TERUGBLIK
ARBEIDSMARKTPROGRAMMA
2016-2019
‘NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE ARBEIDSMARKT
IN NOORDOOST-BRABANT IN 2020:
FLEXIBEL, TALENTVOL EN INCLUSIEF’

Voorwoord
Het realiseren van een toekomstbestendige arbeidsmarkt in 2020 waarin
werkgevers, onderwijsinstellingen,
overheden en andere partners elkaar
vinden en samen werken aan een
weerbare en wendbare regio.
Inmiddels behoren we tot de koplopers
in Nederland en andere regio’s volgen
ons met veel belangstelling. En dat is
niet voor niets, want het
arbeidsmarktprogramma van
Noordoost-Brabant bleek bijzonder
succesvol.

Kennis delen, netwerken en leren van
elkaar: het heeft prachtige resultaten
opgeleverd.
Voor grote en kleine bedrijven, voor
starters, ouderen en mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Daar mogen
we als regio best heel trots op zijn. Ik heb
er dan ook alle vertrouwen in dat al het
goede werk dat verzet is een vruchtbare
voedingsbodem vormt voor een
toekomstbestendige arbeidsmarkt in
Noordoost-Brabant, ook na 2019!
Huib van Olden
Voorzitter Noordoost Brabant Werkt

"FLEXIBEL, TALENTVOL EN INCLUSIEF!"
In deze terugblik laten we graag zien hoe
het programma is opgebouwd en waar
alle inspanningen toe geleid hebben.
Als er iets duidelijk wordt, dan is het wel
dat samenwerken binnen de regio loont.

Inleiding en
resultaten
Het realiseren van een toekomstbestendige arbeidsmarkt in 2020 waarin
werkgevers, onderwijsinstellingen, overheden en andere partners elkaar
vinden en samen werken aan een dynamische en wendbare regio.Flexibel,
talentvol en inclusief!”, zo luidde de ambitie voor het arbeidsmarktprogramma
van de regio Noordoost-Brabant dat in 2016 startte. Een terugblik!

Al in 2009 werd in Noordoost-Brabant
ingezien dat het voor de arbeidsmarkt van
belang was dat regionale partners effectief
en innovatief met elkaar moesten
samenwerken richting één gezamenlijk
doel. De partners, bestaande uit werkgevers,
onderwijsinstellingen, overheden en
werknemersorganisaties, participeerden
ieder vanuit hun eigen rol en
verantwoordelijkheid, onderweg naar een
toekomstbestendige arbeidsmarkt!

Er is, ondersteund door
Programmamanagement, door de partners
in vier programmalijnen gewerkt aan een
sterke en tegelijkertijd wendbare, regionale
arbeidsmarkt:

Onze regio was één van de eerste in
Nederland die een regionaal
arbeidsmarktprogramma introduceerde. We
zijn hiermee succesvol en behoren
inmiddels tot de koplopers in Nederland.
Andere regio’s volgen ons met veel
belangstelling.

Regionaal Werkbedrijf (overheden en
sociale partners)

Onder de naam AgriFood Capital Werkt! is
de afgelopen vier jaar samengewerkt aan de
uitvoering van dit arbeidsmarktprogramma.
Werkgevers waren daarbij ‘in the lead’.
Partners werkten op vrijwillige basis met
elkaar samen, maar niet vrijblijvend.

Werken van Morgen
(werkgevers)
Talent en Loopbaan
(onderwijsinstellingen)

Voortijdig schoolverlaten/kwetsbare
jongeren (overheden en
onderwijsinstellingen)

De focus hierbij lag op het optimaliseren
van de kracht van de samenwerking met
één gezamenlijke koers en spirit,
verbindingen, communicatie, financiën,
informatie en andere faciliteiten.
Gemeenten werken aan regionaal
arbeidsmarktbeleid in het POHO
Arbeidsmarkt (Portefeuillehoudersoverleg).
Het eigenaarschap lag zoveel mogelijk bij
de partners van de vier programmalijnen. Zij
bepaalden de agenda en waren
zelfverantwoordelijk voor de uitvoering,
resultaten en verantwoording en pakten
daarbij ieder hun rol.

Flexibel
Flexibele organisaties, talent en de eigen
verantwoordelijkheid van medewerkers voor
hun loopbaan staan centraal.
Talentvol
Talent krijgt en pakt volop kansen om zich te
ontwikkelen, zowel binnen als buiten het
bedrijf. Talent voelt zich hier thuis.
Inclusief
Zoveel mogelijk mensen doen mee op de
arbeidsmarkt.

