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Aanleiding

Aan de arbeidsmarktregio’s is gevraagd om een 
regionaal meerjarenprogramma arbeidsmarkt op  
te stellen voor de periode 2020-2023. Als gevolg 
van de Coronacrisis is door de provincie al een 
voorschot gegeven. Deze middelen heeft de regio West-
Brabant benut voor het vullen van een Coronafonds 
op het thema “duurzame inzetbaarheid” om de eerste 
gevolgen van de Coronacrisis op te vangen. De eerste 
aanvragen hiervoor zijn al ingediend. Deze aanvraag 
voor het totale meerjarenprogramma “West-Brabant 
werkt met Talent” is gericht op inzetten voor de langere 
termijn. Met deze aanvraag geven wij gehoor aan 
de oproep van de provincie om door middel van een 
regionaal arbeidsmarkt uitvoeringsprogramma bij te 
dragen aan realisering van de provinciale ambities. 

Verdeling van de provinciale middelen 
over de arbeidsmarktregio’s: 
De € 9 miljoen, gereserveerd voor de arbeidsmarkt-
regio’s, zal gelijkelijk verdeeld worden over de vijf 
arbeidsmarktregio’s. Dit betekent een bedrag van  
€ 1,8 miljoen per arbeidsmarktregio, waarvan maximaal 
15% door de arbeidsmarktregio besteed mag worden 
aan overheadskosten. Het bedrag van € 1,8 miljoen is 
inclusief € 200.000 reservering voor laaggeletterdheid 
en werkloze 50-plussers.

De provincie Noord-Brabant heeft een actieplan 
arbeidsmarkt 2020-2023 opgesteld: “Talent voor de 
kenniseconomie van morgen.” In de provincie Noord-
Brabant ontstaat door ontgroening en vergrijzing
een tekort aan arbeidskrachten. De economie is 
groeiende in Brabant, maar de arbeidsmarkt is niet in 
evenwicht. Enerzijds door ontgroening en vergrijzing: 
de babyboomers verlaten de arbeidsmarkt terwijl er 
minder jongeren zijn om deze vrijgekomen banen in 
te vullen. Maar ook doordat er een mismatch is op 
de arbeidsmarkt: het aanbod past niet voldoende 
op de vraag van het bedrijfsleven. 

Bewegingen wereldwijd zoals digitalisering, nieuwe 
geopolitieke verhoudingen en klimaatveranderingen, 
hebben direct gevolg voor onze provincie. Om toch te 
zorgen voor een groeiende economie, is investering in 
arbeidskapitaal essentieel. Het is belangrijk dat vraag 
naar en aanbod van arbeid gemakkelijk en snel bij 
elkaar komen. We moeten nu talent aantrekken en 
het aanwezige talent zoveel mogelijk behouden om 
klaar te zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst. 
Maar we willen het aanwezige talent ook zoveel 
mogelijk benutten en ontwikkelen zodat deze flexibel 
is en goed opgeleid voor de arbeidsmarkt van de 
toekomst. 
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1. Wie zijn wij? 
We willen als regio aansluiten op de economische 
ambitie van de triple helix samenwerking Economic 
Board West-Brabant. Hierdoor maken we gebruik 
van de economische diversiteit en benutten we 
onze internationale ligging maximaal. 

Om de economische groei te bewerkstellingen hebben 
we voldoende en goed opgeleid personeel nodig. 
De gemeenschappelijke regeling RWB heeft een 
actieprogramma opgesteld binnen de pijlers Economie, 
Arbeidsmarkt, Ruimte en Mobiliteit. De gezamenlijke 
West-Brabantse gemeenten dragen hierdoor vanuit de 
overheid bij aan de economische visie van de Economic 
Board West-Brabant. Het bestuur Regionaal Werkbedrijf 
is de partij die vanuit multi helix verband inzet op 
regionaal arbeidsmarktbeleid. 

1.1. Bestuur Regionaal Werkbedrijf

Het bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant (bRW) 
is opdrachtgever van dit uitvoeringsprogramma voor de 
jaren 2020-2024. In het bRW werken 16 West-Brabantse 
gemeenten, AVANS, Curio, VNO-NCW, MKB West-
Brabant, UWV, REWIN, CNV en FNV samen aan het 
ontwikkelen van regionaal arbeidsmarktbeleid. 
Het bRW wordt voorgezeten door de voorzitter 
commissie van advies Arbeidsmarkt, Marcel Willemsen 
(wethouder Oosterhout). De vice-voorzitter is 

Boaz Adank (wethouder Breda), voorzitter commissie 
van advies Economie. In de Commissie van Advies 
Arbeidsmarkt en Economie zitten de portefeuillehouders 
Arbeidsmarkt en Economie van de gemeenten in de 
regio West-Brabant. Het bRW heeft als missie:
het gezamenlijk bevorderen van een goed 
functionerende arbeidsmarkt door het verbinden van 
lokaal en sectoraal arbeidsmarktbeleid. Hiervoor stelt 
het bestuur een meerjarig uitvoeringsprogramma op. 

De regio West-Brabant bestaat uit de gemeenten 
Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op 
Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, 
Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, 
Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert. 
Voor de geografische afbakening van de regio, waarop 
dit uitvoeringsprogramma van toepassing is, wordt 
dit gebied aangehouden. RWB (Regio West-Brabant) 
vervult de secretarisrol van dit overleg en verzorgt de 
aanvraag namens het bestuur Regionaal Werkbedrijf 
en is hiermee penvoerder van de aanvraag.
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Sterke regio
West-Brabant is de zesde regio van Nederland qua 
toegevoegde waarde. Hier wordt 33 miljard euro 
verdiend. Met 330.000 banen scoort West-Brabant 
op werkgelegenheid met ruim 725.000 inwoners niet 
slecht. De ligging tussen wereldhavens biedt de regio 
enorme kansen. De regio is als een draaischijf voor 
logistiek vervoer van noord naar zuid en van oost 
naar west. Topsectoren als Agrofood en Biobased, 
Maintenance, Logistiek en Creatieve Dienstverlening 
gedijen. De regio kenmerkt zich ook door een sterk 
en divers en omvangrijk midden- en kleinbedrijf. Met 
de economische agenda “hub voor vernieuwend 
ondernemerschap” van de EBWB (Economic Board 
West-Brabant) werken we in triple helix verband aan 
een sterk economisch vestigingsklimaat. Dit doen 
we door in te zetten op verbinden, verslimmen en 
verduurzamen. 

