
Arbeidsmarktagenda Weert

Eindrapportage 8 juli 2019



Aanleiding en opdracht

 Arbeidsmarkt belangrijk thema in bestuursakkoord gemeente Weert:

• Werk als belangrijk instrument voor sociale stijging

• Human capital essentiële randvoorwaarde voor economische groei 

• Versterken (beleidsmatige) samenhang economie, onderwijs en arbeidsmarkt

 Opdracht aan Raadhuis: 

Verken het functioneren van de arbeidsmarkt in (regio) Weert, identificeer de behoeften en/of 

knelpunten bij partijen op de arbeidsmarkt en vertaal dit naar een actiegerichte arbeidsmarktagenda 

voor de gemeente Weert en haar partners
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Onze werkwijze 

Quickscan

arbeidsmarkt

•Schets arbeidsmarkt o.b.v. beschikbare rapportages en data

•Kenmerken Weerter arbeidsmarkt

•Trends en ontwikkelingen

Consultatie-

ronde en 

werkatelier

•26 gesprekspartners, 21 organisaties: ondernemers, onderwijs, 

werkgevers/nemersorganisaties, semipublieke organisaties

•Maakindustrie, transport & logistiek, horeca & detailhandel, agro, toerisme 

en recreatie, zakelijke dienstverlening, zorg & welzijn

•Interviews en werkatelier op 11 juni ‘19

Hoofdlijnen  

agenda

•Identificeren aandachtspunten

•Vertaalslag actiegerichte agenda

•Voorstel voor organisatie en vervolgproces
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Leeswijzer

 Overzicht kenmerken Weerter arbeidsmarkt 

 Overzicht consultatieronde

 De contouren van een arbeidsmarktagenda Weert

 Prioriteiten en vervolg

 Bijlage: 

I Perspectieven op arbeidsmarktbeleid

II Kenmerken Weerter arbeidsmarkt

III Uitkomsten van de consultatieronde
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De Weerter arbeidsmarkt in vogelvlucht*

5* zie bijlage II voor achterliggend overzicht



Interviews en werkatelier met*:
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* zie bijlage III voor het overzicht van uitspraken en bevindingen



De contouren van een 

Arbeidsmarktagenda Weert
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Op basis van de quickscan, de consultatieronde en het werkatelier zijn 8 hoofdlijnen of thema’s benoemd:

 Groene vlakken zijn de prioritaire thema’s om als eerste op te pakken

 Arbeidsmarktagenda als een levende agenda: nieuwe onderwerpen kunnen opgevoerd worden en andere 

kunnen van de agenda verdwijnen afhankelijk van o.a. relevantie en impact. 

De contouren van een Arbeidsmarktagenda Weert
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Thema 1: ‘Onbekend maakt onbemind’

 Betreft het vraagstuk hoe Weert en al haar mogelijkheden zichtbaarder gemaakt 

kunnen worden om mensen in het algemeen, maar vooral jongeren, te verleiden om 

in Weert te (blijven) werken en wonen.  Daarbij worden 2 actielijnen onderscheiden:

I. Veel beter in de etalage zetten van carrièremogelijkheden, beroepen, sectoren en 

werkgevers in Weert. Hoe de boodschap vertelt wordt is mede afhankelijk van de 

specifieke doelgroep en hun behoeften (bijv afhankelijk van leeftijd of opleiding). 

II. Een integrale benadering van citymarketing is nodig waarbij Werken, Wonen & Leven 

in Weert samenhangend wordt gepositioneerd. ‘Talent’ dient daarbij een specifieke 

doelgroep te zijn naast bedrijven, bewoners en bezoekers. 
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Thema 2: ‘Samenwerking MBK op thema human capital’

 Betreft het vraagstuk hoe de leerprocessen en samenwerking binnen het Weerter midden- en kleinbedrijf 

gestimuleerd kunnen worden specifiek op het thema van ‘human capital’. Met daarbij de volgende actielijnen:

I. Organiseren van leertafels of  -kringen voor inspiratie en onderlinge kennisuitwisseling 

II. Stimuleren van initiatieven gericht op het gezamenlijk oppakken door mkb-ers van concrete vraagstukken rondom 

human capital -> als collectief werken aan bijvoorbeeld werving, talentmanagement, employer-branding, 

traineeships, samenwerking met onderwijs.

