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1. Opening en introductie       

Voorzitter Martijn van Gruijthuijsen heet iedereen hartelijk welkom, is verheugd dat men elkaar weer 

fysiek kan ontmoeten na de lange periode van online vergaderen. Tijdens de Lockdown is vanuit dit Pact 

als Kernteam Economische Impact Corona (KEIC) actief overlegd en vanaf nu wordt het Pact weer in 

breder verband voortgezet. Deze Pactvergadering staat volledig in het teken van de economische 

toekomst van Brabant in relatie met de arbeidsmarkt. Het doel is verdere input te krijgen voor de 

economische visie en de centrale thema’s vast te stellen voor het Pact. Er zijn in de afgelopen periode 

daarvoor al de nodige stappen gezet: het Actieplan Arbeidsmarkt is vastgesteld, er is gewerkt aan het 

ontwikkelen van de Economische Visie, onder verantwoordelijkheid van het KEIC is actief gestuurd op 

acties om gevolgen van de coronacrisis voor de economie en arbeidsmarkt te verzachten (digitaal 

scholingsplatform, aanpak jeugdwerkloosheid), in de regio’s is men actief bezig met planvorming en 

acties, het MBO/SBB hebben een actie-agenda, en ook de andere partners ontwikkelen plannen en 

acties voor hun achterban.  

Dus er is reeds veel in gang gezet, maar het is nu zaak om samen, en met respect voor ieders positie, de 

koers en de lijnen waarlangs nader in te vullen opdat Brabant ook in de toekomst een welvarende regio 

blijft.  

 

2. Economische visie Brabant 2030 

De volgende documenten zijn ter voorbereiding van dit gesprek bij de agenda gevoegd: 

- de concept-hoofdlijn Economische Visie (versie 25 juni 2020) 

- huiswerkbrief met vragen voor de bestuurders 

Gido ten Dolle schetst de contouren van de economische visie zoals die op Brabantse schaal vorm 

krijgen. Voor dit verslag wordt naar de inhoud verwezen van zijn presentatie (is als bijlage bij dit verslag 

gevoegd) en is getiteld:  “Verstevigen van de internationaal concurrerende innovatieve economie” 

(zie bijlage).  

T.a.v. de opgave: 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? 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? 

 

Onder leiding van Gido ten Dolle wordt stil gestaan bij de grote uitdaging voor de economie in Brabant 

richting 2030, waarbij de volgende (in de huiswerkbrief) aan de regio’s gestelde vragen als leidraad 

dienen: 

a. Wat zeggen de data van uw regio/achterban over: onze sterktes, onze zwakten, waar liggen kansen 
en waar bedreigingen? En aan welke maatschappelijke uitdagingen (gezondheid, klimaat, voedsel, 
energie) kan Brabant nog meer dan nu bijdragen en het verschil maken? Graag vernemen we welke 
opgaven u het liefst geadresseerd ziet worden in een economische visie 2030. 

b. Corona leidt tot een wereldwijde recessie en dit betekent extra hinder om onze ambities van een 
duurzame sterke regio te bereiken. Welke kansen ziet u voor een versnelling om sterker uit de crisis 
te komen?  Waar zullen we (versneld) afscheid van moeten nemen? 

c. De provincie stelt 3 versnellingsopgaven centraal: 

1.  Digitalisering/data-economie 
2.  Duurzaamheid en circulariteit  
3. Talent: Kennis voor Brabant laten werken/ Leven Lang Ontwikkelen 
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Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze transities sneller gaan lopen? Wat betekent dit voor 
bedrijven, voor onze werknemers en hun vaardigheden?  

 
Nadere toelichting bij de presentatie: 

- De meting van de Rabobank (plaatje: regionaal-economische groei in Nederlandse regio’s, periode 

1996-2017) met het geschetste aandeel bruto toegevoegde waarde per regio en het aandeel 

werkgelegenheid, toont dat de regio Eindhoven Brainport 20 jaar lang en ook nu nog sterk scoort. 

Cruciaal is de vraag hoe de rest van Brabant kan meeprofiteren van het ecosysteem in regio 

Zuidoost. Hierop wordt door bestuurders gesteld dat het strategische keuzes vereist, bijv. t.a.v. 

vestigingscondities voor bedrijven. De maakindustrie in Zuidoost-Brabant zou voorts een meer 

verbindende rol naar andere sectoren (transport, logistiek, agro) in de andere Brabantse regio’s 

kunnen spelen.  

