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VLUGSCHRIFT

‘naar een (economisch) vitaal Schouwen-Duiveland’
Naar aanleiding van het seminar georganiseerd door SGP Schouwen-Duiveland op 7 maart 2018.

Schouwen-Duiveland ziet zich geplaatst voor vergrijzing, het wegtrekken van
jongeren en het moeilijk aan kunnen trekken van nieuwe inwoners.
Dit plaatst bedrijven voor steeds grotere problemen: vacatures worden
steeds moeilijker vervult nu de economie aantrekt. Bovendien bedreigt het
de vitaliteit van het eiland in brede zin. Overheid, ondernemers en onderwijs
hebben elkaar nodig om deze bedreigingen te keren in kansen. Zij hebben
elkaar immers wat te bieden. Het is van belang daarin ook de mogelijkheden
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken.

Dit ‘vlugschrift’ heeft als doel oplossingen en
kansen te formuleren voor ondernemers,
onderwijs en overheid. De aanbevelingen
moeten in samenhang gezien worden.
Samen sterk voor een (economisch) vitaal
Schouwen-Duiveland!
KANSEN!
Schouwen-Duiveland is economisch sterk,
innoverend, geografisch afgebakend, ligt in
de beste provincie om op te groeien en kent
een sterke sociale structuur. Bovendien is de
drukte van de stad heel dichtbij. De gemeente
onderscheid zich. Op duurzaamheid (de
meest duurzame kustbestemming ter
wereld, Windpark Krammer). Met een
sterk bedrijfsleven (diverse onderscheiden
innovatieve- en familiebedrijven). Met
waterveiligheid (Watersnoodmuseum).

¹ Thema’s die tijdens het seminar en in de gesprekken daaropvolgend
benoemd zijn: schoon, voedselveiligheid, energietransitie. Het is cruciaal
hier een juiste keuze te doen. Duurzaamheid is bijvoorbeeld al te algemeen
en achterhaald.

SAMEN:
ondernemers, onderwijs en overheid
1

Ontwikkel het eilandmarketingconcept door.
Het huidige concept is, vooral gericht op
de toeristische- en recreatieve sector.
Een verbreding is gewenst, om naast
toeristen ook (nieuwe) inwoners en
vertrokken jongeren aan ons eiland te
binden en het eiland (internationaal)
te positioneren. Dat vraagt een thema
waarop ons eiland zich profileert¹. Van
belang daarbij is ambitie (we have a
dream!), onderscheidend vermogen
en vernieuwing. Maak daarom keuzes
en doe het vooral. En doe dit echt
samen met een overheid als trekker/
regievoerder!

2

Stel structureel overleg in.
Breng ondernemers, onderwijs en
overheid op structurele basis bij elkaar.
Niet primair een beleidsoverleg. Vooral
om concrete zaken op te pakken.
Zie volgende pagina
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3

Voer een ‘terugkombeleid’.
Houdt contact met vertrokken inwoners
en weet wat ze nu doen en waarom
ze zijn vertrokken. Probeer hen te
verleiden terug te komen. Organiseer
periodieke acties om contacten en
betrokkenheid te houden!

4

Maak werk van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Creëer als drie O’s gezamenlijk (nieuwe)
kansen voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Vertrek vanuit
de belangen van het bedrijfsleven.
Overheid moet zorgen voor excellente
begeleiding. Ontwikkel een keten:
toe leidende voorzieningen² zijn
een opmaat voor de volgende stap.
Jongeren krijgen speciaal beleid voor
een goede start op de arbeidsmarkt.

DE OVERHEID
1

Zorg voor bereikbaarheid.
Zorg voor een goede bereikbaarheid
en goede verbindingen. Zowel naar
het eiland, op het eiland als tussen
de eilanden en richting Brabant.
Goede bereikbaarheid van ons VO in
Zierikzee. Bereikbaar HBO en WO (ook
Middelburg). En een verdubbeling van
de N59 moet op de kaart blijven staan
als doel.

2

Voldoende goede woningen.
Zorg voor goede, flexibele en
betaalbare huisvesting. Daarmee
kunnen inwoners (vooral jeugd en
arbeidskrachten) worden behouden
voor het eiland en nieuwe worden
aangetrokken. Schep ruimte in het
beleid om dit mogelijk te maken.

3

Verbeter het ondernemersklimaat.
Investeer in bestaande bedrijven.
Schep ruimtelijke mogelijkheden,
versterk de economische
dienstverlening van de gemeente
(mogelijk met financiële
ondersteuning van het bedrijfsleven).
Werf actief nieuwe bedrijven,
bijvoorbeeld door als gemeente ook
een stand te bemannen op beurzen
zoals de Contacta!

4

Ontwikkel vacaturebank.
Maak periodiek een totaal overzicht
van vacatures op het eiland en
maak daarmee reclame om mensen
naar het eiland te lokken. Met het
totaaloverzicht is gelijk duidelijk of de
partner ook een baan op het eiland
kan krijgen. Trek samen op met
bedrijfsleven.

² Zoals het concept van de Ruilwinkel.

Zie volgende pagina
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1

2

Breed aanbod.
Creëer creativiteit in aanbod
opleidingen. Steek dit niet alleen
resultaatgericht in, maar vanuit talent.
Richt meer op het ontwikkelen van
creativiteit en probleemoplossend
vermogen van de leerlingen. Betrek
ook het MBO hierbij.

DE ONDERNEMERS
1

Ontwikkel vacaturebank.
Zie punt 4 bij ‘overheid’.

2

Stel je open voor het onderwijs.
Zie punt 3 bij ‘onderwijs’.

3

Toon trots.
Kom op voor je bedrijf, wees trots,
geen passiviteit! Zorg voor goede
zichtbaarheid op arbeidsmarkten en
scholen buiten de gemeente.

Stimuleer het leren.
Zorg ervoor dat mensen een leven
lang blijven leren.
4

3

Werk samen met bedrijfsleven.
Belangrijk is dat leerlingen hun
leerdoelen behalen en kijken naar
bedrijven waar deze leerdoelen te
behalen zijn. Dit vraagt van onderwijs
en ondernemers een investering. Met
als gevolg dat er voor leerlingen een
rijke context wordt gecreëerd, er in
vroeg stadium een relatie met het
bedrijfsleven op het eiland ontstaat,
en er fascinatie voor ons bedrijfsleven
op zal treden.

Kijk naar personen en karaktereigenschappen in plaats van functies.
Dit is ook een oplossing voor uitdaging
van de participatiewet. Begeleid
ook het personeel op het punt van
samenwerken met iemand met een
rugzakje.

