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Blok 1 

De provincie Noord-Brabant werkt op drie manieren aan een veerkrachtige arbeidsmarkt. Door het 

vormen van robuuste netwerken (o.a. Pact Brabant, Kennispact MBO Brabant, Brainport Network en 

Brabants Besten), steunen van innovatieve projecten en de samenwerking met arbeidsmarktregio’s.  

 

 

In Brabant hebben alle arbeidsmarktregio’s een Triple Helix-samenwerking.  De regio’s acteren in de 

haarvaten van de samenleving en zorgen voor uitvoering van een regioprogramma. Deze 

programma’s lopen tot eind 2019. Dit magazine neemt u mee in de resultaten tot eind 2018 van de 

vier arbeidsmarktregio’s. Zuidoost Brabant omvat twee regio’s namelijk regio Eindhoven en Helmond. 

 

Blok 2 

Financiële ondersteuning 

In totaal wordt er door alle partijen voor de uitvoering van de regioprogramma’s 16 miljoen 

geïnvesteerd.  De provincie ondersteunt de vier arbeidsmarktregio’s met een bedrag van €500.000,- 

per jaar gedurende vier jaar. De cofinanciering vanuit de regio’s bedraagt 50 %.  

Kennisdeling/provinciale inbedding 

Pact Brabant is het bestuurlijk overlegorgaan van ondernemers, onderwijs, overheid en vakbonden. 

Aan deze bestuurlijke tafel wordt de gezamenlijke provinciale agenda voor de komende jaren 

afgestemd, waarbij de hoofdonderwerpen een bovenregionaal karakter hebben. Ook de 

arbeidsmarktregio’s zijn vertegenwoordigd in het Pact Brabant. Ambtelijk komen de regio’s zes keer 

per jaar bij elkaar om af te stemmen en het bestuurlijk Pact voor te bereiden.   

 

Bevindingen 

De regionale samenwerking is een investering in samenwerkingsverbanden met een actieagenda. De 

provincie heeft met deze Brabant dekkende arbeidsmarktregio’s een landelijke koploperspositie. 

De arbeidsmarktregio’s zijn ook essentiële partners voor het mede vormgeven en uitvoeren van het 

provinciaal beleid.  

De regio’s zijn verschillend en hebben hun eigen prioriteiten en focus én ze leveren maatwerk voor de 

regio. Ook de methodische aanpakken verschillen. Zo excelleert de regio Zuidoost Brabant in 

talentontwikkeling en behouden van talent, regio Noordoost op strategische personeelsplanning, regio 

West-Brabant in het opleiden naar kansrijke beroepen en Midden-Brabant in aanpak 

jeugdwerkeloosheid. De beschreven projecten zijn projecten waar provinciale subsidie op is ingezet. 

Maar er zijn meer succesvolle projecten bijvoorbeeld in de regio Noordoost de programmalijn 

Regionaal Werkbedrijf. 
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Overall 

Alle regio’s hebben de tafel georganiseerd om met overheid, onderwijs en ondernemers en vakbond 

samen te werken en zich voor te bereiden op veranderende arbeidsmarktvraag. De arbeidsmarkt is 

een echter een ingewikkeld speelveld met een veelvoud aan partners en verantwoordelijkheden. Het 

vraagt van alle partners voortdurende verdieping op de arbeidsmarkt en verberding om over de eigen 

organisatie grenzen heen te kijken.  

Inhoudelijk kunnen we constateren dat er veel geïnvesteerd wordt op bijscholing en opleiding in 21e -

eeuwse vaardigheden. Het traditionele leren maakt plaats voor een leven lang ontwikkelen en leren. 

Opleiding zowel in tijd als inhoud aanpassen aan de vraag van de markt. Maar ook wordt ingezet om 

werknemers arbeidsfit te houden en het bevorderen en kennisdelen tussen onderwijs en bedrijfsleven. 

Met de toekomstige arbeidsmarkt hebben we iedereen nodig. Er is aandacht voor de maximale 

benutting van de beroepsbevolking, extra aandacht voor jongeren en 55-plussers.  En last but not 

least in het ontwikkelen, benutten en behouden van talent ook van buiten de landsgrenzen.  De 

regioprogramma’s laten daarmee zien dat ze opereren in de haarvaten van de samenleving en het 

programma uitvoeren met de Triple Helix.  

 

Voor de toekomst laat de Brabantse arbeidsmarkt een aantal uitdagingen zien. De werkgelegenheid 

stijgt de komende jaren langzaam. Hierdoor en mede door de vergrijzing en ontgroening neemt de 

werkeloosheid af. 

(Hierbij is nog geen zicht op de gevolgen van de Brexit en de dreigende handelsoorlog)  De mismatch 

en de grote vervangingsvraag  die dit tot gevolg heeft draagt bij aan een krappe arbeidsmarkt. Toch 

zijn er nog te veel mensen werkloos, die niet de juiste kwalificaties hebben om aan de slag te komen. 

Hoe groot de veranderingen mondiaal en landelijk ook zijn, voor de meeste mensen speelt hun wereld 

zich regionaal af. Het voeren van gezamenlijke agenda’s in alle regio’s maakt dat er adequaat 

ingespeeld kan worden op actuele arbeidsmarkt vraagstukken   

 

 

Kwantitatief resultaten in kwadrant  

In totaal worden er 49 projecten uitgevoerd 

 

Werk:  

2.288 mensen 

 

Netwerk: 

 2 social return, 3 bevorderen keuze technologie, werknemers mobiliteit, personeelsplanning, extra 

plaatsingen verschillende doelgroepen 

 

Opleiden: 

4 technologie en techniek, integratie migranten, talent en loopbaan, stage leerbanen, AD opleiding, 

bedrijfsleven zorgt voor nieuwe curriculum, nieuwe vaardigheden zorg, beroepennivigatie  

 

Methodiek;  

4 Jeugdwerkeloosheid, gouden lijst, 2 reshoring, lerend leven, Robot challenge, instroom talent, 

doorstroom werknemers, grensoverschrijdend werken. 

 