De opgaven 
De regio wil een sterk economisch vestigingsklimaat 
door verbinden, verslimmen en verduurzamen. 
Dat betekent circulaire en biobased productie en slimme 
en duurzame distributie met een zo laag mogelijke 
impact op de omgeving en zo slim en duurzaam mogelijk 
onderhoud. We richten ons hierbij op de topsectoren 
Agrofood en Biobased, Maintenance, Logistiek en 
Creatieve Dienstverlening. De beschikbaarheid van 
kennis en talent is hierbij cruciaal. 

Ook willen we een rechtvaardige en sociale regio met 
kansen voor iedereen. Dit betekent een inclusieve 
arbeidsmarkt, waar iedereen aan kan deelnemen en 
waar, door het opleiden en leven lang ontwikkelen van 
personeel, mensen zich kunnen (door-) ontwikkelen met 
moderne technologieën. 

Als je kijkt naar de arbeidsmarkt in West-Brabant, 
heeft de Corona crisis op korte termijn vooral 
gevolgen voor met name bedrijven in toerisme, 
horeca en detailhandel. De aanvragen bij UWV voor 
werktijdverkorting lopen elke dag op. Tegelijkertijd 
zijn er groeiende tekorten in Zorg en Onderwijs door 
de ontgroening en vergrijzing. Bovendien staan we 
voor een aantal maatschappelijke opgaven die grote 
invloed hebben op de arbeidsmarkt: technologische 
ontwikkelingen en de milieu- en energietransitie.
 
Dit uitvoeringsprogramma richt zich op de bredere 
economische en arbeidsmarktopgaven in West-Brabant: 
jeugd, digitalisering, talent binden & boeien, iedereen 
doet mee, leven lang ontwikkelen etc. Dit zijn opgaven 
voor de middellange en lange termijn. Eerder hebben we 
van de provincie al middelen ontvangen om in te zetten 
op de gevolgen van de Coronacrisis. Met deze middelen 
hebben we een Coronafonds ingericht. Projecten 
gefinancierd uit dit fonds dragen bij aan vermindering 
van de gevolgen van de Coronacrisis voor de korte 
termijn.
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2. Waar staan wij? 
2.1 Arbeidsmarkt algemeen

Op moment van voorbereiden en opstellen van deze 
aanvraag, brak de Coronacrisis uit. Een crisis die 
nu al grote gevolgen heeft voor de economie en de 
werkgelegenheid. De precieze omvang hiervan is nog 
niet bekend en we weten ook niet hoe groot de gevolgen 
zullen zijn voor de arbeidsmarkt op middellange en 
lange termijn.  

Maar we kunnen wel uitgaan van voortzetting van een 
aantal ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn, los van 
Corona, al eerder ingezet en hebben de arbeidsmarkt 
al beïnvloed en zullen ook gevolgen hebben voor de 
toekomstige arbeidsmarkt. In de volgende paragraaf 
gaan we dieper in op drie ontwikkelingen die al eerder 
zijn ontstaan en waar de komende jaren actie op wordt 
gezet. Als vierde ontwikkeling is de Coronacrisis 
toegevoegd.

2.2 Ontwikkelingen

Er zijn 4 ontwikkelingen welke van invloed zijn op de 
sectoren, beroepen, opleidingen en het arbeidsaanbod. 
De eerste 3 ontwikkelingen zijn al een tijd zichtbaar, de 
4e ontwikkeling (Corona crisis) is de meeste recente 
waar we ook aandacht aan willen geven.

A. Milieu- en energietransitie
De verplichtingen uit de energietransitie en het 
stikstofbesluit en PFAS vonnis (Klimaatakkoord) 
hebben consequenties voor de economie en de 
werkgelegenheid. De wendbaarheid en innovatiekracht 
van organisaties en installateurs wordt hiermee 
belangrijker.

De sectoren van wind- en zonne-energie en 
installatiebranche (gebouwde omgeving) zullen groeien. 
Dit zal zijn voor de ontwikkeling, bouw, installatie, 
levering van materiaal en aanvullende diensten, werk 
voor bediening en onderhoud. Voor de fossiele energie 
en de maakindustrie wordt een krimp verwacht. 
Inzet op Leven Lang Ontwikkelen, continue bijscholing, 
en versnellen omscholing van werk naar werk 
(bijvoorbeeld vanuit de fossiele industrie) 
is noodzakelijk om deze transitie te kunnen realiseren. 
Personeel delen en banen creëren voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt, kunnen oplossingen zijn 
om te zorgen voor voldoende vakmensen. 

B. Technologie
Door technologie gaan banen verdwijnen, maar komen  
er ook (nieuwe) banen bij. Het is echter ook zo dat 
beroepen veranderen door deze technologische 
veranderingen. Er wordt een steeds groter beroep 
gedaan op technologische kennis van werknemers. 
In het administratieve en financiële domein is de 
digitalisering al langer aan de gang. 

Het tempo van de digitalisering/robotisering is 
onzeker. Wel is zeker dat deze ontwikkeling zich voort 
gaat zetten. Dit vraagt enerzijds om innovatie van 
het bedrijfsleven maar ook om een goed geschoolde 
beroepsbevolking. Bewustwording van de huidige 
medewerkers dat scholing en ontwikkeling nodig is, 
omdat de baan op termijn vervalt of veranderd.  
Daarom is het nodig niet alleen in te zetten op het 
opleiden van ICT-ers op mbo- maar ook hbo-niveau 
om voldoende personeel te garanderen voor deze 
technologische ontwikkelingen. Omdat de opleidingen 
op dit moment nog niet bieden wat het bedrijfsleven 
nodig heeft, is het daarnaast ook belangrijk dat er een 
flexibel scholingsaanbod beschikbaar komt dat aansluit 
op de leer- en ontwikkelbehoeften en vraag op de 
arbeidsmarkt.
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C. Demografie 
Ontwikkeling van de (beroeps)bevolking en gevolgen 
hiervan voor de werkgelegenheid, vacatures en 
economische ontwikkeling.

Arbeidsmigranten 
Het aantal arbeidsmigranten zal afnemen uit Midden-  
en Oost-Europa (economische groei, land van herkomst 
en afname beroepsbevolking). Aangenomen wordt dat 
het aantal arbeidsmigranten elk jaar met 5% afneemt. 
Van de totale immigratie van 300.000 personen per 
jaar komt een evenredig deel van 70.200 personen naar 
Zuid-Nederland. (Gegevens van voor de Coronacrisis). 
Op dit moment zijn een aantal sectoren voor een deel 
afhankelijk van de inzet van arbeidsmigranten. 
De groep immigranten bestaat uit hoogopgeleide 
arbeidsmigranten, MOE-landers die in Nederland 
blijven en statushouders. Belangrijk hierbij is een 
snelle, gerichte en toekomstgerichte inburgering op 
knelpuntberoepen.