De veranderingen in de maatschappij volgen
elkaar steeds sneller op en daarmee
verandert dus ook de arbeidsmarkt. Dit
vraagt om flexibele organisaties en
wendbaar personeel! Het
arbeidsmarktprogramma 2016-2019 kreeg
daarom als naam mee:

‘NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIGE
ARBEIDSMARKT IN NOORDOOST-BRABANT IN
2020: FLEXIBEL, TALENTVOL EN INCLUSIEF’

Uitdagingen
Arbeidsmarktkrapte in veel sectoren;
Digitalisering;
Robotisering;
Internationalisering;
Veroudering van de regionale beroepsbevolking;
Nieuwe vaardigheden: er wordt steeds meer gevraagd van (toekomstige) werknemers (21e
-eeuwse vaardigheden zoals creativiteit, aanpassingsvermogen en ondernemendheid).

Doelstellingen van het programma 2016-2019
Meer passende banen;
Een lagere werkloosheid;
Baanafspraken gerealiseerd conform de taakstelling van het Werkbedrijf;
Een lager percentage voortijdig schoolverlaters dan het landelijk gemiddelde;
Bedrijven die productief zijn door een effectief, persoonlijk en betrokken regionaal HRbeleid en volop talent.

Financiering
Financieringsbronnen Arbeidsmarktprogramma 2016-2019 Agrifood Capital Werkt!

Het programma werd gefinancierd door de Provincie, gemeenten, Rijksmiddelen,
ESF projecten en vanuit het sectorplan.
De financiële omvang van het programma 2016 -2019 was ruim 22 miljoen euro.
Zowel het programmateam als de programmalijnen ontvangen middelen van en/of
vragen subsidies aan bij:
De gemeenten in Noordoost-Brabant. Vanaf 2017 dragen de 16 gemeenten 1
euro per inwoner bij aan de coördinatie van het Werkgeversservicepunt en het
regionale arbeidsmarktprogramma.
Provincie Noord-Brabant: voor versterking van de programmalijnen, de opgave
leven lang ontwikkelen en communicatie en verbinding.
Het Ministerie van SZW: sectorplan, Matchen op Werk, samenwerking GGZ,
werk en inkomen, UWV, baankansen kwetsbare jongeren,
deskundigheidsbevordering accountmanagers en Perspectief op Werk.
Het Ministerie van OC&W: Voorkomen voortijdig schoolverlaten.
Divosa: Statushouders en veranderopgave inburgering.
Europa: ESF Actieve Inclusie, SITS en Duurzame inzetbaarheid.
AgriFood Capital: duurzame inzetbaarheid.
Eigen bijdrage: voor een aantal subsidies is ook een eigen bijdrage geleverd.
De diverse ontvangen subsidies zijn inmiddels succesvol verantwoord.

Programmateam
Het programmateam heeft zich
toegelegd op het optimaliseren van de
kracht van de samenwerking en was
verantwoordelijk voor o.a. de onderlinge
verbinding, communicatie, financiën en
de informatievoorziening. Zij zijn erin
geslaagd om een door de partners
gedragen en gewaardeerd
arbeidsmarktprogramma neer te zetten.
Naast monitoring van het programma,
diverse ESF aanvragen, Infoflitsen,
ondersteuning van het POHO
Arbeidsmarkt, voorzittersoverleg,
strategisch beraad, verbinding met
andere partners in het PACT en Brainport
Network, is er aandacht geweest voor
verkenning en ontwikkeling van nieuwe
thema’s.
Een voorbeeld van een nieuw thema is
energietransitie en arbeidsmarkt. Er is
een impact analyse gedaan waarvan de
resultaten zijn gepresenteerd aan de ruim
120 bezoekers van het netwerkevent
‘Talent voor de energietransitie’ en er ligt
een actieplan met 10 punten.

Het belangrijkste thema is Leven Lang
Ontwikkelen. Hiervoor is een
ontwikkelopgave ingezet en zijn diverse
projecten ontwikkeld. Er is ook een
netwerkevent voor ca 120 bezoekers
georganiseerd (begin 2018), waar onder
andere het regionale scholingsakkoord is
ondertekend en de campagne Keep on
Learning van start is gegaan door
uitreiking van het eerste estafettestokje
Dit thema is doorgezet in de nieuwe
WERKagenda.

Arbeidsmarktdashboard
Ook is het programmateam als medeinitiatiefnemer nauw betrokken geweest
bij de ontwikkeling van
ArbeidsmarktInZicht.nl, het
arbeidsmarktdashboard voor Zuidoost
Nederland.

Dit is een soort dataportal voor de
regionale arbeidsmarkt dat de provincies
Noord-Brabant en Limburg en de zes
regio’s van Brainport Network samen
hebben ontwikkeld.