III. Start daar waar energie zit en begin in kleiner verband om daarna eventueel uit te breiden -> zorg & welzijn, 

zakelijke dienstverlening, leisure

10



Thema 3: ‘Samenwerking 

onderwijs & bedrijf’

 Betreft het vraagstuk van verder bouwen aan de brug tussen het Weerter bedrijfsleven en het onderwijsveld in brede 

zin. Bedrijfsleven en onderwijs als partners in structurele en duurzame samenwerkingsrelaties. Daarbij zien we de 

volgende actielijnen:

I. Investeren in structurele relatieopbouw en netwerken tussen bedrijfsleven en onderwijs (PO-VO-beroepsonderwijs) 

door ontmoetingen te creëren en kennisuitwisseling te faciliteren. Doe dit op thema’s die voor beide partijen relevant 

zijn, bijv. techniekpromotie, vraaggericht onderwijs, 21st century skills, enz.

II. Specifieke aandacht voor de interactie tussen docenten, leerlingen en werkgevers. Hier past de ontwikkeling van 

‘hybride leeromgevingen’ in, maar ook het beter voorbereiden van o.a. bedrijfsbezoeken en stages. 

III. Gezamenlijke doorontwikkeling van activiteiten i.r.t. loopbaanoriëntatie en beroepskeuze met sterkere profilering 

lokaal/regionaal bedrijfsleven. 
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Thema 4: ‘Publieke werkgeversdienstverlening’

 Betreft het vraagstuk hoe de publieke werkgeversdienstverlening verder verbeterd 

kan worden zodat die ook beter aansluit bij de brede ‘human capital’ behoeften van 

werkgevers. Daarbij worden de volgende actielijnen onderscheiden:
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I. Vergroten van de zichtbaarheid van werkgeversdienstverlening door partijen als UWV en Werk.kom

richting werkgevers. Maak vooral duidelijker wat de propositie c.q. toegevoegde waarde is voor de 

praktijk en behoeften van de werkgever. 

II. Nadrukkelijker betrekken van ondernemers/werkgevers bij de opzet en doorontwikkeling van de 

dienstverlening. 

III. Bevorderen van de slagkracht door meer samenwerking/afstemming tussen de (semi-)publieke 

partijen te organiseren en meer als 1 partij (of alliantie) richting werkgevers te laten optreden. 

Behalve UWV en Werk.kom gaat het hierbij ook om de adviseurs/contactfunctionarissen van bijv. 

gemeente, parkmanagement en Keyport. 



Thema 5: ‘Wereld van Techniek’

 Betreft de vraag hoe techiek in het onderwijs verder verankerd kan worden in Weert 

en de regio en in de samenwerking met het bedrijfsleven. Het gaat daarbij om de 

volgende actielijnen :
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I. Beter bijeen brengen van de agenda’s en activiteiten rondom techniekeducatie en –promotie in 

Weert en omgeving, zowel in operationele als strategische zin. Zet gezamenlijk een scherpe 

langetermijn visie neer en vertaal dit naar een duurzame ‘triple-helix’ commitment en programma. 

II. Vergroot de kring van aangesloten/betrokken techniekbedrijven en onderwijsinstellingen en 

opleidingen (van basisonderwijs tot en met beroepsonderwijs). Houd daarbij ook oog voor de 

verbindingen PO-VO-Beroepsonderwijs.

III. Versterk de ambassadeursrol van de gemeente Weert binnen de triple-helix en treedt meer op als 

actieve verbinder tussen bedrijfsleven en onderwijspartijen.  



Thema 6: ‘Inzet op werkenden’

 Betreft de inzet op de blijvende ontwikkeling van werkenden en hoe ze 

arbeidsfit te houden. Stimuleren van werkgevers én werknemers om hier 

actief mee aan de slag te gaan. We zien de volgende actielijnen:
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I. Vergroten van de groep werkgevers die leven lang ontwikkelen op de (strategische) 

agenda zetten. Laten zien van urgentie en voordelen. Maak tegelijkertijd inzichtelijk aan 

welke knoppen men kan draaien en welke instrumenten beschikbaar zijn.

