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Werkgelegenheidsenquête 2017

Steenbergen; 3 juli 2018

Aan de Raad,

In West-Brabant wordt jaarlijks in opdracht van RWB een werkgelegenheidsenquête (WGE) gehouden, 
door Onderzoek en Inzicht (O&l) van gemeente Breda. Het onderzoek wordt gehouden onder een groot 
deel van de bedrijven, instellingen en vrije beroepen in de regio. De enquête levert actuele gegevens op 
over de werkgelegenheidsontwikkeling op lokaal en regionaal niveau. De gegevens uit de enquête 
worden vastgelegd in een vestigingenregister. Hierbij worden de resultaten voor Steenbergen 
gepresenteerd.

De gemeentelijke gegevens worden vergeleken met het regionale gemiddelde. Waar Steenbergen vorig 
jaar een daling liet zien toont de werkgelegenheidsenquête 2017 aan dat in de gemeente Steenbergen 
weer een positieve groei is in de ontwikkeling van werkgelegenheid. Het aantal banen in Steenbergen is 
ten opzichte van 2016 licht gestegen met 0,4o7o. Ook het aantal bedrijven is licht gestegen, van 1.946 
vestigingen in 2016 naar 1.952 vestigingen in 2017.

Vanaf 2015 is het aantal beginnende ZZP’ers elk jaar gedaald (129 starters in 2017). Daarentegen is er 
een toename in de werkgelegenheid bij eenpersoonsbedrijven. Dit is interessant omdat Steenbergen, 
samen met de Brabantse Wal gemeenten en Roosendaal, in het startersbeleid steeds meer inzet op de 
doorstart makende starters. StartersCentra West-Brabant gaat onderzoeken welke factoren van belang 
zijn voor de starter met groeipotentie om deze doelgroep beter te ondersteunen. Zo zorgen we dat 
starters niet alleen kunnen starten, maar ook bijvoorbeeld hun eerste medewerker kunnen aannemen en 
zich kunnen ontwikkelen van ondernemer naar werkgever.
De werkgelegenheidsenquête laat ook zien dat de belangrijkste werkgevers in de sectoren Landbouw, 
Detailhandel, Gezondheids- en welzijnszorg en Industrie zitten.

Daarnaast heeft het UWV in de Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie Arbeidsmarktregio West- 
Brabant (maart 2017) nieuwe cijfers gepubliceerd met betrekking tot de regionale arbeidsmarkt. Deze 
cijfers laten zien dat het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Steenbergen is gedaald ten opzichte van 
een jaar geleden. Bij de WW was de daling 2707o . Het UWV verstrekte in maart nog 517 uitkeringen. Dat 
zijn 194 uitkeringen minder dan in 2016. Toen waren dat er nog 710.

Het aantal bijstandsuitkeringen daalt landelijk in 2017 met 1,407o. In Steenbergen nam het aantal 
uitkeringen in 2017 af met 5,307o. De instroom in de bijstand betrof in 2017 112 uitkeringen en de 
uitstroom 131. Het grootste percentage daarvan stroomde uit naar werk.



Het is goed om te zien dat de cijfers aantonen dat onze inwoners profiteren van de economische groei in 
de regio West-Brabant.
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