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Contactpersonen werkgeversteam

Kijk voor meer info op de websites van UWV en KempenPlus

Transport & Logistiek / Zakelijke Dienstverlening / Productie / Techniek / Detailhandel

Frank Brackel • 06-1134 9439 • frank.brackel@uwv.nl

Bouw / ICT / Agrarisch / Onderwijs / Techniek

Ron Flipsen • 06-2130 5701 • ron.flipsen@uwv.nl

Productie / Techniek / Transport & Logistiek

Suzanne van Gompel • 06-1559 2635 • suzanne.vangompel@uwv.nl

Zorg / Welzijn / Schoonmaak / Horeca / Detailhandel

Kim Vrolijk • 06-1016 9722 • k.vrolijk@kempenplus.com

https://www.uwv.nl/werkgevers/index.aspx
https://www.kempenplus.com/
mailto:frank.brackel@uwv.nl
mailto:ron.flipsen@uwv.nl
mailto:suzanne.vanGompel@uwv.nl
mailto:k.vrolijk@kempenplus.com
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Voorwoord

In een tijd waarin we dachten dat we na de coronatijd weer terug zouden gaan naar de ‘oude 

tijd’ met de bekende uitdagingen worden we plots geconfronteerd met een vreselijke oorlog 

die zich op nog geen 1800 km van de Kempen afspeelt. Het raakt ons allemaal wat daar gebeurt

en we zien in de Kempen hele mooie initiatieven waarbij inwoners en bedrijven samenwerken 

om de getroffen mensen in Oekraïne te helpen. Deze saamhorigheid is hartverwarmend!

De economische gevolgen zijn nu al sterk merkbaar zorgen voor heel veel onzekerheid waarbij veel 

werkgevers te maken hebben met 2 hoofdpijndossiers: Beschikbaarheid van Mensen én Materialen. 

Deze Arbeidsmarktupdate geeft u inzicht in de laatste ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in de 

Kempen met cijfers, een overzicht van actuele wetswijzigingen, inspirerende voorbeelden van 

werkgevers en mooie samenwerkingsverbanden tussen overheid en werkgevers in de Kempen. 

“Samenwerken gaat beter als je elkaar begrijpt”

Wij zijn jullie gids in de complexe arbeidsmarkt!

Als Werkgeversservicepunt de Kempen helpen wij werkgevers, kosteloos, met personele 

vraagstukken om zo hun bedrijfsdoelen te bereiken. Wij geloven in de kracht van een divers 

personeelsbestand en helpen mensen met of zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Met onze kennis, 

toegang tot werkzoekenden en zakelijk netwerk wijzen wij, als publieke dienstverlener, werkgevers

de weg op de complexe arbeidsmarkt. Wij kennen de regelingen en de arbeidsmarktsituatie. Door 

onze brede rol en ons grote regionale en landelijke netwerk beschikken we over up-to-date kennis 

over de arbeidsmarkt die we voor individuele werkgevers specifiek weten te maken.

Vragen?

Neem contact op met een van de accountmanagers. We helpen je graag!

Arbeidsmarktupdate april 2022
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1. Facts arbeidsmarkt Noord-Brabant en de Kempen
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De krapte op de arbeidsmarkt blijft zich manifesteren

In februari 2022 werden in de provincie Noord-Brabant 28.467 WW-uitkeringen verstrekt. Dat is 

een daling met 2,4% in vergelijking met de maand ervoor.  De krapte op de arbeidsmarkt blijft zich 

manifesteren. Vooral vacatures voor ICT-ers en technisch personeel zijn moeilijk(er) in te vullen. 

Ook de personeelswerving in de zorg komt onder steeds grotere druk te staan. In deze sector is er 

sprake van een dubbele vergrijzing. Meer ouderen zorgen voor een toename van de vraag naar 

zorg, terwijl aan de andere kant veel werknemers de sector de komende jaren zullen verlaten als 

gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

65.000 openstaande vacatures

CBS wijst drie oorzaken aan voor de 

(uitzonderlijke) krapte op de arbeidsmarkt. 

Op de eerste plaats wordt gewezen op de 

sterke groei van de economie waardoor de 

vacaturemarkt een recordhoogte heeft 

bereikt. In het laatste kwartaal van 2021 

stonden er in Noord-Brabant ruim 65.000 

vacatures open. Dat is hoger dan vóór de

In februari 2022 werden in de 
provincie Noord-Brabant 28.467 

WW-uitkeringen verstrekt.

