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Geachte raadsleden, 
 
Net als vorig jaar doen wij in een jaarverslag verslag van allerlei activiteiten in de Arbeidsmarktregio 
Gorinchem. 
 
De arbeidsmarktregio Gorinchem is een uitvloeisel van de wet SUWI (Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en 
Inkomen). Hierin is ondermeer vastgelegd dat er één aanspreekpunt is voor werkgevers in een 
arbeidsmarktregio, er één registratiesysteem is van vacatures en werkzoekenden en dat er per regio een 
arbeidsmarktagenda en samenwerkingsafspraken worden gemaakt. Het ging in 2017 om de samenwerkende 
gemeenten: Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard en 
Zederik. 
 
Bijgaand treft u het Jaarverslag 2017 aan inzake het realiseren van de doelstellingen van de arbeidsmarktregio 
in samenwerking van Onderwijs, Ondernemers en Overheid.  
Ook dit jaar was het Regionaal Arbeidsmarkt Platform (RAP) actief [zie blz. 5]*, het portefeuillehouders overleg 
[blz.6], het Regionaal Werkbedrijf [blz.7], het Werkgevers Service Punt AV-regio, een samenwerking van Avres 
en UWV [blz. 10] en het Leerwerkloket Alblasserwaard-Vijfheerenlanden [blz.11].  
Belangrijkste gemeentelijk uitvoeringsorgaan van het arbeidsmarktbeleid is Avres [blz. 12-15].  
Daarnaast is de Stichting School & Bedrijf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden [blz.20/21] heel actief om de goede 
verbindingen te leggen tussen werk en leren. 
 
Nieuw instrument in 2017 in de Arbeidsmarktregio is het AV-ontwikkelingsfonds dat startende ondernemers of 
uitbreidende ondernemers met een renteloze lening op weg kan helpen. [blz.16] In 2017 werden drie leningen 
verstrekt. 
 
Een lang gekoesterde wens, om een HBO ICT opleiding te starten in Gorinchem, werd in september vervuld 
met de start van een duale HBO ICT opleiding in samenwerking van de HBO Drechtsteden en Da Vinci. Gestart 
werd met 30 deeltijd-studenten. 
 
Het WSP AV regio is ook dit jaar weer een vertrouwd adres als aanspreekpunt voor werkgevers in de regio met 
aansprekende resultaten.  
Het Leerwerkloket heeft 155 kandidaten gesproken (alle leeftijden), het jaar daarvoor 114. Meer dan de helft 
van deze kandidaten heeft geen startkwalificatie. De Matchmaker aanpak, gericht op jongeren van 18-27 
zonder startkwalificatie realiseerde een flinke (63) uitstroom naar werk, school of zorg. 
 
De WW-uitkeringen daalde in de regio met 24%. In het kader van de Banenafspraak zijn 120 extra banen 
gerealiseerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
In de Evenementenhal werd in juni een succesvolle editie van GAME ON georganiseerd door School en Bedrijf. 
[blz. 21]. 
 
De beroepsbevolking groeide in 2017. Dit komt vooral door de groei van de totale bevolking. De bruto 
participatiegraad (het aandeel van de beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking) loopt heel licht op 
tot 71,5% in 2017. Dit is fors hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit komt onder andere omdat de regio het 
laagste werkloosheidspercentage heeft van Nederland. Het UWV geeft veel informatie via de Regionale 

Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie, deze is tevens hier online te vinden. 
Eind 2017 is de gemeente Hardinxveld-Giessendam overgestapt naar de Arbeidsmarktregio Drechtsteden, 
zodat vanaf 1 januari zes gemeenten samenwerken binnen de Arbeidsmarktregio Gorinchem. 

 
 

 

 

DEZE NIEUWSBRIEF IS BESTEMD VOOR DE GEMEENTERADEN MET INFORMATIE UIT DE GR ALBLASSERWAARD-    

VIJFHEERENLANDEN inzake de Arbeidsmarktregio Gorinchem. 

https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/publicaties-over-regios/regionale-maandcijfers-arbeidsmarktinformatie

