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Aanwezig; Patty Claassens, Roy Willems, Ralf van de Wiel,Erik Lubbers, Nicole Westerterp, Martijn
van Buuren, Astrid Persons, Petra van de Riet, Rob Koolen, André van Gils
Gast : Ivka Orbon, Brabantadvies
Agendabespreking:
1) ‘Sector en regio in samenspel. Naar een betere match van vraag en aanbod op de Brabantse
arbeidsmarkt’ door Ivka Orbon, directeur BrabantAdvies
Dit rapport is al aan de orde geweest in het bestuurlijk overleg, maar het is belangrijk de inzichten
ook ambtelijk te delen.
In het rapport wordt het toenemende belang van de regio’s benadrukt. De provincie kan in de
onafhankelijke rol die zij heeft de ‘tussenruimte’ bespelen om de samenwerking tussen partijen,
zoals bijvoorbeeld regio’s en sectoren, te bevorderen. Dit vraagt ook om een rol van de provincie als
partner ‘aan tafel’ in de arbeidsmarktregio’s en als schakel met de landelijke overheid, de sectoren
en bedrijven. Het PACT Brabant (waarin gedeputeerde, wethouders, sociale partners en
onderwijsinstellingen elkaar ontmoeten) kan als cockpit of platform dienen voor een adaptieve
strategie en leren van de praktijk. Belangrijk daarbij is ook het governancemodel te activeren. Dit
vraagt om ‘beweging’ van alle partijen, vanuit een gedeelde urgentie. En om in de ‘lead’ zetten van
de juiste partijen en de juiste tafels: de deskundigheid op het terrein van een leven lang ontwikkelen
zit bijv. bij het onderwijs en bedrijfsleven (koploperbedrijven).
Uit de discussie:
- Duidelijk dat in verschillende regio’s er verschillende belangen zijn, maar wel is het mogelijk de
gezamenlijke prioriteiten te bepalen en aan de hand daarvan tot een strategie te komen.
- Belangrijk om door te pakken op een vraagstuk, kies daarbij op inhoud en waar de energie zit.
- In het ‘dealmakerschap’ is nabijheid een belangrijke voorwaarde en de vraag is of de
subsidierelatie daarvoor de beste basis biedt, is het niet mogelijk te komen tot een vorm van
regiodeals tussen provincie en regio’s?
2) Verslag Bestuurlijk Pact 12 december 2019
Voor kennisgeving aangenomen
3) Regionale energie transitie
Toelichting: agendapunt is al wel ambtelijk besproken maar nog niet op de bestuurlijke tafel aan de
orde geweest.
Vanuit de verschillende regio’s wordt een beeld/input gegeven van de stand van zaken, met name
wat betreft de verplichte arbeidsmarktparagraaf, zodat bestuurlijk bepaald kan worden of Brabant
met haar gezamenlijke inzet voldoende ambitie en realiteitszin heeft.
Voor West-Brabant geldt dat de regie voor het plan ligt bij het Waterschap, nu nog geen inzicht te
geven in de arbeidsmarktparagraaf.
Midden-Brabant; ligt de verantwoordelijkheid in eerste aanleg bij klimaat/duurzaamheid. Wel, mede
naar aanleiding van aanpak Noordoost, bezig met de ontwikkeling van een HCA op drie elementen:
K=klimaatadaptatie, E= Energietransitie en C=circulaire economie.
De verwachting is dat deze voor de zomer klaar is.

Noordoost heeft in augustus 2019 al in het ambtelijk Pact de aanpak van deze regio
gepresenteerd waarbij ze duidelijk maakte dat bedrijven betrokken zijn en worden bij de opzet
en uitwerking van het plan.
Daarnaast maakte ze duidelijk dat ook de niveaus 1, 2 en 3 deel zijn van die aanpak.
Haar zorg is wel dat er voldoende economische kansen voorbij komen maar dat de vraag is wie
deze oppakt.
Zuidoost, weet ik niet.
Conclusie: we zitten echt nog in het beginstadium om bij een maatschappelijk vraagstuk zoals de
energietransitie ook de arbeidsmarktvraag in beeld te krijgen.
4) Beeld van de regio’s
Bij dit agendapunt was de gedachte te bespreken hoe ver de regio’s zijn met hun plannen voor de
komende jaren en wat daarbij de prioriteiten zijn. De conclusie uit ons overleg is dat de verschillende
regio’s allemaal nog bezig zijn en de plannen dus nog niet rond; moet bijvoorbeeld nog besproken
worden met de regionale partners.
- Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023:
In het verlengde hiervan wordt wel gevraagd naar de voortgang van het provinciaal plan. Daarvan is
nu duidelijk dat dit 18 maart aangeleverd wordt en daarmee openbaar. Kan daarmee wel gebruikt
worden voor de bespreking in het Bestuurlijk Pact van 9 april.
-

Aanvulling op de ‘tussenagenda’ Pact; we beschouwen 2020 als een tussenjaar en we willen
focus in de agenda aanbrengen, bestuurlijk pact heeft daar nadrukkelijk op aangedrongen, dat
betekent dat slechts een beperkt aantal onderwerpen op de agenda komt:
a) Leven lang ontwikkelen: aanpak zou kunnen zijn wat gebeurt er in de regio’s, analyseer dat
en geef dan tot welke vervolgstappen dat aanleiding geeft.
b) Talentbehoud, hoogopgeleid talent hoe behouden we die provincie breed. Wat zijn dan de
++ op de regionale inzet?
c) Crisisaanpak.

André van Gils,
Secretaris Pact Brabant
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