BIJLAGE 2

Aanvulling op het Pact werkplan “ Zaaien om te oogsten”
In de vergadering van 30 maart 2017 is het werkplan ‘Zaaien om te oogsten” van Pact
Brabant aan de orde geweest. Gevraagd is om een nadere aanscherping van de te hanteren
werkwijze.
1) Snelheid van agendering
De bestuurders willen actuele thema’s sneller en concreter verbonden zien met beleidsen uitvoeringsmaatregelen.
Uitwerking: gewerkt wordt via de volgende lijnen:
a) Notities over actuele vraagstukken, zoals “Brabant aan de robot?”, worden
geagendeerd in de vergadering met voorbereiding in Kennisateliers. Zodat ze op een
gestructureerde manier kunnen worden besproken en besloten kan worden welke
acties genomen moeten worden.
b) Voorafgaand aan de Pact vergadering worden de Pact bestuurders benaderd met de
vraag of en zo ja welke vraagstukken bij hen momenteel actueel zijn en geagendeerd
moeten worden voor de komende vergadering.
Indien daarvoor uitdieping van het onderwerp noodzakelijk is, wordt dit door de
secretaris verder opgepakt.
c) De secretaris onderhoudt contact met relevante personen en instanties om op de
hoogte te blijven van actuele thema’s en deze door te zetten naar de bestuurstafel.
2) Focus op een beperkt aantal thema’s
De bestuurders geven aan te willen voorkomen dat er een veelheid aan onderwerpen
door het jaar heen op tafel komt zonder dat het leidt tot concrete vervolgstappen. Juist
het aanbrengen van focus op een beperkt aantal onderwerpen is noodzakelijk.
Uitwerking: in de vergadering van december 2016 is het werkplan 2017 van het Pact
vastgesteld. Daarin zijn een drietal centrale thema’s voor het jaar 2017 benoemd: (1)
Onderwijs-arbeidsmarkt, (2) flexicurity en robotisering en (3) reshoring. Telkens staat
één van de onderwerpen in een Pact vergadering centraal, voorbereid in een
kennisatelier op een zodanige wijze dat het bestuurlijk overleg zich kan richten op het
stellen van prioriteiten en te ondernemen acties.
3) Opgaven zijn leidend
De bestuurders hechten er aan dat maatschappelijke opgaven centraal staan bij de
agendering van onderwerpen.
Uitwerking: De opzet met kennisateliers en daaraan verbonden systematische
agendering sluit aan bij deze behoefte.