Trek naar het zuiden
De Randstad wordt steeds voller en woningen worden 
onbetaalbaar. Hierdoor ontstaat overloop naar andere 
regio’s, zoals het zuiden. Er wordt gerekend met 50.000 
personen per jaar vanuit de Randstad naar het Zuiden. 
Binnen het zuiden is er sprake van verstedelijking door 
immigratie en (stikstof)problemen in de landbouw (1% 
toename per jaar). Maar de verwachting is ook dat dit 
voornamelijk werkenden en AOW-ers zullen zijn, die wel 
hier wonen maar hier niet werken. Wel zet dit meer druk 
op de tekorten in het onderwijs en de kinderopvang. 

Daling beroepsbevolking 
Door daling van de beroepsbevolking zullen tekorten 
ontstaan. De daling is al enkele jaren ingezet door 
tekort aan jongeren. Ook ontstaan er tekorten doordat 
de ‘Babyboomers” de arbeidsmarkt door pensionering 
aan het verlaten zijn. Hierdoor wordt de zorgsector 
driedubbel getroffen: de vraag naar personeel is 
groter omdat de oudere bevolking meer aanspraak 
maakt op de zorg, er zijn er te weinig jongeren die 
de zorg instromen en veel zorgpersoneel verlaat 
de arbeidsmarkt. Het is meer dan ooit belangrijk 
om in te zetten op het aantrekken, benutten, 
ontwikkelen en behouden van het arbeidspotentieel 
om ervoor te zorgen dat de economie over voldoende 
arbeidskrachten kan beschikken.
 
 
 

 
 
 

D. Coronacrisis
De Coronacrisis heeft iedereen overvallen en met de 
impact is tot voor kort geen rekening gehouden.  
Toch heeft de regio West-Brabant onlangs samen met 
Panteia in opdracht van ENZuid een crisis-scenario 
opgesteld. Dit naar aanleiding van een verwachte 
economische crisis. Hierin staan aanbevelingen, 
waarvan een aantal al ingezet zijn, zoals inzet van 
ondersteunende maatregelen, aanvullende acties 
om werklozen weer snel aan het werk te krijgen en 
regionale regie op eerste groep werklozen zoals 
bijvoorbeeld flexwerkers en ZZP-ers. Zo is er in  
West-Brabant ondersteuning voor zpp-ers door 
Starterscentra in Breda en Bergen op Zoom.  
Zij geven tijdens de crisis zzp-ers extra ondersteuning 
door het uitgeven van vouchers die voor trainingen en 
workshops ingeruild kunnen worden. 

Tekorten en overschotten: 
Door de Coronacrisis ontstaan (of zijn al ontstaan) 
tekorten binnen sectoren waar:

 – de vraag naar goederen en diensten enorm is 
gestegen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, 
supermarkten, bouwmarkten, groothandels 
voor medische goederen, schoonmaak, UWV en 
gemeenten; 

 – online dienstverleners en webshops: klantcontact 
centra, webshops, supportdesks;

 – sectoren waar normaal veel arbeidsmigranten 
werken: distributiecentra, bouw, groente en fruitteelt;

 – sectoren die gewoon doorwerken waar door 
(preventief) ziekteverzuim, tekorten ontstaan. Dit 
komt voor in bepaalde onderdelen van de industrie.

En dat er overschot ontstaat binnen sectoren waar:
 – de vraag uitvalt: sierteelt, tankstations, luchtvaart;
 – veel menselijk contact plaatsvindt: restaurants, 
cafés, kappers, tandartsen, evenementen- en horeca 
beveiligers, sportscholen, reisbranche;

 – beroepen die afhankelijk zijn (internationale) van 
mensenstromen, zoals reisbranche, openbaar vervoer, 
taxiritten, luchtvaart;

 – flex- en projectmedewerkers: uitzendkrachten, 
detacheerders, softwareontwikkeling;

Coronafonds
Om de gevolgen van de Coronacrisis voortvarend aan 
te pakken, is een Coronafonds ingericht met middelen 
van de provincie en van de partners uit West-Brabant. 
Organisaties kunnen in samenwerking met anderen 
een aanvraag indienen voor projecten die negatieve 
gevolgen van de Coronacrisis voor het aanbod 
aanpakken met focus op duurzame inzetbaarheid.
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3.1 Overheid: actieprogramma RWB 

De RWB heeft namens de West-Brabantse gemeen-
ten een actieplan opgesteld voor Ruimte, Mobiliteit, 
Economie en Arbeidsmarkt. Het actieprogramma vormt 
de overheidsbijdrage aan de triple helix ambitie van de 
EBWB en richt zich op het rand voorwaardelijk systeem 
voor een sterk economisch vestigingsklimaat en een 
krachtige regio met als doel het vestigingsklimaat in 
West-Brabant te versterken. 

Voor arbeidsmarkt zijn dit 3 opgaven:
 – Opleidingen sluiten aan bij vraag van bedrijfsleven 
 – Binden en boeien van arbeidskrachten 
 – Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt 

3.2 Onderwijs: beroepsagenda

Het beroepsonderwijs heeft een regionale 
beroepsagenda opgesteld samen met overheid en 
bedrijfsleven. Doel van de agenda: mensen gericht 
opleiden tot arbeidsfitte medewerkers en ondernemers 
die als burgers volwaardig kunnen deelnemen aan de 
samenleving van nu en van de toekomst. 

Het beroepsonderwijsaanbod blijvend matchen met de 
vraag van de arbeidsmarkt relevante sectoren van de 
regio, meer vo-leerlingen en mbo-studenten succesvol 
laten uitstromen en meer mensen met perspectief aan 
het werk laten gaan. 

Het programma loopt van 2019 tot 2022 en de resultaten 
tot nu zijn in te zien op www.agendabowb.nl. De beroeps-
agenda sluit aan bij de regionale werkgelegenheid. 

3.3 Human capital agenda topsectoren 

West-Brabant heeft de ambitie om de topsectoren door 
te ontwikkelen, zodat deze een belangrijke bijdrage 
aan de West-Brabantse economie kunnen blijven 
leveren. In dit licht zijn er voor de speerpuntsectoren 
Agrofood/Biobased, Maintenance en Logistiek Human 
Capital agenda’s opgesteld. Deze sluiten aan op de 
innovatieagenda’s van de speerpuntsectoren en richten 
zich op de arbeidsmarkt van de toekomst.

De ambitie van de Human Capital Agenda voor de 
speerpuntsectoren Agrofood/biobased, Maintenance 
en Logistiek is het realiseren van een vernieuwde 
kennisinfrastructuur die positief bijdraagt aan het 
innovatievermogen en de bedrijvigheid binnen de 
speerpuntsectoren. Focus hierbij ligt op de ontwikkeling 
van de arbeidsmarkt van de toekomst, gericht 
op de veranderende arbeidsvraag als gevolg van 
ontwikkelingen zoals digitalisering, automatisering, 
robotisering, verslimming, verduurzaming, flexibilisering. 

