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1 Inleiding 

De arbeidsmarkt verandert en daarmee ook het beleid en de instrumenten die de overheid inzet. 
De overheid streeft er enerzijds naar het beleidsinstrumentarium te vereenvoudigen en te veral-
gemeniseren. Anderzijds tracht de overheid in te spelen op de behoefte aan meer maatwerk voor 
specifieke doelgroepen van de arbeidsmarkt door ruimte te geven aan lokale initiatieven.  
 
De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft de afgelopen jaren een zodanige werkgelegenheidsgroei 
meegemaakt dat er sprake is van een krapte op de arbeidsmarkt. Mede hierdoor sluit de vraag 
naar en het aanbod van arbeid in een groot aantal gevallen niet goed op elkaar aan. Teneinde bij te 
dragen aan het oplossen van deze knelpunten heeft het gemeentebestuur van ’s-Hertogenbosch 
besloten een arbeidsmarktmonitor te ontwikkelen.  

 
Aangezien de gemeente ’s-Hertogenbosch een redelijk compleet beeld heeft van het aanbod aan 
arbeid in de gemeente maar slechts in beperkte mate zicht heeft op de lokale vraag naar arbeids-
krachten, zal het accent van de arbeidsmarktmonitor, conform de uitgangspunten, liggen op de 
vraag naar arbeid. Het primaire doel van de monitor is dan ook dat de verzamelde informatie over 
de lokale vraag naar arbeid, de afdeling Regie Arbeidsmarktbeleid beter in staat stelt een gericht 
arbeidsmarktbeleid te voeren. 
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2 Methode 

Ernst & Young heeft in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de gemeente  
’s-Hertogenbosch via het onderstaande stappenplan en onderzoeksmethode de arbeidsmarktmoni-
tor ontwikkeld. 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5

In kaart brengen 
van de vraag, 
aanbod en fricties 
van arbeidsmarkt 
in de  gemeente 
‘s-Hertogenbosch

Vaststellen van de 
informatie-
behoeften en de 
indicatoren

Bouwen van de 
arbeidsmarkt-
monitor

Vullen van de 
arbeids-
marktmonitor; 
uitvoeren van de 
nulmeting

Structurele 
verankering in 
de organisatie, 
communicatie-
strategie en 
uitvoering

Inzicht in 
arbeidsmarkt 
(kwalitatief en 
kwantitatief), en 
oplossings-
richtingen

Inzicht in 
informatiebe-
hoeften; beschik-
baarheid en 
indicatoren

Resultaten

Structuur, pro-
tocollen, vragen-
lijsten, logboek  
arbeidsmarkt-
monitor

Ingevulde 
arbeidsmarkt-
monitor op basis 
van nulmeting

Advies over  
kosten, inzet, 
afspraken t.b.v. 
zelfstandige 
uitvoering, incl. 
communicatie

 
Op basis van een beschrijving van de lokale arbeidsmarktsituatie, het huidige arbeidsmarktbeleid 
en de bevindingen uit de interviews met lokale ondernemers (stap 1) alsmede de beschikbare 
informatie binnen de gemeente is de informatiebehoefte vastgesteld (stap 2). Deze informatiebe-
hoefte is vertaald in een vragenlijst en verstuurd aan 2.500 ondernemers in de gemeente ’s-
Hertogenbosch (stap 3). De geretourneerde vragenlijsten (netto-respons 13%) zijn geanalyseerd 
en opgenomen in een nulmeting (stap 4). Tot slot is een advies over de organisatorische conse-
quenties gepresenteerd indien de gemeente de nulmeting in de toekomst zelfstandig zou willen 
uitvoeren (stap 5). 
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3 Conclusie 

Aan de hand van het voorgaande schema zal ingegaan worden op de belangrijkste conclusies ten 
aanzien van:  
– de situatie op de lokale arbeidsmarkt (paragraaf 3.1);  
– de bevindingen van ondernemers over de knelpunten op de lokale arbeidsmarkt  

(paragraaf 3.2); 
– de huidige informatiebehoefte van de gemeente (paragraaf 3.3); 
– de resultaten van de nulmeting (paragraaf 3.4); 
– de organisatorische consequenties van en uitvoering in eigen beheer (paragraaf 4.1 en 4.2). 

