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 Provinciale Statenfractie Noord-Brabant 
 
 
 
Boxtel, 25 juni 2013 
 
Betreft:  
 
Vragen ex art 3.2 Reintegratie werklozen met afstand tot de arbeidsmarkt 

Geacht College, 

Vandaag verscheen in Trouw een artikel waarin opnieuw werd aangehaald dat 
reintegratiebeleid voor werklozen met afstand tot de arbeidsmarkt niet werkt.  

http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3463010/2013/06/22/Miljard
en-voor-werkzoekenden-helpen-niet.dhtml#.UcnTI6s7pdo.twitter 

Een citaat: 

De inspectie concludeert: "De investering in begeleiding heeft weinig effect". Uit 
onderzoek van Bas van der Klaauw, hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit, 
blijkt hetzelfde. "De meeste maatregelen die de overheid sinds de jaren negentig neemt, 
lijken niet effectief." 

In de Begroting 2013 heeft u € 5,2 miljoen gereserveerd voor Arbeidsmarktbeleid en in de 
onlangs behandelde Voorjaarsnota geeft u aan dat u € 5,1 miljoen nodig heeft voor de 
uitvoering van de motie arbeidsmarktbeleid. Met name in de motie werd aandacht 
gevraagd voor beleid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Reden waarom 
D66 tegen deze motie was zoals u zich wellicht herinnert. Wij hebben er tijdens de 
behandeling VJN opnieuw aan gerefereerd. Naast de twijfel aan het nut van dergelijke 
maatregelen vonden wij ook dat het de taak van gemeenten was om deze doelgroep te 
‘bedienen’. Nu blijkt opnieuw dat beleid voor deze doelgroep tot niets leidt.          

Vandaar dat wij u de volgende vragen stellen: 

1. Hoeveel van het voor arbeidsmarktbeleid gereserveerde budget betreft beleid voor 
de bedoelde doelgroep? 

2. Wat is tot nu toe het gerealiseerde aantal banen binnen dit doelgroepbeleid van de 
provincie? 

3. Hoeveel banen denkt u te realiseren, in ogenschouw nemend het opnieuw 
negatieve resultaat van onderzoek naar dit beleid? 

4. Bent u het met D66 eens dat succesvol inzetten op kansrijke sectoren economisch 
meer oplevert dan inzetten op reintegratiebeleid voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt? 

5. Bent u het eens met D66 dat dit doelgroepenbeleid eigenlijk thuishoort bij het 
gemeentelijk takenpakket?  

 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/3463010/2013/06/22/Miljarden-voor-werkzoekenden-helpen-niet.dhtml#.UcnTI6s7pdo.twitter�
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6. Bent u het eens met D66 dat de bedoelde doelgroepen wel profiteren van een 
opleving van de totale arbeidsmarkt en dan a.h.w. vanzelf worden meegezogen 
naar mogelijkheden? 

7. Bent u bereid om het bedoelde doelgroepenbeleid af te bouwen en in te zetten op 
succesvolle mogelijkheden? 

   

 

Wij zien uw antwoord graag tegemoet, met vriendelijke groeten, 

 
Maruška Lestrade-Brouwer 
Fractievoorzitter  D66 Noord-Brabant 
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Beantwoording schriftelijke vragen op grond van het Regelement van Orde 

betreffende vragen van mw. Lestrade-Brouwer van de D66 Statenfractie 

Noord-Brabant aan het college van GS inzake reïntegratiebeleid van werklozen 

met afstand tot de arbeidsmarkt door de provincie Noord-Brabant. 

 

 

 

 

Geachte mevrouw Lestrade-Brouwer, 
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met de treintaxi en met de 
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Bij brief van 25 juni 2013, ingekomen op 26 juni 2013, heeft u namens de 

D66 fractie op grond van het Reglement van Orde voor Provinciale Staten 

schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Hoeveel van het voor arbeidsmarktbeleid gereserveerde budget betreft beleid voor de bedoelde 

doelgroep? 

Antwoord: Met de vaststelling van het Economisch Programma is onderkend 

dat de arbeidsmarkt de Achilleshiel is voor de Brabantse economische 

ontwikkeling. Er dreigen enerzijds ernstige tekorten op de (middel)lange termijn 

aan goed gekwalificeerde arbeidskrachten vooral in de sectoren waar Brabant 

haar economische kansen en ambities heeft, terwijl er tegelijkertijd te veel 

mensen buiten de arbeidsmarkt dreigen te vallen. Juist om de ambities van het 

Economisch Programma waar te kunnen maken heeft de provincie, samen met 

de partijen die hierin een duidelijke rol hebben, dit probleem geagendeerd en 

hebben de Pact Brabant-partners in oktober 2011 het Brabants 

Arbeidsmarktakkoord (BAA) gesloten. De essentie van dit akkoord is dat alle 

partners, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden en in 

samenhang, hun bijdrage leveren om dit probleem aan te pakken. Dit heeft zijn 

weerslag gekregen in het uitvoeringsplan van het BAA dat 5 december jl. in het 

Pact Brabant is vastgesteld. De ambitie van dit plan is om gezamenlijk tot een 

vernieuwing van de arbeidsmarktaanpak te komen, waarbij de vraag voorop 

staat, met prioriteit voor de Brabantse topclusters.  
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Brabant positioneert zich als landelijke proeftuin voor deze vernieuwing. De 

provincie speelt hierbij een bescheiden rol als verbinder, aanjager, lobby-

coördinator en daar waar nodig cofinancier (olie mannetje). Het activeren van 

bepaalde doelgroepen, maakt ook onderdeel uit van het BAA en valt onder het 

thema "iedereen doet mee". De eerst verantwoordelijken voor dit thema zijn de 

gemeenten en het UWV, maar kunnen dat uiteraard niet zonder afstemming 

met bedrijfsleven en onderwijs. Deze afstemming krijgt vorm binnen de 4 

regionale uitvoeringsplannen en sectorale plannen. In tegenstelling tot wat uw 

vraag suggereert worden dus geen provinciale middelen op voorhand 

geoormerkt voor bepaalde doelgroepen, het zijn de PACT-partners die in 

gezamenlijkheid de richting bepalen. 