De Human Capital Agenda sluit aan op de strategische 
lijnen van de economische visie van de Economic Board 
West-Brabant en ‘verslimmen, verbinden,verduurzamen’.

3. Wat doen we al in de regio?
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3.4 Bedrijfsleven: ondernemerscirkel 

VNO-NCW Brabant Zeeland is het 
ondernemingsnetwerk in de regio Brabant en Zeeland, 
en de regionale tak van het landelijke VNO-NCW. De 
belangrijkste opdracht is ondernemers versterken en 
ondernemerskracht bundelen. De leden van VNO-NCW 
Brabant Zeeland hebben drie thema’s benoemd die 
zij belangrijk vinden. Deze drie thema’s zijn leidend in 
de belangenbehartiging: Arbeidsmarkt en onderwijs, 
Infrastructuur en ruimte en Milieu en duurzaamheid. 
Binnen de thema’s zijn prioriteiten benoemd en deze  
zijn zichtbaar gemaakt in de ondernemerscirkel:
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3.5 Regionale Energiestrategie (RES)

Gemeenten, provincie, waterschappen en netbeheerder 
hebben een gezamenlijk plan gemaakt voor de 
energietransitie in onze regio. Dit deden ze samen met 
inwoners, het bedrijfsleven, energiecoöperaties en 
maatschappelijke organisaties. De energietransitie 
vraagt om voldoende vakmensen om deze uit te voeren 
in onder andere bouw en installatietechniek. Bovendien 
ontstaan hierdoor nieuwe beroepen die vragen om 
nieuwe opleidingen. 

3.6 Arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten vormen een essentieel onderdeel 
van de beschikbare arbeidskrachten binnen de 
regio West-Brabant. We kunnen in sector Agrofood 
niet zonder hen. Maar aantrekken en benutten van 
arbeidsmigranten betekent ook dat randvoorwaarden 
zoals huisvesting op orde moeten zijn. 

Corona heeft gemaakt dat er een grote urgentie 
gevoeld wordt de situatie van de arbeidsmigranten te 
verbeteren. Landelijk is een aanjaagteam aangesteld 
onder leiding van Emiel Roemer, de VNG is actief op dit 
onderwerp en de provincie Noord-Brabant stimuleert 
en faciliteert een subregionale aanpak. 

Het nieuwe college van GS onderkent het belang van 
de noodzaak van arbeidsmigranten voor onze economie 
en zet er in zijn coalitieakkoord op in om samen met 
gemeenten, werkgevers en bemiddelaars de huisvesting 
op orde te brengen en uitbuiting te voorkomen. Sinds 
zomer 2019 organiseert de provincie in West-Brabant  
2 regiotafels om partijen met elkaar aan tafel te zetten. 

De regio West-Brabant heeft een bestuurlijke kopgroep 
op dit onderwerp samengesteld. Zij zetten zich in op 
meer inzicht krijgen over de aard en omvang van het 
vraagstuk en de huisvesting. We vinden het als regio 
belangrijk om de verschillende actielijnen (landelijk, 
provinciaal, regionaal en gemeentelijk) op een goede 
manier bij elkaar te brengen. En daarbij te streven naar 
een inhoudelijk breed afgestemde aanpak: zowel op 
het gebied van registratie, huisvesting, werk en welzijn 
moeten stappen gezet worden om arbeidsmigranten te 
beschermen en de acceptatie van hun (noodzakelijke) 
aanwezigheid te vergroten. Samenwerking op dit thema 
met de provincie is nodig. Het gaat dan om zowel het in 
beeld brengen van deze groep, informatievoorziening en 
imagoverandering. 

Op 18 december 2020 worden afspraken met de 
provincie nader vastgelegd tijdens de regionale 
ontwikkeldag. 

In 2019 is onderzoek uitgevoerd door RWB: 
“internationale werknemers in de toekomstige 
arbeidsmarkt van regio West-Brabant”. Hieruit nemen 
we voor wat betreft arbeidsmarkt, de volgende 
aanbevelingen over:

 – Ontwikkel voldoende bijscholings- en 
opleidingsmogelijkheden op Mbo-niveau;

 – Vergroot de aantrekkings- en bindingskracht van  
de regio voor middelbaar en hoger  opgeleiden;

 – Bind middelbaar en hoger opgeleiden aan de regio;
 – Verken de bereidheid tot investeren van  
West-Brabantse bedrijven in het aantrekken van 
internationaal technisch talent in samenwerking  
met het hoger onderwijs;
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Het WSP heeft als gevolg van de Coronacrisis, middelen 
van de provincie gekregen voor verbetering van de 
dienstverlening aan werkgevers. We gaan uit van 1 
loket gedachte voor werkgevers, werknemers voor 
vragen over werk en scholing. Deze verbetering wordt 
gerealiseerd door:

a. mobiliteitscentrum
In de eerste crisisfase van Corona is een mobiliteitsteam 
opgericht: een multidisciplinair team met 5 WSP-
adviseurs en 3 adviseurs van Randstad Participatie. 
Het team ondersteunt actief bedrijven bij over- of 
ondercapaciteit. Ook brengt het mobiliteitscentrum 
bedrijven met elkaar in contact zodat personeel kan 
worden “uitgeleend”. 

b. Westbrabantwerktdoor.nl 
Bij dit online platform (website), waar alle partners uit 
de arbeidsmarktregio West-Brabant zijn aangesloten, 
wordt op regionale schaal de werkgevers en 
werknemers geïnformeerd over ieders dienstverlening, 
inzage geboden in het (online) scholingsaanbod en 
wordt vraag en aanbod verbonden. 

De hoofdkoppen “ik zoek werk”, “ik zoek scholing”, 
“ik zoek talentvolle medewerkers ” tonen de essentie 
van westbrabantwerktdoor.nl. Voor het onderdeel  
“ik zoek scholing”wordt samengewerkt met  
www.brabantleert.nl voor het online scholingsaanbod. 
Daarnaast wordt dit ook het centrale overzicht 
van opleidingen/modules/praktijkcertificaten die 
werkzoekenden in een uitkeringssituatie kunnen volgen. 