II. Ontwikkelen van ‘experimenteerruimte’ of pilots in Weert waarin de werking verkend 

wordt van een bepaalde aanpak en de randvoorwaarden.  

III. Sterker laten aanhaken van Weerter bedrijven in projecten als LEO en Lerend Leven



Thema 7: ‘Dialoog over arbeidsmigranten’

 Betreft de vraag hoe de discussie rondom de inzet en vooral de 

huisvesting van arbeidsmigranten genormaliseerd kan worden. Niet de 

meerwaarde van arbeidsmigranten voor de Weerter economie staat ter 

discussie, wel de manier waarop met elkaar het gesprek gevoerd 

wordt. De volgende actielijnen zijn daarbij relevant: 
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I. In beeld brengen van hoe tot op heden de dialoog verloopt en op welke momenten in het 

proces de knelpunten optreden. 

II. Verken de diverse mogelijkheden en aanknopingspunten (of knoppen) om het proces een 

positieve richting in te buigen.

III. Betrek ondernemers, inwoners en de arbeidsmigranten zelf in dit proces. Begin in kleine 

kring en met de mensen die hier voor open staan.



Thema 8: ‘Strategie en regie’

 Inzet op het vergroten van de samenhang in arbeidsmarktagenda’s, -

progamma’s en -initiatieven. Vanuit het brede perspectief: SZ, EZ en onderwijs 

als samenhangende pijlers. We onderscheiden de volgende actielijnen:
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I. Bepaal op welke wijze een integrale benadering van arbeidsmarktbeleid (gestoeld op 

economie, sociaal en onderwijs) beter ingebed kan worden in de lokale en regionale 

agenda’s en welke rol Weert hierin kan nemen. Een overweging is om toe te werken naar 

zogeheten human capital agenda’s. 

II. Voorkom versnippering en zet in op bewezen formules. Ontwikkelen en beheer een 

begrijpelijk overzicht van partners, programma’s en projecten op het gebied van 

onderwijs en arbeidsmarkt. Kijk ook nadrukkelijk wat succesvol is. Gebruik dit ook om 

verbindingen te leggen en prioriteiten te stellen.

III. Ontwikkel een afsprakenkader of draaiboek voor een gecoördineerd proces van 

signaleren en interpreteren van nieuwe ontwikkelingen en het geven van opvolging. 

Denk daarbij ook aan de inzet van specifieke instrumenten of dienstverlening. 

IV. Maak een overzichtelijke en compacte regiegroep verantwoordelijk voor a) de 

gecoördineerde aanpak van de onderwijs/arbeidsmarktagenda, b) de relaties met andere 

relevante structuren en agenda’s op bovenlokaal niveau en c) het gecoördineerd inspelen 

op nieuwe ontwikkelingen.



Vervolgproces restant 2019
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Stappen Initiatief bij

 Start vorming regiegroep en organiseren startmoment Gemeente Weert

 Vervolgbijeenkomst op werkatelier d.d. 11 juni ‘19 en 

gezamenlijke vaststelling arbeidsmarktagenda Weert

Gemeente Weert i.s.m.

regiegroep 

 Vertalen agenda naar concreet actieprogramma en 

onderliggende fiches (volgens principes projectmatig werken) 

Gemeente, onderwijs 

en bedrijfsleven

 Uitvoering van projecten en acties Gemeente, onderwijs 

en bedrijfsleven

De Arbeidsmartkagenda Weert is een ‘levende’ agenda en vormt tegelijkertijd de markering 

van een nieuwe samenwerkingsproces van bedrijfsleven, instellingen en gemeente. 

De thema’s met bijhorende actielijnen worden in de 2
e

helft van 2019 in gezamenlijkheid 

door bedrijfsleven, instellingen en gemeente doorvertaald naar concrete projecten en acties. 

Waar mogelijk worden deze ook direct tot uitvoering gebracht. 

