Voorstel VNO-NCW Brabant Zeeland
Ambities PACT
In PACT Brabant (11-07-2019) zijn naar aanleiding van het rapport ‘Persoonlijke Beelden’ de volgende
ambities afgesproken:
1. de implementatie van landelijke ontwikkelingen (Perspectief op Werk en Breed Offensief) in
de Brabantse arbeidsmarktregio’s bevorderen
2. het leren tussen arbeidsmarktregio’s stimuleren en best-practices delen/uitrollen
In het PACT is de wens geuit deze ambities op te pakken en uit te laten voeren door een Brabantse
‘ambassadeur’. Voorts is geopperd om deze ambassadeur onder te brengen bij VNO-NCW Brabant
Zeeland, gefinancierd door de PACT partners. Op basis hiervan doen wij (VNO-NCW Brabant Zeeland)
een voorstel aan het PACT over hoe we dit zouden kunnen organiseren.
Profiel ambassadeur
Als we kijken naar de genoemde ambities dan is de voornaamste taak van de ambassadeur:
‘’Het bevorderen van een innovatieve sociale Brabantse arbeidsmarkt door het ontwikkelen/delen van
regionale innovaties en het implementeren van landelijke (beleids)ontwikkelingen’’
Daarvoor is het ten eerste belangrijk dat de ambassadeur in staat is om het ‘net op te halen’ in de
verschillende arbeidsmarktregio’s. Het ophalen van goede innovatieve werkwijzen (best-practices) en
ervoor zorgen dat ook andere arbeidsmarktregio’s hiervan kunnen profiteren. Ten tweede is het
belangrijk dat de ambassadeur de landelijke beleidsontwikkelingen (Perspectief op Werk en Breed
Offensief) goed in beeld heeft en implementatie daarvan in de verschillende regio’s kan
begeleiden/monitoren. Zo kunnen we implementatie en innovatie in Brabant versnellen.
Het moet dus iemand zijn met veel inhoudelijke kennis over het sociaal domein maar ook met de
juiste ingangen. Dit past bij de taakstelling en ambitie waar we de komende jaren voor staan. Waar
de focus een aantal jaar geleden nog lag op het promoten van een inclusieve arbeidsmarkt, (zie
voorbeeld Limburg uit 2017 in de bijlage) zien we een verschuiving naar het maken van een
kwaliteitsslag: het verder brengen van goede voorbeelden en implementatie van beleid.
Samenvoegen
Op basis van dit profiel stellen wij voor om de PACT ‘ambassadeur’ voor een sociale arbeidsmarkt
dezelfde persoon te werven als voor de ‘coördinator Perspectief op Werk’ van VNO-NCW.
VNO-NCW Brabant Zeeland voert in het kader van Perspectief op Werk de komende 2 jaar (ca. 7)
projecten uit in de 5 Brabantse arbeidsmarktregio’s. Om dit in goede banen te leiden stellen we
vanuit VNO-NCW landelijk een coördinator aan voor de provincies Brabant en Zeeland (ca. 25-30 uur
per week). Het is de taak van deze coördinator om ervoor te zorgen dat de uitvoeringspraktijk goed
wordt afgestemd op de landelijke/regionale ontwikkelingen en andersom. Deze persoon gaan we
(onder voorbehoud van landelijk akkoord) dit najaar werven. Het lijkt ons wenselijk om voor
coördinator dezelfde persoon te werven als voor het PACT ambassadeur. Hiermee bekleed deze
persoon een schakelpositie tussen provincie / regio en tussen praktijk / beleid en zal hij/zij uitstekend
in staat zijn om de ambities van het PACT te realiseren.

Beoogde resultaten:
1. Het organiseren van structurele uitwisseling van kennis en werkwijzen tussen
arbeidsmarktregio’s: het realiseren van een Brabantse leer- en ontwikkelcultuur voor een
innovatieve sociale arbeidsmarkt (waarmee we ons als provincie landelijk kunnen
onderscheiden).
2. In beeld brengen, door ontwikkelen en uitrollen van best-practices: goede werkwijzen op een
aantrekkelijke manier delen zodat deze ook bruikbaar zijn voor andere arbeidsmarktregio’s.
3. Begeleiden implementatie landelijke (beleids)ontwikkelingen zoals Perspectief op Werk en
Breed Offensief: het bevorderen van een snelle kwaliteitsslag in de praktijk en goede
werkwijzen delen.
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Proces sturing
Vanuit het Pact komt een kleine actieve klankbordgroep, bestaande uit bestuurlijke
verantwoordelijke en ambtelijke inhoudelijke ondersteuning en Pact secretaris.
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