- In de analyse van de Rabobank is niet het aandeel banen zichtbaar dat is gekoppeld aan leisure (zgn. 

‘preteconomie’,  horeca), welke sectoren ook in de andere delen van Brabant voor veel 

werkgelegenheid zorgen. Leisure i.c.m. vakmanschap en nieuwe technieken biedt volgens de 

provincie groeikansen (voorbeeld van toekomstbehendigheid).  

- Uit recentere analyses van de Rabobank (in relatie tot de impact van corona) blijkt dat Midden- 

Brabant (m.n. Tilburg) en de regio Den Bosch het relatief goed doen qua type banen en het in stand 

houden van werkgelegenheid. André van Gils beaamt dat beeld en merkt op dat die balans qua 

werkgelegenheid in Midden-Brabant altijd opvallend goed is.   

- N.a.v. het geschetste (nog grofmazige) handelingskader en uitvoeringsprogramma wordt gesteld dat 

in alle regio’s en op plekken in Brabant er goede ecosystemen zijn, doch de elementen binnen de 

radar met ‘dunne draden’ zijn verbonden. Die zouden robuuster moeten worden door in 

gezamenlijkheid Brabant breed en met massa te opereren (samenwerkingskracht als 

randvoorwaarde voor structuurversterking). Als voorbeeld van kwetsbaarheid wordt genoemd de 

afhankelijkheid van de bereidheid bij partijen binnen de triple helix tot samenwerking en 

kennisdelen, en de samenwerking in de arbeidsmarktketen die vooral gestuurd moet worden vanuit 

financieringsstromen. 

- N.a.v. het uitvoeringsplan 2020-2023 en de daarbij geschetste contouren van acties wordt erop 

gewezen dat gemeenten op sommige ambities lastig kunnen sturen; bijvoorbeeld willen alle 

gemeenten met kracht verduurzamen, doch de infrastructuur blijft achter (is afhankelijkheid van 

Enexis). Hiervoor is een appèl en sturing nodig op wilskracht van gemeenten die aandeelhouder zijn 

van Enexis.  

 

Reacties en discussie: 

- Ondernemingen willen zich alleen ergens vestigen als op meerdere fronten de condities goed zijn 

(goede infrastructuur, prettig woonklimaat, voldoende en geschikt arbeidspotentieel etc.), stelt Ellen 

Kroese. Daarop zou Brabant meer de krachten kunnen bundelen voor m.n. de economisch 

achterblijvende plekken, zoals West-Brabant en Moerdijk (met ontwikkelpotenties i.r.t. havengebied 

Rotterdam).  

- Voorbeeld van krachtenbundeling is Mindlab van Midpoint Brabant waar bedrijven, overheid, 

onderwijs en maatschappij samenwerken aan slimme, duurzame economische groei. Vanuit de visie 

van de provincie zou dat meer stimulans moeten krijgen. 

- “De economische visie is echter géén toverstok”, stelt de gedeputeerde. Het vraagt om inzet en 

investeringen in de regio’s zelf. In Brainport is 12 euro per inwoner geïnvesteerd, terwijl in andere 
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regio’s gemeenteraden al moeite hebben met een veel lager bedrag. Dat men als stad of regio 

daardoor achterblijft, zal men dan ook moeten accepteren. 

- De visie helpt als die niet enkel het succes van Brainport uitvent, aldus Boaz Adank, maar qua taal en 

toon aansluit bij inspanningen in andere regio’s. Men voelt onvoldoende de steun vanuit de 

provincie, bijv. in de discussie over gewenste uitbreidingsplannen in de logistiek in West-Brabant.  

De provincie zou hierbij kunnen helpen door zich uit te spreken en nadrukkelijk te kiezen voor 

logistiek op die plek en door mogelijkheden voor innovaties in de verschillende sectoren aan te 

wakkeren, aldus Ellen Kroese. En passend bij het dna van Brabant te zoeken naar de toegevoegde 

waarden in samenspraak met die regio’s, adviseert André van Gils. Ivka Orban voegt toe dat uit 

onderzoek blijkt dat Moerdijk o.g.v. circulariteit juist veel innovatiekracht (in verbinding met haven 

R’dam) kan hebben. 