Voor de komende maanden worden de volgende stappen in het proces voorzien:  



Bijlage I 

Perspectieven op arbeidsmarktbeleid
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Perspectieven (1/5): arbeidsmarkt als samenspel 

tussen vraag en aanbod
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Perspectieven (2/5): arbeidsmarkt als systeem 

met transitiemomenten 
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Perspectieven (3/5): de relatie tussen onderwijs-

en arbeidsmarktbeleid
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Perspectieven (4/5): waar komen onderwijs- en 

arbeidsmarktbeleid bijeen? 

 Bevorderen van de beschikbaarheid van voldoende goed opgeleid personeel in krapteberoepen en 

speerpuntsectoren en aandacht hiervoor in onderwijsketen (o.a. in techniek, zorg en onderwijs)

 Inspanningen van onderwijs en bedrijfsleven om heldere, realistische en inspirerende informatie te bieden over 

perspectieven van opleidingen en beroepen (o.a. invulling LOB en als basis voor het terugdringen van vsv) maar 

ook om nieuwsgierigheid en het ontdekken van talenten te bevorderen.

 De gemeentelijke zorgplicht voor een doelmatig onderwijsaanbod met voldoende arbeidsmarktperspectief (o.a. 

Wettelijke Zorgplicht Arbeidsmarktperspectief)

 De gezamenlijke rol van het onderwijs en werkgevers in thema’s als leven lang leren en leven lang ontwikkelen 

(zie kamerbrief MinOCW sept.2018)

 Het ondersteunen van PrO/VSO jongeren bij het vinden van geschikte stageplekken en werk door het 

mobiliseren van werkgevers en trajecten van school naar werk

 De ontwikkeling van doorlopende leerlijnen en hybride onderwijs-werkarrangementen (oa via Experimenten 

doorlopende leerlijnen vmbo-mbo)

 De scholing van werkzoekenden o.a. door scholingstrajecten, certificering en maatwerkprojecten i.s.m. Mbo 
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Perspectieven (5/5): wat nu de discussie in NL 

over arbeidsmarkt domineert

Financieel Dagblad 22 december 2018

23



Bijlage II 

Kenmerken van de Weerter arbeidsmarkt
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De Weerter arbeidsmarkt (1/7): (beroeps)bevolking 

 50 duizend inwoners

 Waarvan 38 duizend de potentiele beroepsbevolking vormen en 25,5 duizend de werkelijk beschikbare 

beroepsbevolking

 Tot 2050 wordt een bevolkingskrimp verwacht van 7% (terwijl NL ’se bevolking toeneemt met 7,5%)

 De vergrijzing neemt sterk toe – in 2050 zal het aandeel 75+ bijna verdubbelen tot 19% van de totale 

bevolking (tegenover 16% in NL). 

 Dit is ook al terug te zien in de Weerter beroepsbevolking (zie onderstaande figuur)

 Bron: Weert in cijfers (https://weert.incijfers.nl) en www.arbeidsmarktinzicht.nl

Ontwikkeling in de beroepsbevolking 2003-2018
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De Weerter arbeidsmarkt (2/7): werkgelegenheidscijfers 

 Komt in totaliteit uit op 24.390 banen in 2018. Ruim de helft 

(54%) van die werkgelegenheid is te vinden in de sectoren 

Industrie, Groot- en detailhandel en Zorg- en welzijn.

 Wordt steeds minder bepaald door de sector Industrie. Het 

nam af van ruim 25% in 2005 naar bijna 17% in 2017. De 

andere twee sectoren vertoonden juist een groei.

 Is sinds 2005 met meer dan12% gekrompen maar nu redelijk 

stabiel tussen 24.250 en 24.500 banen. 

 Het aantal vestigingen daarentegen is juist gestegen met ruim 

50% in dezelfde periode. Het aantal werknemers per vestiging 

neemt dus sterk af (van 9,4 banen per vestiging in 2005 naar 

5,5 banen per vestiging in 2018).