"Het arbeidsmarktdashboard is een dynamische tool die alle beschikbare data op
arbeidsmarktgebied overzichtelijk bundelt, interactief is, en die constant kan
worden gevoed met de meest recente informatie. We gebruiken het om de
strategische agenda voor onze arbeidsmarktregio vast te stellen, om het gevoerde
beleid te monitoren en bij te sturen en om te zien hoe we als regio in de markt staan
ten opzichte van andere arbeidsmarktregio’s (benchmarking).
ArbeidsmarktInZicht.nl kan ook werkgevers helpen om richting te geven aan
strategische personeelsplanning en werving. Dat mag nog wel wat breder bekend
worden.”
Veronique Scharenborg, programmamanager

Bron: ArbeidsmarktInzicht.nl

Kennis delen en netwerken
Een belangrijke insteek van het arbeidsmarktprogramma is het creëren van mogelijkheden tot
kennis delen en netwerken binnen de regio.

Selectie van kennisdeling- en netwerkevents 2016-2019 Agrifood Capital Werkt!
Netwerkevent Gouden oogst 2013-2015 met meer dan 100 stakeholders.
Meet-up Toekomstperspectief voor mens & organisatie met ruim 250 aanwezigen uit
onderwijs en bedrijfsleven.
Meer dan 125 bedrijven bezochten ontbijtbijeenkomsten over strategische
personeelsplanning.
Meer dan 50 bedrijven bezochten bijeenkomsten over scenarioplanning.
5 korte workshops gehouden circa 20 afstemmingsgesprekken gevoerd met externe
partners rondom loopbaanontwikkeling.
15 workshops waarbij meer dan 300 bedrijven aanwezig waren over de gevolgen van
digitalisering voor bedrijven.
2 bijeenkomsten ‘Ik en Mijn Robot’ met 1.000 leerlingen en vele inwoners.
9 gastcolleges over innovatie.
Girlsday bij Vanderlande met 1.000 meisjes.
525 leerlingen op bedrijfsbezoek in Veghel, Uden, Oss en Boekel, project zorg en techniek
op 6 scholen.
Mobiel Ontdeklab met een bereik van bijna 2.500 leerlingen.
Meer dan 90 bedrijven bereikt en voorzien van informatie op het gebied van robotisering en
digitalisering.
Netwerkevent ‘Keep on Learning, trends, tips en tools’ voor ca 120 deelnemers, waar het
regionale scholingsakkoord is ondertekend en de het eerste Estafettestokje Keep on
Learning is uitgereikt.

Een meet & greet over de dienstverlening van het Werkgeversservicepunt waarbij 120
werkgeversvertegenwoordigers aanwezig waren.
50 accountmanagers WSP en 12 accountmanagers EZ hebben onderling kennis en
expertise uitgewisseld.
Circa 50 personen hebben deelgenomen aan het (pilot) programma “regie over eigen
loopbaan en de “Proeverij”.
Meet-up Scholen voor bedrijven & bedrijven voor scholen met ruim 200 deelnemers·
Een Talent event georganiseerd waar 140 mensen aan deelnamen.
‘Open doors for talent’ waaraan mbo instellingen/ bedrijven en leerlingen deelnamen.
Meerdere ZZP-Boost events met meer dan 250 bezoekers alsmede een tweetal
vervolgsessies met zzp’ers.
Met het oog op versterking doelgroepen zijn er zijn 6 experttafels geformeerd met
regionale vertegenwoordigers.
Er is een event georganiseerd met 80 deelnemers en ambassadeurs op het gebied van
GGZ en Werk & Inkomen
Netwerkevent ‘Talent voor de Energietransitie’ met circa 120 bezoekers, 9 verschillende
inspiratiesessies verzorgd door partners, bijdragen van twee gedeputeerden en
werkgevers.

Programmalijn
Werken van morgen
De programmalijn Werken van morgen had als opdracht om werkgevers sneller te laten
inspelen op fluctuaties en structuurverschuivingen in hun orderportefeuille en de
nieuwe competenties die hierbij horen. Een belangrijke eerste stap hierbij was
strategische personeelsplanning; het verbinden van de bedrijfsstrategie met het
personeelsbeleid.
Het doel was om 250 werkgevers hiervan
bewust te maken en te activeren,
ondersteund door instrumenten zoals een
quickscan, een stappenplan en een toolbox.
Deze instrumenten zouden beschikbaar
moeten komen voor alle werkgevers in
Noordoost-Brabant. Ook diende er aandacht
te komen voor het versterken van de
regionale arbeidsmarktinfrastructuur op het
gebied van instroom (talent), doorstroom
(duurzame inzetbaarheid) en uitstroom
(arbeidsmarktmobiliteit).
Een gerichte aanpak op werving en behoud
van talent, duurzame inzetbaarheid van
medewerkers en een regionaal
mobiliteitscentrum dat werkgevers
ondersteunt bij van-werk- naar-werktrajecten.
En tot slot de vertaling van de invloeden van
de technologische ontwikkeling, robotisering
en ICT naar toekomstige functies en
opleidingen.