- Gesteld wordt dat ‘een steen in de vijver’ nodig is (ondernemers gezamenlijk?) die van onderaf de 

gewenste  samenwerkingskracht in die regio’s op gang brengt. En juist niet als overheid van bovenaf 

allerlei richtlijnen opleggen, adviseert Lars van der Hoorn, maar ga (en blijf) met werkgevers, 

werkgeversorganisaties, bedrijven die een sleutelrol kunnen vervullen (bijv. sterke familiebedrijven) 

in gesprek. Alleen daardoor ontstaat draagvlak en slagkracht.  

- De vraag komt aan de orde hoe die samenwerking te organiseren en of dat een bepaalde 

infrastructuur vereist. Bijvoorbeeld beschikt regio Noordoost-Brabant over een goede overlegtafel 

met alle relevante partijen aangehaakt, aldus Beatrijs Wijnberg’, en met werkgevers aan tafel wordt 

daar gekeken hoe bijvoorbeeld werknemers die ontslagen worden snel van werk-naar-werk te 

helpen. Wat in regio NOB de samenwerking versnelt, is het onderkennen van het gezamenlijke 

belang. 

- Maar voor een ondernemer is allereerst het vestigingsklimaat en de economische aantrekkingskracht 

van belang, aldus Ellen Kroese. In regio Brainport is die uitstekend en andere Brabantse regio’s 

zouden daarop moeten kunnen meeliften. De vraag is hoe. Eerder is genoemd dat het om 

strategische keuzes vraagt. Bijvoorbeeld internationale logistiek in West-Brabant als stuwende kracht 

voor andere sectoren (pharmabedrijven), aldus Boaz Adank. De provincie kan daarop sturen en de 

regio erop uitdagen.  

- Individuele ondernemers buiten de instituties zouden volgens André ook aan de voorkant bevraagd 

moeten worden voor input op de economische visie. Die invalshoek ziet hij nu niet terug. 

In dit verband wordt gesproken over het belang van human capital en human resources voor een 

goed vestigingsklimaat en stelt Rob Koolen dat vooral vakmanschap een belangrijke asset is, en dat 

in de route naar 2030 bedrijven geholpen moeten worden het vakmanschap binnenboord te 

houden.  

- Jeannet Verhoeven stelt dat sociale innovatie een thema is waar de provincie meer op zou moeten 

faciliteren. Zij informeert naar de stip op de horizon. 

- T.a.v. woon- en leefklimaat  komt aan de orde dat de provincie de doelen in de verschillende 

domeinen (mobiliteit, woningbouw, ruimte etc.) probeert te zwaluwstaarten. De vastgestelde 

Omgevingsvisie is hierin leidend. Het gaat op punten schuren als de economische groei leidend 

wordt en het opgavegericht wordt georganiseerd. Martijn vult aan dat de stip op de horizon (brede 

welvaart) ook met storytelling te verhelderen is. 

- Auke Blauwbroek pleit voor meer stimulans in de zoektocht naar de verbinding tussen ‘social 

innovation’ in de regio’s met ‘high tech’ in zuidoost-Brabant. Hierop wordt uitgelegd dat de provincie 

in haar economische visie niet de focus op zuidoost-Brabant legt, maar juist de transities Brabant 

breed wil stimuleren, met nadruk op de eigen kracht van elke regio.  
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- Tot slot stelt Esmah Lahlah dat ze hoopt dat de visie ook een strategie gaat bevatten hoe regio’s zich 

kunnen ontwikkelen, in hun kracht worden gezet en geholpen daarop te verbinden. 

 

Concluderend:  

1. Regio Zuidoost-Brabant is sterk; hoe dat laten uitwaaien naar nadere Brabantse regio’s?  

2. Financiering gebruiken als hefboom voor samenwerking 

3. Duurzaamheid -> infrastructuur nodig? 

4. Partijen in kracht in de regio verbinden 

 

3. Arbeidsmarktvraagstukken Pact       

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? Welke vraagstukken 

levert het op voor personen, bedrijven/sectoren?  

Onder leiding van André van Gils voeren de bestuurders hierover het gesprek, met als leidraad de 

huiswerkbrief waarin de volgende mogelijke vraagstukken staan geformuleerd:  

- Talentontwikkeling is harder nodig dan ooit. Om de transities te maken, om nieuw groeisectoren aan 
te boren, hebben we voldoende geschoold en gekwalificeerd talent nodig. Hoe kunnen we talent 
voor Brabant behouden, aantrekken? 

