
 

 

  
 

Werk.  

Werk staat bij de PvdA Woensdrecht voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk 

en voldoende inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot 

meedoen in de samenleving. Werk biedt perspectief.  

Voor de PvdA Woensdrecht is werk: betaald werk. Lukt het hebben van een baan nog niet, dan 

zorgen we dat mensen op andere manieren volwaardig mee kunnen doen. Dat gebeurt op een 

manier die het beste bij hen past en de mogelijkheid openhoudt tot verdere ontwikkeling en 

ontplooiing.  

Het gaat goed met de werkgelegenheid in de gemeente Woensdrecht. Het aantal banen is in 

2017 met 1,3% gestegen daarnaast is het aantal vestigingen van bedrijven gestegen met 3,7%. 

De werkgelegenheid groeit vooral in de industrie, de overheid en detailhandel. Dit blijkt uit de 

werkgelegenheidsenquête van de Regio West-Brabant1.   

Maar ook in Woensdrecht is er nog steeds een groep mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, die niet of heel moeilijk de stap kan zetten naar een betaalde baan. Mede 

daardoor verkeren sommigen onder de armoedegrens. De gemeente kan hier wat aan doen; 

door zelf mensen in dienst te nemen of werk lokaal uit te besteden.  

 Onze jeugd moet zeker zijn dat binnen de gemeentegrenzen een kans wordt geboden op 

wonen en werk, daarnaast   moeten bedrijven die zich hier vestigen zeker zijn dat er goed 

opgeleid personeel beschikbaar is. 

Daarom is het belangrijk te zorgen voor goede woningplanning en opleidingen op elk niveau. 

De praktijk wijst uit dat, op het moment dat jongeren de streek verlaten om elders te studeren 

zij niet meer terug keren naar de geboortestreek2. 

De gemeente zet alles op alles om haar inwoners aan werk te helpen.  

                                                                 
1 (Website gemeente Woensdrecht 23-11-2017)  

2  (Http://www.deburcht.nl/userfiles/file/Werkenmetkrimp.pdf) 



 

 

Maintenance heeft betrekking op verschillende 

sectoren, één daarvan is de luchtvaart. De regio 

West-Brabant heeft vanouds een sterke band met 

deze sector omdat de luchtvaart altijd al in 

Woensdrecht vertegenwoordigd was. Die relatie 

wordt nu verder uitgebreid doordat het 

Fokkerterrein, onder de vlag van Aviolanda 

Aerospace wordt omgevormd tot een Maintenance-

cluster met nationale en internationale 

ondernemingen die gespecialiseerd zijn in militair en 

civiel vliegtuigonderhoud. 

Het vliegtuigonderhoudscluster in Woensdrecht, nu al goed voor ca. 3000 banen, zal daardoor 

de komende jaren behoorlijk uitbreiden. Opgeteld verwachten de Koninklijke Luchtmacht en 

het bedrijfsleven ter plekke de komende jaren meer dan 500 nieuwe banen te kunnen creëren. 

Zowel het onderhoudscentrum van de Luchtmacht, het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) 

en twee Fokkerbedrijven (Fokker Services en Fokker Elmo) breiden uit.  

Het zijn de steunpilaren van het Maintenance-cluster. Daarnaast vestigen zich op het naast de 

basis gelegen bedrijvenpark Aviolanda Aerospace en binnen de beveiligde zone van de 

luchtmachtbasis ook nieuwe bedrijven.   

Gezien Aviolanda Aerospace (samen met de Luchtmacht) de grootste werkgever is in onze 

gemeente verdient dit bedrijvenpark extra aandacht.  

Maar er is meer, zoals hieronder in de tabel is af te lezen, is het ook de detailhandel die een 

grote groei doormaakt. Daarom is er noodzaak naar een afgestemde hbo-opleidingen voor 

zowel de vliegtuigindustrie als logistiek en detailhandel omdat er 

bij een tekort aan gekwalificeerd personeel een rem komt op 

deze ontwikkelingen. (zie Onderwijs)  

Onze aandacht gaat uit naar:  

• Hoe kunnen we starters nog beter begeleiden zodat zij met 

succes kunnen ondernemen. 

• Hoe kunnen we de daling van arbeidsplaatsen bij de grote bedrijven stopzetten en 

omdraaien naar een stijging.  

• Zorgen dat de detailhandel en middenstand kan blijven bestaan in alle kernen. 



 

 

  

 

Onze bijdrage in 2014-2018:  

 

• Uitbreiden van de bedrijventerreinen in Hoogerheide en Ossendrecht.  

• Startende ondernemers begeleiden in de verschillende kernen. 

 

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder: 

• De gemeente heeft de taak om haar inwoners maximaal mee te laten doen. Goed 

voorbeeld doet goed volgen. Daarom willen we dat de gemeente jaarlijks aan 

minimaal drie nieuwe mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een 

werkervaringsplaats aanbiedt. Dit met de bedoeling hen een passende opleiding te 

geven en hen door te leiden naar een baan elders.  

• De groenploeg van het werkvoorzieningsschap is gekoppeld aan de groep 

groenvoorziening van gemeentewerken. In een volgende fase komen deze mensen 

in dienst van de gemeente en verlaten zij de sociale werkvoorziening. Een door velen 

van hen gedeelde wens met natuurlijk de conditie dat de arbeidsvoorwaarde gelijk 

of beter zijn.  

• Goede invulling geven aan het voormalig beproevingsterrein van defensie in 

Huijbergen en de Wilhelmina kazerne.  

• Bestaande bedrijven maar ook de starters zoveel als mogelijk ondersteuning geven 

in het uitvoeren waar zij goed in zijn: ondernemen, natuurlijk rekening houdend met 

de People, Planet, Profit filosofie.  

 


