


Arbeidsmarkt  ENZuid  vanuit  Brabant
Commissie	  arbeidsmarktaanpak	  ENZuid:	  
	  
Voorzi7er:	   	   	   	   	  Ton	  Wilthagen	  
•  Noordoost-‐Brabant	  Werkt!: 	  Veronique	  Scharenborg	  
•  Brainport	  Eindhoven: 	   	  Yvonne	  van	  Hest/PaAy	  Claassens	  
•  Midpoint	  Brabant: 	   	   	  Peter	  van	  Ierland,	  Roy	  Willems	  
•  West-‐Brabant: 	   	   	  Astrid	  Persons,	  Eva	  Jeremiasse	  
•  Provincie	  Brabant: 	   	   	  Marion	  de	  Rooij,	  Petra	  van	  de	  Riet	  
En	  
•  TechniekcoaliNe	  met	  FME,	  Metaalunie	  en	  Techniek	  NL	  met	  O&O-‐fondsen	  
•  PlaTorm	  Talent	  voor	  Technologie	  en	  Ministerie	  EZK	  
•  Arbeidsmarktregio’s	  en	  provincies	  Zeeland	  en	  Limburg	  
	  
	  



Landelijk  Techniekpact

	  
	  

Bevorderen	  instroom,	  
opleiden	  en	  behoud	  
Technisch	  Talent	  
	  
	  
Namens	  Zuid-‐Nederland	  in	  
Landelijke	  Regiegroep:	  
	  -‐	  DG’s	  EZK,	  OCW	  en	  SZW	  
	  -‐	  Sociale	  partners	  
-‐  Topsectoren	  
-‐  Koepels	  onderwijs	  



Arbeidsmark<nzicht

	  
	  



Werkinzicht:  één  taal  voor  skills

	  
	  -  Programma NL-Vlaanderen met VDAB, UWV, CBS, ENZuid en 

JADS 
-  Grensoverschrijdende data en arbeidsmarktmobiliteit 
-  Overname systeem Competent van VDAB door UWV 
-  Eén gemeenschappelijke taal voor skills, de gouden standaard 
-  Samen met o.a. ENZuid, Passport4Work regio Eindhoven, 

House of Skills Amsterdam, Rotterdam, 3 ministeries en SER 
Nederland 

-  Eén taal voor skills via Competent NL open source beschikbaar 
voor regio’s, sectoren, projecten, commerciële bureaus eind 
2020/2021 



Arbeidsmarktscenario’s,  link  met  crisissessies

	  
	  Voor Zuid-Nederland en 9 arbeidsmarktregio’s (5 Brabantse) 
 
-  Door Panteia, Etil en ROA,  
-  Opstellen basisscenario en negatieve scenario’s (crisis) meu 
-  Effecten doorberekenen energietransitie, technologie en 

demografie 
-  Oplossingsrichtingen 
-  Besprekingen in commissie, afstemmen PACT & SER Brabant 
-  Werkconferentie rond de zomer 
-  Scenario’s opnemen in Arbeidsmarktinzicht 



Dak  repareren  als  de  zon  
schijnt!  
  
Hoe  veerkrach<g  is  de    
regionale  arbeidsmarkt:  
wie  doet  wat  bij  
economische  tegenspoed?



Wat  is  (zeker)  anders  dan  bij  de  vorige  crisis?

•  Flexschil  verder  gegroeid  en  doorstroom  flex-‐vast  afgenomen
• WW-‐duur  is  ingekort
•  Er  zijn  meer  zzp’ers,  die  geen  recht    hebben  op  scholing  en  WW
•  Er  zijn  meer  buitenlandse  arbeidskrachten
• Vergrijzing  is  verder  toegenomen  en  de  krapte  eveneens

• Digitalisering  is  verder  doorgedrongen,  o.a.  in  detailhandel
• Gemeenten  hebben  agv  decentralisa<es  meer  verantwoordelijkheden  en  
lopen  meer  risico  (‘afvoerputje’)

• Woningmarkt?

• Wat  is  er  specifiek  anders  in  de  regio?!  Waar  zijn  we  kwetsbaar?!



Arbeidsmarkt-‐effecten  van  een  crisis



  
Vraag  aan  regio:  wie  signaleert  crisis  en  wie  doet  
wat  op  welk  moment  bij  een  nieuwe  crisis?  
1e  conclusies  West-‐Brabant  en  Noordoost-‐Brabant  
  




  
Wat  missen  we  in  regio  aan  par<jen,  visie,  
beleid,  instrumenten,  arrangementen,  
middelen?  Wie  gaat  daarvoor  zorgen?    
Eerste  conclusies  West-‐Brabant  en  Noordoost



Welke  boodschap  en  ac<es  hebben  we  voor  anderen  
(provincie,  sectoren,  rijk,  EU)?  

•  Rijk:	  varianten	  deelNjd	  WW,	  verhouding	  flex,	  landelijk	  en	  regionaal	  
beleid	  afstemmen:	  verhogen	  slagkracht	  en	  fondsvorming	  opleiden	  

•  Sectoren:	  intersectoraal	  samenwerken	  met	  regio’s,	  voorbeeld	  via	  
aanpak	  met	  TechniekcoaliNe	  

•  ENZuid:	  transparanNe	  arbeidsmarkt,	  één	  taal	  skills,	  
grensoverschrijdend,	  arbeidsmarktscenario’s:	  samen	  met	  PACT/SER	  

•  Provincie:	  AcNeplan	  Arbeidsmarkt	  2020-‐2023	  
•  Pact	  Brabant:	  


