’s-Hertogenbosch, augustus 2019
Aan:
de minister van OCW, mevrouw van Engelshoven
de minister van SZW, de heer Koolmees en
de minister van EZK, de heer Wiebes

Betreft: De verschillende arbeidsmarktgerelateerde regelingen van de overheid

Zeer geachte dame en heren,
Waarom geen regiofinanciering op basis van een integraal regioplan?
Vrijwel iedere arbeidsmarktregio heeft een Human capital Agenda waarin aandacht voor de
werkzoekenden en langdurig werklozen, voor leven lang ontwikkelen, mobiliteit, duurzame
inzetbaarheid en vitaliteit.
De economie van vrijwel elke arbeidsmarktregio “draait op” het MKB. Dit MKB genereert ook de
meeste arbeidsplaatsen en heeft baat bij een goede regionale infrastructuur voor de innovatie en de
toelevering van voldoende goed geschoold personeel.
In ( vrijwel) iedere regio werken UWV en gemeenten samen in het kader van
werkgeversdienstverlening en zijn betrokken bij de Human capital Agenda’s.
In iedere regio is een Leerwerkloket operationeel, voorheen als tijdelijk project, nu als een duurzaam
label.
Iedere arbeidsmarktregio kent wel een mbo instelling die samen met het bedrijfsleven op zoek is
naar nieuwe beroepen of afstemming m.b.t. het opleidingenportfolio ( macrodoelmatigheid).
In iedere arbeidsmarktregio is wel een mbo instelling actief die bezig is met een educatieaanbod voor
de regio ( al dan niet via aanbesteding) en ook vrijwel alle mbo-instellingen hebben wel een RIF waar
bedrijven en de school of scholen werken aan actualisatie van de opleidingen die relevant zijn voor
de regio.
In elke regio wordt ook gewerkt aan een aanvraag in het kader van “versterking techniek in het
vmbo”.
Kortom: de regio en daarbinnen de triple helix, is een belangrijk vehikel waarin de economische,
arbeidsmarktagenda’s en Lokale Educatieve Agenda’s van groot belang zijn.
Knelpunt
De verschillende ministeries komen steeds met een aantal “losse maatregelen”. Op zich allemaal
relevante maatregelen; het door SZW te ontwikkelen ‘MKB scholingsfonds’, Perspectief op werk,
Ruimte voor de regio, Regionale Innovatie Fonds, MKB !dee, Regiodeal om er maar een paar te
noemen en wellicht volgen er nog meer. Daarnaast werken we regionaal met educatiemiddelen die
vaak worden aanbesteed, hetgeen de versterking van de regionale opleidingsstructuur niet ten
goede komt.
Voor bovenstaande regelingen moeten steeds aparte aanvragen worden gedaan.

Perspectief
De oplossing voor het knelpunt is in de kern eenvoudig: een integrale aanpak, zodat de regelingen
ingezet kunnen worden om een regionale infrastructuur te versterken op basis van een goed
samenhangend regionaal plan.
Op deze wijze kunnen nieuwe vormen van samenwerking ontstaan tussen ondernemers,
onderwijsinstellingen en gemeenten die uitgaan van een bredere definitie van educatie dan nu het
geval is en anderzijds zorgen voor passende scholing voor werkenden. Het gaat om programma’s die
verder reiken dan de beheersing van de taal of rekenen alleen, een minimaal basisaanbod. Er is juist
verbijzondering naar diverse werknemersvaardigheden, werkervaring, het omgaan met financiën en
gezondheid, en persoonlijk initiatief noodzakelijk.
De inhoud van leerwegen krijgt dan een duidelijke opbouw met doorlopende leerlijnen ook richting
het reguliere beroepsonderwijs. Het versterken van zwakke arbeidsposities, de toeleiding naar werk
en het versterken van de kwaliteit van werkenden wordt dan een vanzelfsprekende doelstelling.
Duurzame inzetbaarheid in het arbeidsproces en participatie zijn daarmee gediend.
Dat impliceert ook dat het aanbod van programma’s voldoende flexibel is en met een ruime mix aan
pedagogische en didactische werkvormen vorm krijgt. Naast met de bedrijven optrekken, kunnen
mbo-instellingen dat ook doen met bijvoorbeeld bibliotheken, welzijnsorganisaties of
maatschappelijke instellingen.” (Uit het opiniestuk :”Versnipperd landschap zoekt regisseur”;
Educatie en inburgering in het mbo.
Opinie | door Ruud van der Aa & Marc Van der Meer ; Science Guide 3 juli 2018.)
Regionaal Opleidingsportfolio
Het doel van Pact Brabant, het samenwerkingsverband van ondernemers, onderwijs en overheid, is
het realiseren van een betere aansluiting van het opleidingsaanbod op de arbeidsmarkt en een
doelmatigere spreiding van het opleidingsaanbod (macrodoelmatig aanbod opgenomen in de
kwaliteitsafspraken). Dit in overleg met regionale stakeholders, werkgevers, gemeenten en
onderwijsinstellingen. Deze afstemming moet resulteren in een regionaal opleidingsportfolio
passend bij de regionale economische structuur.
Een regionale financiering op de maat van de specifieke regio is daarvoor een noodzakelijke
ondersteuning.
Oproep
De partijen vertegenwoordigd in Pact Brabant doen een dringende oproep aan u om daarover met
ons in gesprek te gaan, zodat Brabant economisch kan blijven groeien en al haar inwoners een
passende plek op de arbeidsmarkt kan bieden.
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