3.1 De situatie op de lokale arbeidsmarkt 

Hieronder volgen de belangrijkste conclusies over de situatie op de lokale arbeidsmarkt. Achter-
eenvolgens zal ingegaan worden op: 
– het aanbod: de werkgelegenheidsontwikkeling en beroepsbevolking; 
– de vraag: aantal vacatures naar opleiding; 
– de frictie tussen vraag en aanbod: gevolgen en oplossingsrichtingen. 
 
De aanbodkant van de lokale arbeidsmarkt 
Hieronder volgen de conclusies met betrekking tot de aanbodkant van de arbeidsmarkt. 
 
In 1999 vormen de zakelijke dienstverlening, de groot- en detailhandel en de gezondheidszorg, 
wat werkgelegenheid betreft, de belangrijkste sectoren in de economie van de gemeente ’s-
Hertogenbosch (47% van de totale werkgelegenheid). De werkgelegenheid is ten opzichte van 
1998 met 3,2% gegroeid. De sterkst groeiende sectoren in de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn de 
financiële en de zakelijke dienstverlening.  
 
De omvang van de beroepsbevolking van ’s-Hertogenbosch bedraagt 62.200 personen. Het aantal 
werkzame personen in de gemeente bedraagt 91.000.  
 
De belangrijkste kenmerken van de beroepsbevolking zijn: 
– 30% van de werkzame personen is afkomstig van buiten de gemeente; 
– 41% is vrouw. Het aandeel vrouwen in de beroepsbevolking ligt boven het provinciaal en 

landelijk gemiddelde; 
– 35% is hoogopgeleid, 38% heeft een middelbare opleiding en 27% een lage opleiding; 
– 30% van de beroepsbevolking werkt parttime; 
– 8% van de beroepsbevolking is allochtoon. 
 
De werkloosheid in Noordoost-Brabant (’s-Hertogenbosch) is de afgelopen jaren gedaald tot 
2,7%. De verwachting voor 2001 is dat dit percentage verder zal dalen naar 2,1%. 
 

Ernst & Young ILAS 



   6

 
In 1999 bedraagt het aantal Niet Werkende Werkzoekenden in Noordoost-Brabant 14.900 
personen. 55% daarvan behoort tot de leeftijdscategorie 25 tot 34 jaar, 41% heeft een lage 
opleiding. 
 
Er bestaat binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch een goed beeld over de aanbodkant van de 
lokale en regionale arbeidsmarkt. 
 
De vraagkant van de arbeidsmarkt1 
Hieronder volgen de conclusies met betrekking tot de vraagkant van de lokale arbeidsmarkt. 
 
Het totaal aantal openstaande vacatures bedraagt eind 1999, 2.880 vacatures en eind 2000, 5.083 
vacatures. De behoefte aan personeel (openstaande vacatures) in Noord-Brabant doet zich met 
name voor in de bedrijfstakken industrie, handel/horeca en overige niet commerciële dienstverle-
ning. 
 
48% van de vacatures in Noord-Brabant betreffen vacatures waarvoor een vbo en mbo-
opleidingsniveau wordt gevraagd.  
 
De informatie over de vraagkant is op dit moment op lokaal niveau onvolledig. De volgende 
redenen liggen hieraan ten grondslag: 
– het ontbreken van een accurate aanmelding van de vacatures door de ondernemers; 
– de statistieken over de vraag naar arbeid op gemeentelijk niveau worden door het CBS of 

andere regionale organisaties niet geregistreerd. 
 
De frictie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
Hieronder volgen enkele conclusies met betrekking tot de aansluiting tussen vraag en aanbod op 
de lokale arbeidsmarkt. 
 
De verhoudingscijfers die de ontwikkeling van arbeidsmarktkrapte, de vacaturegraad en het 
percentage moeilijk vervulbare vacatures weergeven tonen aan dat er zich majeure knelpunten 
voordoen in de aansluiting tussen de vraag en het aanbod in Noordoost-Brabant. 
 
Deze aansluitingsproblemen tussen de vraag naar en het aanbod aan arbeid in Noord-Brabant 
(inclusief ’s-Hertogenbosch) zijn vooral kwalitatief van aard. Er blijken voldoende personen 
beschikbaar, maar deze zijn veelal (nog) niet geschikt. In Noordoost-Brabant stonden er aan het 
einde van 1999 tegenover elke vacature vijf (Niet Werkende) werkzoekenden.  
 
