
 

 

’s-Hertogenbosch, 6 juli 2020 

Beste Pact bestuurders, 

Na maanden van crisismanagement is het zaak onze aandacht te richten op de structurele 
vraagstukken voor de toekomst.  We kiezen daarom voor een bijzondere Pact vergadering waarin we 
ook weer de fysieke nabijheid zoeken. De huidige tijd vraagt er om dat we elkaar in vrijheid en 
openhartigheid spreken zodat we de dilemma’s maar vooral ook de goede opgaven met elkaar delen. 
Om zo tot een krachtig antwoord te komen op de crisis en onze energie  gaan richten op de 
toekomst. Daarvoor willen wij u vragen u voor te bereiden op basis van onderstaande vragen zodat 
we in ons overleg gefundeerd het gesprek met elkaar aan kunnen gaan. 

De transitie van de economie, en hiermee samenhangend de arbeidsmarkt, staat de komende jaren 
centraal. Hoe zorgen we ervoor dat kennisintensieve en innovatieve ondernemingen en 
bedrijfstakken centrale pijlers zijn en blijven? En hoe krijgt de verbinding tussen de gewenste 
economische ontwikkeling (economische visie Brabant 2030) en de maatschappelijke opgaven vorm? 
Maar vooral ook, vanuit arbeidsmarktperspectief, hoe slagen we erin werkenden en werkzoekenden 
actieve dragers te maken van die transitie? Wat staat ons te doen om het innovatieve vermogen van 
Brabant te versterken, waarvan de vakmensen en kenniswerkers de dragers zijn? 
 
Ter voorbereiding op de discussie willen wij u vragen u voor te bereiden op basis van onderstaande 
punten: 
 
1. Economische visie Brabant 2030     9.35-10.45 uur 

In de vergadering worden de contouren van de economische visie zoals die momenteel op 
Brabantse schaal vorm krijgt geschetst. 
In de discussie met u kunnen vragen aan de orde komen als: 

- Herkennen we de problematiek? 
- Welke elementen vragen aanscherping/toevoeging? 
De moderator gaat het gesprek aan met de (mogelijk) volgende vragen: 
a) wat ziet u in de eigen regio/achterban?  Wat zeggen de data van uw regio/achterban over 
specifieke sectoren, groepen werknemers/werkzoekenden? 
b) Welke sectoren of maatschappelijke vraagstukken zijn relevant nu, maar vooral ook in de 
toekomst? 
- Welke dilemma’s levert dat op?  
- Kun je anders/veranderen? 
- enz.. 
c) …. 
 

2. Arbeidsmarktvraagstukken Pact     10.45-11.15 uur 
Wat zijn de structurele arbeidsmarktvraagstukken, die in het licht van de economische 
ontwikkeling, de komende jaren in het Pact geagendeerd en door partijen opgepakt moeten 
worden? 
In de discussie: 

- Welke thema’s komen centraal te staan? 
- Welke bestuurder neemt daarbij het voortouw? 
De moderator gaat daarbij door op de hoofdpunten uit de discussie over het agendapunt 
Economische visie Brabant 2030, maar zoomt hier nadrukkelijk in op de arbeidsmarkt en 
daarbinnen wat dat voor vraagstukken oplevert voor personen en bedrijven/sectoren; 

  



 

 

Mogelijke vragen: 
- Talentontwikkeling vraagt juist nu, nu veel mensen zich geconfronteerd zien met verlies 

van werk, om omscholing. Bij andere economische/maatschappelijke keuzes ligt de vraag 
voor of we daar voldoende mensen voor hebben of opleiden? En is digitaal scholen, 
Brabantleert, dan een instrument dat we gezamenlijk gaan door ontwikkelen? 

- Jeugdwerkloosheid, de verwachting is dat die nog meer toe gaat nemen. Omarmen we 
een gezamenlijke programmatische aanpak voor de komende jaren? 

- Vraagt de publieke infrastructuur onze gezamenlijke aandacht en kan ze de vraagstukken 
aan? Werk naar werk trajecten, scholingsvragen, coaching onderkant, enz..? 

- Hebben we een realistisch alternatief voor de onderkant van de arbeidsmarkt, kunnen 
we een inclusieve arbeidsmarkt overeind houden? 

- Organisatorisch: wie neemt verantwoordelijkheid voor één van de genoemde 
vraagstukken, of andere als die uit het overleg komen, en welke hulpstructuur is nodig 
om succesvol aan te kunnen pakken? 

 
Voel u natuurlijk vrij om in de discussie elementen toe te voegen, het zal de uitkomst van ons 
overleg alleen maar versterken. 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
André van Gils, 
Secretaris Pact Brabant 