 Bron: Weert in cijfers (https://weert.incijfers.nl) en LISA
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De Weerter arbeidsmarkt (3/7): werkgelegenheidscijfers 

 Nieuwe werkgelegenheid, gemeten naar nieuwe vacatures

 Is de afgelopen 3 jaar in Midden-Limburg stelselmatig 

gestegen tot circa 4700 halverwege 2018

 Is vooral ontstaan in de techniek, op afstand gevolgd door 

transport-logistiek en economisch-administratief. 

 Betreft overwegend werk op het niveau van basis- en 

gespecialiseerd vakmanschap (laag en middelbaar opgeleid)

 Wordt steeds lastiger in te vullen met personeel; de lijst met 

moeilijk te vervullen vacatures wordt steeds langer, vooral in 

de techniek.

 Bron: UWV Regio in Beeld, oktober 2018
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De Weerter arbeidsmarkt (4/7): werkloosheidscijfers 

 Eind 2018 circa 900 ww-gerechtigden en 1100 

mensen in de bijstand – meer dan de helft 50+

 Daalt sinds 2013 tot 3,9% eind 2018 (t.o.v. 3,8% NL 

en 3,6% Limburg). De werkloosheid in Weert was tot 

2018 structureel iets lager dan de provincie Limburg 

en NL. 

 Is relatief het grootst onder jongeren tot 25 jaar en 

vertoont ook de grootste schommelingen.

 Is relatief het grootst onder de laag opgeleide 

beroepsbevolking. Opvallend is de toenemende 

werkloosheid onder hoger opgeleiden sinds 2016.

 Bron: cijfers UWV (via gemeente Weert) en CBS
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De Weerter arbeidsmarkt (5/7): het MBO in Weert

 Is vooral Gilde Opleidingen. Zes (neven)vestigingen in Weert: Zorgcollege, Food & Hospitality College, 

School voor pedagogiek, Logistiek College, Retail & Business Academy, Entree Onderwijs. 

 Citaverde College: 4 vmbo-locaties buiten Weert (Nederweert dichtstbij), daarnaast 4 mbo-locaties buiten 

Weert (Roermond dichtstbij)

 Dichtstbijzijnde concentratiegebieden Mbo onderwijs zijn Roermond (Gilde en Citaverde) en Eindhoven 

(Summa) – 30 tot 60 minuten reistijd per auto of OV.

Via OC&W vallen geen specifieke cijfers te achterhalen voor Mbo onderwijs in Weert (enkel geaggregeerd op 

bijv locatie hoofdkantoor Roermond), wel zien we dat:

 Het aantal Mbo leerlingen woonachtig in Weert sinds 2014 jaarlijks (licht) daalde maar in 2018 weer een 

behoorlijke stijging vertoonde tot 1361 leerlingen. 

 De meeste Mbo leerlingen woonachtig in Weert een opleiding volgen in de sectoren economie (466), zorg 

en welzijn (424) en techniek (406 en dus automatisch buiten Weert studeren).

 Het aantal deelnemers in de sector Zorg sterk is toegenomen in 2017 en 2018

 In ‘17-’18 het merendeel van de Mbo leerlingen naar Gilde (circa 40%) en Summa (circa 36%) gaat
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De Weerter arbeidsmarkt (6/7): MBO gediplomeerden

Leerlingen die in Midden-Limburg aan een Mbo-instelling hun diploma behalen...

 Nemen in aantal af: in het schooljaar 2017-2018 zijn er circa 28% minder Mbo-gediplomeerden dan in het 

schooljaar 2012-2013.

 Hebben relatief gezien steeds vaker een meer theoretische Mbo-opleiding afgerond (BOL): het aantal Mbo-

leerlingen met BBL (beroepsbegeleidende leerweg, combinatie van werken en leren) is sinds het schooljaar 

2012-2013 met bijna 48% afgenomen.

 Richten zich vooral op de verzorgende sectoren: in 2018 heeft ruim 30% heeft een diploma behaald in de 

beroepsrichting Zorg of Welzijn. De technische beroepsrichtingen (metaal en metalectro, procesindustrie en 

ICT) zijn verantwoordelijk voor ongeveer 18% van de MBO-gediplomeerden aan instellingen in Midden-

Limburg. 

 Bron: Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (www.s-bb.nl) 
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De Weerter arbeidsmarkt (7/7): er wordt ook 

al heel veel gedaan....

