de 
plannen voor de komende periode van het bestuur Regionaal Werkbedrijf. Er wordt ingezet op de 
inrichting van één loket voor de werknemer en werkzoekende. Dit past bij het recent gelanceerde 
platform westbrabantwerktdoor.nl. Dit online platform geeft werkgevers toegang tot het grootste 
werkzoekendenbestand van West-Brabant. Werkzoekenden krijgen de kans om interessante 
werkgevers te ontmoeten en werknemers kunnen er terecht voor inzicht in scholingsmogelijkheden 
 
Ik zal u op de hoogte houden over de voortgang van bovengenoemde ontwikkelingen.  
 
Ik hoop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Hoogachtend,  

 
 
 

René van Ginderen 
Wethouder Arbeidsmarkt 

http://www.roosendaal.nl/


 
 
 
 
Aan de 17 colleges wethouders van de commissies van advies Arbeidsmarkt en Economie 
 
Uw kenmerk: -     Contactpersoon: Anja den Braber 
Ons kenmerk: bRW 10-10    Telefoon: 06 21 61 29 12 
Datum: 26 oktober 2020     e-mail: a.den.braber@breda.nl 
 
Onderwerp: Gezamenlijke inzet op de arbeidsmarkt door bestuur Regionaal Werkbedrijf 

 
 

Geachte collega’s, 

 

De impact van de Coronacrisis op de arbeidsmarkt is groot. De inzet die wij daarop gezamenlijk 

plegen als overheid is belangrijk. Dit doen wij op veel terreinen in samenwerking met het UWV, met 

sociale partners (werkgevers- en werknemersverenigingen) en met het onderwijs. In West-Brabant 

zijn wij hiervoor verenigd in het bestuur Regionaal Werkbedrijf.  

 

Het Bestuur Regionaal Werkbedrijf heeft de afgelopen maanden gezorgd voor extra inzet op de 

arbeidsmarkt. Naast de dienstverlening die u als gemeente biedt op het gebied van Tozo- en 

bijstandsuitkeringen, heeft West-Brabant al vroeg gesignaleerd dat van werk-naar-werk begeleiden 

cruciaal is om de effecten van de arbeidsmarktcrisis enigszins tegen te gaan. Hiervoor is het WSP 

Mobiliteitscentrum opgericht. Het is dienstverlening, gericht op werkgevers, om personeel en 

werknemers aan het werk te houden. Bijvoorbeeld door bedrijven met elkaar in contact te brengen 

zodat personeel kan worden ‘uitgeleend’. En door personeel te helpen bij de overstap van werk naar 

werk. U kunt uw bedrijven wijzen op deze dienstverlening. 

 

Voor de werknemers die een overstap willen maken en spelen met vraagstukken rondom om- en 

bijscholing, wil het Bestuur Regionaal Werkbedrijf nu ook een stap vooruit zetten. We zien in 

Nederland - maar zeker ook in West-Brabant - de komende maanden een flinke opgave voor ons. 

Veel werknemers zijn op zoek naar een nieuwe plek, willen zich ontwikkelen en gaan zich omscholen. 

De verantwoordelijkheid ligt daarvoor bij de werknemer en bij de werkgever. De overheid biedt een 

helpende hand.  

 

De middelen voor omscholing en begeleiding uit het aanvullend steunpakket van de Rijksoverheid 

gaan niet uniform terecht komen. Dit werkt een versnipperde aanpak in de hand. Terwijl de opgave 

die op ons af komt, te groot is om een werknemer of werkgever te belasten met een zoektocht naar 

begeleiding, scholing of middelen.  

 

Deze conclusie trekken wij niet alleen, dit wordt ook bevestigd in bijvoorbeeld het gepubliceerde 

interview met hoogleraar Ton Wilthagen (BN de Stem, 16 oktober 2020):  “Wilthagen pleit daarom 

voor een pragmatische oplossing. ,,Zet een voortent voor de arbeidsmarkt; met één loket waar je 

alles kunt vragen. Daarachter zitten dan allerlei instanties voor specifieke hulp. Zo zorg je dat mensen 

beter geholpen worden. We moeten toe naar sectoroverstijgende omscholingstrajecten.'' 
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Deze ‘voortent’, het loket voor de werknemer en werkzoekende, gaan wij met de betrokken partners 

van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf inrichten. Werknemers kunnen daarvoor terecht voor 

begeleiding en omscholingsadvies, maar ook voor hulp bij het vinden van (financiële) mogelijkheden 

voor scholing. Dit voornemen voor de bundeling van krachten is in gang gezet met onze partners op 

de arbeidsmarkt: de werkgevers- en werknemersorganisaties, het hoger- en beroepsonderwijs en de 

verschillende relevante overheidsonderdelen. Bestaande routes worden versterkt om de 

toenemende vraag naar begeleiding op de arbeidsmarkt in crisistijd te organiseren. Zodat voor iedere 

werknemer of werkzoekende in West-Brabant snel geholpen kan worden in zijn volgende stap in 

scholing of werk.  

 

Wij zullen u van de voortgang op de hoogte stellen de komende tijd. Graag verzoeken wij ook om uw 

gemeenteraden van deze ontwikkelingen op de hoogte te stellen en deze brief door te zetten. 

 

Namens alle partners van het bestuur Regionaal Werkbedrijf,  

 

Marcel Willemsen, wethouder Oosterhout en voorzitter commissie van advies Arbeidsmarkt 

Boaz Adank, wethouder Breda en voorzitter commissie van advies Economie 

 

 
Leden bestuur Regionaal Werkbedrijf: 
Dhr. Anton van Beers - bestuurder VNO-NCW 
Dhr. Frans Szablewski - bestuurder FNV arbeidsmarkt 
Mevr. Jeannet Verhoeven - bestuurder CNV 
Dhr. Marcel Willemsen - voorzitter bestuur Regionaal Werkbedrijf, wethouder gemeente Oosterhout 
Dhr. Boaz Adank  - vice-voorzitter bestuur Regionaal Werkbedrijf, wethouder gemeente Breda 
Dhr. René van Ginderen - wethouder gemeente Roosendaal 
Dhr. Jeroen de Lange - wethouder Bergen op Zoom 
Dhr. Rob Neutelings - bestuurder Curio  
Mevr. Jacomine van Ravensbergen - bestuurder Avans 
Dhr. Niek Iversen - regiobestuurder UWV Werkbedrijf 
Dhr. Henk Rosman – REWIN 
Dhr. Jeroen Jonkers – MKB West-Brabant 
 

 


