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PERSBERICHT 

 

’s-Hertogenbosch, 21 januari 2020 

 

Werkbezoek in teken van leven lang ontwikkelen  
Minister Koolmees leert in de praktijk bij Metaal- en Lastechniek Nijnsel 

Gisteren bracht Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een 

werkbezoek aan Metaal- en Lastechniek Nijnsel in Sint-Oedenrode. Hij ging daar in gesprek met 

ondernemers, werknemers en bestuurders van Noordoost Brabant Werkt over hun ambities en 

ervaringen met leven lang ontwikkelen. Centraal deze middag stond Keep on Learning, de 

aanpak van de regionale arbeidsmarktsamenwerking om een positieve leercultuur in de regio 

stimuleren. Tijdens een rondleiding leerde de minister de fijne kneepjes van het lassen. 

 

“Fantastisch om te zien hoe een bedrijf als Metaal- en Lastechniek Nijnsel leren en ontwikkelen op de 

werkvloer vanzelfsprekend heeft gemaakt. Daarbij valt op hoe iedereen in deze regio intensief 

samenwerkt om leven lang ontwikkelen overal een succes te maken,” zegt minister Koolmees. “Het 

kabinet wil een sterke leercultuur ontwikkelen in Nederland, maar dat kunnen we natuurlijk niet alleen. 

Daar zijn werkgevers, lokale overheden en werknemers heel hard voor nodig. Daarom gaat op 2 

maart de nieuwe SLIM-regeling open. MKB-werkgevers kunnen daarmee subsidie aanvragen om 

loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen, vaardigheden van de werknemers up-to-date te 

houden of om een bedrijfsschool op te richten.” (red. zie www.slimwerkgeven.nl) 

Bijzonder en leerrijk 

Tijdens een rondleiding door het bedrijf leerde de minister lassen met een lassimulator. Daarna ging 

hij in gesprek met mensen uit de regio over hun eigen ervaringen met leven lang ontwikkelen. Daarbij 

waren onder andere Bart Zegers, directeur Wiltec, en zijn werknemer Abdullahi Abdimahad Yusuf , die 

die een praktijkverklaring heeft gehaald.  

Roy Paalman, HR directeur van Vion Food Group: “Noordoost-Brabant is een bijzondere en leerrijke 

arbeidsmarktregio waarin bedrijven, groot en klein, met elkaar samenwerken. Zo kon Víon, mede 

dankzij een EU subsidie die door de regionale samenwerking was binnengehaald, vier jaar geleden 

een cruciale stap zetten in duurzame inzetbaarheid. Daardoor behoren we als bedrijf op dat gebied nu 

tot de koplopers in Nederland. Ook grote bedrijven hebben een duwtje in de rug nodig.”  

 

Leren en ontwikkelen in het DNA van de regio  

Het ontwikkelen van een positieve leercultuur vraagt om een brede samenwerking van alle partijen. En 

een lange adem. Lokaal, regionaal en landelijk. Dat weet Huib van Olden, voorzitter van Noordoost 

Brabant Werkt, als geen ander.  

“In de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant zetten wij met Keep on Learning volop in op de 

broodnodige verandering van de mindset”, zegt hij. “Een leven lang ontwikkelen moet in het DNA van 

mensen en organisaties in onze regio komen. Leven lang ontwikkelen wordt het nieuwe ‘normaal’. 

Daarmee zorgen bedrijven, overheden, scholen en andere partijen in de regio er samen voor dat 

mensen hun talenten blijven ontwikkelen en benutten. Dat helpt bedrijven en mensen om beter 

voorbereid te zijn op de toekomst!”  

 

  

http://www.slimwerkgeven.nl/


 

      Noordoost Brabant Werkt | Onderwijsboulevard 225 | 5223 DE ’s-Hertogenbosch | 073 720 09 48 

 

 

Nu gas geven 

Menno Roozendaal, wethouder arbeidsmarkt van de gemeente Meierijstad, ziet dat de urgentie van 

leven lang ontwikkelen nog niet overal wordt gevoeld. “Juist in deze tijd van digitalisering en 

energietransitie, maar ook globalisering en vergrijzing is leren en ontwikkelen heel hard nodig”, zegt 

hij. “Economisch gaat het goed en tegelijkertijd is het voor een aantal sectoren moeilijk om mensen 

met de juiste skills te vinden. Het is nodig om nú gas te geven om ons voor te bereiden op mindere 

tijden. Door regionaal samen te werken kunnen we impact maken voor de bedrijven en inwoners in 

Meierijstad en de andere Noordoost-Brabantse gemeenten."  

 

Van campagne naar beweging 

Leven lang ontwikkelen is sinds 2,5 jaar hét speerpunt van de regionale arbeidsmarktsamenwerking 

Noordoost Brabant Werkt. Keep on Learning startte toen als campagne met beperkte middelen. 

Inmiddels is het initiatief uitgegroeid tot een actieve beweging met 60 ambassadeurs. Marco van de 

Braak, directeur van Metaal- en Lastechniek Nijnsel, is er een van. Hij kreeg vorig jaar nog het Keep 

on Learning estafettestokje als erkenning voor de manier waarop het metaalbewerkingsbedrijf het 

personeel in staat stelt om zich te blijven ontwikkelen. 

Marco van de Braak: “Ik voel mij zeer bevoorrecht dat de minister leven lang ontwikkelen in de praktijk 

bij ons bedrijf komt ervaren. Wij hebben hier een open bedrijfscultuur met doorgroeimogelijkheden 

voor alle leeftijden. Een leven lang leren en ontwikkelen loopt als een rode draad door ons bedrijf. In 

onze intensieve samenwerking met Hellings Machinebouw richten wij ons op de ontwikkeling en 

productie van interne transport-, handling- en verpakkingsoplossingen voor de voedingsmiddelen-

industrie. Voor mij als werkgever is hierin een grote rol weggelegd. Blije, vitale en deskundige mensen 

zijn goed voor de groei en ontwikkeling van je bedrijf. Dit draagt in mijn ogen enorm bij in het 

werkgeluk van de werknemer. Daarmee wil ik graag een inspiratie zijn voor andere werkgevers.” 

Keep on Learning in Noordoost-Brabant 

Keep on Learning is de regionale aanpak in Noordoost-Brabant om leven lang ontwikkelen te 

stimuleren. In het hart van de strategische WERKagenda 2020-2030 is het ook de ambitie om de 

meest veerkrachtige arbeidsmarktregio te zijn. Alle programma’s en projecten binnen Noordoost 

Brabant Werkt zijn zo ingericht dat ze mensen stimuleren om zich een leven lang te ontwikkelen. 

Voorbeelden hiervan zijn de regionale aanpak duurzame inzetbaarheid voor werkgevers, 

praktijkleerlijnen voor kwetsbare werkzoekenden en loopbaandienstverlening aan inwoners via het 

servicepunt leren en werken. 

 

/ / / /  

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

Over Noordoost Brabant Werkt 

Noordoost Brabant Werkt is de regionale arbeidsmarktsamenwerking in Noordoost-Brabant. 

Werkgevers, overheden, werknemers- en werkgeversorganisaties, maatschappelijke instanties en 

kennis- en onderwijsinstellingen werken gezamenlijk aan een veerkrachtige arbeidsmarktregio. Met 

een arbeidsmarkt met wendbare en weerbare mensen en organisaties. Waar plaats is voor alle 

talenten en werk voor iedereen die wil en kan werken. 
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