
 

 

Lokaal FNV West Brabant 
 

Een sociaal akkoord West-Brabant! 

 

Voor duurzame banen en bestaanszekerheid. 

 

De FNV wil na de verkiezingen van 21 maart aanstaande in gesprek met de nieuwe colleges van de 

gemeenten, die samen de arbeidsmarkt regio West-Brabant vormen, om te komen tot een 

activerende arbeidsmarkt voor West_Brabant. Die gesprekken dienen te leiden naar een 

allesomvattend plan voor duurzame banen en bestaanszekerheid. Gemeenten verschuilen zich te 

vaak achter de landelijke regels en trekken zich ook te vaak terug achter de eigen gemeentegrens 

waardoor een integraal arbeidsmarktbeleid in West-Brabant niet, of maar fragmentarisch van de 

grond komt. 

 

Tijdens de crisis waren de reorganisaties en faillissementen aan de orde van de dag en puilden de 

kaartenbakken van het UWV en van de gemeenten uit met kaarten van mensen die op zoek waren 

naar werk. Tegen de stroom van massaontslagen in, lag er ook nog de opdracht voor de gemeenten 

en sociale partners (VNO/NCW West-Brabant en de FNV) om arbeidsgehandicapten aan het werk 

te helpen in het reguliere bedrijfsleven. Tevens moesten de gemeenten beschutte werkplekken 

creëren voor mensen die op de wachtlijsten voor de sociale werkvoorziening stonden. 

Met name bij het zorgen voor beschutte werkplekken hebben de gemeenten niet geleverd wat ze 

moesten leveren. 

 

Er wordt wel veel gesproken over de arbeidsmarkt West-Brabant in diverse samenstellingen en 

vormen, maar van een integrale aanpak is (nog) geen sprake. De FNV wil dat veranderen met een 

arbeidsmarktagenda voor de toekomst. Wat zijn de stippen aan de horizon betreffende de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de behoeften van bedrijven aan gekwalificeerd personeel en 

hoe bereiken we dat dit gekwalificeerd personeel ook beschikbaar is? 

 

Daarom wil de FNV na de verkiezingen de handschoen oppakken met de nieuwe colleges van de 

gemeenten en het Rpa. Ook wil de FNV aanschuiven bij de verschillende informateurs om haar plan 

voor duurzame banen en bestaanszekerheid toe te lichten en om het plan op te nemen in de 

verschillende coalitieakkoorden. 

 

Wat is nodig om te komen tot een integrale arbeidsmarkt West-Brabant en wat wil de FNV? 

 

1. Nieuwe banen dienen duurzame banen te zijn. 

2. Werken met behoud van uitkering zal enkel worden ingezet als proefplaatsing die 



uiteindelijk moeten leiden tot een duurzame baan. 

3. Om mensen arbeidsfit te maken zijn activeringsprogramma's nodig met gerichte scholing. 

4. In West Brabant wil de FNV dat we de BUIG gelden (Bundeling Uitkeringen 

Inkomensvoorziening Gemeenten) regionaal bundelen via een regionale solidariteitsafspraak tussen 

alle gemeenten die deel uitmaken van de arbeidsmarktregio West-Brabant. 

5. De social-return gelden worden ingezet om banen te creëren aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt. Extra toezicht en onderhoud van de openbare ruimte is een van de mogelijkheden om 

maatschappelijke nuttig en nodig werk te creëren en dat zal ook het welbevinden van mensen 

verbeteren. 

6. De tegenprestatie zal enkel worden ingezet als dat zal leiden tot een betere positie op de 

arbeidsmarkt en op een duurzame baan voor de betrokken bijstandsgerechtigden. Tevens moet die 

tegenprestatie passen binnen de kennis en kunde van de betrokkene. Ook moet de tegenprestatie 

motiverend zijn door de mogelijkheid op bijverdienen in de bijstand mogelijk te maken. 

7. Schaf het verplicht solliciteren voor mensen in de bijstand af. Zowel werkgevers als 

werkzoekenden hebben er niets aan als mensen moeten solliciteren op banen waar ze niet voor zijn 

gekwalificeerd. Het is het rondpompen van sollicitatiebrieven zonder perspectief en het steeds 

afgewezen worden werkt demotiverend. In plaats van die sollicitatieverplichting dienen er 

activeringsprojecten te worden gestart om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. 

8. Bestaanszekerheid = duurzame werkgelegenheid met een loon waarmee iemand die werk 

vindt in zijn eigen onderhoud kan voorzien. 

9. Een regionale arbeidsmarktpool met kansrijke werkelozen zal de kansen op werk vergroten. 

Werkgevers, vakbonden en overheid gaan onderzoeken of en hoe dit te realiseren waarbij de FNV 

graag verwijst naar het model van Deltametaal Zuid Holland. 

10. Er dient een  Human Capital agenda te komen en een economische agenda om de bedrijven 

te vinden bij het beschikbare of geschikt te maken arbeidskapitaal en andersom. 

11. Bij aanbestedingen dient kwaliteit voorop te staan en niet de goedkoopste aanbieder. 

 

Dit plan zal Frans Szablewski, namens de FNV, op 21 maart aanstaande indienen en toelichten 

tijdens de vergadering van het Rpa (Regionaal platform arbeidsmarkt) West-Brabant. Op deze dag 

zal het Rpa voor het laatst in de huidige samenstelling bijeen zijn, want na de verkiezingen van 

diezelfde 21 maart zullen waarschijnlijk andere wethouders namens de aangesloten gemeenten 

zitting nemen in dat Rpa. 

 

Daarom zullen gesprekken over dit FNV plan voor duurzame banen en bestaanszekerheid in eerste 

instantie gepresenteerd worden aan de informateurs van de gemeenten die de arbeidsmarktregio 

Breda zijn. Aan die presentatie koppelen wij het dringende verzoek om in de coalitie akkoorden op 

te nemen dat dit plan op regionaal niveau (het Rpa) zal worden uitgewerkt. De FNV is er klaar voor 

en West-Brabant heeft recht op DUURZAME BANEN MET BESTAANSZEKERHEID. 
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