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Plannen van Aanpak Arbeidsmarktregio’s / bevoorschotting op 4-jarenplan 

 

a. De doorontwikkeling van het digitaal platform Brabant Leert kan alleen maar een succes 

worden indien provincie en arbeidsmarktregio’s bereid zijn om daar beide in te 

investeren. Dit in navolging van de gezamenlijke bekostiging van de huidige pilotversie 

die in de lucht is. Dit platform is een exponent van de invulling van meerdere actielijnen 

binnen het Actieplan Arbeidsmarkt van de provincie: Een leven lang ontwikkelen, het 

benutten, behouden en ontwikkelen van talent. Dit ligt als Statenvoorstel ter behandeling 

voor in PS op 12 juni.  

 

De 5 regio’s hebben nu de mogelijkheid om ieder met € 500.000,-  te worden bevoorschot 

op de middelen die voor hen zijn begroot (totaal € 8 mio) in voornoemd Statenvoorstel. 

Wij vragen als provincie aan de regio om een deel van de middelen, die voor hen zijn 

gebudgetteerd en waarop zij nu reeds deels aanspraak kunnen maken d.m.v. de 

bevoorschotting, in te zetten voor de doorontwikkeling van het digitaal 

opleidingsplatform. Indien elke regio bereid is om € 50.000,- van de totale bijdrage die zij 

van de provincie ontvangt in te leggen dan verdubbeld de provincie dit bedrag, zodat 

we samen een budget van € 0,5 miljoen beschikbaar hebben voor die doorontwikkeling.  

Bovendien trachten we als provincie en appel te doen en gebruik te maken van 

relevante Rijksregelingen en Europese fondsen, waarmee we een multiplier op de 

voornoemde totale inleg van € 0,5 miljoen kunnen organiseren, zodat dit budget 

eventueel kan worden vergroot, mogelijk verdubbeld, in welk geval er een budget van € 

1 miljoen voor de doorontwikkeling beschikbaar is. 

Enkele elementen van de doorontwikkeling zijn  

- Het toevoegen van een flexibel modulair aanbod voor kwalificerend 

beroepsonderwijs 

- Opleidingsprofielen van kansrijke beroepen  

- Het verbinden en matchen van opleidingsprofielen met competentieprofielen 

van personen 

o Zowel d.m.v. webcare als persoonlijke opleidingsadvisering  

o Uiteindelijk met de inzet en toepassing van Artificial Intelligence c.q. data 

science recognition system  

 

Vraag aan de regio’s om bereidheid uit te spreken hier invulling aan te geven en 

derhalve een deel c.q. € 50.000,- te reserveren voor de doorontwikkeling van het digitale 

opleidingsplatform.  

 

b. De capaciteit van de Leerwerkloketten is eerder besproken, omdat dit een punt van zorg 

is bij de dienstverlening waarop nu een appel wordt gedaan door de huidige “reguliere” 

groeiende toeloop van mensen die met werkloos zijn geworden, met ontslag worden 

bedreigd en willen laten opleiden voor ander werk. Bovendien wordt sinds de lancering 

van het digitaal opleidingsplatform die is gekoppeld aan de opleidingsadvisering en –

begeleiding een toenemend appel gedaan op die dienstverlening. De Leerwerkloketten 

zijn hier onvoldoende op toegerust en dit is een punt van ernstige zorg dat een oplossing 

vereist.  

Nu heeft UWV (Beatrijs Wijnberg) een concreet voorstel, verzoek geformuleerd voor SZW 

om hierin te voorzien door de Leerwerkloketten de Plus-status te verlenen, waardoor er 

extra middelen beschikbaar kunnen worden gesteld om in die capaciteit te voorzien. Dit 

voorstel is omarmd door het landelijke UWV-management en wordt aan het ministerie 
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voorgelegd. Bovendien heeft gelijktijdig de provincie (Martijn van Gruijthuijsen) over de as 

met de DG van SZW geschakeld over deze zelfde vraag. Er is echter vooralsnog geen 

duidelijkheid over of het Rijk de middelen voor deze plusstatus daadwerkelijk beschikbaar 

zal stellen. Daarom is er nu een tussenoplossing nodig om ervoor te zorgen dat de boel 

niet vast loopt.  

Het concrete voorstel is daarom dat de provincie borg staat voor de bekostiging van de 

service van de leerwerkloketten tot ultimo juni – de pilotperiode van het digitale platform – en 

dat arbeidsmarktregio’s en provincie gezamenlijk de garantie aan de leerwerkloketten 

afgeven dat we voor een jaar (ultimo juni 2021) zullen voorzien in een substantieel deel van 

de middelen dat nodig is voor de dienstverlening, indien ons verzoek aan het Rijk onverhoopt 

niet zou worden gehonoreerd. Deze garant- of borgstelling omvat een bedrag van € 

250.000,- en is ruim 70% van de kostenbegroting van het UWV-voorstel dat aan het ministerie 

is voorgelegd (= € 350.000,- / voorstel UWV was bijlage KEIC 10 april j.l.).  

Het concrete voorstel en vraag aan de regio’s is om ieder voor € 25.000,- borg te staan dat 

ten laste kan worden gebracht van de provinciale bijdrage aan de WSP’s en/of van de 

(bevoorschotting) van de provinciale cofinanciering van de 4-jarige arbeidsmarktplannen. In 

dat geval stelt de provincie zich garant voor € 125.000,- , waarmee de gezamenlijk de 

continuïteit van de nu noodzakelijk dienstverlening van de  Leerwerkloketten grotendeels (€ 

250.000,-) hebben geborgd .  

 

Vraag aan de regio’s om bereidheid uit te spreken hier invulling aan te geven en derhalve € 

25.000,- te reserveren voor de borgstelling van de continuïteit van de Leerwerkloketten, welk 

bedrage weer vrijvalt indien het ministerie ons verzoek tot ondersteuning honoreert.  

 

c. Brabant brede campagne preventie jeugdwerkloosheid: inleg per regio € 25.000,-. Indien 

elke regio bereid is om € 25.000,- van de totale bijdrage die zij van de provincie ontvangt 

in te leggen dan verdubbeld de provincie dit bedrag, zodat we samen een budget van 

€ 250.000,- miljoen beschikbaar hebben voor de ontwikkeling en uitvoering van een 

campagne. Deze campagne wordt niet in de laatste plaats opgezet met, voor en door 

jongeren.   

 

Vraag aan de regio’s om bereidheid uit te spreken hier invulling aan te geven en derhalve € 

25.000,- te reserveren voor een jongerencampagne in het kader van de preventie 

jeugdwerkloosheid. 