Strategische personeelsplanning
Bij strategische personeelsplanning (SPP)
wordt de koppeling gemaakt tussen
strategie en HR gericht op de (middel)lange
termijn, zodat nu de juiste keuzes gemaakt
kunnen worden die in de nabije toekomst
nog steeds de juiste keuzes blijken te zijn.

Door informatiesessies zijn ondernemers in de
regio geïnformeerd over het belang van
strategische personeelsplanning en is, samen
met externe partijen, een (digitale) toolkit
ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan
bedrijven in de regio zodat zij zelf aan de slag
konden gaan met SPP.
Op verzoek werd fysieke ondersteuning
verleend bij het doorlopen van het
stappenplan. Steeds meer werkgevers zetten
zelfstandig stappen op het gebied van
duurzaam en toekomstbestendig ondernemen
maar met name MKB bedrijven zijn veelal nog
niet zover om het personeelsbeleid en de
bedrijfsstrategie voor de langere termijn met
elkaar in lijn te brengen.
Inmiddels zijn de accountmanagers van het
WSPNOB getraind en is strategische
personeelsplanning onderdeel van de
dienstverlening van het WSPNOB geworden en
daarmee geborgd.

“Veel bedrijven zijn vooral gefocust op de waan van de dag - en dat is ook logisch.
Toch is het belangrijk om ook vooruit te blijven kijken en dan vooral naar welke
medewerkers je over drie tot vijf jaar nodig hebt. Je moet als bedrijf dus strategisch
met je personeelsplanning omgaan. Dat begint met het verbinden van de
bedrijfsstrategie met het personeelsbeleid. Eerst onderzoeken welke externe
ontwikkelingen er spelen die op je bedrijf van toepassing zullen of kunnen zijn,
vervolgens deze ontwikkelingen vertalen in mogelijke scenario’s en daarop baseren
hoeveel en welk type functies je dan nodig hebt. Als je dat koppelt aan je huidige
personeelsbezetting en de verwachte uitstroom, dan zie je precies waar de gaten
vallen en kun je vandaag al starten met nadenken over hoe je deze gaten gaat
opvullen. Het plan om strategie en HR dichter bij ondernemers en organisaties te
krijgen bleek van meerwaarde te zijn en zal ook de komende jaren actueel blijven.
De doelstelling om in de periode 2016-2020 250 werkgevers bekend, bewust, actief
en effectief bezig te laten zijn met strategische personeelsplanning (SPP) is zonder
meer behaald. Het aantal bereikte bedrijven is nog veel groter.Bedrijven worden
daadwerkelijk weerbaar en wendbaar en maken betere keuzes omdat er intern
wordt gesproken over de uitdagingen van de toekomst en alle facetten die daarbij
relevant zijn.”
Jos van Asten, Coördinator Werkgeverslijn Werken van morgen

Duurzame inzetbaarheid
Ook Duurzame Inzetbaarheid (DI) was de
afgelopen jaren speerpunt binnen de
programmalijn Werken van morgen en zal
dat de komende jaren ook blijven.
Omdat we steeds langer moeten werken, zijn
fysieke en mentale gezondheid belangrijk,
maar we hebben ook actuele kennis en
vaardigheden nodig.
De 25 bewustwordingstrajecten bij MKB
bedrijven op het gebied van duurzame
inzetbaarheid hebben bij diverse bedrijven
geleid tot kleine aanpassingen die de
duurzame inzetbaarheid ten goede komen.

Zoals invoering van een flexibeler
werktijdenbeleid of invoering van een
vernieuwde gesprekscyclus met medewerkers.
Om meer draagvlak voor het onderwerp te
krijgen is in 2018 een online duurzame
inzetbaarheidsscan ontwikkeld. Dit is een
soort nulmeting die inzicht geeft in de vitaliteit
en wendbaarheid van een organisatie en haar
medewerkers. De afgelopen periode hebben
ruim 100 bedrijven en hun medewerkers
hiervan gebruik gemaakt. In 2019 is de DI scan
verder verbeterd.

“Duurzame inzetbaarheid staat bij ons al jaren op de agenda. Daarom zijn we als
werkgever de afgelopen jaren actief betrokken geweest bij het delen van kennis en
ervaringen met andere ondernemers op dit gebied. Bij duurzame inzetbaarheid gaat
het om drie zaken: medewerkers moeten voldoende vaardig en wendbaar zijn, vitaal
en weerbaar en gepassioneerd en gemotiveerd zijn. En moeten dat vooral ook
blijven. De meeste ondernemers weten echt wel wat duurzame inzetbaarheid
betekent. Zo kennen ze het belang van een laag verzuim en weten ze dat ze goed
voor hun mensen moeten zorgen. Maar hoe ze dat dan in de praktijk moeten brengen
blijkt vaak lastig. En dat is nu precies waar we binnen de regio mee bezig zijn. Niet
alleen maar praten over het onderwerp, maar best practices delen en gezamenlijk
een praktische vertaling naar de werkvloer maken. We zijn begonnen met het
creëren van bewustwording door het houden van bijeenkomsten voor vooral
ondernemers. Want daar begint het.

