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De werkgelegenheid krimpt het

meest in Holland-Rijnland (ruwweg

de Alphense regio), met 0,4 procent

en in Midden-Utrecht (met Woer-

den en Montfoort) met 0,1 procent.

In alle drie de regio’s zal de daling

van het aantal vacatures nog door-

zetten, verwacht het UWV. ,,Pas als

het voorzichtig herstel zich langer

heeft voorgedaan, zal dit zich verta-

len in meer vacatures.’’

Het aantal vacatures in het

Groene Hart daalde in 2012/13 met

rond 15 procent. Middelbaar- en

hoogopgeleiden hebben meer kans

op een baan dan laagopgeleiden en

ongeschoolden. Vooral personeel

met een verzorgend of dienstverle-

nend beroep hebben in alle drie de

regio’s de minste moeite met het

vinden van een baan.

In Midden-Holland (de regio tus-

sen Waddinxveen, Zuidplas, Bode-

graven en de Krimpenerwaard) wer-

den in 2012/13 5200 nieuwe vacatu-

res aangemeld, 17 procent minder

dan een jaar eerder. In Midden-

Utrecht kwamen er 42.000 nieuwe

banen bij - deze regio is veel groter

dan Midden-Holland - en dat is 13

procent minder dan vorig jaar.

In Holland Rijnland daalde het

aantal vacatures met 18 procent tot

15.300. Voor het Groene Hart geldt

dat de meeste banen werden aange-

boden in de sectoren detailhandel,

zakelijke diensten en zorg en wel-

zijn.

Docenten
Voor de langere termijn is de ar-

beidsmarkt in Midden-Utrecht

kansrijk voor technische beroeps-

groepen en beroepen in de zorg. In

Midden-Holland geldt hetzelfde

voor (para) medische beroepen.

Diezelfde groep wordt door het

UWV ook genoemd in Holland Rijn-

land. Hier geldt ook dat docenten

in exacte, medische en verzorgen-

de vakken meer kans maken op

werk.

GROENE HART |De werkgelegenheid in het Groene Hart
zal komend jaar nog licht dalen. In Midden-Holland
neemt de werkgelegenheid al marginaal toe met 0,1
procent. Dit blijkt uit de Arbeidsmarktschets van
het UWV.

Herstel is
ernogniet
Aantal banen daalt licht
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MONTFOORT | Op weg naar een
klant in Utrecht klikte Gouwe-
naar Johan Berends op de N228
in Montfoort deze bijna mys-
tieke foto van de Willeskopper
stier in de ochtendmist.
Het bronzen beeld is van de

Noord-Brabantse beeldhouwer

Toon Grassens. Berends zette de

foto meteen op Twitter en Face-

boek met als tekst: Knokpartij bij

Montfoort tussen koperen en

bronzen ploert. Al snel werd de

foto door veel volgers doorgetwit-

terd. ,,Zelfs de gemeente Mont-

foort deed dat!’’ zegt Berends, die

trainingen geeft aan onderne-

mingsraden. ,,Voor mijn trainin-

gen maak ik veel gebruik van

Twitter en Facebook, om de vol-

gers te blijven voeden zet ik er

ook humor en privé-zaken op.’’ Fo-

tograferen is een oude hobby van

hem. ,,Vroeger met de spiegelre-

flexcamera, nu met de Blackberry.

Eigenlijk doe ik het te weinig. Ik

let altijd goed op het landschap.

Als ik in Utrecht moet zijn neem

ik altijd de oude weg binnendoor.

Dan zie je meer leuke dingen. Ik

stap dan even uit en maak een

paar foto’s.’’

Symbool
Het beeld werd op 4 november

1989 onthuld en de stier staat

symbool voor de strijd voor be-

houd van onafhankelijkheid van

de Lopikerwaardgemeente Willes-

kop en tegen herindeling bij

Montfoort. Veel inwoners van Wil-

leskop timmerden een bordje met

een koppige stier tegen hun huis.

Het beeld staat dan ook op de

oude grens tussen de twee ge-

meenten met horens richting

Montfoort. Op het beeld staat ge-

graveerd ‘Gemeente Willeskop 1-1-

1818 tot 31-12-1988’. Overigens

ging een klein deel van Willeskop

naar Oudewater.

Toon Grassens woont in het

Noord-Brabantse Gemert en

maakt geregeld beelden van die-

ren. Zo onthulde oer-Fries Foppe

de Haan in 1999 het beeld van de

legendarische Friese fokstier

Sunny Boy. Dichter bij huis in het

Brabantse Erp vereeuwigde hij

dressuurpaard Bonfire in brons

van drievoudig Olympisch kampi-

oen Anky van Grunsven.

N Johan Be-
rends ‘moest’
stoppen om de
bronzen stier
in Montfoort te
fotograferen.
‘Knokpartij
tussen kope-
ren en bronzen
ploert’ zette
hij erbij op Fa-
cebook en
Twitter. FOTO
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