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Schriftelijke vraag

Afgelopen week zijn in de media diverse berichten verschenen over de problemen op de

arbeidsmarkt, zie:

https: / /www. rttnieuws. n[/ Nederland/ potitiek/ook-buma-wit-minder-buitentandse-

httos: / /www. rtlnieuws. nt/seld-en-werk-/seen-nedertander-soIticiteert - meer-oD-een -vacatt tre-

voor-kok/

Vanwege de aantrekkende economie worden werknemers uit het buitenland naar Nedertand

gehaatd. Zetfs specifiek naar Brabant en Roosendaal.

Vanuit de vakbond CNV en de potitiek (CDA-teider Buma) werd echter bij werkgevers juist aandacht

gevraagd werk te bieden aan diegenen die nu nog aan de kant staan, zoats oudere werkzoekenden

en nieuwkomers die met behulp van werk juist goed kunnen inburgeren.

Wij hebben er ats CDA-fractie Roosendaal natuurtijk begrip voor dat vraag en aanbod wel zo goed

mogetijk moeten matchen.

Toch witlen wij in dit kader de votgende vragen stelten:

1. ls uw coltege het eens met de gedane oproep in de media om allereerst Nedertandse

werknemers die aan de kant staan te begeleiden naar werk.

2. Wetke structurete mogetijkheden ziet u om 45+ers die werkloos zijn geraakt door te geteiden

naar de arbeidsmarkt? Ziet u ook incidentele kansen?

3. Van wetke opties maakt uw coltege gebruik, a[ dan niet in samenwerking met het Werkptein?

4. Bent u bereid deze kwestie uitdrukketijk te bespreken met de ondernemersorganisaties in

Roosendaal e.o. en hen nadrukketijk om medewerking te vragen?

Wij zien de beantwoording van onze vragen met veel betangstetting tegemoet

Namens de CDA-fractie,
Robert Breedveld



Antwoord

1. Vanzetfsprekend tigt de prioriteit bij onze inwoners wat het begeleiden naar werk betreft. Het

uitvoeringsprogramma 2016-2020 'West-Brabant werkt aan morgen'is gebaseerd op drie pijlers :

Werk van Morgen ( inzet op flexibete arbeidsmarkt en beroepen van morgen ), Werk naar Vraag
(inzet op vraag van bedrijfsteven ) en Werk voor ledereen ( inzet op een ftexibete arbeidsmarkt ).
Via deze drie pijters zorgen we, in samenwerking met werkgevers, onderwijs en ketenpartners dat
we in Roosendaa[ komen tot een flexibete, vraaggerichte en inclusieve arbeidsmarkt. Dit
uitvoeringsprogramma loopt reeds, en boekt ook resuttaat. ln december 2017 was de dating van het
aantal WW-uitkeringen hoger in Noord-Brabant ( 3%) dan het tandetijk (2%l.ln Roosendaal was de
dating nog iets forser dan in Noord-Brabant (3,1%), op jaarbasis scoort Roosendaal daarmee een

dating van23,2%, wat resulteertin 1772 resterende WW'uitkeringen.
Het aantal bijstandsuitkeringsdossiers in Roosendaal daatde van 1940 dossiers in januari 2017 naar
1889 dossiers in december 2017.
Echter, in een aantal sectoren is er duidetijk een tekort aan gekwatificeerd personeet. We denken
daarbij aan de bouw, zorg, onderwijs en techniek. Dit noodzaakt de werkgevers om andere
optossingen te zoeken, waarbij inzet van buitentandse werknemers een optie is.
Daarom is het Cotlege ook in overteg met o.a. buurgemeente Essen om arbeidspotentieel over en

weer optimaal te kunnen inzetten.

2. De groep 45+ is een doelgroep, mede omdat hier nog arbeidspotentieel aanwezig is. We zetten
hier in op scholing ( bij-,omscholing), coachen en begeleiden. Deze doetgroep heeft extra en

specifieke aandacht vanuit het Werkptein. Denk daarbij bijvoorbeetd aan verworven competenties
en vaardigheden die omgezet kunnen worden in kwalificaties. Er lopen reeds regionate en zetfs
tandetijke projecten, waarbij aangesloten wordt. Denk aan Zorgpact, Techniekpact, Sectorplannen
( regionaat vooral gericht op togistiek ). Ook maatwerkopleidingen i.s.m. ROC West-Brabant worden
voor deze doetgroep opgezet. lncidentete kansen worden steeds benut, denk aan de samenwerking
Werkplein-DSV, en binnenkort Werkptein-Lidt. Daar waar wij kunnen proberen we het bedrijfsteven
optimaa[ te facititeren en deze doelgroep onder de aandacht te brengen.

3. Zie antwoord vraag 2. Naast het Werkptein wordt in regionaal verband nauw samengewerkt met

het UWV. Het Werkgeversservicepunt is hiertoe opgericht en borgt een éénduidige dienstvertening

naar het bedrijfsteven toe.

4. Dit gebeurt reeds veetvutdig. Wij brengen steeds maatschappetijk verantwoord ondernemen
onder de aandacht, niet atleen de participatiewet met daarin als voornaamste aandachtspunt de
garantiebanen maar ook het benutten van de talenten van mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn
om aan het werk te gaan.

lk hoop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

Arbeidsmarkt en Economie


