IEDEREEN
EN IEDER WERK
IS VAN WAARDE
Onder deze titel heeft de gemeente Gennep in 2020 haar arbeidsmarktvisie
opgesteld. We gaan een samenwerkingsnetwerk opbouwen om hieraan vorm
te geven. In deze samenvatting leest u waarom we dat gaan doen.
WAT WILLEN WE?
• Gennep wil een aantrekkelijke vestigingsplek
zijn en blijven voor inwoners en ondernemers.
• De gemeente wil een voortrekkersrol
	vervullen om inwoners, ondernemers en
onderwijs bij elkaar te brengen.
• We willen helpen uitval van mensen op de
arbeidsmarkt te voorkomen, en:
• Toegang tot de arbeidsmarkt te ondersteunen.
HOE IS DE SITUATIE IN GENNEP?
Gennep heeft een gezonde arbeidsmarkt. Er zijn
evenveel banen als werkenden. Wel is er een
levendige forensenbeweging. Ongeveer 60% van
de werkende Gennepenaren werkt buiten onze
eigen gemeente De pendel met de aangrenzende
gemeenten in het Land van Cuijk en het Rijk van
Nijmegen is daarbij het grootst.
Onze bedrijven kampen met krapte van
personeel. Bedrijven hebben omzetverlies door
openstaande vacatures. Tegelijk zijn er nog veel
inwoners die in de arbeidsmarkt aan de kant
staan. In nauwe dialoog met de bedrijven wil de
gemeente helpen vraag en aanbod bij elkaar te
brengen.
Als zorgstad heeft Gennep ook nog een bijzondere uitdaging. Hier wonen méér dan in andere
gemeenten mensen met een beperking die
passend werk zoeken. Voor die inwoners en hun
werkgevers heeft de gemeente extra aandacht
en ondersteuning.

WAT GAAN WE DOEN?
De sleutel is partnerschap: de arbeidsmarkt
maak je samen. We willen een hechte samenwerking realiseren tussen gemeenten,
werkgevers en onderwijs. En we luisteren goed
naar de behoeften van die partners en inwoners.
Daarnaast bevorderen we dat:
• Onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar
aansluiten.
• Er onderwijskansen zijn voor zij-instromers
en herintreders.
• Informatie over vacatures en werkzoekendengegevens goed toegankelijk zijn zodat werkzoekenden en werkgevers elkaar snel
kunnen vinden.
• Arbeidsmigratie wordt ondersteund, met zorg
voor zowel de belangen van onze inwoners als
die van de arbeidsmigranten.
Om dit te realiseren nodigen wij in 2020 lokale
en regionale werkgevers, onderwijsinstellingen
en andere relevante partners uit om een
samenwerkingsnetwerk op te bouwen.
WAT KUNT U DOEN?
Hebt u iets te bieden of iets te winnen bij het
samenwerkingsnetwerk? Of heeft u ideeën die
u met ons wilt delen? Neemt u dan contact
op met de gemeente Gennep via
gemeente@gennep.nl of 0485 - 494141.
Vermeld daarbij dat u contact zoekt over de
Arbeidsmarktvisie.
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