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Arbeidskrapte Noordoost Brabant

‘s-Hertogenbosch

6 april 08.00 uur – 10.00 uur



Samen de arbeidskrapte te lijf …..



Wie is wie?



Programma:
• Aanleiding
• Afbakening
• De praktijk
• Inzichten & Cijfers
• Contouren van de aanpak
• Bestaande plannen & ideeën
• Wat nog meer?
• Prioriteren
• Welke acties?
• Hoe verder?



Aanleiding

Het besef en de verwachting, dat arbeidskrapte in steeds 

meer sectoren optreedt en tot negatieve maatschappelijke 

gevolgen leidt én het komende decennium blijft 

aanhouden.

Dit vergt een meerjarige, regiobrede, integrale aanpak 
waarbij de inzet van alle arbeidsmarktpartners nodig is 

én er bovendien anders, vernieuwend en met 
scherpte, vanuit diverse perspectieven en 

samenwerkingen wordt gekeken en gewerkt. 



• Aantrekkelijk vestigingsklimaat

• Nieuwe woon- en werkmilieus

• Automatiseren

• Digitaliseren

Afbakening



arbeidsmarkt



De Praktijk
Frank Kanters



Inzichten & cijfers
Liesbeth Endendijk



▪ 323.900 werkenden (15 tot 74 jaar) in de regio 

(2021)

▪ Landelijk werkloosheidspercentage 3,4 % 15 tot 

75 jaar (febr 2022).

▪ De spanningsindicator is 4,46 (Q3 en Q4 2021)

▪ Aantal bedrijven in de regio 58.886 in 2020; 

waren er 48.347 in 2017. 

Waar hebben we het over? (1)

NOBW Okt 2021 Dienstverband

Nee Ja Totaal

WW-uitkering 3.930 2.984 6.914

Participatiewet 9.484 2.672 12.156

Wajong 1.544 1.854 3.398

WIA/WAO 2.896 483 3.379

NUG-dienstverlening 14 22 36

Overig (CV op werk.nl, geen uitkering) 1.693 2.645 4.338

Totaal 19.561 10.660 30.221



▪ Bedrijven tekort arbeidskrachten 25,2 % Q1 2022 

(conjunctuur enquete). Met name in verhuur en zakelijk 

dienstverlening; horeca; industrie; vervoer en opslag; 

handel, landbouw, bosbouw en visserij.

Waar hebben we het over? (2)
OPENSTAANDE VACATURES, NAAR BEROEPSKLASSE

Spanningsindicator

Beroepsklasse

NL NOB

ICT 12,15 15,9

Technische beroepen 6,59 6,67

Transport 5,14 6,63

Openbaar bestuur 3,99 6,02

Agrarisch 2,13 5,66

Commercieel 3,74 4,66

Zorg en welzijn 3,54 3,95

Pedagogisch 2,81 2,37

Creatief en taal 1,16 1,13



▪ Groep overige bestand UWV (nuggers): 4.338; Uit onderzoek 30% 
bekend bij UWV → ongeveer 12.000 

▪ Ongeveer 26.000 mensen met uitkering; waarvan 18.000 zonder 
werk.

▪ Regio 26.000-28.000 internationale werknemers.

Waar zitten kansen?
Kans op werk na schoolverlaten



Contouren van de aanpak
Veronique Scharenborg



Brede integrale regionale aanpak



Vier pijlers



Pijler A   Inzicht 

▪ (half) jaar analyse en duiding regionale arbeidsmarkt

▪ doelgroepenanalyse

▪ wat is het nieuwe werk

▪ monitoring krapte en voortgang

▪ communicatie aanpak



Pijler B   Doelgroepgerichte acties





▪ Good practices

▪ Gerichtheid op skills / competenties

▪ Andere manieren van opleiden

▪ Werk anders organiseren

▪ …..

