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Algemene indrukken
•
•

•
•
•
•
•

Estland laat zien dat het mogelijk is een gedeelde droom en taal te hanteren
(duidelijke identiteit en branding);
Het Estse succes is gebaseerd op samenwerking en niet op technologie, maar
vertrouwen en het hebben van een community;
(diverse kwaliteiten en betrokkenheid vanuit alle lagen van de bevolking/organisaties)
Maakt duidelijke keuzes, volgt deze snel op met acties en is transparant in het proces
(dienend leiderschap);
Omarm disruptie, maar geef betrokkenen de tijd te wennen aan nieuwe concepten
(zowel inwoners als medewerkers);
De publiek-private samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en ondersteuning;
Inwoners en ondernemers zijn eigenaar van hun eigen gegevens en alle dienstverlening
is er opgericht het hen zo makkelijk mogelijk te maken;
Creëer urgentie (bestuurlijk), faciliteer het onderwijs (start op jonge leeftijd), van regels
naar ruimte en dicht bij de kracht van Brabant.

Arbeidsmarkt gerelateerde constateringen/vragen
•
•
•
•
•

Arbeidsbevolking Estland, relatief goed opgeleid en 71% van de werkenden in de ITsector spreekt een buitenlandse taal vloeiend;
Als digitalisering zo in het hart komt te zitten van dat wat je doet als land, wat betekent
dat voor de eisen die je stelt aan de beroepsbevolking?
Als Estland een goed voorbeeld is, hoe bouwen dan in Brabant (Nederland) snel
voldoende kennis op om ook grote stappen te zetten?
Hoe voorkom je een (wellicht groter wordende) tweedeling in de samenleving?
Kan een vergaande transparantie en risicobereidheid zoals in Estland wel binnen de
Nederlandse (arbeids)verhoudingen?

Waar gaan we voor als Pact Brabant?
Pact Brabant is een intelligente hub en ondersteunt de 5 regio’s door:
• Signalen te versterken;
• Het netwerk te onderhouden;
• Kennis en Best practices te delen (vooruit en terug te kijken);
• Actie agenda (strategisch) op te stellen met de volgende elementen:
Leven Lang Ontwikkelen (de lerende mens), Robotisering (impact op de arbeidsmarkt),
en programma voor de jeugd i.r.t. digitalisering en robotisering (faciliteren onderwijs).
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Aandachtspunten
•
•
•
•

•

Expliciete verbinding van de verschillende Brabantse regio’s;
Verbinden programma provincie met lokale/regionale initiatieven (een gezamenlijke
paraplu = slim investeren);
Het ontbreekt aan een omgeving waar we gezamenlijk kunnen leren van de voorgaande,
bestaande en komende projecten;
Onderwerpen concretiseren (qua inhoud, coalitie, planning en te verwachten resultaten)
en aangeven wat de verwachting is wat betreft de rol van de Pact bestuurders
(ambassadeur en adviseur op lokaal niveau);
Landelijk de politieke invloed vergroten als regio (gericht op specifieke, toekomstgerichte
thema’s).

------------------------------

Werkdocument n.a.v. studiereis Pact naar Estland

2