-2,4%
ten opzichte van januari 2022. 

coronacrisis. Vóór de crisis (eind 2019) stonden er ruim 42.000 vacatures open. Als we inzoomen 

op Zuidoost-Brabant dan zien we dat de arbeidsmarkt zeer krap is met gemiddeld 4,2 openstaande 

vacatures per direct inzetbare werkzoekende (landelijk ligt dat lager, namelijk 3,8).

Vergrijzing Zuidoost-Brabant

Veel 60-plussers verlaten de komende 

jaren de arbeidsmarkt. Absoluut gezien 

is het aantal 60-plussers het grootst in 

de sectoren industrie, zorg & welzijn 

en onderwijs. Deze sectoren zullen op 

korte termijn met een relatief grote 

uitstroom van werknemers 

geconfronteerd worden.
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Geregistreerde Werkzoekenden - De Kempen
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Hoe ziet de werkzoekendenpopulatie er uit? Sinds medio 2018 publiceert UWV gegevens over het 

aantal geregistreerde werkzoekenden bij UWV. Dit zijn mensen met een WW, bijstand, Wajong, 

WGA of WAO-uitkering die dienstverlening ontvangen van UWV of gemeenten, en/of een actief cv 

op werk.nl hebben. Deze registratie maakt een onderscheid naar personen met dienstverband en 

personen zonder dienstverband en komt tot stand door een koppeling van verschillende systemen. 

Eind 2021 waren er in de Kempen 1.949 werkzoekenden zonder dienstverband en beschikbaar voor 

werk. Ter illustratie, dit is ongeveer 12% minder dan eind 2017. Niet iedere werkzoekende is 

geheel werkloos. Zo is een groot deel van de mensen met een WW-uitkering gedeeltelijk aan het 

werk waardoor er nog een aanvullend WW-recht bestaat. Een groot deel van de WW-groep is 

afkomstig uit beroepen met een (financieel) administratief karakter.

Ontwikkelingen Geregistreerde werkzoekenden
UWV (GWU) zonder dienstverband in de Kempen

WW
37%

WIA/WAO
17%

Wajong
6%

Bijstand
39%

Nugger
1%

Type uitkering | Geregistreerde Werkzoekenden
UWV | zonder dienstverband

WW WIA/WAO Wajong Bijstand Nugger

< 27 jaar
7%

27-50 jaar
41%

>= 50 jaar
52%

Leeftijd | Geregistreerde Werkzoekenden UWV | 
zonder dienstverband

< 27 jaar 27-50 jaar >= 50 jaar
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2. Actualiteiten wet- en regelgeving
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STAP-budget
STAP-budget is een nieuwe vergoeding voor scholing en staat voor Stimulering van de 

Arbeidsmarktpositie. Met dit budget kunt u uw positie op de arbeidsmarkt verbeteren. U kunt een 

vergoeding van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen om te gebruiken voor scholing. Deze 

vergoeding vervangt de belastingaftrek voor studiekosten bij de inkomstenbelasting.

Let op: Het STAP-budget is beperkt. In 2022 is er € 160 miljoen beschikbaar. Dit budget is 

verdeeld over 5 aanvraagperiodes. Hiermee kunnen ruim 160.000 personen scholing volgen. Meer 

informatie over het beschikbare budget en de aanvraagperiodes vindt u op het STAP-portaal.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Via deze link kunt u een pdf downloaden met alle belangrijke data met betrekking tot de NOW. 

Zorg ervoor dat u de eindafrekeningen op tijd aanvraagt. Anders moet u alle ontvangen NOW-

steun van de betreffende periode terugbetalen.

Werk aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen
Vluchtelingen uit Oekraïne die willen werken kunnen nu, met de vrijstelling van de 

tewerkstellingsvergunning (TWV), makkelijker in Nederland aan het werk. De vrijstelling geldt 

per 1 april 2022. Wel moet de werkgever melding doen bij UWV van het in dienst nemen van een 

vluchteling uit Oekraïne, om het risico op misstanden te signaleren en te verkleinen.