 Veel gericht op toeleiding werklozen en aanpak tekorten 

 Wie behoudt het overzicht en wie zorgt voor samenhang? Waar zit de regie?
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Bijlage III

Uitkomsten van de consultatieronde
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Belangrijkste opbrengsten en uitspraken (1/6)

 Alle bedrijven kampen met moeilijk in te vullen vacatures en ervaren de schaarste op de 

arbeidsmarkt als een toenemend en ernstig probleem voor de bedrijfsvoering. Het beeld is 

conform landelijke situatie: het speelt in alle sectoren maar is vooral in technische sectoren, 

horeca en zorg het meest prangend. 

 Werkgevers zoeken veelal ieder op hun eigen manier naar oplossingen. Variërend van inzet van 

arbeidsmigranten (m.n. agro), werkzoekenden en statushouders tot actieve werving onder 

leerlingen/studenten en bieden van betere arbeidsvoorwaarden. 

 Overall gezien lijken werkgevers vooral ‘traditionele’ oplossingen en kanalen op te zoeken. 

Samenwerking met elkaar en/of met onderwijsinstellingen is hierbij op enkele uitzonderingen 

na zeldzaam. Dit lijkt vooral aan onbekendheid en gebrek aan organisatiekracht te liggen.

 Voorbeelden waar dit meer structureel wordt opgepakt zijn de zorgsector (o.a. via Zorg aan 

Zet) en de industrie (o.a. binnen Maketech Platform en via CIV Maakindustrie met Gilde)
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Belangrijkste opbrengsten en uitspraken (2/6)

 Weert heeft onvoldoende profiel of ‘gezicht’. Het beeld is dat veel mensen en vooral jongeren 

onvoldoende weten wat er in Weert te halen valt in termen van carrière en leven. Daarbij speelt ook dat 

veel jongeren buiten Weert hun vervolgopleiding gaan doen, waarbij het de vraag is welke binding ze 

nog met Weert hebben (zeker als ze op kamers gaan en/of buiten Weert afstudeerstages doen). 

 In die context geven werkgevers ook aan moeite te hebben zichzelf onderscheidend en aantrekkelijk 

te presenteren naar studenten en potentiële werknemers. Zaken als arbeidsmarktcommunicatie, 

‘employer branding’ of ‘talent management’ staan nog relatief in de kinderschoenen. 

 De samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs is een veel besproken onderwerp maar 

ook divers. Alhoewel er mooie voorbeelden gegeven worden (o.a. CIV Maakindustrie, nieuwe 

opleidingen voor leisure en horeca, Centrum voor Logistiek Vakmanschap, Foodlab) is men het er over 

eens dat het hard werken en vaak ook zoeken blijft. 
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Belangrijkste opbrengsten en uitspraken (3/6)

 Issues die worden genoemd bij de relatie onderwijs-bedrijfsleven zijn:

• Het (niet) weten te vinden van de juiste ingangen of aanspreekpunten bij onderwijsinstellingen of de ‘slechte’ follow-up.

• De arbeidsmarktrelevantie van diverse opleidingen 

• De focus van werkgevers op ‘het afnemen van studenten/stagiaires’ waarbij onderwijs als leverancier beschouwd wordt (i.p.v. partner 

met wie je al in veel eerder stadiumrelatie en samenwerking moet opbouwen)

• Het tijdelijke karakter van veel publiek-private samenwerkingsverbanden door de afhankelijkheid van overheidssubsidie en gebrek aan 

borging op de langere termijn

• Het gebrek aan kennis (of voorbereiding) bij docenten en leerlingen over de bedrijven waar samenwerking mee gezocht wordt (van PO 

en VO tot vervolgopleiding). Zo geven diverse bedrijven aan nog nooit of maar zelden een docent of stagebegeleider te hebben 

ontvangen. Anderzijds weten bedrijven ook niet altijd goed in te spelen op de doelgroep leerlingen en docenten. 