Met concrete voorbeelden uit de praktijk lieten we zien dat aandacht voor duurzame
inzetbaarheid keihard nodig is. Niet alleen voor de zogenaamde koploperbedrijven
op dit gebied zoals Tausch, Cinop, Hutten en Vion, maar ook voor het MKB. En
steeds meer bedrijven zien in dat met minimale inspanning en kosten er verandering
tot stand gebracht kan worden. Terugkijkend op de afgelopen jaren ben ik tevreden
over wat er is bereikt. Er is vooral bewustwording gecreëerd en we hebben laten zien
dat je met kleine stappen al veel kunt bereiken. En nu doorpakken! Ik hoop dat over
enkele jaren Duurzame Inzetbaarheid in een volgende fase is aanbeland en dat
mensen op de werkvloer zelf de regie pakken en er actief mee bezig zijn.”

Roy Paalman, HR director bij Vion Food

Gevolgen technologische
ontwikkelingen
Samen met Avans Hogeschool is onderzoek
gedaan naar de gevolgen van
technologische ontwikkelingen op
organisaties, beroepen en het functioneren
van mensen. En de gevolgen daarvan blijken
groot! Vooral banen waarbinnen veel
routinematig werk wordt verricht staan onder
druk en lijken op termijn te gaan verdwijnen.
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek
was dat met name MKB bedrijven zich
onvoldoende bewust zijn van de
bedreigingen, maar vooral ook van de
kansen die digitalisering en robotisering
bieden. Aan die bewustwording is prioriteit
gegeven in de regio door onder andere het
organiseren van workshops digitalisering
voor MKB bedrijven waar de resultaten van
het onderzoek zijn gepresenteerd.
In het verlengde van de technologische
ontwikkelingen is ook veel aandacht besteed
aan techniekpromotie in met name het
voortgezet onderwijs. Er zijn diverse
bijeenkomsten en projecten georganiseerd
met voorlichting over techniekonderwijs.
Voorbeelden hiervan zijn ‘Ik en Mijn Robot’
en gastcolleges over innovatie en ‘Girlsday’
bij Vanderlande. Er zijn door gezamenlijke
betrokkenheid van onderwijs en bedrijfsleven
10 technieklokalen in de regio ingericht waar
voorlichting aan leerlingen wordt gegeven
over technische beroepen.

Direct gekoppeld aan techniekpromotie zijn de
werkateliers in de regio: samenwerkingen
tussen onderwijs en bedrijfsleven waar de
wensen van bedrijven in de dagelijkse praktijk
aan het onderwijs worden gekoppeld. Er zijn
inmiddels vijf van deze werkateliers actief
binnen de regio in de sectoren procestechniek
(PPS), elektrotechniek (DUO Electro), ICT (ICT
Community), bouw (BIM 5) en metaal/bouw
(Make Your Future).
Willem Poen was in de afgelopen jaren zeer
betrokken bij het arbeidsmarktprogramma als,
zoals hij het zelf noemt, ‘makelaar technologie
en innovatie’:
“De workshops digitalisering hebben echt iets
los gemaakt. Ik vond het prachtig om te zien
dat ondernemers na afloop van een
bijeenkomst zich veel bewuster waren van
zowel kansen als bedreigingen, en
daadwerkelijk in actie kwamen. De
werkateliers bieden de regio een
zelfregulerend systeem waarmee duurzame
afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven
wordt geborgd. En dat is nodig om de
aansluiting van het onderwijs bij het
bedrijfsleven toekomstbestendig te maken. Ik
ben vooral trots op de wijze waarop er wordt
samengewerkt tussen partners uit het
onderwijs en het bedrijfsleven.”

Programmalijn
Talent en loopbaan
Het hoofddoel van de programmalijn Talent en Loopbaan was om scholieren,
werknemers en werkzoekenden in de regio hun talenten optimaal te laten ontwikkelen
zodat ze weerbaar en wendbaar worden.Beoogd werd om de regionale infrastructuur
voor loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) te versterken, inzicht te krijgen in het
aanbod aan praktijkleervoorzieningen en deze te versterken en om een Regionaal
Loopbaancentrum te starten voor zowel scholieren, studenten, werkenden als
werkzoekenden.
Jongeren van nu groeien op in een tijd met
veel mogelijkheden, tal van opleidingen en
een diversiteit aan beroepen. Omdat
processen in organisaties in een hoog tempo
wijzigen moeten mensen - of zij nu
werknemer, uitkeringsgerechtigde, student
of nog niet werkend zijn - zich blijven
ontwikkelen om bij te blijven en om klaar te
zijn voor de toekomst.
Hoe kunnen wij deze jongeren helpen om
weloverwogen keuzes te maken in hun
loopbaanproces en helpen om sturing te
geven aan hun eigen (leer)loopbaan?