De TWV-aanvragen die zijn ingediend tussen 4 maart en 1 april worden automatisch omgezet in 

een melding. Tot en met 15 april geldt er een overgangsperiode waarin werkgevers de 

mogelijkheid hebben om een melding te doen, ook als de werkzaamheden al gestart zijn.

Zie voor meer informatie het nieuwsbericht op de website van UWV. 

https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/overzicht-aanvraagperiodes-now.pdf
https://lnkd.in/dC6d64fv
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Wet Inburgering
Het inburgeringsstelsel is veranderd. Per 1 januari 2022 is er een Nieuwe Wet Inburgering in 

werking getreden. Gemeenten hebben nu een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers 

die inburgeringsplichtig zijn.  Het doel van de nieuwe wetgeving is dat inburgeringsplichtigen zo 

snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze daarnaast zo snel mogelijk gaan werken. 

Wat zijn de belangrijkste veranderingen: 

• De gemeente gaat de nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering. Voorheen lag de 

verantwoordelijkheid grotendeels bij de nieuwkomers zelf.

• Iedereen krijgt inburgering op maat. Dit houdt in dat alle nieuwkomers een persoonlijk Plan 

voor Inburgering en Participatie krijgen (een PIP).

• Dualiteit, dat wil zeggen inburgeren én werken tegelijkertijd. Het is belangrijk dat 

nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in de samenleving. 

Potentieel aan arbeidskrachten

De doelstelling om zo snel mogelijk aan het werk te 

gaan biedt ook kansen voor werkgevers. Geeft u de 

nieuwkomers een kans om zich te oriënteren op de 

regionale arbeidsmarkt? In samenwerking met 

KempenPlus kunnen er bijvoorbeeld excursies 

worden georganiseerd, kunnen kandidaten een 

proefdag meedraaien of kan er een taal-werkstage 

worden aangeboden.

Ziet u de mogelijkheden? Neem dan contact op met Kim Vrolijk, accountmanager KempenPlus via 

06-1016 9722 of k.vrolijk@kempenplus.com. Wij komen graag naar u toe om de verschillende 

opties met u te bespreken en te bekijken welke vorm het beste bij uw bedrijf past.
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3. Anders denken en mooie matches

Er zijn voldoende mensen in de Kempen voor 

het invullen van de openstaande vacatures. 

Maar er is een grote mismatch tussen vraag 

en aanbod. Dit vraagt bij zowel de 

werkzoekenden als werkgevers om anders te 

gaan denken. Graag delen we de kijk én de 

praktijk van werkgevers uit De Kempen op dit 

‘anders denken’ bij het werven van personeel.

Een kleine greep uit
onze mooie matches:

Winkelmedewerker
bij Kringloop De Kempen in Eersel

Schoonmaakmedewerker
bij Schoonmaakbedrijf Roefs in Bladel

Metaalbewerker
bij Barbas in Bladel

Cleanroom medewerker
bij Wilvo in Bergeijk

Winkelmedewerker
bij Spar enjoy camping Ter Spegelt

Magazijnmedewerker
bij Alius in Eersel

Wilt u ook een mooie match?
Wij helpen u graag!

Ik heb naar de bestaande functies gekeken en vooral gekeken naar wat er echt

nodig is. Yvette – Tante Thee Eten & Drinken – Bergeijk

Hiermee heb ik functies opgeknipt in taken die wellicht voor een breder publiek in te vullen zijn. 

Iemand die de tafels afruimt en schoon maakt. En dat kan ook een dame van 65+ zijn, geen 

probleem! Zo zoeken we ook een kok (die kan werken op zondag, maandag en dinsdag) en een 

afwasser op doordeweekse dagen. In het weekend zijn er namelijk weekendhulpen. Alleen 

afwassen van 13:00-16:00 uur kan voor sommigen een mooi begin van een nieuwe carrière zijn. 