• Gebrek aan discipline, motivatie en sociale vaardigheden bij leerlingen/stagiaires. Daarbij wordt diverse malen gewezen op het verschil 

met jongeren uit België. 
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Belangrijkste opbrengsten en uitspraken (4/6)

 De houding van de werkgevers richting de publieke ‘werkgeversdienstverlening’ van o.a. het UWV en 

Werk.kom wisselt sterk van positief tot uitgesproken negatief. Dit wordt sterk gevoed door de eerdere 

ervaringen die zij hiermee hebben opgedaan. In een aantal gevallen is sprake van negatieve 

beeldvorming op grond van ervaringen die jaren geleden hebben plaats gevonden (en wellicht niet 

meer terecht). Een aantal werkgevers had er nooit van gehoord of mee te maken gehad. 

 UWV en Werk.kom zetten juist in op een verbetering van de dienstverlening en vergroten van het 

vertrouwen maar zien zich ook beperkt in slagkracht en bereik (vgl. het aantal accountmanagers ten 

opzichte van het aantal werkgevers in Midden-Limburg) en als gevolg van hardnekkige beeldvorming. 

Ook is het punt al enige tijd bereikt dat ‘makkelijke’ kandidaten niet meer in de bestanden zitten. 

 Een aandachtspunt is het gevoel dat vooral ‘over’ werkgevers wordt gesproken i.p.v. ‘met’ werkgevers 

als het gaat om de inrichting/vormgeving van de geleverde dienstverlening. Bovendien zou het zich te 

sterk richten op ‘cliënten aan het werk helpen’ i.p.v. het ontzorgen in brede zin van werkgevers. 

 Het initiatief ‘Door inzicht aan de slag’ wordt in deze context gezien als nuttig en noodzakelijk  
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Belangrijkste opbrengsten en uitspraken (5/6)

 De afstemming tussen partijen met een makel/schakelfunctie is te beperkt. Accountmanagers van 

bijv. gemeente, UWV, Werk.kom en Keyport vormen belangrijke verbindingen naar o.a. ondernemers, 

maar wat zij ophalen komt op incidentele basis samen of slechts in beperkte kring. Er zou veel 

slimmer, proactiever en effectiever gewerkt kunnen worden. 

 Ondanks de toegenomen aandacht voor techniekpromotie en –educatie wordt aangegeven dat dit nog 

niet voldoende is. Er zijn diverse zaken gestart maar ondernemers zien dit sterk als hun verdienste en 

die van enkele onderwijsinstellingen. Ze hopen op een meer prominente rol en ambassadeurschap van 

de gemeente Weert. Dit laatste is ook nodig om het (basis)onderwijs nog sterker partner te laten zijn.    

 Er is duidelijk behoefte aan regie en overzicht. Niemand kent alle programma’s en initiatieven of wie 

daar de trekkers van zijn. De vraag is ook of we zaken missen, of ze concurrerend/overlappend zijn en 

welke mate van succes de initiatieven hebben. En of ze voldoende in Weert landen.

 Weert (en de regio) kent geen overleg- en actiestructuur waar automatisch op terug gevallen kan 

worden als zich nieuwe kansen voordoen of een crisis optreedt (bijv. faillissement Roto Smeets) 

37



Belangrijkste opbrengsten en uitspraken (6/6)

 Veel aandacht gaat uit naar het aantrekken van nieuwe werknemers en jongeren – maar ook het 

investeren in de bestaande werknemers wordt als aandachtspunt genoemd. Dan gaat het vooral om 

aspecten als ‘leven lang ontwikkelen’ en ‘arbeidsfit blijven’. Een aantal werkgevers is hier bewust mee 

bezig maar het lijkt breder en structureler op de agenda te moeten komen. 

 De toegevoegde waarde van arbeidsmigranten voor de economie van Weert en regio wordt door 

iedereen onderschreven en staat niet ter discussie. Wat wel gesignaleerd wordt is dat de discussie over 

de huisvesting en inpassing in de omgeving sterk gepolariseerd is. Zelfs leidend tot vijandige 

opstellingen en sfeer van wantrouwen tussen vooral omwonenden, instanties en ondernemers. Er is 

een sterke behoefte aan het normaliseren van de verhoudingen en de discussie.      
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