De belangrijkste gevolgen van de arbeidsmarktkrapte zijn: 
                                                 

1 Geen gegevens zijn beschikbaar over de aantal vacatures in ’s-Hertogenbosch. Daarom zijn gegevens gehanteerd 
die betrekking hebben op Noord-Brabant. 
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– daling van de werkeloosheid; 
– rem op flexibilisering; 
– groeivertraging en hindering bij innovatie; 
– vroegtijdige schoolverlaters; 
– verbetering positie allochtonen; 
– arbeidsvoorwaardenverbetering en toename werkdruk. 
 
Mogelijke oplossingenrichtingen voor de knelpunten op de arbeidsmarkt zijn:  
– vergroting van de participatie door onder andere het inzetten van de ‘stille reserve’; 
– behouden van oudere werknemers; 
– voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid; 
– onderwijs en scholing. 

3.2 De meningen van de ondernemers met betrekking tot de vraag naar arbeid 

Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen uit de interviews die gehouden zijn met enkele 
lokale ondernemers over de arbeidsmarktbehoeften en de knelpunten die zich voordoen in het 
verkrijgen van voldoende gekwalificeerd personeel. 
 
De krapte op de arbeidsmarkt doet zich volgens de ondernemers in de gemeente  
’s-Hertogenbosch voor in alle sectoren. Het tekort aan personeel is op alle niveaus zichtbaar, van 
laaggeschoold productiepersoneel tot hoogopgeleiden. De meeste problemen doen zich echter 
voor bij de MKB-ondernemingen of ondernemingen die werken op basis van korte contracten en 
met ongewone werkuren (detailhandel, schoonmaak) dan wel ondernemingen die relatief veel 
vacatures aanbieden waarbij specifieke uitvoerende vaardigheden worden gevraagd (bouw en 
zorg).  
 
Wat betreft de omvang van de vraag naar arbeid verwachten de ondernemingen dat gelet op de 
economische groei de stijging van de vraag zal aanhouden. De consequenties van de krapte op de 
arbeidsmarkt zullen zich dan ook in toenemende mate vertalen in een groeimijdend gedrag van 
ondernemingen, verbetering van de efficiëntie, tijdelijke sluiting of het niet meer accepteren van 
(relatief grote) orders. 
 
De eisen die ondernemers stellen aan de invulling van de vacatures veranderen onder druk van 
het tekort aan arbeid en worden in sommige gevallen neerwaarts bijgesteld. Opleidingseisen en 
ervaring zijn minder relevant geworden, motivatie en de beheersing van de Nederlandse taal zijn 
relatief belangrijker geworden.  
 
Om in de arbeidsvraag te kunnen voorzien worden ondernemers creatiever. Het zoekgebied en 
het aantal zoekkanalen worden uitgebreid. Initiatieven gericht op het behoud van personeel 
worden belangrijker en de arbeidsvoorwaarden worden aangepast. Er wordt meer geworven uit 
bijzondere doelgroepen. De doorstromings- en opleidingsmogelijkheden worden vergroot. 
Initiatieven op het gebied van imago-verbeteringen in sommige sectoren vinden plaats. Ook vindt 
deelname aan reïntegratietrajecten plaats.  
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De bedrijven die deel hebben genomen aan reïntegratie-trajecten blijken daar over het algemeen 
weinig positieve ervaringen mee te hebben. De ondernemers vinden de wet- en regelgeving veelal 
omslachtig.  
Van de gemeentelijke overheid wordt met name een faciliterende en coördinerende rol verwacht 
ten aanzien van het arbeidsmarktbeleid. Met name bij wat betreft de aansluiting van het aanbod 
op de vraag door middel van opleiding en begeleiding van het aanbod uit de ‘stille reserve’ 
enerzijds en de informering over het gemeentelijk dienstenpakket en de mogelijkheden van lokaal 
werkzame organisaties op dit gebied anderzijds. 

3.3 De informatiebehoefte van de gemeente ’s-Hertogenbosch 

Op basis van de bevindingen uit de interviews met de ondernemers, het verworven inzicht in de 
lokale arbeidsmarktsituatie en de gesprekken met leden van de begeleidingscommissie is de 
informatiebehoefte van de vraag naar arbeid van de gemeente vastgesteld en vertaald in een 
vragenlijst.  
 
