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Geacht college, 

Als voorzitter van het regionaal platform Arbeidsmarkt (rpA), onderdeel van de Regio West-Brabant, 
ben ik verheugd u te melden dat samen met Werk en Vakmanschap, FNV, BZW en REWIN een 
regionaal Sectorplan is ingediend. West-Brabant dient als één van de eerste regio's een sectorplan in 
bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In het sectorplan staan maatregelen 
en acties die de overgang bevorderen van werk of werkloosheid naar (ander) werk in hetzelfde of 
een ander beroep. 

Werk voor 320 personen in West-Brabant 
Uniek in West-Brabant is dat de regio anticipeert op een concrete vraag vanuit het bedrijfsleven. 
Werkgevers bij Aviolanda verwachten een groot tekort van personeel op alle niveaus in de 
luchtvaartonderhoud de komende jaren. Met het sectorplan heeft West-Brabant de ambitie om 270 
personen bij Aviolanda (o.a. bij Fokker Services) te plaatsen en 50 personen in de logistiek bij andere 
bedrijven in de regio. 

Wij hopen hiermee een impuls te geven aan het tekort van technisch personeel in West-Brabant. 

Wilt u uw raad informeren? 

Ook verzoeken wij u vriendelijk uw eigen raad hierover te informeren. 

Heeft u vragen? 

Meer informatie kunt u lezen in het bijgevoegde Sectorplan en het Persbericht. U kunt vanaf 16 
augustus contact opnemen met Astrid Persons, 076- 502 72 08. 
Met vriendelijke groet, 

Bob Bergkamp 
Voorzitter regionaal platform Arbeid 
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Persbericht 

Etten-Leur, maandag 20 juli 2015 

West-Brabant dient plan in om vacatures te vervullen in onderhoudssector en 
logistiek 

West-Brabant dient als één van de eerste regio's een sectorplan in bij het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In het sectorplan staan maatregelen en 
acties die de overgang bevorderen van werk of werkloosheid naar (ander) werk in 
hetzelfde of een ander beroep. Initiatiefnemers van het sectorplan zijn de gemeente 
Bergen op Zoom en de Regio West-Brabant. 

Werk voor 320 personen in West-Brabant 
Uniek in West-Brabant is dat de regio anticipeert op een concrete vraag vanuit het 
bedrijfsleven. Werkgevers bij Aviolanda verwachten een groot tekort van personeel op alle 
niveaus in de luchtvaartonderhoud de komende jaren. Met het sectorplan heeft West-Brabant 
de ambitie om 270 personen bij Aviolanda (o.a. bij Fokker Services) te plaatsen en 50 
personen in de logistiek bij andere bedrijven in de regio. 

Hoe werkt het sectorplan? 
Gemeenten en UWV zorgen voor de kandidaten en werkgevers nemen deze kandidaten aan. 
Werkgevers krijgen de helft van de opleidingskosten van het nieuwe personeel vergoed. De 
helft van de totale begroting wordt gefinancierd door het Ministerie SZW en de andere helft 
door werkgevers en gemeenten in West-Brabant. 

Heel de regio profiteert 
De regio zet het sectorplan in voor alle werkgevers en toekomstige werknemers in West-
Brabant in de sectoren maintenance (onderhoud) en logistiek. Daarnaast wordt een 
grootschalige marketingcampagne in de regio opgezet om mensen te interesseren voor werk 
in de techniek (specifiek luchtvaart). 

Samenwerkende partijen 
West-Brabant werkt al jaren intensief samen op arbeidsmarktgebied. In het sectorplan werken 
de volgende partijen samen: NV REWIN (hoofdaanvrager), De Brabants Zeeuwse 
Werkgeversvereniging (BZW, werkgeversvereniging), Werk en Vakmanschap, De Federatie 
Nederlandse Vakbeweging (FNV, werknemersvereniging) en de Regio West-Brabant (RWB). 
Naast deze partijen zijn het regionale bedrijfsleven, gemeenten, het UWV, het ROC West-
Brabant en de provincie Noord-Brabant betrokken bij het opstellen van het sectorplan. 

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: mevrouw F. van Damme, communicatie 
076 502 72 00. 
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