De “Meet&Match” is een online ontmoetingsplaats 
tussen werkgever en werknemer. Op dit moment wordt 
gewerkt aan een swipe-tool: werkzoekenden kunnen 
bedrijven die ze leuk vinden swipen. Dit geeft inzicht 
voor een kandidaat welk type bedrijf bij hem past, 
voor de werkgevers levert dit een lijst op van 
kandidaten die interesse hebben in zijn/haar bedrijf. 

c. scholing 
NL Leert door; inzet op online scholing en 
ontwikkeladvies. Voor de gemeentelijke kandidaten 
zal een voorkeursroute ontworpen worden door 
bijvoorbeeld het Leerwerkloket in te zetten om 
loopbaanadvies uit te voeren. Online scholing biedt 
de onderwijspartners op alle niveaus de mogelijkheid 
om aanbod te creëren.  

Werkgroep Scholing- Regionale Scholingsagenda
Er is een werkgroep scholing uit de triple helix 
samenwerking samengesteld die een Regionale 
Scholingsagenda gaan opstellen. Hierin wordt 
samengevat:

 – welke initiatieven er bij de verschillende partners 
in de regio al lopen waar sprake is van omscholing 
specifiek gericht op krapte door Coronacrisis;

 – welke mogelijkheden er nog liggen voor opleidingen 
(regulier/ verkort/ omscholing) gezien de 
arbeidsmarktontwikkelingen;

 – welke concrete opleidingen we vanuit onze bundeling 
van krachten initiëren om mensen al tijdens de 
Coronacrisis op de juiste plaats te krijgen.

3.7 Werkgeversservicepunt West-Brabant (WSP)
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4. West-Brabant werkt met Talent!
Om de economie te laten groeien en te innoveren 
zijn arbeidskrachten nodig. Daarnaast zijn 
sterke netwerken en structuren een belangrijke 
randvoorwaarden voor een goed functionerende 
arbeidsmarkt. 

Het bestaande aanbod is niet voldoende: niet in aantallen 
door ontgroening en vergrijzing, maar ook mismatch 
op de arbeidsmarkt door onvoldoende scholing of 
door een beroepskeuze die niet aansluit bij de huidige 
arbeidsmarkt. En er is nog steeds een groep die niet 
of moeilijk(er) aan het werk komt, niet op grond van 
opleiding of werkervaring, maar door afkomst, geslacht, 
arbeidshandicap, seksuele geaardheid, godsdienst etc. 
West-Brabant is een regio waar iedereen recht heeft op 
werk. 

Inzet op een Leven Lang Ontwikkelen, beroepskeuze 
en een inclusieve arbeidsmarkt hebben de komende 
jaren prioriteit. We willen een wendbare arbeidsmarkt 
waar plaats is voor iedereen. Bovendien willen we 
economische groei, die alleen kan plaatsvinden als 
er voldoende arbeidskrachten zijn. Dat is één van de 
belangrijkste opgaven voor deze regio. 

Met Talent bedoelen we de totale (potentiële) beroeps-
bevolking. Niet alleen werkenden en werkzoekenden, 
maar ook studenten, jongeren, praktisch opgeleiden, 
en mensen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt. 
Alle Talenten zijn nodig om in te kunnen spelen op grote 
ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende opgaven 
(energietransitie, technologische- en demografische 
ontwikkeling). 

De provincie heeft extra budget beschikbaar gesteld 
voor aanpak laaggeletterdheid en werkloze 50-plussers. 
Ook vraagt zij aan de arbeidsmarktregio om in te zetten 
op arbeidsmigranten. Voor deze thema’s zullen we 
bijeenkomsten organiseren voor betrokken organisaties: 
deze kunnen vanuit hun expertise met voorstellen 
komen om in te zetten op deze doelgroep. 

Om scholing toegankelijk te maken voor iedereen,  
is een website ingericht: Brabantleert! Samen met 
de regionale website “Westbrabantwerktdoor.nl” 
zetten we hierdoor in op Leven Lang Ontwikkelen. 
Hierdoor dragen we bij aan de provinciale ambities: 
Talent behouden, aantrekken, benutten en ontwikkelen. 

4.1 Talent aantrekken

We willen voorkomen dat Talent uit West-Brabant 
vertrekt. Sowieso is de trend dat hoger opgeleiden 
Brabant verlaten na het afstuderen, maar ook gaan 
velen buiten de regio studeren.

Tijdens deze Corona crisis maken we ons zorgen om 
het stoppen van studenten en scholieren met hun 
opleiding omdat zij geen leerbaan of stage kunnen 
vinden. Bovendien willen we niet, net als bij de vorige 
economische crisis, dat werkenden een sector verlaten 
omdat daar nu tijdelijk geen werk is. Of dat werkenden 
de arbeidsmarkt verlaten (bijvoorbeeld de toch al in 
deeltijd werkende vrouwen) om niet meer terug te 
keren. We hebben deze talenten hard nodig op de 
arbeidsmarkt. 

Door deze aanvraag willen we partijen stimuleren 
om o.a. met goede branchematching, cross-overs, 
programma’s gericht op het aantrekken van (inter-
nationale) studenten (en talenten bijv. kenniswerkers) 
en werk-naar-werk voorstellen te komen. 
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4.2 Talent benutten

“Iedereen doet mee” is een uitgangspunt waar we 
de afgelopen jaren met “West-Brabant werkt aan 
morgen” al flink aan hebben gewerkt. Een plaats op de 
arbeidsmarkt ook voor mensen met een wat grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt. In deze crisistijd willen we 
zorgen dat deze doelgroep ook klaar is voor de “War 
on Jobs”. Jongeren die een leerbaan zoeken, ouderen, 
flexwerkers, arbeidsgehandicapten zijn als eerste 
slachtoffer van een crisis. 

De digitaliseringsopgave geldt ook voor deze doelgroep. 
Daarbij blijft het uitgangspunt dat iedereen moet 
meedoen: meer mensen moeten werken, ofwel de 
participatie moet omhoog. Niet alleen om aan vraag van 
bedrijfsleven te voldoen, maar ook als maatschappelijke 
opgave. We zetten in op een betere aansluiting tussen 
de vraag van de markt en de instroom en uitstroom van 
het mbo en hoger onderwijs.

4.3 Talent ontwikkelen 

De arbeidsmarkt is enorm aan het veranderen: door 
technologische ontwikkelingen, door de energietransitie 
worden andere vaardigheden verwacht van 
werknemers: digitale laaggeletterdheid neemt toe. 
Een actieve leercultuur, waarbij individuen zelf initiatief 
nemen voor ontwikkeling wordt gestimuleerd. 

Met behulp van ons programma willen we inzetten 
op een arbeidsmarkt die voorziet in de kennis en skills 
die nodig zijn voor de maatschappelijke transities 
waarin wij ons bevinden, toegepast op de schaal 
van de regio West-Brabant, o.a. ontwikkeling 
21st century skills, Leven Lang Ontwikkelen, 
(online-) onderwijs toegankelijk voor iedereen, 
aanpak (digitale) laaggeletterdheid. 
 