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
Bij start van dit arbeidsmarktprogramma is er
onderzoek gedaan naar Loopbaanoriëntatie
en -begeleiding (LOB). Uit diverse gesprekken
vooral gevoerd met scholen, zijn goede
praktijkvoorbeelden op dit gebied in beeld
gebracht. De resultaten van dit onderzoek
moesten leiden tot:
De ontwikkeling van een
gemeenschappelijke eenduidige visie op
loopbaanoriëntatie en –begeleiding.
De ontwikkeling van een doorlopende
LOB-leerlijn op en tussen de scholen.
Het onder de aandacht brengen van LOB
bij zowel onderwijs als ondernemers door
het organiseren van ontmoetingen tussen
scholen onderling en scholen en
bedrijven om kennis, ervaring en
voorbeelden te delen.

“Primair is loopbaanoriëntatie en -begeleiding een taak van de scholen zelf. Waar wij
een bijdrage leveren is vooral stimuleren dat het onderwijs en het bedrijfsleven
elkaar ontmoeten. Versterking van de regionale infrastructuur voor
loopbaanoriëntatie en –begeleiding heeft de afgelopen periode dan ook veel
aandacht gekregen. Belangrijk is en blijft dat het onderwijs samen optrekt met
ondernemers. Ik ben trots op de twee Meet-Ups die in de regio zijn georganiseerd,
met elk meer dan 200 deelnemers, bedoeld om met stakeholders te delen wat er in
de regio al gebeurt op het terrein van onderwijs dat direct gekoppeld is aan de
praktijk (hybride onderwijs), het leren in de praktijk, stages, gastlessen en
bedrijfsscholen. Het samenbrengen van onderwijs en bedrijfsleven gaat niet vanzelf.
Dat vraagt onderling begrip en tijd om elkaars visie, werkwijze en cultuur te leren
kennen. Het is geweldig om te zien hoe deze Meet-Ups samen met bedrijven, het
expertisepunt LOB, Sterk techniekonderwijs, de programmalijn Werken van Morgen,
SBB en VO-HBO netwerk zijn voorbereid”.
Henny Ketelaar, Coördinator Talent en loopbaan

De afgelopen jaren zijn diverse projecten
gedaan, zowel vanuit basisonderwijs en
praktijkonderwijs als vanuit vmbo, havo/vwo,
mbo en hbo, zoals het loopbaandossier
vmbo-mbo en versterking van de
Techniekateliers.
Daarnaast zijn er verscheidene
bijeenkomsten geweest waarin LOB-experts
vanuit het onderwijs – deels samen met
bedrijven – elkaar ontmoeten om kennis te
delen. Hiertoe is samengewerkt met
landelijke en regionale partners zoals het
LOB-expertise centrum, Ondernemend
Onderwijs ’s-Hertogenbosch en het VO-HBO
netwerk. De LOB aanpak is inmiddels
uitgebreid door onderzoek te doen naar
verbetering van de doorstroom van havo
naar hbo.
Samen met de programmalijn Voortijdig
schoolverlaten/kwetsbare jongeren is een
verkenning gedaan naar de doorstroom van
ongediplomeerde havisten naar het mbo.
Deze verkenning heeft geleid tot het
aanstellen van een kwartiermaker die met
scholen aan de slag is om een toolkit te
ontwikkelen ter ondersteuning van jongeren
die ongediplomeerd richting het mbo gaan.
Ondernemers, onderwijsinstellingen en
overheid hebben zich middels een
intentieverklaring gecommitteerd aan een
regionaal samenwerkingsverband met als
doel het versterken van de regionale
infrastructuur voor LOB voor een
loopbaangerichte leeromgeving voor
jongeren.

Loopbaanversneller
Ook is de ‘regionale loopbaanversneller’ in
ontwikkeling. De opdracht luidde: ‘Hoe
kunnen we de inwoners van NoordoostBrabant optimaal ondersteunen in hun
loopbaanontwikkeling, zodat zij steeds weer
opnieuw in staat zijn om hun talent via werk
te benutten en te ontwikkelen en zo een
duurzame positie op de sterk veranderende
arbeidsmarkt te verwerven?’
Geconstateerd is dat er nog weinig
ondersteuning wordt geboden op het vlak
van loopbaanontwikkeling voor de
doelgroepen werkenden, onbenut
arbeidspotentieel en werkgevers.
Hiervoor zijn diverse sessies georganiseerd
waarin klantreizen zijn gemaakt. Aan de hand
van vijf persona’s van deze doelgroepen zijn
de verschillende fases in kaart gebracht.
Vervolgens is aan de hand van de resultaten
een lijst met mogelijke
versnellingsmogelijkheden geformuleerd.
Deze zijn onderworpen aan een reality check
tijdens een sessie met belangrijke
stakeholders en mogelijke strategische
partners.

