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Geachte mevrouw Hamer, 

 
Als voorzitters van de provinciale SER’en roepen wij u op om te bewerkstelligen dat er op korte termijn een 

landelijk Skills-akkoord komt. Vanuit de regio’s willen wij daar graag aan meewerken. In verband met de 

situatie op de arbeidsmarkt wordt rond dit vraagstuk in alle delen van het land grote urgentie gevoeld.  

 

Hoewel in het Kabinetsakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ niet expliciet op een centraal Skills-akkoord 

wordt ingezet, zien wij aanknopingspunten. Het kabinet geeft onder meer aan dat men ten aanzien van een 

‘leven lang leren’ tot doorbraken wil komen. De noodzaak daarvan willen wij graag onderschrijven, na 

jarenlang gepraat moet daar nu concreet prioriteit aan worden gegeven.   

Het breed gedragen herstel van de economie biedt weliswaar perspectief op een meer inclusieve 

arbeidsmarkt, maar vooralsnog gaat in alle sectoren en in alle regio’s de personeelsvoorziening nu reeds voor 

forse knelpunten zorgen. De imperfecties van de regionale arbeidsmarkt worden scherper dan ooit geëtaleerd. 

Naast dit vraagstuk voor de korte termijn speelt een zo mogelijk nog zwaardere opgave voor de (middel)lange 

termijn. Nu al moet in het arbeids- en onderwijsbestel worden ingespeeld op de snelle en ingrijpende 

veranderingen in de economie in verband met de doorwerking van dwingende trends als digitalisering en 

robotisering.  

 

Voorts vinden wij het van belang te kunnen constateren dat Rutte III volop wil inzetten op ‘de regio’.  

Dat woord komt maar liefst 79 keer voor in het coalitieakkoord. Op tal van terreinen zet de nieuwe coalitie in 

op het maken van afspraken – ‘deals’ – met regio’s. Dat biedt ook hier extra kansen. 

In de totstandkoming van dergelijke afspraken speelt inbreng en betrokkenheid vanuit de SER een belangrijke 

rol. Afgelopen jaren hebben de departementen samen met de OESO hier al een stevig fundament voor gelegd. 

Daarom roepen wij u op deze betrokkenheid op korte termijn in daden om te zetten. Daden die bijdragen aan 

een inclusieve maatschappij, waar werken en innoveren met elkaar in verbinding staan en de mismatch op de 

arbeidsmarkt wordt teruggedrongen. En waar het ‘leven lang leren’ wordt bevorderd in relatie tot 

economische ontwikkeling.   
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Dit maakt dat er dringend behoefte wordt gevoeld aan een brede en samenhangende vernieuwingsagenda  

met slimme verbindingen tussen landelijke, regionale en sectorale doelstellingen. We denken aan een open 

proces van vernieuwingen waarbij regionale en lokale partijen in projecten en experimenten in samenhang 

verantwoordelijkheid kunnen nemen. Dit om te komen tot een betere balans in de verhouding tussen 

flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, versterking van de maatschappelijke participatie, en verbetering 

van het leerklimaat in onderwijsinstellingen en bedrijven. Door middel van het ontschotten van de diverse 

Europese, nationale, sectorale en regionale fondsen kan tevens de vereiste slagkracht in de regio’s worden 

georganiseerd. Concreet wordt daarbij gedacht aan het instellen van regionale scholingsfondsen en deals over 

het ontwikkelen van loopbaan-scans, het versneld organiseren van modulair onderwijs (op alle niveaus in de 

onderwijskolom), het herstellen van de educatieprogramma’s, investeren in hybride leer-werklocaties en 

eigentijds instrumentarium voor het faciliteren van intersectorale mobiliteit.    

 

Het moge duidelijk zijn dat in alle regio’s grote behoefte wordt gevoeld aan een door de SER gefaciliteerd 

landelijk skills-akkoord,  gericht op groei, innovatie en persoonlijke ontwikkeling in leren en werken. Het biedt 

de regio’s concrete mogelijkheden voor het smeden van nieuwe coalities. Sociale partners in onze provinciale 

SER’en zien op die basis mogelijkheden om effectief en resultaatgericht met de vernieuwingsagenda aan de 

slag te gaan, samen met de overheden en de sleutelpartijen in het sociale domein, het onderwijsnetwerk en 

de arbeidsmarkt. In de bijlage geven wij u in het kort een schets van de stand van zaken in de verschillende 

regio’s. 

 

Graag willen wij bij de uitwerking van deze prioritaire agenda investeren in een wederzijdse samenwerking 

tussen de landelijke SER en de regionale SER’en.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Drs. Fr.C.A. Jaspers    Prof.ir. E.S.M. Nelissen    

Voorzitter SER Noord-Nederland   Voorzitter SER Brabant  

 

 

 

 

 

 

 

Ir. H.A.A.M. Webers    L. Ezinga 

 Voorzitter SER Overijssel    Voorzitter SER Zeeland 
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