Vaste functies bestaan er bij ons niet meer, iemand die wil en bij ons past, komen we graag mee in 

gesprek. Dan kunnen we kijken of er een passende taken zijn. We vergroten onze Tante Thee 

familie namelijk heel graag!
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Bij Wilvo denken we niet alleen aan wat iemand nu al kan, maar ook waar

onbenutte potentie ligt. Kaïn Hendriks, HR-adviseur, WILVO Group

In de extreemste gevallen weet de sollicitant of werknemer zelf nog niet eens dat hij of zij over 

deze potentie beschikt. Zo’n succesverhaal heeft zich de afgelopen maand nog voorgedaan toen 

een alleenstaande moeder van twee kinderen bij Wilvo binnenstapte met de goede hoop om in

aanmerking te komen voor een functie op de Montage-afdeling. Na een goed gesprek over haar 

interesses, leergierigheid en haar fascinatie voor de laswereld sprong ze een gat in de lucht toen

ze een dag later te horen kreeg dat ze niet in aanmerking kwam voor een montagefunctie maar 

voor een intern traineeship als  lasser. Deze week krijgt ze te horen dat ze met overtuiging door 

haar proeftijd komt.

Bij Faes proberen we voor onze vacatures dan ook veel meer te kijken naar de 

competenties en motivatie van kandidaten dan naar de relevante kennis en 

ervaring voor een bepaalde functie. Edwin van der Linden / HR Manager

De arbeidsmarkt is momenteel krapper dan ooit. Bij Faes proberen we voor onze vacatures dan 

ook veel meer te kijken naar de competenties en motivatie van kandidaten dan naar de relevante 

kennis en ervaring voor een bepaalde functie. Helaas is dit niet voor alle functies mogelijk, voor 

bepaalde functies in productie en op kantoor is een bepaalde specifieke kennis en ervaring nu 

eenmaal vereist. Afhankelijk van de functie kijken we ook hier wel of we eventueel kandidaten 

binnen een bepaalde periode kunnen opleiden. We besteden bij Faes vervolgens veel tijd en 

aandacht aan het ‘onboarden’ (training/opleiding) van nieuwe medewerkers. Dit niet alleen om de 

nieuwe medewerkers snel inzetbaar te maken (wat zeker ook meespeelt) maar vooral ook om ze 

zich thuis te laten voelen bij Faes en hen hiermee voor lange tijd aan het bedrijf te binden. 
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Een parel van KempenPlus bij De Maaltijdservice in Veldhoven
Hoe verklein je de afstand tot de arbeidsmarkt? Geef mensen een opstapje! Dan kunnen ze 

doorstappen naar een werkervaringsplek, stageplaats of betaald werk. Bij De 

Maaltijdservice in Veldhoven creëren ze zo instapmomenten voor mensen die moeilijk aan 

de bak komen. Vaak met succes. “Iedereen verdient een kans,” zegt manager Cees Hoefs. 

“En Ghassan Aljbawi heeft die met beide handen aangegrepen.”

Maar eigenlijk doen we meer dan bezorgen alleen. We maken een praatje, controleren de 

bestellijst, helpen deze invullen, zetten de maaltijd in de koelkast en houden een oogje in het zeil. 

Met 15 gekoelde bestelwagens werken we in de driehoek Tilburg – Nijmegen – Roermond. Alle 

maaltijden komen uit de gespecialiseerde keuken van de Sligro Food Group. Zo ontzorgen we de 

mantelzorgers en de thuiszorg.”

Hart voor mensen

“De Maaltijdservice is een sociale onderneming,” vertelt 

Cees Hoefs. “Het is een bedrijf vóór mensen dóór mensen. 

Met 500 vrijwilligers en 20 vaste krachten bezorgen wij 

maaltijden bij iedereen die niet meer kan of wil koken. 

Veelal zijn dat mensen voor wie niet alles meer 

vanzelfsprekend is. Denk aan ouderen, mensen die 

revalideren of net uit het ziekenhuis komen. 

De herstart van Ghassan Aljbawi

“KempenPlus en De Maaltijdservice kennen elkaar en 

kunnen goed met elkaar overweg. Vrijwilligers, herintreders 

en jongeren met een rugzakje kunnen bij ons dankbaar werk 

doen. Zo klopte Petra Smetsers, werk- en participatiecoach 

van KempenPlus vorig jaar bij ons aan. Of wij nog een 

opstapje hadden voor vrijwilligerswerk. Zij had een gemoti-

veerde kandidaat die wegens medische omstandigheden een 

herstart moest maken: Ghassan Aljbawi, een Syrische 

vluchteling met inmiddels een Nederlands paspoort.
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Oh ja, hij heeft ervaring in de catering en een rijbewijs heeft hij ook al. Een nieuwsgierig iemand 

met een open geest en hij houdt van aanpakken. Als het Nederlands hem even te moeilijk wordt, 

gaat hij door in het Engels. Ik kom mee als hij bij je gaat solliciteren. Oké?”