Over de onderstaande aspecten van de vraag naar arbeid in de gemeente ’s-Hertogenbosch is 
meer informatie wenselijk: 
– ontwikkelingen van het aantal werknemers in naar sector en bedrijfsgrootte; 
– de omvang en de ontwikkeling van het aantal vacatures naar sectoren en bedrijfsgrootte; 
– de aard van de vacatures: vervangings- en uitbreidingsvraag;  
– de aard van de vacatures: opleidingsniveau, type dienstverband en functie; 
– de motieven die een rol spelen bij het vertrek van personeel of de bij de vacaturevervulling; 
– de strategie en het beleid van ondernemingen voor de werving van personeel; 
– de kwalificatie van werkzoekenden naar opleidingsniveau; 
– de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt; 
– ondersteuningsmogelijkheden op arbeidsmarktgebied van de gemeente en andere instanties. 

3.4 De resultaten van de nulmeting2 

Hieronder volgen de belangrijkste conclusies ten aanzien van de vraag naar arbeid3 in de gemeen-
te ’s-Hertogenbosch. 
 
Ontwikkelingen in aantal werknemers naar sector en bedrijfsgrootte 

                                                 

2 Op basis van een enquête onder 2.500 bedrijven uit 5 sectoren met een netto-respons van 13% 
3 Peildatum november 2000 
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– Bijna de helft van de ondernemingen verwacht in de komende twee jaar een toename van het 

aantal werknemers. Met name in de industrie en de zakelijke dienstverlening heeft men rela-
tief hoge groeiverwachtingen van de werkgelegenheid (respectievelijk 70% en 60%). 

– De verwachte groei is het grootst bij bedrijven met een bedrijfsomvang van 50-99 werkne-
mers. 

 
Aantal vacatures en ontwikkeling naar sector en bedrijfsgrootte 
– Ruim één derde van het aantal ondernemingen in de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft geen 

vacatures. 42% van het aantal ondernemingen heeft 1-5 vacatures. 
– Het gemiddelde aantal vacatures per onderneming in de gemeente ’s-Hertogenbosch blijkt iets 

meer dan drie te zijn. 
– Het gemiddelde aantal vacatures in de sector zorg en welzijn en de zakelijke dienstverlening 

zijn van de sectoren het hoogst (gemiddeld iets meer dan vier per bedrijf of instelling). In de 
sectoren bouw en detailhandel is het gemiddeld aantal vacatures per bedrijf het laagst (gemid-
deld iets meer dan 1).  

– Het gemiddeld aantal vacatures neemt toe naarmate de omvang van het bedrijf toeneemt.  
– Ondernemingen geven aan dat er sprake is van een krapte op de arbeidsmarkt. Bijna 30% van 

het aantal ondernemingen in de gemeente ’s-Hertogenbosch geeft aan dat er sprake is geweest 
van een toename van het aantal vacatures ten opzichte van vorig jaar.  

– De toename van het aantal vacatures in het afgelopen jaar ligt in de industrie boven het 
gemiddelde en in de sector zorg en welzijn alsmede in de sector bouw onder het gemiddelde. 
Ook bij bedrijven met een omvang van minder dan tien personen ligt de toename van het aan-
tal vacatures boven het gemiddelde. Blijkbaar is er binnen de sector zorg en welzijn een sta-
biele maar hoger dan gemiddelde behoefte aan personeel. 

– De ondernemingen verwachten dat de ontwikkeling van het aantal vacatures in de komende 
twee jaar een gelijke tred zal houden met de groei van het aantal werknemers. 

 
Aard van de vacatures: vervangings- versus uitbreidingsvraag 
– 45% van het totaal aantal vacatures wordt veroorzaakt door het vertrek van personeel (ver-

vangingsvraag). 55% van het totaal aantal vacatures wordt veroorzaakt door de behoefte van 
een onderneming aan uitbreiding van het huidige personeelsbestand (uitbreidingsvraag). 

– In alle sectoren, met uitzondering van de sector zorg en welzijn, is de uitbreidingsvraag groter 
dan de vervangingsvraag. Blijkbaar heeft de sector zorg en welzijn in de gemeente  
’s-Hertogenbosch veel moeite om haar personeel vast te houden.  

– De gemiddelde vervangingsvraag bij bedrijven groter dan honderd werknemers in de gemeen-
te ’s-Hertogenbosch is groter dan bij de kleinere bedrijven. Met name bij de bedrijven met een 
omvang van minder dan tien werknemers is de behoefte aan uitbreiding van het personeelsbe-
stand het meest groot. 

  
Aard van de vacatures: opleidingsniveau, type dienstverband en soort functie 
– Bij de openstaande vacatures is een middelbaar opleidingsniveau (mbo, havo, vwo) het meest 

gevraagd (39%). Ten aanzien van één op de vijf openstaande vacatures worden geen oplei-
dingseisen gesteld. 
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– In meer dan de helft (55%) van de vacatures betreft het functies met voltijd dienstverbanden. 