- De dynamiek van verandering zal nog groter zijn dan voorheen. Vaardigheden en competenties 
raken snel verouderd. Hoe kunnen we het Leven Lang ontwikkelen centraal zetten? Welke  
samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs is daarbij gewenst, welke versterking is daarbij 
nodig en waar kan de overheid bij helpen?  En is digitaal scholen, Brabantleert, dan een instrument 
dat we gezamenlijk gaan door ontwikkelen? 

- Op dit moment hebben we een zorg voor oplopende jeugdwerkloosheid. Omarmen we een 
gezamenlijke programmatische aanpak voor de komende jaren? En welke aanpak hebben we dan 
voor ogen?  

- 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 mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, 
kunnen we een inclusieve arbeidsmarkt overeind houden? 

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

 

Reacties en discussie: 

- De ‘war on jobs’ is gaande. Hoe voor de korte termijn het verlies van banen door de coronacrisis af te 

remmen? Hoe mensen van baan naar baan te begeleiden?  Hoe het beleid o.g.v. inclusieve 

arbeidsmarkt in stand te houden? Hoe voor Brabant buiten het vasthouden van talent ook banen te 

behouden?  Kortom: veel vragen. Volgens Etil en CPB zal rekening gehouden moeten worden met 

een werkloosheidspercentage van 10-12%. Daarmee is de urgentie om op arbeidsmarktgebied 

sociaal en maatschappelijk te innoveren zeer groot, stelt Jeannet Verhoeven. 

- Volgens Lars van der Hoorn zijn de Regionale Werkbedrijven een krachtig instrument om voor de 

korte termijn-corona gerelateerde zaken de slagkracht in de uitvoering te organiseren. In zijn ogen 

moeten de Pact-partners vooral het gesprek blijven voeren over hoe de arbeidsmarkt op de midden- 

en lange termijn goed in te richten. De kern is daarbij hoe te blijven ontwikkelen vanuit een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bijv. hoe zorgen voor scholing op de werkvloer in het kader van 

een leven lang ontwikkelen? Het vereist samenwerking van partijen, elkaar opzoeken, zichtbaar voor 

elkaar zijn, en het bedenken en uitvoeren van programma’s die werknemers stimuleren die stap naar 
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scholing te zetten. Met stimuleringsmaatregelen kan men de ondernemers bij de uitvoering helpen. 

Samenwerking scholen en het bedrijfsleven dus verder stimuleren. Aan de Pacttafel zou een breder 

onderwijsnetwerk moeten worden gekoppeld; en ook commerciële partijen, particuliere opleidingen 

erbij betrekken .  

- Kortom: Organiseer een robuuste infrastructuur rondom onderwijs, scholing en omscholing, samen 

met de kennisinstellingen, en koppel het aan beleid arbeidsmarkt waardoor zowel bij krimp of groei 

sneller kan worden geschakeld, aldus Esmah Lahlah. De Leerwerkloketten zouden naar een 

provinciaal goede infrastructuur moeten worden opgetild. Om snel cyclisch te kunnen reageren is 

kennis van de arbeidsmarkt naar de toekomst een voorwaarde. Beatrijs Wijnberg noemt het ‘huis 

van de arbeid’ als voorbeeld waarin die verbinding wordt gemaakt. Auke Blauwbroek ondersteunt 

het pleidooi om de infrastructuur in de regio’s van onderop verder te verstevigen en samen met de 

onderwijspartners op zoek te gaan naar hoe wet- en regelgeving op te rekken. Waar het Pact een rol 

in kan spelen en waar de provincie op kan faciliteren, is de regio’s ondersteunen bij het uitbouwen 

van de grotere thema’s zoals robotisering, energiestrategie, kennis van de arbeidsmarkt. Esmah 

noemt het initiëren van een regionaal-provinciaal scholingsfonds als mogelijkheid.  

- Over de rol van de provincie en op te pakken thema’s zijn de Pactpartijen eerder bevraagd, is 

onderzoek naar gedaan en zijn concrete aanbevelingen gedaan. Jeannet verwijst naar dat onderzoek. 

- Vanuit werkgevers(organisaties) is steeds de nadrukkelijke oproep om versnippering in aanpak in de 

regio’s te doorbreken. Gesteld wordt dat de wat- en hoe-vragen veeleer gezamenlijk op provinciaal 

niveau moeten/kunnen worden beantwoord.  

Conclusie: In de infrastructuur die de arbeidsmarkt moet ondersteunen, moet de onderwijsagenda en de 

samenwerking met scholen een prominentere plek krijgen. Aan de Pacttafel zijn de onderwijspartijen 

ondervertegenwoordigd.  