Pijler C   Anders kijken en werken



▪ Wonen en arbeidsmarkt, bijv. doelgroepen-
onderzoek wonen, pilot verstedelijkingsopgave

▪ Economie en arbeidsmarkt, bijv. toekomstgerichte 
keuzes, acties internationale medewerkers

▪ Breed integraal, bijv. good practices, goede 
gesprek, kennisdeling

Pijler D   Woon-, werk- en leefklimaat



Bestaande plannen
Frank Kanters & Programmateam



Plannen in de regionale samenwerking

Jongerenaanpak

Werkgeversaanpak



▪ Individuele werkgevers zijn primair zelf verantwoordelijk 
voor de binding en werving van personeel

▪ Acties op behoud van personeel, o.a. trajecten Duurzame 
inzetbaarheid, Leren en Ontwikkelen en Technologische 
en sociale innovatie (180 bedrijven bereiken, waarvan 80 
aan de slag)

▪ Verder o.a. opzet traineeprogramma logistiek en/of 
agrifood voor binden en boeien van jong MBO-HBO-WO 
talent aan regionaal MKB en open hiring (met WSP)

Concrete acties 2022 -
Werkgeversaanpak o.a.



▪ Plaatsing van werkzoekenden (5.000) met aandacht voor 
banenafspraken, psychisch beperkten en statushouders; via o.a. 
talentevents, banenmarkten

▪ Online sessies (10) voor werkgevers met antwoorden op arbeidskrapte

▪ Onderzoek onbenut arbeidspotentieel

▪ Leerroutes werkzoekenden

▪ Open hiring door werkgevers

▪ Loopbaanadviezen aan inwoners, zzp-ers (ruim 400)

▪ Van werk naar werk trajecten

▪ 1 portaal voor alle inwoners en werkgevers in NOB

Concrete acties 2022 –
Regionaal Werkbedrijf o.a.



▪ Alle jongeren 16-27 jaar (zonder 
startkwalificatie, school of werk) zijn in beeld en 
krijgen waar nodig ondersteuning richting 
school of werk met bijv. loopbaanadvies, 
leerroute (ca 500 jongeren per jaar)

▪ Versterking arbeidstoeleiding jongeren in een 
kwetsbare positie door o.a. persoonlijk CV met 
video, loopbaanadvies, ontzorgen van bedrijven 
en functiecreatie

Concrete acties 2022 - Jongerenaanpak



▪ Behouden en binden van talent via versterking leer- en ontwikkelcultuur, 
o.a. 6 estafettestokjes Keep on Learning, eerste regionale loopbaandag
voor professionals en andere bewustwordingacties

▪ Uitvoering plan Talent voor de Energietransitie met o.a. vergroten in- en 
doorstroom van relevante opleidingen, versterken en ontwikkelen van 
modulair onderwijs, vergroten zij-instroom, opzetten learning
communities onderwijs-bedrijfsleven

▪ Verkenning kansen digitalisering / technologie

▪ Afstemming met domeinen economie, wonen, mobiliteit voor integrale 
aanpak om meer mensen/talent in/naar de regio te houden/halen

▪ Activiteiten provinciale, landelijke en andere partners, o.a. provinciale 
talentaanpak, samenwerking internationale studenten

Concrete acties 2022 -
Overige zaken arbeidsmarktprogramma



Plannen van buiten de regio o.a.
SZW (2022-2026)

Structuurversterking 

arbeidsmarktaanpak 

en krapte

500.000



Er zijn al wat ideeën!



Brainstorm: WAT NOG MEER?
Frank Kanters



Wat nog meer?



PRIORITEREN!
Frank Kanters



Prioriteren

Idee Impact Kansrijk Totaal

Idee 1 +++ +++ 6

Idee 2 + +++ 4

Idee 3 ++ ++ 4



Welke acties?



Wie zou willen meedenken?



Dank voor uw aanwezigheid 

& 

bijdrage

Afsluiting