4.4. Talent behouden 

Veel hoger opgeleid talent verlaat de regio, zowel 
na de middelbare school als na het afstuderen. 
Een aantrekkelijk werk-, woon-, leef- en leerklimaat 
is een belangrijke voorwaarde om talent te behouden. 
Niet alleen voor hoogopgeleid talent maar ook voor 
lager opgeleiden. Arbeidsmigranten zijn met name 
in de land- en tuinbouw nodig. Maar hierbij zijn goede 
huisvesting en voorzieningen nodig. 

West-Brabant biedt voor alle talenten perspectieven 
op het gebied van werk en carrière, maar ook dat van 
wonen, leven en recreëren. We streven naar onderwijs 
dat aansluit bij de West-Brabantse werkgelegenheid, 
zodat studenten na hun studie de regio niet verlaten. 
Focus op carrièreperspectief en betere bekendheid 
van het MKB dragen hieraan bij. 

In West-Brabant proberen we door inzet van de PuMa’s 
(jong hoogopgeleiden die tijdelijk ingezet worden bij de 
overheid), talenten te behouden. We gaan de PuMa’s 
uitbreiden met hoogopgeleiden van 35+.
De provincie is bezig met het voorkomen van Braindrain: 
hoe zorgen we ervoor dat jongeren niet vertrekken uit 
Brabant? Als regio sluiten we hier bij aan. 
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5. Wat willen we bereiken?

Resultaat (output)

Benutten van talent 
 – De regio heeft plaats voor iedereen op de 
arbeidsmarkt: we hebben ook mensen met een 
langere afstand tot de arbeidsmarkt geschoold  
en/of geplaatst in werk. 

 – We hebben ook de met ontslag bedreigden werkenden 
benut door hen via scholing of toeleidingstraject te 
plaatsen in een andere baan of sector (zij-instroom) 

 – Voor iedereen is plaats op de arbeidsmarkt zonder 
onderscheid tussen sekse, ras of leeftijd : inzet op  
dit thema is opgepakt samen met de provincie.  
(door gezamenlijke voorlichting, communicatie etc)

Totaal: 250 plaatsingen 

Behouden van talent 
Het talent dat aanwezig is in de regio (studenten, 
werkenden en werkzoekenden) hebben een baan  
of opleidingstraject in de regio West-Brabant  
 
Deelname aan flexpool (PuMa) staat open voor alle 
leeftijden.

Totaal 100 plaatsingen 

Ontwikkelen van talent 
 – Werkzoekenden, werkenden, 50 plussers en 
laaggeletterden zijn (bij-, her- en om-) geschoold 

 – Er is uitvoering gegeven aan de HCA agenda 
Topsectoren 

 – Regio is aangesloten bij Kennispact 3.0 zodat mbo 
onderwijs aansluit op toekomstige vraag arbeidsmarkt

Totaal 250 plaatsingen

Beoogd effect (outcome-indicatoren)

 – Beroepsbevolking sluit aan bij de vraag  
van de arbeidsmarkt 

 – Inclusieve arbeidsmarkt 
 – Een niet-discriminerende arbeidsmarkt

 
 
 

 
 
 
 

 – Vermindering van de effecten van ontgroening en 
vergrijzing 

 – Attractief vestigingsklimaat voor (MKB) ondernemers 
 – Voldoende arbeidskrachten voor de regio
 – Vermindering van braindrain (vertrek van jongeren 
naar buiten de regio)  
 
 
 
 

 – Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 
 – Beroepsbevolking sluit beter aan bij de arbeidsmarkt 
 – Betere aansluiting bij flexibele arbeidsmarkt 
 – Voldoende arbeidskrachten voor de Topsectoren 

 

Hieronder staan de resultaten die we willen bereiken 
met dit meerjarenprogramma. De regio heeft als gevolg 
van ontgroening en vergrijzing en door mismatch op de 
arbeidsmarkt, behoefte aan goed opgeleid en voldoende 
arbeidspotentieel. 

Dit doen we door inzetten op benutten, behouden, 
aantrekken en ontwikkelen op Talent. Met talent 
bedoelen we de volledige beroepsbevolking: zowel 
werkzoekenden als werkenden, zowel werknemers 

in vaste dienst als werknemers met een flexibel 
arbeidscontract, zowel jongeren als ouderen.  
We sluiten niemand uit omdat we iedereen nodig 
hebben op de arbeidsmarkt. 

De resultaten hebben we weergegeven in aantal 
plaatsingen: dit kunnen zowel plaatsingen in werk  
zijn als stages, leerwerktrajecten of opleidingen.  
Hoe we dit gaan bereiken, lichten we toe in hoofdstuk 6.
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Resultaat (output)

 
Aantrekken van talent 
Ook arbeidspotentieel van buiten de regio is 
aangetrokken om aan vraag van het bedrijfsleven te 
voldoen. Huisvesting en goede werkomstandigheden 
maken het voor arbeidsmigranten en kenniswerkers 
aantrekkelijk om hier te werken. 

Totaal 50 plaatsingen

Arbeidsmigranten 
Er zijn 25 arbeidsmigranten geschoold, zodat zij beter 
aansluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt 

Totaal 25 plaatsingen 

Innovatie  
Door deelname aan meerjarenprogramma zijn nieuwe 
ideeën ontstaan in de regio. De steeds veranderende 
arbeidsmarkt vraagt om sneller handelen en innovatieve 
oplossingen. De kennis en ervaring die hiermee 
opgedaan is, is gedeeld met de regio 

Samenwerking 
Organisaties en instellingen zijn samenwerking 
aangegaan op uitvoerend niveau. 

Regionale opgaven 
De regio heeft personeel opgeleid of geplaatst dat nodig 
is voor de energietransitie. 

De regio heeft personeel opgeleid of geplaatst dat nodig 
is voor groei Topsectoren. 

De regio heeft arbeidsmigranten bijgeschoold.

Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs is verbeterd door 
samenwerking overheid, ondernemers en onderwijs.

De regio heeft mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt dichter bij werk gebracht door scholing of 
leerwerktrajecten
  

(de aantallen zijn verwerkt in benutten, aantrekken, 
ontwikkelen en behouden van talenten)

Beoogd effect (outcome-indicatoren)
 
 

 – Voldoende arbeidskrachten voor de regio 
 – Verminderen van de effecten van ontgroening  
en vergrijzing 

 – Attractief vestigingsklimaat voor bedrijven 
 – Verminderen van de effecten van ontgroening  
en vergrijzing 

 – Voldoende arbeidskrachten voor de regio 
 – Beroepsbevolking sluit beter aan bij de vraag  
van de arbeidsmarkt  
 
 
 

 – Regio heeft ervaring opgedaan met innovatieve 
projecten voor de arbeidsmarkt.  
De opgedane kennis helpt de regio vooruit. 

