
(Deze mail is verzonden naar de regiocontactambtenaren, betrokkenen van provincies Noord-Brabant en Zeeland, leden van 
het college van B&W van Bergen op Zoom en raadsleden van gemeente Bergen op Zoom)

Geachte lezer, 

Dit is de tiende nieuwsbrief waarin we u berichten over de ontwikkelingen rondom het dossier Philip Morris. 

Gemeente en Provincie wensen getroffenen door sluiting Philip Morris sterkte toe 
Donderdag vindt de laatste officiële werkdag bij Philip Morris plaats. Maandag 1 september sluit de fabriek definitief. Het 
bestuur van de gemeente Bergen op Zoom en de Provincie Noord-Brabant grijpen deze laatste werkdag aan om de 
personeelsleden van Philip Morris die hun baan verliezen en alle getroffen toeleveranciers en andere indirect betrokkenen 
sterkte toe te wensen in de periode die nu komen gaat. 

Opening Werkcentrum op 1 september
In het stadkantoor opent op maandag 1 september het eerder aangekondigde Werkcentrum haar deuren. In het Werkcentrum 
begeleiden we medewerkers van contractanten en toeleveranciers die geraakt worden door de sluiting van sigarettenfabrikant 
Philip Morris naar nieuw werk. Ook andere indirect betrokkenen die buiten het sociaal plan vallen, kunnen bij het Werkcentrum 
terecht. We werken hiervoor samen met het UWV. 

Tegelijkertijd is het Werkcentrum een ontmoetingsplaats voor werkgevers waar wordt gezocht naar een match tussen vraag 
en aanbod (en eventueel scholing). Hierbij wordt gebruik gemaakt van het landelijke UWV-registratiesysteem voor 
werkzoekenden en vacatures. Het Werkcentrum dient ook als kenniscentrum voor mobiliteitsvraagstukken voor heel West-
Brabant, bijvoorbeeld bij dreigende faillissementen. Het Werkcentrum heeft ook nadrukkelijk een netwerkfunctie. Dit betekent 
dat er strategische samenwerking wordt gezocht met andere overheden, regionale partners, sociale partners en intermediaire 
partijen, zoals de Kamer van Koophandel, het Starterscentrum en onderwijsinstellingen. Het centrum is in samenwerking met 
het regionaal platform Arbeidsmarktbeleid (rpA), de Provincie Noord-Brabant en Het Rijk georganiseerd en staat los van het 
mobiliteitscentrum van Philip Morris dat is opgezet om het eigen personeel door te plaatsen naar nieuw werk. Het 
Werkcentrum en mobiliteitscentrum werken samen als het gaat om het delen van kennis, vacatures en mogelijkheden voor 
opleidingstrajecten.

Openingstijden Werkcentrum
Het Werkcentrum is vanaf 1 september operationeel in het stadskantoor aan de Jacob Obrechtlaan 4. Het Werkcentrum is op 
afspraak te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden: Maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 16.00 uur, 
donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 13.00 uur. Het Werkcentrum is bereikbaar via het 
algemene telefoonnummer 140164 (zonder 0164 ervoor) en infoPM@bergenopzoom.nl. 

Overleg met directie Philip Morris: ‘samen blijven optrekken na sluiting’. 
De directie van Philip Morris heeft aangegeven om ook na de sluiting op 1 september maatschappelijk betrokken te blijven bij 
de stad en samen met de gemeente op te (blijven) trekken bij de herontwikkeling (en acquisitie) van het fabrieksterrein en de 
doorplaatsing van ontslagen werknemers. Een delegatie van de gemeente en provincie (waaronder de burgemeester Frank 
Petter, betrokken wethouders en gedeputeerde Bert Pauli) kwam eind vorige week met de directie samen om deze punten te 
bespreken. Philip Morris doet er met het eigen mobiliteitscentrum alles aan om het eigen personeel naar nieuw werk te 
begeleiden. De directie zoekt de samenwerking met ons Werkcentrum als het gaat om het delen van kennis, vacatures en 
mogelijkheden voor opleidingen. Op het gebied van acquisitie zijn in het overleg afspraken gemaakt dat we kansen voor het 
fabrieksterrein gezamenlijk verder verkennen.   

Minister Kamp ontvangt actieplan regionale economische structuurversterking
Binnen de Taskforce Economische Structuurversterking wordt met betrokken partijen uit de regio hard gewerkt aan een 
actieplan voor het versterken van de economie in Bergen op Zoom en regio. Dit doen we In samenwerking met de 
belangrijkste regiogemeenten, Provincie en Strategic Board. Minister Kamp heeft toegezegd om het plan op een nader te 
bepalen datum in oktober persoonlijk in ontvangst te nemen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

Arbeidsmarktanalyse en inventarisatie getroffen toeleveranciers
In aanloop naar de sluiting van Philip Morris hebben we eerste arbeidmarktanalyse gemaakt van de stad en de regio West-
Brabant. Deze analyse wordt op dit moment verder uitgediept in samenwerking met de rpA (regionaal platform 
Arbeidsmarktbeleid). De bevindingen van deze vervolganalyse komen op termijn via de rpA bij u terecht. De afgelopen 
maanden hebben we samen met de meest betrokken regiogemeenten daarnaast contact gelegd met de toeleveranciers. Om 
een scherper beeld te kunnen vormen van de gevolgen voor de toeleveranciers en andere indirect betrokkenen, diepen we de 
eerste bevindingen komende periode verder uit.   
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Bergen op Zoom op social media
Via onze Facebook- en Twitteraccounts berichten we ook actief over de case Philip Morris. Om de nieuwsvoorziening hierover 
in de regio zo breed mogelijk te laten landen, willen we vragen of u onze berichten – indien relevant - wilt delen op de social 
mediakanalen van uw organisatie of gemeente. 

Een oproep aan u
Aan wat voor informatie rondom het dossier Philip Morris heeft u behoefte? Of heeft u vanuit uw organisatie of gemeente 
misschien zelf relevante items die we kunnen opnemen in onze nieuwsbrief? Laat het ons weten via Erwin Stander 
(e.m.p.stander@bergenopzoom.nl).

Met vriendelijke groeten,
namens het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom,
Fozia Boukhari
Bestuurssecretariaat Gemeente Bergen op Zoom
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Disclaimer

De informatie in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als u dit bericht onterecht 
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken, maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het 
bericht van de computer te verwijderen.
De gemeente Bergen op Zoom is niet aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden in deze e-mail.
Aan deze e-mail, inclusief bijlage(n) kunnen geen rechten worden ontleend: officiële correspondentie met de gemeente Bergen op 
Zoom dient uitsluitend via schriftelijk postverkeer te verlopen.

This email is intended only for the addressee(s) and may contain confidential information. It should not be disseminated, distributed, 
or copied to unauthorized persons. If you have received this e-mail message by mistake, please inform the sender, and delete it from 
your system.
Gemeente Bergen op Zoom cannot be held responsible for any mistakes or incompletenesses in this e-mail.
Official correspondence with Gemeente Bergen op Zoom must take place through written letters, sent by post.
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