 

2. Wat is tot nu toe het gerealiseerde aantal banen binnen dit doelgroep beleid van de provincie? 

Antwoord: De provincie heeft geen doelgroepenbeleid. Op verzoek van 

Provinciale Staten is in aanvulling op de uitvoering van het BAA samen met de 

Pact-partners een crisisaanpak opgesteld, gericht op specifieke kwetsbare 

groepen gebaseerd op korte termijn acties. Na de zomer wordt gestart met de 

activiteiten zoals genoemd in de crisisaanpak. 

 

3. Hoeveel banen denkt u te realiseren, in ogenschouw nemend het opnieuw negatieve resultaat 

van onderzoek naar dit beleid? 

Antwoord: De crisisaanpak richt zich op behoud van stages en banen, 

voorschakelen van personen naar banen en opleidingen met 

arbeidsmarktperspectief en het ondersteunen van ondernemers. Naar 

verwachting zullen 3200 personen door het beschikbaar stellen van deze 

middelen worden bereikt. De activiteiten die opgenomen zijn in de crisisaanpak 

zijn bewezen concepten die in het verleden gewerkt hebben of worden juist 

gekenmerkt door een vernieuwende aanpak. Tevens hebben de partners, als 

deskundige op dit terrein, aangegeven bereid te zijn om daarin extra te 

investeren. De totale investering vanuit Pact-partners bedraagt € 15 miljoen 
t.o.v. de investering van € 5,1 miljoen vanuit de Provincie.  

 

4. Bent u het met D66 eens dat succesvol inzetten op kansrijke sectoren economisch meer 

oplevert dan inzetten op re-integratiebeleid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? 

Antwoord: Beide sporen zijn belangrijk. Al het hr-potentieel van Brabant is 

nodig om de verwachte krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van de 

demografische ontwikkeling het hoofd te bieden. Zoals gezegd is in het 

uitvoeringsplan van het BAA de vraagkant van de arbeidsmarkt uitgangspunt 

van handelen, met prioriteit voor de Brabantse topclusters.  
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De bedoeling is juist om de remmende werking van de arbeidsmarkt op een 

gezonde ontwikkeling van onze kansrijke sectoren zoveel mogelijk weg te 

nemen en tegelijkertijd de kansen voor mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt te vergroten. De aanhoudende crisis en oplopende werkloosheid 

vergroot de problematiek op (middel)lange termijn. Mensen die te lang buiten 

het arbeidsproces staan, dreigen de binding met de arbeidsmarkt te verliezen. 

Het is dus zaak om iedereen zo veel mogelijk actief te houden. De crisisaanpak 

is hierop gericht. Uitwerking daarvan is bijvoorbeeld opzetten van 

mobiliteitscentra voor personen die werkzaam zijn in de zorg en waar komende 

periode veel ontslagen gaan vallen, maar ook de inzet op de Startersbeurs voor 

jongeren en werkvouchers voor 55 plus- ers om hen voor werkgevers extra 

aantrekkelijk te maken. Maar ook een fonds ter ondersteuning van bedrijven in 

problemen, die wel perspectief hebben en relatief veel kwetsbare mensen in 

dienst hebben. Ook is ondersteuning van ZZP-ers opgenomen. Een palet van 

maatregelen dus, die in de prioritering van de arbeidsmarktregio’s, tot stand is 
gekomen. 

5. Bent u het eens met D66 dat dit doelgroepenbeleid eigenlijk thuishoort bij het gemeentelijk 

takenpakket?  

Antwoord: Ja. De provincie voert geen doelgroepenbeleid (zie ook antwoord 

vraag 1).  

 

6. Bent u het eens met D66 dat de bedoelde doelgroepen wel profiteren van een opleving van de 

totale arbeidsmarkt en dan a.h.w. vanzelf worden meegezogen naar mogelijkheden? 

Antwoord: Nee, het is een illusie te denken dat de onderkant van de 

arbeidsmarkt de oplossing is voor de grote vraag naar personeel zoals we die 

over een aantal jaren verwachten vanwege de vergrijzing. Als niet tijdig wordt 

voorgeschakeld op ontwikkelen van werknemersvaardigheden, competenties, 

kennis en ervaring loopt deze groep grote kans niet te kunnen profiteren van 

deze verandering. Met het enkel activeren van deze groep zal ook niet voldaan 

worden aan de vraag want die is namelijk niet alleen veel groter (kwantitatief), 

maar veelal ook op een ander niveau (kwalitatieve mismatch).  

 

7. Bent u bereid om het bedoelde doelgroepenbeleid af te bouwen en in te zetten op succesvolle 

mogelijkheden? 

Antwoord: Zie antwoord vraag 1. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

Voorzitter,     Secretaris, 
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