 – De infrastructuur van de arbeidsmarkt is versterkt  
(oa door nieuwe samenwerkingen). 
 
 
 
 
 
 
 

 – Voldoende arbeidskrachten voor de regio 
 – Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 
 – Afstand tussen mens en arbeidsmarkt is verkleind
 – West-Brabant is regio waar ook werknemers van 
buiten de regio zich vestigen en/of werken

 – West-Brabant is een regio die voldoende personeel 
heeft voor Topsectoren

 – West-Brabant is een regio die voldoende personeel 
heeft voor de energietransitie 
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6. Hoe gaan we dat bereiken?
We willen in West-Brabant snel kunnen inspelen 
op actualiteit. We weten wat we willen bereiken, 
de precieze invulling en coalities gaan we met onze 
partners invullen. We voeren regie op het proces 
en jagen innovatieve projecten aan om te komen 
tot activiteiten en projecten die bijdragen aan onze 
ambities en de opgaven voor West-Brabant. Projecten 
kunnen zowel gericht zijn op doelgroepen binnen de 
arbeidsmarkt, als op economische structuurversterking 
en ecosystemen. Waarbij we uitgaan van de regionale 
opgaven.

A. Aanvragen op verzoek 
In mei van dit jaar zijn we met middelen van de 
provincie een Coronafonds gestart als voorschot op 
dit meerjarenprogramma. Hiermee worden projecten 
gefinancierd die bijdragen aan inzetten op talent 
ontwikkelen en benutten. In dit meerjarenprogramma 
gaan we de inzetten uitbreiden met talent aantrekken 
en behouden. 

De aanvragen voor het eerste deel van het Coronafonds 
staan voor iedereen open. Met dit meerjarenprogramma 
(2020-2023) willen we de subsidie op een andere 
manier verdelen. We gaan organisaties actief benaderen 
om hen op verzoek aanvragen in te dienen bij de 
regio. De aanvragen staan open voor alle organisaties 
en instelling van de regio West-Brabant, met als 
gemeenschappelijk uitgangspunt: 

 – bijdragen aan het behouden, ontwikkelen, aantrekken 
en benutten van Talent; 

 – zich te richten op de doelgroepen jongeren, 
met werkloosheid bedreigden, werkzoekenden, 
laaggeletterden, 50-plussers, werkenden en 
werkenden die door werkloosheid nu thuis zitten  
en zich willen ontwikkelen.

Het verzoek voor aanvragen gaan we op 2 manieren 
inrichten: 

1. Organiseren van bijeenkomsten
Gericht op de arbeidsmarktthema’s van de regio, zoals:

 – Jeugdwerkloosheid
 – 50 plussers 
 – Laaggeletterdheid 
 – Beroepen van de toekomst 
 – HCA agenda Topsectoren
 – Energietransitie 
 – Etc  

Voor deze bijeenkomsten nodigen we organisaties, 
instellingen en samenwerkingsverbanden uit die mee 
kunnen denken aan oplossingen aan bovengenoemde 
thema’s. Doel is om samenwerkingen en aanvragen 
te stimuleren. Hierdoor dienen niet alleen de 
“usual suspects” aanvragen in, waardoor nieuwe 
samenwerkingen en andere oplossingen ontstaan.

2. Actieve acquisitie 
Behalve het organiseren van bijeenkomsten die open-
staan voor iedereen, gaat de projectleiding ook zelf 
gericht acquireren bij die organisaties, instellingen en 
samenwerkingsverbanden in de regio die een bijdrage 
kunnen leveren, zoals: 

 – Leerwerkloket West-Brabant 
 – Werkgeversservicepunt West-Brabant 
 – Stuurgroepen Topsectoren 
 – Mobiliteitscentrum 
 – Kopgroep arbeidsmigranten 
 – Beroepsagenda West-Brabant 
 – Etc. 

B. Flexibel inzet door te acteren op actualiteiten
Bovenstaande stelt de regio in staat om initiatieven 
te stimuleren voor de korte – en lange termijn, namelijk: 
inzetten op de gevolgen van de Coronacrisis voor de 
korte termijn en inzetten op de lange termijn op tekorten 
op de arbeidsmarkt. Door de Coronacrisis en de steeds 
sneller veranderende wereld, is het hierdoor ook mogelijk 
om beter op de actualiteiten te anticiperen. Een aanvraag 
waarbij alle inzetten al vaststaan voor 4 jaar, past niet bij 
de huidige, steeds veranderende wereld. 
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C. Multi Helix samenwerking
De regio kent een lange traditie van samenwerken 
op het gebied van regionaal arbeidsmarktbeleid. 
Inzet op arbeidsmarkt is niet een “eenmanszaak” 
van de gemeenten, maar een “coöperatie” met diverse 
partners. Naast de ‘officiële’ arbeidsmarktpartners die 
onderdeel zijn van het netwerk is het ook van belang om 
andere partijen erbij te betrekken, zoals uitzendbureaus, 
detacheringsbedrijven, maatschappelijke organisaties, 
SBB, Kamer van Koophandel, Grensinformatiepunt etc. 
Bovendien willen we “unusual suspects” een onderdeel 
laten zijn van de Multi Helix samenwerking. 

Burgerbetrokkenheid wordt steeds relevanter bij 
subsidieprogramma’s en EU streeft naar “dichter bij 
de burger”. Het openstellen van de provinciale subsidie 
voor diverse organisaties en partijen (weliswaar op 
verzoek van de regio) sluit aan bij deze ontwikkeling.

De regionale aanpak en uitvoering heeft een breed scala 
aan partners. Al deze partners hebben gezamenlijk een 
enorme denkkracht die we willen gebruiken voor het 
bedenken van innovatieve oplossingen voor de gevolgen 
van de arbeidsmarkt. Omdat we uitgaan van “Twee 
weten meer dan één” en we de samenwerking willen 
stimuleren, willen we alleen de projecten ondersteunen 
waarbij minimaal 2 partijen uit de multi helix de 
aanvraag indienen. 

De aanvragen kunnen ingediend en uitgevoerd worden 
door partijen uit de Multi-Helix samenwerking. De uit-
eindelijke toekenning wordt gezamenlijk bepaald door 
leden van de toetsingscommissie. Elke partij beoordeelt 
vanuit het gemeenschappelijke regionale belang. 