Het advies luidde: “Begin met waar alle
stakeholders het over eens zijn en ontwikkel
een gezamenlijke marketing- en
brandingstrategie waarbij wordt aangehaakt
bij Keep On Learning en als paraplumerk in
de markt wordt gezet”.
Vijf strategische partners (FNV, Servicepunt
leren en werken, H!VE, Talentencampus Oss
en SBB) werken samen in een
netwerkconstruct op basis van vrijwilligheid
en collectief eigenaarschap en maken
gezamenlijk een uitvoeringsplan.

Eigen regie over loopbaan
In het kader van ‘Eigen regie over loopbaan’
zijn diverse trainingsbijeenkomsten voor
consulenten georganiseerd en een
bijeenkomst bestaande uit meerdere
workshops in de vorm van een “Proeverij”
waaraan circa 50 personen hebben
deelgenomen.
Bijzonder hieraan is dat de consulenten zelf
de workshopleiders waren. Hier zijn onder
andere bruikbare tools ontwikkeld onder de
naam “anders vasthouden” met als doel
klanten te activeren zodat zij zelf meer
sturing geven aan hun loopbaan.

Programmalijn
Regionaal Werkbedrijf
Sinds 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze heeft tot doel om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen, bij voorkeur bij een reguliere
werkgever. Hiervoor is het Regionaal Werkbedrijf ingericht. De doelen van deze
programmalijn luidden: zoveel mogelijk mensen mee laten doen op de arbeidsmarkt
door de realisatie van een inclusieve arbeidsmarkt voor uiteindelijk alle niet-werkende
werkzoekenden.
Dit moest worden gerealiseerd door het
bewerkstelligen van een jaarlijks te bepalen
aantal plaatsingen vanuit de doelgroep van
het Werkgeversservicepunt NoordoostBrabant (WSPNOB) en door de
banenafspraken. Dit houdt in dat er tot 2026
landelijk 125.000 extra banen moeten komen
voor mensen die wel kúnnen werken, maar
niet zelfstandig het minimumloon kunnen
verdienen.

Werkgeversservicepunt
Noord-Oost Brabant
Het Werkgeversservicepunt NoordoostBrabant (WSPNOB) is de uitvoerder van de
programmalijn Regionaal werkbedrijf en is
een samenwerking van 16 gemeenten,
regionale SW-bedrijven en het UWV. In 2016
is de nieuwe website gelanceerd om het
merk WSPNOB beter te positioneren en de
online vindbaarheid te vergroten.

Extern is de naamsbekendheid onder
werkgevers gegroeid, maar hier liggen nog
volop verbetermogelijkheden. De resultaten
zijn goed. De keuze voor de brede doelgroep
werpt zijn vruchten af, omdat dit leidt tot een
integrale benadering van de
werkgeversmarkt.
Het WSPNOB geeft onder andere informatie
en ondersteuning bij het in dienst nemen van
mensen die moeilijker aan het werk komen,
maar had op dit gebied ook concrete
doelstellingen.
De regionale taakstelling voor NoordoostBrabant voor 2019 was realisatie van 5.447
banenafspraken en over 2016 tot 2019
plaatsing van jaarlijks respectievelijk 11.905,
9.000, 9.000 en 6.500 mensen vanuit de
doelgroep van het WSPNOB.
Deze doelstellingen zijn ruimschoots
behaald.

Er zijn intern, in de netwerkorganisatie,
flinke stappen gezet. De groep
accountmanagers heeft een intensief
trainingsprogramma doorlopen zodat zij
nog beter zijn toegerust voor hun taken.
Zo zijn er modules arbeidsrecht, plaatsing
van statushouders, social return, effecten
van robotisering en digitalisering en
daaraan gekoppeld strategische
personeelsplanning aangeboden.
Daarnaast vindt periodieke uitwisseling van
kennis en expertise plaats tussen
accountmanagers WSPNOB en
accountmanagers Economische zaken.

Innovatieve en succesvolle
projecten
Er lopen vele innovatieve en succesvolle
projecten op het gebied van Lerend Werken
(Kweekvijvers, Meters maken op lerend
werken en het Servicepunt leren & werken),
het zichtbaar maken van werkzoekenden
(Talentuitnoordoostbrabant.nl), en ter
versterking van doelgroepen
(Talentontwikkeling van de ZZP’er,
samenwerking GGZ - Werk & Inkomen en
de in 2018 afgeronde aanpak 50+)

Talentuitnoordoostbrabant.nl is een
digitaal platform dat als doel heeft om alle
beschikbare talenten uit de regio
betrouwbaar en kosteloos inzichtelijk te
maken voor werkgevers. Een talent is meer
dan alleen een cv. Daarom presenteren
talenten zich hier met beeld en geluid.
In de korte videopresentaties zit de kracht
van het platform. In een mum van tijd heeft
een werkgever een heldere en complete
eerste indruk van een kandidaat.
Sinds de start van het platform zijn door
werkzoekenden bijna 600 profielen
aangemaakt waarvan ruim 250 mensen
werk hebben gevonden.

