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Een gezonde
lokale economie
is een regionale
kwestie
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Roosendaal is exponent van de mkb-regio
West-Brabant. Tweederde van de werkzame
bevolking heeft een baan in het midden- en
kleinbedrijf. We spreken wethouder René
van Ginderen, in een lastige tijd. In zijn portefeuille: sport, onderwijs, jeugd en arbeidsmarkt/participatie. De actuele situatie rondom corona vraagt veel van zijn aandacht.

Sterk uit deze corona-tijd
In het economisch koersdocument van
Roosendaal voor 2019-2022 staat dat het
goed gaat met de werkgelegenheid. Met de
kanttekening dat de gemeente zich dient
voor te bereiden op schommelingen door
conjuncturele ontwikkelingen. Zo’n conjuncturele ontwikkeling is er nu, in de vorm
van een wereldwijde pandemie.

“De eerste golf heeft natuurlijk iedereen overvallen. Ik denk wel dat we er in Roosendaal
goed mee om zijn gegaan. Binnen de bekende
maatregelen zijn we creatief geweest. Wat de
horeca betreft, hebben we volop meegedacht.
Nu is er de tweede golf. De gevolgen blijven
onzeker. Desondanks hebben we de afgelopen maanden veel geïnvesteerd in overleg en
voorbereiding ten bate van ondersteuning van
werkgevers en werknemers.”
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Arbeidsmarkt en regionale samenwerking

Matchen vraag en aanbod
Voor de Actieagenda Arbeidsmarkt 20192022 schreef je het voorwoord. Het is je
doel om vraag en aanbod optimaal op elkaar
af te stemmen. Niet makkelijk, want de
cijfers geven aan aan dat de potentiële beroepsbevolking zal krimpen en de mismatch
op de arbeidsmarkt groeit.
“Twee derde van de banen vinden we in bedrijven met een personeelsbestand van 10 tot
100. Zorg is de grootste werkgever in totaal,
logistiek is in verhouding met het landelijk gemiddelde het sterkst vertegenwoordigd. Door
de coronacrisis staan juist die sectoren in de
schijnwerpers.
We kunnen het momentum gebruiken om echt
stappen te gaan zetten. Op de arbeidsmarkt
zijn gemeentelijke grenzen niet zo relevant. Ik
kan het niet genoeg benadrukken: regionale
samenwerking is essentieel.

Als overheid
maken we niet,
we maken mogelijk.
Dankzij samenwerkingsverbanden als Mobiliteitscentrum West-Brabant en West-Brabant
Werkt Door hebben we snel kunnen schakelen
toen dat noodzakelijk was. Dankzij deze regionale initiatieven weten gemeenten en partners
elkaar snel te vinden voor afstemming.”

Aanwas door zij-instroom
Je hebt persoonlijk ervaring met het maken
van een carrièreswitch. Na dertig jaar gewerkt te hebben bij een bank, ben je overgestapt naar het onderwijs. Hoe is dat gegaan?
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“Dat was ten tijde van de kredietcrisis, toen
de hele financiële wereld op zijn kop stond. De
logische stap was om mijn carrière te vervolgen
bij een accountantskantoor of als consultant.
Dat motiveerde mij niet echt, het leek me interessanter om iets heel anders te gaan doen.
Een vriend wees mij op het onderwijs. In eerste
instantie zag ik mezelf niet voor de klas staan.
Kort daarop kreeg ik een aanbod van een leraar
om drie dagen mee te lopen. Na de eerste dag
was ik al om. De groepsdynamiek in de klas
sprak me enorm aan. Na een opleiding van een
jaar stond ik voor de klas als docent economie.
Naast mijn werk zat ik acht jaar in de gemeenteraad namens het CDA. Op een gegeven
moment ben ik gevraagd om wethouder te worden. Die kans was te mooi om voorbij te laten
gaan, dus heb ik weer een switch gemaakt. Ik
kijk echter met veel plezier terug op mijn periode in het onderwijs. Het was heel verfrissend
om zo intensief met jongeren om te gaan.”
De coronacrisis heeft de interesse in omscholingstrajecten een boost gegeven. Mensen die nu in kwetsbare sectoren werkzaam
zijn, beginnen om zich heen te kijken. Welk
advies heb je voor hen?
“We zien inderdaad een grotere bereidheid van
mensen om over te stappen naar sectoren met
een tekort. Allereerst zou ik aanraden om je zo
breed mogelijk te oriënteren. Heb niet te snel
een oordeel klaar over bepaalde beroepen. Sta
voor alle opties open en onderneem stappen om
jezelf een beeld te vormen.
Voor opleiders is het de taak om mensen stapsgewijs wegwijs te maken. Dat gaat volgens mij
het best via een kortlopende opleidingstraject,
zoals Curio die heeft georganiseerd. Zorg dat
zij-instromers snel kunnen snuffelen aan het
werk in een andere sector. Als mensen zich
thuis beginnen te voelen in hun nieuwe rol, is
de stap naar een langlopende opleiding makkelijker gemaakt.”
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Arbeidsmigranten
betekenen meer dan
menigeen denkt.

Een deel van de arbeidsmigranten wil graag
langer blijven. Daar zitten mensen tussen met
de potentie om zich verder te ontwikkelen. Wij
willen deze gemotiveerde arbeiders mogelijkheden bieden. Als zij zich verder ontwikkelen
en op een passende plek terechtkomen, draagt
dat bij aan een gezonde economie.
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Als gemeente spelen we een verbindende rol.
Ik wil weten wat er speelt en ga met iedereen
het gesprek aan. Op deze manier ontdekten we
dat onze Poolse gemeenschap zelf taalonderwijs organiseert. Met die actieve houding zijn
we uiteraard erg blij. Van de initiatiefnemers
hoorden we dat ze graag meer Poolse migranten zouden helpen. Via onze contacten met
werkgevers, hebben we meer deelnemers voor
het taalonderwijs kunnen vinden.

Benut arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten vullen een deel van de
vraag naar arbeid in. Uitzendbureaus werven in Midden- en Oost-Europa om vacatures te vullen in de industrie, logistiek en
land- en tuinbouw. Welke rol spelen zij in de
toekomstplannen?
“In de gemeente Roosendaal maar ook in onze
regio kunnen we niet zonder arbeidsmigranten. Met enkel de kaartenbakken van het UWV
en Werkplein gaat het niet lukken om onze
bedrijven draaiende te houden. Het is een morele verplichting om arbeidsmigranten goed te
ontvangen. En ook gewoon noodzakelijk, want
door de economische ontwikkeling in hun
thuislanden hebben ze daar steeds meer opties.
Het is geen onuitputtelijke bron van arbeid.

Veel arbeidsmigranten zijn werkzaam in de
logistiek. Dan denk je misschien aan grote
complexen waar laaggeschoolde arbeid plaatsvindt. Dat beeld klopt niet helemaal. Voor een
belangrijk deel is logistiek een handling proces.
De arbeidsvraag gaat verder dan orderpicken.
Procesverbetering en digitalisering zijn belangrijkere thema’s. Ook daarvoor zijn mensen nodig. Of juist daarvoor, want eenvoudige taken
zullen het eerst geautomatiseerd worden.
Voor de broodnodige vakinhoudelijke verdieping hebben we in samenwerking met Curio
een module ingericht. Mensen die hier willen
blijven, krijgen zo mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Werknemers bewegen zich
richting een betere toekomst. Werkgevers profiteren van een gezondere arbeidsmarkt, waar
vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten.”
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