 

Thema Jeugdwerkloosheid 

- Gevolgen crisis voor m.n. jeugdwerkloosheid zijn veelal pas 4 jaar later manifest, blijkt volgens André 

uit onderzoek. Dat zou betekenen dat door deze coronacrisis er in 2024-2025 sprake is van een 

enorm hoog percentage jeugdwerkloosheid. Hoe daarop nu te anticiperen? Niek Iversen verwacht 

een ander verloop: wanneer een medicijn beschikbaar is tegen het virus, zal de economie weer snel 

aantrekken. Veeleer is in zijn ogen het tekort aan arbeidskrachten door de enorme vergrijzing 

(binnen nu en 8 jaar gaat een golf aan mensen met pensioen) een groot zorgpunt. Daarnaast vindt hij 

dat meer gedaan moet worden voor de kwetsbare groepen en kwetsbare jongeren die achteraan 

staan op de arbeidsmarkt, zodat die wèl mee kunnen doen en een zelfstandig bestaan kunnen 

opbouwen. Opleiden in bedrijven blijkt hiervoor de meest succesvolle aanpak.  

- Gezien het grote probleem van laaggeletterdheid in Brabant (41%) moet daar specifieke aandacht 

voor zijn in het concept ‘leven lang leren’. Voor hoger opgeleiden is er genoeg aanbod. 

- Waar ZLTO tegenaan loopt is, hoe mensen te motiveren en gemotiveerd te houden om te leren.  

- Hoe de totale arbeidsmarkt interessant houden voor iedereen, moet volgens Lars van der Hoorn het 

uitgangspunt zijn in plaats van groepsbenaderingen. Voorts de problemen niet enkel sectoraal 

benaderen, maar gericht adresseren, bepleit Jeannet. Esmah vindt daarentegen dat focus op 

specifieke doelgroepen helpt bij kennisopbouw om de juiste maatregelen in te kunnen zetten en te 

zorgen voor een structurele aanpak. Bijv. moet nu in coronatijd niet enkel de aandacht uitgaan naar 

de meest makkelijk bemiddelbare arbeidskrachten, maar moeten we ook mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt in het vizier blijven houden.  

- Advies Lars: Onderbouw cijfers m.b.t. ontwikkelingen op de arbeidsmarkt met meer toelichting en 

duiding.  
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- Conclusie: Voor snel cyclisch handelen op de arbeidsmarkt is een robuuste onderwijsinfrastructuur 

cruciaal, met investeringsmacht (geldstromen naar regulier onderwijs) en met samenwerkingskracht 

(ook met particuliere partijen).  

- Rob Koolen roept tot slot de aanwezige partners op om meer met elkaar echt in gesprek te zijn, en 

met vertrouwen de samenwerking te zoeken. Hij noemt als voorbeeld de gesprekken die de 

provincie nu voert met Defensie i.h.k.v. jeugdwerkloosheid voor het creëren van banen bij Defensie, 

hetgeen alleen op Brabantse schaal kan worden opgepakt. Maar de regio’s kunnen erop vertrouwen 

dat het op zeker moment naar de regio’s wordt vertaald.  

 

Concluderend: 

- Pact gaat over middellange en lange termijnagenda 

- Financiering van talentontwikkeling (Voucherregeling?) 

- Partijen zijn aan de Pact-tafel ondervertegenwoordigd 

- Brabantbrede scholingsstructuur 

 

4. Pact in de toekomst         

Martijn concludeert dat er veel uitdagingen liggen waar deze Pact-tafel mee aan de slag moet. Waarbij 

de inzet is om als Brabant top te presteren qua arbeidsproductiviteit op de Nederlandse en 

internationale arbeidsmarkt en op het terrein van technologie. 

De provincie zal in september met een voorstel komen hoe het Pact naar de toekomst toe verder vorm 

te geven en waarbij wordt gezocht naar een passende structuur.  

 

5. Tot slot  

Namens het Pact-samenwerkingsverband neemt de voorzitter met warme woorden van dank en 

ondersteund met bloemen en een attentie, afscheid van André van Gils die 12 jaar lang de 

secretarisfunctie heeft vervuld van het Pact, alsook afscheid van Bernie Spronk, als ondersteuner en 

uitvoerder van het Pact-secretariaat.  

 

 

----------------------------------- 


