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Motie/amendement
Draagt het college op:

 Bij de verdere uitwerking van het oriëntatietraject en de gezamenlijke arbeidsmarktcampagne 
z.s.m. meer publieke en/of privaatrechtelijke partijen te betrekken dan enkel De Risse Groep;

 Indien dit in 2018 niet lukt, hier in het eerste kwartaal van 2019 actie op te ondernemen en de 
raad hierover (schriftelijk) te informeren;

Reactie portefeuillehouder in de raad
X Overbodig
O Ontraden
O Overnemen

Antwoord:
Een belangrijk onderdeel van het oriëntatietraject Sociaal Domein brede aanpak is de 24-uursconferentie. 
Deze vindt plaats op 14, 15 en 16 november aanstaande bij Kr8tig. Middels een unieke aanpak gaan we 
tijdens de 24-uursconferentie niet top down, niet bottom up maar samen aan de slag met partners en 
inwoners. Door te verbinden ontstaan gedragen oplossingen. Aan de 24-uursconferentie nemen ongeveer 
70 partners en inwoners deel afkomstig uit de volgende groepen: werkgevers; re-integratiebedrijven; 
onderwijs; gemeenten; inwoners; welzijn; zorg; wonen en vrije tijd. De volgende vragen komen tijdens de 
conferentie aan bod:

 Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in 2022 meetelt, meedoet en naar eigen kracht bijdraagt?
 Aan welke vormen van ondersteuning is structureel behoefte om mee te doen aan de 

samenleving?
 Hoe zorg je voor een netwerk dat bijdraagt aan de ondersteuning? 

Kortom: Partners en inwoners, publiek en privaatrechtelijk worden juist betrokken bij de uitwerking van de 
Sociaal Domein brede aanpak. Daarvoor hebben we gekozen voor deze aanpak met als doel te komen tot 
maximale co-creatie.
De output van deze conferentie is tevens bedoeld als input voor een raadsvoorstel dat eerste kwartaal van 
2019 gereed is en waar middels enkele scenario’s ook invulling wordt gegeven aan de toekomst van De 
Risse Groep. 

Daarnaast zijn we met ondernemers en onderwijs in gesprek om te polsen of er op lokale schaal interesse 
is in het opstellen van een gezamenlijke arbeidsmarktagenda. De rol vanuit de gemeente is hierin 
voornamelijk aanjagend, verbindend en faciliterend. Doel van de agenda is enerzijds om zoveel mogelijk 
mensen aan werk te helpen en anderzijds om kansen te benutten om structureel een sterkere 
economische concurrentiepositie veilig te stellen. Ondernemers waarmee we in gesprek zijn variëren in 
grote van het bedrijf en in sector. In samenwerking met Keyport heeft onlangs een eerste ontbijtsessie met 
ondernemers in de techniek en maakindustrie plaatsgevonden. Dit concept willen we navolging geven (als 
de personele bezetting ingevuld is) door per sector of in de keten verbindingen te leggen tussen 
ondernemers, onderwijs en overheid. Verder zijn de laatste maand gesprekken gevoerd met organisaties 
als LWV, Keyport, Parkmanagement, Stichting VO regio Weert – bedrijfsleven en verschillende 
ondernemers, ook door onder andere het afleggen van wekelijkse bedrijfsbezoeken, waarbij de 
ontwikkeling op de arbeidsmarkt een vast agendapunt is.