Contract voor 2 dagen

“Ghassan Aljbawi is hét voorbeeld van ik kwam, ik zag, ik overwon. Het klikte direct. Als 

maaltijdbezorger is hij begonnen bij de kleine ritten, als vrijwilliger. Later is hij de grotere gaan 

doen. Je merkt aan alles dat hij gastronomische genen heeft. In Syrië organiseerde hij 

evenementen en banketten voor sjeiks en koninklijke families. En hier bij de mensen thuis 

informeert hij of alles naar wens is en of hij nog wat kan doen. Een natuurlijke charme en een 

innemende glimlach maken hem tot een geliefde bezorger. Hij heeft inzicht, overzicht en ziet wat 

er moet gebeuren. Een herstart werd een vliegende start. Ik heb hem een contract gegeven voor 

twee dagen per week. Nu werkt Ghassan hier al weer een jaar.”

Als een vis in het water

“Ghassan houdt van afwisseling, is altijd in voor iets nieuws en neemt het initiatief. Hij heeft 

focus. Hij maakt af waaraan hij begint. Tandje bijschakelen geen bezwaar. Als hem iets niet 

duidelijk is belt hij. De vrijheid is hem lief. Werk- en participatiecoach Petra Smetsers heeft alles 

goed voorbereid. Ghassan is hier perfect op zijn plaats. En Ghassan? Die voelt de stress uit het 

verleden wegvloeien. Hij heeft plezier. Geheel ontspannen werkt hij een strakke planning af, wat 

heel bijzonder is.”

“Of ik nog tips heb voor collega-

ondernemers? Geef mensen een 

kans. Een opstapje doet soms 

wonderen. Voor je het weet heb je 

een buitenkansje. Met Ghassan

hebben wij een parel.”
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Ondanks hun brok levenservaring en sterkt arbeidsethos, hebben 

veel 50 plussers moeite met solliciteren. Om 50-plussers te 

ondersteunen in hun zoektocht naar een baan deelt een Kempen 

buddy belangeloos zijn of haar kennis, ervaring en contacten aan een 

werkzoekende 50-plusser. 

Na een eerste succesvolle ronde hebben we afgelopen periode een 

tweede ronde “Een Buddy werkt!” succesvol afgesloten. Natuurlijk 

gaan we met deze mooie samenwerking tussen Kempenaren door. 

Mocht u interesse hebben om als Buddy deel te nemen stuur dan een 

e-mail naar Frank Brackel.

Voor een overzicht van alle Kempen Buddy’s en wat hun persoonlijke 

motivatie waren om mee te doen kijk op de website van KempenPlus.

4. Kempen Buddy’s

mailto:frank.brackel@uwv.nl
https://www.kempenplus.com/kempenbuddys/
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Maand van Leren en Werken

In de maand april organiseert het Leerwerk-

loket Zuidoost-Brabant in samenwerking met 

partners in de regio de Maand van Leren en 

Werken met als verbindend thema Leven Lang 

Ontwikkelen. In het programma zijn ook twee 

interessante activiteiten voor werkgevers 

opgenomen. Laat je inspireren!
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5. Leven Lang Ontwikkelen

Natasja Muskens

Adviseur Werkgeversdiensten

Leren en Werken

06 - 5168 7959

natasja.muskens@leerwerkloket.nl

Samen met bedrijven ontwikkelt Summa & Bedrijf het onderwijs van de toekomst. Zo spelen we in 

op nieuwe ontwikkelingen en vragen. Leveren we maatwerk, passend bij de leerbehoefte van jouw 

bedrijf of branche. Zodat talent kan blijven groeien. Zodat bedrijven kunnen blijven groeien. Hoe 

we dat doen vertellen we graag in dit interactieve webinar.

Kijk op de website van het Leerwerkloket voor meer informatie en om je aan te melden.

https://zuidoostbrabant.leerwerkloket.nl/
https://zuidoostbrabant.leerwerkloket.nl/regionaal-evenement/borg-de-toekomst-van-jouw-bedrijf
https://zuidoostbrabant.leerwerkloket.nl/regionaal-evenement/borg-de-toekomst-van-jouw-bedrijf

