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Geachte raadsleden,

Middels de raadsinformatiebrief van 25 juni 2019 met als onderwerp'Ontwikkelingen op
het gebied van arbeidsmarktbeleid'en tijdens de bijeenkomst over het sociale domein op
dezelfde datum bent u geinformeerd over het voornemen een Arbeidsmarktagenda voor
Weert op te stellen. Middels deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de
voortgang. De eindrapportage Arbeidsmarktagenda Weert is als bijlage toegevoegd.

Aanleiding.
Aanleiding voor het opstellen van een Arbeidsmarktagenda voor Weeft is de kwalitatieve
en kwantitatieve mismatch op de arbeidsmarkt. Deze mismatch vormt een belemmering
voor het groeivermogen van onze (lokale) economie. Voor een goed draaiende economie
en arbeidsmarkt is het belangrijk om dit sooft mismatches te voorkomen. Dit betekent
zorg dragen voor voldoende personeel met de juiste kwalificaties, vaardigheden en
competenties en zorgen dat er meer mensen aan het werk gaan. Als overheid hebben we
een faciliterende, verbindende en aanjagende rol in d¡t proces.

Them a's Arbeid sma rkta gen da Weert,
De arbeidsmarktagenda voor Weert moet zowel de doorvertaling zijn van de speerpunten
uit het gemeentelijke programma als ook aansluiten bij de behoeften en knelpunten uit
de praktijk van ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners. Tot slot dient de
arbeidsmarktagenda niet alleen de koers en gezamenlijke ambities te omschrijven, maar
vooral ook een actiegerichte agenda te zijn die wij samen met onze partners gaan
uitvoeren. Het opstellen en uitvoeren van een Arbeidsmarktagenda voor Weert gebeurt
in voortdurende wisselwerking met onze partners in onderwijs- en bedrijfsleven.
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De belangrijkste opgaven voor onderwijs en arbeidsmarkt voor de komende jaren zijn
gebundeld in een achttal thema's. Om niet te verzanden in teveel opgaven hebben wij in

samenspraak met onze partners focus aangebracht op vier thema's. Deze thema's zijn
voor ons en onze partners de onderwerpen die er op dit moment het meest toe doen:

1. Onbekend maakt onbemind.
Dit thema 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) wonen en werken.

2. Samenwerking midden- en kleinbedrijf op het thema menseliik kaoitaal.
Dit thema betreft het vraagstuk hoe de leerprocessen en samenwerking binnen het
Weefter midden- en kleinbedrijf gestimuleerd kunnen worden specifiek op het thema
menselijk kapitaal.

3. Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven.
Dit thema betreft het vraagstuk van verder bouwen aan de brug tussen het Weerter
bedrUfsleven en het onderwijsveld in brede zin. Bedrijfsleven en onderwijs als
partners in structurele en duurzame samenwerkingsrelaties.

4. Regie en strategie.
Dit thema zet in op het vergroten van de samenhang in arbeidsmarktagenda's,
programma's en initiatieven vanuit het brede perspectief: het sociaal domein,
economisch domein en het onderwijsveld als samenhangende pijlers.

O nderteken i n g Arbeidsm a rktagen da Weett'
Om de samenwerking tussen de paftners kracht bij te zetten wordt op 15 november
aanstaande, tijdens de landelijke Dag van de Ondernemer, de Arbeidsmarktagenda voor
Weert door de gemeente en paftners onderwijs en bedrijfsleven ondertekend. Met het
ondertekenen van de Arbeidsmarktagenda voor Weeft zetten we een volgende stap
voorwaarts in de samenwerking tussen werkgevers, werknemers, onderwijs en gemeente
op het gebied van arbeidsmarkt. Na ondertekening zullen we ons blijven inzetten om
andere geïnteresseerde ondernemers en andere partners te laten aansluiten bij de
verschillende thema's en geformuleerde acties,

Met deze agenda laten wij zien belang te hechten aan een goede regionale verbinding
tussen onderwijs en bedrijfsleven en dat wij daar actief aan willen bijdragen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en w oudersr.

M.J
gemeentesecretaris



Bijlagen :

Eindrapportage Arbeidsmarktagenda Weert, B juli 2019