30% van de vacatures betreft deeltijdfuncties van 15 tot 36 uur. 
– Bijna een kwart van alle vacatures (24%) betreft medisch en verzorgende functies gevolgd 

door technische functies en ongeschoolde functies (beiden 17%) Relatief weinig functies be-
treffen functies in de automatisering en transport en logistiek, respectievelijk 4% en 2%.  

 
De motieven die een rol spelen bij het vertrek van personeel of vacaturevervulling 
– Primaire arbeidsvoorwaarden spelen een zeer belangrijke rol bij een eventueel vertrek of 

vervulling van een vacature. Deze motieven spelen een meer dan gemiddelde rol in de secto-
ren zorg en welzijn en de industrie.  

– Bij grotere bedrijven spelen de primaire arbeidsvoorwaarden een belangrijkere rol dan bij 
kleinere bedrijven. Bij kleinere bedrijven vormt het gebrek aan doorstroommogelijkheden een 
relatief belangrijk argument voor vertrek.  

– Relatief minder belangrijke vertrekmotieven zijn kinderopvang, de woningmarkt en het 
leefklimaat. 

 
De werving van personeel door ondernemingen en instellingen 
– 40% van de ondernemers in de gemeente ’s-Hertogenbosch hanteren voor de vacaturevervul-

ling informele kanalen. Een negatieve perceptie van het imago van de industriële sector en de 
sector zorg en welzijn zorgt er voor dat deze sectoren relatief veel gebruik maken van dit ka-
naal.  

– Van de dienstverlening van de gemeente (voor gesubsidieerde banen) wordt over het alge-
meen nauwelijks gebruik gemaakt. Een uitzondering hierop wordt gevormd door de zorgsec-
tor. Grotere bedrijven doen hierop vaker een beroep dan kleinere ondernemingen. 

– Ongeveer 50% van de ondernemingen geeft aan dat intensivering van de wervingskanalen 
belangrijk tot zeer belangrijk is. Ruim 54% van de ondernemingen in de gemeente ’s-
Hertogenbosch acht het belangrijk tot zeer belangrijk om de interne begeleiding van de nieu-
we medewerkers te intensiveren.  

 
De kwalificatie van werkzoekenden naar opleidingsniveau 
– Over het algemeen kwalificeren de ondernemers in de gemeente ’s-Hertogenbosch de sollici-

tanten op de vacatures ‘niet goed/niet slecht’. In de sector industrie is men duidelijk minder 
tevreden over de kwaliteit dan in de sectoren zorg en welzijn en de zakelijke dienstverlening.  

– 45% van de ondernemers vindt dat naarmate de opleidingseisen hoger liggen, het moeilijker is 
om de vacatures te vervullen.  

 
De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt 
– Over het algemeen kwalificeren de ondernemers in de gemeente ’s-Hertogenbosch de aanslui-

ting tussen onderwijs en arbeidsmarkt ‘redelijk goed’ (51%). 
– De tevredenheid hierover is het meest groot in de sectoren zorg en welzijn, handel en zakelij-

ke dienstverlening. In de bouwsector is men minder tevreden over de aansluiting (36%).  
 
De ondersteuningsmogelijkheden op arbeidsmarktgebied  
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– Meer dan de helft van de ondernemingen in de gemeente ’s-Hertogenbosch geeft aan geen 

behoefte te hebben aan ondersteuning of initiatieven ten behoeve van hun personeelsbeleid. 
Relatief veel (47%) van de ondernemingen geven aan geïnteresseerd te zijn in informatie over 
het aanbod van werkzoekenden in de gemeente.  
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4 Aanbevelingen 

Op basis van de bevindingen uit de interviews met de ondernemers, het verworven inzicht in de 
lokale arbeidsmarktsituatie, de resultaten van de nulmeting en huidige arbeidsmarktbeleid van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch doen we de volgende aanbevelingen. 

