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Stappen	  voor	  de	  toekomst	  



Pak  op  wat  er  nu  is!

•  Iedere	  dag	  is	  een	  kans	  
•  Neem	  samen	  verantwoordelijkheid	  
•  Neem	  verantwoordelijkheid	  op	  regionale	  schaal	  
•  Niet	  vanuit	  ik,	  niet	  achterover	  leunen	  
•  ‘tafel	  rondom	  actuele	  situa;es”	  
•  Klein	  en	  dichtbij	  



Stappen  voor  de  toekomst  

Inhoudelijke	  thema’s:	  
A)	  Robo;sering	  
B)	  Leren	  
C)	  Inclusieve	  arbeidsmarkt	  
Organisatorische	  thema’s:	  
D)	  Bewustwording	  
E)	  Regiorol	  overheid	  (	  lokaal+provinciaal)	  
F)	  Regiodeals	  Rijk	  



A)  Robo9sering

In	  ontwikkeling:	  
B:	  300	  bedrijven	  bereikt	  en	  3000	  
personen	  geschoold	  
O:	  opzet	  voorziening	  
S:	  Scholingsvoucher	  



B)Duurzaam  inzetbaar

• Verplichte	  loopbaan	  APK	  
•  Individueel	  scholingsbudget	  (	  PIT)	  
• Kennispact	  3.0	  ook	  in	  andere	  sectoren	  
• Opleiden	  in	  bedrijf	  
• prak;jkonderwijs	  en	  vmbo-‐onderwijs	  verbinden	  aan	  bedrijven	  
•  Flexibel	  en	  modulair	  deelonderwijs	  



C)  Inclusieve  arbeidsmarkt

• Misfit;	  veel	  werkenden	  niet	  in	  gewenst	  gebied/niveau	  
•  Te	  weinig	  oog	  voor	  behoud/terug	  krijgen	  werknemers	  
• Onderkant	  inschakelen	  met	  basisinkomen	  en	  puntensysteem	  
• Begeleiding	  en	  no-‐riskpolis	  voor	  onderkant	  
•  SW-‐bedrijven	  benu]en	  voor	  onderkant	  	  



D)  Bewustwording

• Mensen	  ga	  (weer)	  leren!!!!	  
• Mensen	  (	  werkenden	  en	  niet-‐werkenden)	  eigen	  regie	  geven	  
• Misfit;	  veel	  werkenden	  niet	  in	  gewenst	  gebied/niveau	  
•  Te	  weinig	  oog	  voor	  behoud/terug	  krijgen	  werknemers	  
	  
Vorm:	  
• Maak	  een	  Brabantbrede	  campagne	  



E)  Regiorol  overheid  (  lokaal+provinciaal)  

1)	  Pak	  je	  regierol	  
2)	  Lobbyen	  lange	  termijn	  ruimte	  
3)	  Regiodeals	  ontwikkelen	  met	  Rijk	  
4)	  Investeer	  in	  Overzicht:	  
-‐	  Arbeidsmarktdashboard	  
-‐	  Goede	  voorbeelden	  
5)	  Maak	  middelen	  vrij	  voor	  experimenten	  



F)  Regiodeals  Rijk  

•  Individueel	  scholingsbudget	  	  
•  Financieringssysteem	  onderwijs	  op	  de	  schop	  
• Brabants	  experiment	  prak;jkonderwijs	  en	  vmbo-‐onderwijs	  
• Verwerven	  substan;eel	  deel	  100	  miljoen	  versterking	  
techniekonderwijs	  VMBO	  
• Verwerven	  deel	  fundamenteel	  en	  toegepast	  onderzoek	  PPS.	  
• Middelen	  voor	  oliemannetjes	  per	  regio	  