Uitgangspunten 
 – Projecten dragen bij aan Ontwikkelen, Aantrekken, 
Benutten en Behouden van Talent (zoals omschreven 
in actieplan Provincie “Talent voor de kenniseconomie 
van Morgen”) 

 – Project draagt bij aan bestaande regionale inzetten 
en programma’s zoals: actieprogramma RWB, 
beroepsagenda, VNO-NCW ambitie, Human Capital 
Agenda, opgave energietransitie

 – Het project is een aanvraag en samenwerking van 
minimaal 2 organisaties. Dus bijvoorbeeld een 
onderwijsinstelling werkt samen met een bedrijf  
of met de overheid. Maar samenwerking tussen  
2 onderwijsinstellingen wordt gezien als 1 aanvrager.

 – Doelgroep: werkzoekenden, werkenden, scholieren 
en studenten, met werkloosheid bedreigden, 
laaggeletterden, 50-plussers en jongeren. 

 – Projecten zijn (sub-) regionaal (arbeidsmarktregio 
West-Brabant). 

 – Projecten worden uitgevoerd binnen de periode  
van 1 mei 2020- 31 december 2023.

 – Projecten dragen niet bij aan een nieuwe governance 
structuur in de regio, maar sluiten zoveel mogelijk aan 
bij de bestaande governance. 

 – Het project wordt uitgevoerd in de (sub-) regio van 
West-Brabant en heeft een positief effect op de 
arbeidsmarkt van West-Brabant.

De aanvraag wordt schriftelijk ingediend met 
informatie over: 

 – De SMART geformuleerde resultaten
 – Tijdspad 
 – Deelnemende organisaties 
 – Begroting 
 – Hoogte van provinciale aanvraag 
 – Samenwerkingsovereenkomst 
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Aanvraagprocedure
Schriftelijke aanvraag bestaande uit:  

1. De schriftelijke aanvraag wordt op compleetheid 
gecontroleerd, de aanvrager krijgt hier een 
bevestiging van. 

2. De schriftelijke aanvraag wordt uiterlijk 1 week 
voorafgaand aan de toetsingscommissie-
vergadering aan de leden van de 
toetsingscommissie toegestuurd. 

3. In de vergadering van de toetsingscommissie 
geven de aanvragers een korte toelichting op 
hun schriftelijke aanvraag. De leden van de 
toetsingscommissie hebben de mogelijkheid  
om toelichting te vragen. 

4. De toetsingscommissie kan op 3 manieren 
besluiten: 
a.  De aanvraag wordt afgewezen. De aanvragers  
 krijgen hierover binnen 1 week schriftelijk  
 bericht.  
b.  De aanvraag wordt toegewezen. De aanvragers  
 krijgen hierover binnen 1 week schriftelijk  
 bericht.  
c.  Er wordt geadviseerd op de aanvraag aan te  
 passen. De aanvragers krijgen hierover   
 binnen 1 week schriftelijk bericht. Zij hebben  
 vervolgens maximaal 2 weken de tijd om de  
 aanvraag aan te passen. 

5. De toetsingscommissie kan gemandateerd door 
het strategisch beraad van RWB beslissen over 
de aanvragen. De voorzitter van de commissie 
informeert het strategisch beraad over de 
aanvragen. 

6. De aanvragen kunnen ingediend worden in  
het tijdvak 15 juli 2020 – 2e kwartaal 2023. 

7. De aanvragen kunnen ingediend worden in  
het tijdvak 15 juli 2020 – 2e kwartaal 2023.  

De commissie komt op regelmatige basis bij elkaar  
om de aanvragen te beoordelen, te starten in augustus 
2020 en eindigend in juni 2023. 

Toegekende projecten
Na goedkeuring van de aanvraag zal een overeenkomst 
worden opgesteld tussen de subsidieverstrekker (RWB) 
en de aanvragers. Hierin staan de afspraken over 
tijdspad, verantwoording etc. nader omschreven. 

De toegekende projecten krijgen van de projectleiding 
formats voor een tussentijdse en eindrapportage voor 
zowel de inhoudelijke voortgang als de financiële 
verantwoording. Indien nodig kan de commissie de 
aanvragers vragen om toelichting te geven in de 
vergadering van de commissie. 

De communicatie rondom de projecten zal in gezamen-
lijkheid met RWB en aanvragers uitgevoerd worden.
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7. Projectorganisatie
Bestuurlijk eindverantwoordelijk 

Het strategisch beraad van RWB is financieel 
eindverantwoordelijke. De voorzitter van de commissie 
van Advies Arbeidsmarkt/ bestuur Regionaal 
Werkbedrijf is voorzitter van de toetsingscommissie 
en als zodanig gemandateerd om de aanvragen namens 
strategisch beraad te beoordelen en toe te kennen. 

Toetsingscommissie

Het bestuur Regionaal Werkbedrijf heeft als taak om 
de aanvragen te toetsen en toe te kennen. De commissie 
is aangevuld met ambtelijke vertegenwoordiging. 
De samenstelling van de toetsingscommissie: 

 – Voorzitter (= voorzitter bRW en commissie van advies 
Arbeidsmarkt) 

 – Gemeentelijk: 1 regionaal en 1 centrumgemeente 
(ambtelijk)

 – UWV
 – VNO-NCW Brabant Zeeland (vertegenwoordigt het 
bedrijfsleven)

 – REWIN 
 – Provincie 
 – CURIO (vertegenwoordigt MBO) 
 – AVANS (vertegenwoordigt HBO) CNV 
(vertegenwoordigt de bonden) 

Indien een aanvraag wordt ingediend door een 
organisatie waarbij een lid van de toetsingscommissie 
in dienst is, dan onthoudt betreffend lid zich van 
stemming. 
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1 Projectleider RWB 

(16 uur per week) 
 – De projectleider is verantwoordelijk voor de algemene 
voortgang van het project. 

 – De projectleider is eerste contactpersoon 
voor de aanvragers, subsidieverstrekker en 
toetsingscommissie. 

 – De projectleider ondersteunt de toetsingscommissie 
door het organiseren van de vergaderingen, 
verspreiden van de aanvragen, controleren op 
compleetheid van de aanvragen en handelt de 
aanvragen secretarieel af. 

 – De projectleider bezoekt organisaties in de regio en 
stimuleert het indienen van projecten.

Projectadviseur 

(12 uur per week) 
 – De projectadviseur is verantwoordelijk voor 
communicatie van het project

 – De projectadviseur bezoekt organisaties in de regio  
en stimuleert het indienen van projecten.

 – De projectadviseur organiseert de regionale 
bijeenkomsten 

 – De projectadviseur ondersteunt de projectleider  
bij voorkomende werkzaamheden

Administratief medewerker RWB

(2 uur per week) 
De administratief medewerker ondersteunt de project-
leider bij de secretariële- en boekhoudkundige taken. 
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