4.1 De gemeente ’s-Hertogenbosch en Regie Arbeidsmarktbeleid 

Het verdient aanbeveling om: 
− de resultaten van de nulmeting te hanteren voor het arbeidsmarktbeleid voor de komende twee 

jaar; 
− de arbeidsmarktinspanningen van de gemeente meer te richten op de sectoren zorg en welzijn 

alsmede de sector industrie. Met name ten behoeve van de zorgsector is een substantiële  in-
tensiveringsslag noodzakelijk; 

− de aandacht voor bijzondere doelgroepen (‘stille reserve’) in het arbeidsmarktbeleid van de 
gemeente te intensiveren (faciliteren, coördineren en informeren); 

− de gemeentelijke dienstverlening ten aanzien van gesubsidieerde banen meer onder de 
aandacht te brengen bij ondernemers in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit geldt met name 
voor de bedrijven met minder dan tien werknemers; 

− verder te investeren in trajecten waarbij werkzoekenden getoetst worden op hun motivatie en 
beheersing van de Nederlandse taal en daar waar nodig verbetertrajecten worden gestart; 

− het netwerk aan organisaties dat werkzaam is op het gebied van arbeidsbemiddeling en hun 
dienstverlening en mogelijke meerwaarde beter onder de aandacht brengen bij ondernemers in 
de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het initiatief ‘Nieuwe Kracht’ van de afdeling Regie Ar-
beidsmarktbeleid is hiervoor al een goede aanzet, echter het dient in een meer handzame en 
communiceerbare vorm te worden gepresenteerd.  

4.2 De organisatorische vormgeving en uitvoering in eigen beheer 

Het verdient aanbeveling om: 
– de huidige nulmeting over twee jaar te herhalen. Deze kan nagenoeg geheel uitgevoerd 

worden in eigen beheer. Hierbij dienen de leerpunten ten aanzien van het opstellen van de 
vragenlijst, de omvang van de steekproef, de uitvoering van de enquête en de respons als uit-
gangspunt te worden gehanteerd; 

– de elektronische aangeleverde format als basis te hanteren voor de vervolgmeting; 
– een medewerker binnen het bureau Onderzoek & Statistiek van de gemeente  

’s-Hertogenbosch verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van de nulmeting en de actu-
alisering en analyse van de resultaten; 

– de dataverzameling en het op basis daarvan vullen van de database, omwille van efficiëntie-
overwegingen, uit te besteden aan daarvoor speciaal geëquipeerde bureaus. De kosten van het 
uitbesteden van de enquête en het vullen van de database bedragen circa f 20.000,-; 
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– een communiceerbare vorm van de arbeidsmarktmonitor op te stellen en te distribueren onder 

het lokale bedrijfsleven en andere belanghebbenden. 

4.3 De organisatie van de communicatie rondom de arbeidsmarktmonitor 

De marketing en communicatie van beleid, diensten en producten van de overheid kan omschre-
ven worden als een, aan de commerciële marketing en communicatie ontleende, strategie die door 
de (lokale) overheden kan worden toegepast om hun producten en dienstverlening onder de 
aandacht te brengen bij de doelgroepen. Het gaat erom dat de gemeente ’s-Hertogenbosch door 
middel van de arbeidsmarktmonitor haar beleid ten aanzien van het toeleiden van werkzoekenden 
naar de arbeidsmarkt (product) in overeenstemming brengt met de wensen en behoeften van de 
klant of gebruiker (het bedrijfsleven in de gemeente ‘s-Hertogenbosch).   
 
De beleidsactiviteiten van de gemeente ten aanzien van de arbeidsmarkt in het algemeen en die 
van de arbeidsmarktmonitor in het bijzonder dienen onder de aandacht te worden gebracht bij het 
bedrijfsleven, belanghebbende organisaties (bemiddelingsbureaus, CWI’s, werknemers-
organisaties, Kamers van Koophandel, werkgeversorganisaties), overheden (Rijk, provincie, 
buurtgemeenten) en afdelingen binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch zelf. Het is van belang dat 
de communicatie zodanig wordt vormgegeven dat per doelgroep onderscheid wordt gemaakt naar 
de vorm, de inhoud en de communicatiemiddelen en -media. 
 
Ten aanzien van de organisatie van de communicatie rondom de arbeidsmarktmonitor verdient 
het aanbeveling om:  
− de communicatie gezamenlijk met de gemeentelijke afdeling Communicatie te organiseren; 
− de uitgangspunten vast te stellen; 
− de doelgroepen te benoemen en te prioriteren; 
− de communicatiedoelstellingen te bepalen; 
− de boodschap of gewenste beeldvorming te formuleren; 
− de communicatiemiddelen en -media te selecteren om de boodschap te communiceren; 
− de communicatie activiteiten richting het bedrijfsleven en belanghebbende organisaties op 

korte termijn uit te voeren. 
 

Ernst & Young ILAS 
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