
	  

	  

	  

Arbeidsmarktcongres	  22	  november	  2017	  

Persbericht	  

De	  tafel	  van	  100	  
Hoe	  leveren	  we	  de	  juiste	  inspanningen	  om	  de	  huidige	  economische	  groei	  in	  Brabant	  ook	  voor	  de	  
toekomst	  te	  blijven	  ondersteunen?	  En	  hoe	  stellen	  we	  voldoende	  mensen	  in	  de	  gelegenheid	  om	  deel	  
te	  nemen	  aan	  het	  arbeidsproces?	  Zodat	  Vertrouwen	  in	  de	  toekomst	  voor	  ondernemers	  én	  voor	  
(potentiële)	  werknemers	  gerealiseerd	  wordt.	  
De	  Brabantse	  economie	  maakt	  een	  fantastische	  groei	  door.	  Daarmee	  neemt	  ook	  de	  krapte	  op	  de	  
arbeidsmarkt	  toe.	  Zowel	  in	  kwantitatieve	  maar	  vooral	  ook	  in	  kwalitatieve	  zin.	  Duidelijk	  is	  dat	  er	  op	  
veel	  tafels	  wordt	  gesproken	  over	  deze	  grote	  vraagstukken.	  Maar	  slagen	  we	  er	  in	  om	  gezamenlijk	  tot	  
concrete	  verbeteracties	  te	  komen?	  
Dat	  is	  de	  centrale	  vraag	  voor	  het	  congres	  “De	  Tafel	  van	  100”.	  Om	  passende	  	  antwoorden	  voor	  
arbeidsmarktvraagstukken	  te	  krijgen	  zijn	  100	  Brabantse	  bestuurders	  uit	  onderwijs,	  overheid	  en	  
ondernemingen	  uitgenodigd	  om	  met	  elkaar	  het	  gesprek	  aan	  te	  gaan	  op	  woensdagochtend	  22	  
november	  in	  de	  Hall	  of	  Fame	  in	  Tilburg	  (Spoorzone).	  
In	  een	  complexe	  economie	  en	  dito	  samenleving	  waarin	  weinig	  voorspelbaar	  is	  moeten	  ondernemers,	  
onderwijs	  en	  overheid	  op	  elkaar	  ingespeeld	  zijn	  om	  een	  flexibele	  en	  slimme	  economie	  te	  realiseren.	  

Programma	  

Opening	  09.00	  uur	  
Inleiding	  op	  eerste	  ronde	  tafeldiscussie	  door	  gedeputeerde	  Bert	  Pauli	  (voorzitter	  Pact	  Brabant)	  en	  Jos	  
Verhoeven	  (directeur	  Start	  Foundation)	  

Permanent	  leren	  10.00	  uur	  
Inleiding	  op	  tweede	  ronde	  tafeldiscussie	  door	  Marc	  van	  der	  Meer	  (bijzonder	  hoogleraar	  onderwijs-‐
arbeidsmarkt	  bij	  ReflecT,	  UvT)	  en	  Peter	  van	  Ierland	  (programmamanager	  Midpoint	  Brabant)	  

Ondernemers-‐	  en	  werknemersperspectief	  11.00	  uur	  
Inleiding	  op	  slotronde	  tafeldiscussie	  door	  Lars	  van	  Hoorn	  (ondernemer	  en	  lid	  VNO-‐NCW	  Brabant	  
Zeeland)	  en	  Ron	  van	  Baden	  (regioleider	  FNV	  Zuidoost	  Nederland)	  

Conclusies	  11.45	  uur	  

Slot	  en	  lunch	  12.00	  uur	  
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Contact	  /	  informatie	  
André	  van	  Gils,	  Secretaris	  Pact	  Brabant,	  Dagvoorzitter	  
Telefoon	  06	  200	  024	  93	  
aamvangils@gmail.com	  
www.pactbrabant.nl	  

Pact	  Brabant	  
Pact	  Brabant	  biedt	  Brabantse	  arbeidsmarktdeskundigen	  een	  podium	  voor	  arbeidsmarktinnovatie.	  Dit	  
podium	  laat	  werkgevers,	  werknemers,	  overheden	  en	  kennisinstellingen	  aan	  het	  woord	  komen	  over	  
diverse	  arbeidsmarkthema’s.	  

Aanleiding	  van	  Pact	  Brabant	  
Een	  uitstekend	  werkende	  arbeidsmarkt	  is	  essentieel	  voor	  Noord-‐Brabant.	  Daarmee	  kan	  de	  provincie	  
haar	  industriële	  positie	  en	  kenniseconomie	  versterken.	  Pact	  Brabant	  is	  een	  samenwerkingsverband	  
van	  ondernemingen,	  overheid	  en	  onderwijs	  	  die	  de	  noodzakelijke	  vernieuwingsslag	  op	  de	  
arbeidsmarkt	  in	  Brabant	  wil	  maken.	  Dit	  is	  nodig	  om	  structurele	  knelpunten,	  zoals	  tekorten	  aan	  
gekwalificeerd	  personeel	  in	  sectoren	  als	  techniek	  en	  zorg	  en	  werkloosheid,	  te	  voorkomen.	  	  

Activiteiten:	  bijeenkomsten	  en	  conferenties	  
Pact	  wil	  de	  beweging	  in	  Brabant	  verstevigen	  waarbij	  alle	  partners	  gaan	  “staan”	  voor	  de	  gezamenlijke	  
arbeidsmarktagenda.	  Pact	  Brabant	  biedt	  arbeidsmarktdeskundigen	  een	  platform	  om	  kennis	  te	  delen,	  
te	  brainstormen	  en	  tot	  oplossingen	  te	  komen	  voor	  de	  arbeidsmarktproblematiek	  in	  Brabant.	  De	  Pact	  
Brabantleden	  komen	  regelmatig	  bij	  elkaar	  tijdens	  themabijeenkomsten.	  Hier	  maken	  de	  leden	  kennis	  
met	  nieuwe	  ontwikkelingen	  en	  maken	  zij	  afspraken	  over	  gezamenlijke	  acties.	  Pact	  Brabant	  kiest	  
jaarlijks	  een	  aantal	  thema’s	  waarin	  zij	  een	  stap	  vooruit	  wil	  zetten.	  Alle	  momenten	  die	  Pact	  
organiseert	  (Kennisateliers,	  Bestuurlijk	  Pact,	  Pact	  cafés	  en	  jaarlijks	  Congres)	  worden	  benut	  om	  met	  
relevante	  personen	  en	  instanties	  de	  dialoog	  te	  voeren.	  
	  
	  