Bron www.talentuitnoordoostbrabant.nl

Ook is er een zzp BOOST event gehouden,
bezocht door ruim 250 zelfstandigen met als
uiteindelijk doel een zelfstandig opererende
community van regionale en lokale zzp’ers die
elkaar versterken. De community ZZP Boost
app is ontwikkeld en wordt inmiddels gebruikt
door 550 zzp’ers.

“Ons doel is om ervoor te zorgen dat
werkgevers in de regio gemakkelijk mensen
uit de doelgroepen kunnen aannemen. Als wij
ons werk goed doen, neemt het aantal mensen
dat langs de kant staat af. Er waren veel
successen, zoals Kweekvijvers,
Talentuitnoordoostbrabant.nl en de invoering
van de praktijkroute. Deze hebben uiteindelijk
geleid tot 1000 banenafspraken boven de

In het project Kweekvijvers krijgen mensen
zonder startkwalificatie, die deze met een
juiste begeleiding wel kunnen behalen, een
basisopleidingstraject aangeboden van drie
maanden.
Hierdoor wordt de kans op een goede match
met een werkgever vergroot. Vervolgens wordt
er een bedrijf gezocht dat qua soort werk en
bedrijfscultuur past bij de deelnemer en komt
een proefplaatsing van drie maanden tot
stand.
Tijdens deze proefplaatsing wordt de
deelnemer begeleid door zowel het WSPNOB
als door het bedrijf. Na een succesvol verlopen
proefplaatsing start de deelnemer met een
BBL-traject en krijgt hij of zij een eenjarig
contract van 28- 32 uur per week bij het bedrijf
aangeboden.

taakstelling. Trots ben ik op de samenwerking
binnen de regio. Het is zo belangrijk dat
partijen elkaar goed weten te vinden. Alleen
samen kun je resultaten boeken die er toe
doen.”
Inge Willems, coördinator van WSPNOB

Er zijn inmiddels 115 deelnemers gestart in 8
kweekvijvers.

Programmalijn
Voortijdig schoolverlaten/
kwetsbare jongeren
De programmalijn Voortijdig schoolverlaters/kwetsbare jongeren had tot doel om
zoveel mogelijk jongeren in de regio een goede start op de arbeidsmarkt te bieden. Hier
is de aandacht vooral uitgegaan naar het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en
toeleiding van kwetsbare jongeren naar werk. De uitval op de scholen in het voortgezet
onderwijs moest lager of gelijk zijn aan de landelijke criteria op schooluitval conform
de afspraken (maximaal 20.000 nieuwe VSV-ers in 2020).

Het Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie
(RMC) heeft deze jongeren tussen de 16 en
23 zonder onderwijs en startkwalificatie in
beeld en borgt dat deze jongeren waar nodig
werden overgedragen aan de juiste partners
voor ondersteuning richting de arbeidsmarkt.
Jongeren moeten gecoördineerd kunnen
overstappen tussen opleidingen of
onderwijsinstellingen in de regio.
Tevens is door het leveren van maatwerk het
mogelijk gemaakt dat iedere overbelaste
jongere een plek in het onderwijs kan
behouden en elke kwetsbare jongere in de
regio een passende stageplek of
leerwerkplek wordt geboden.
Mochten deze jongeren dan toch uitstromen
dan dient een passende en duurzame plek
op de arbeidsmarkt voorhanden te zijn.

Jongerenaanpak onderwijsarbeidsmarkt
De aanpak Voortijdig Schoolverlaten
(VSV)/kwetsbare jongeren en
arbeidstoeleiding is in Noordoost-Brabant
uitgegroeid tot een jongerenaanpak
onderwijs-arbeidsmarkt voor alle jongeren
van 16 tot 27 jaar. De regio is vanuit
betrokken ministeries, nauw betrokken bij de
ontwikkeling van de nieuwe landelijke aanpak
jongeren 16 tot 27 jaar.
Zowel op operationeel, tactisch en bestuurlijk
niveau wordt eraan gewerkt om zoveel
mogelijk jongeren een startkwalificatie te
laten behalen. Ook wordt er aan gewerkt dat
alle jongeren die uitstromen vanuit het vso,
PRO, vmbo, Entreeonderwijs of uitvallers mbo
niveau 2 in de regio naar vervolgonderwijs
gaan, een duurzame werkplek vinden, een
passende dagbesteding hebben of in een
toeleidingstraject zitten.

De volgende resultaten hebben we de
afgelopen jaren bereikt:
Alle jongeren van 16 tot 23 jaar zonder
startkwalificatie en zonder
schoolinschrijving zijn bij gemeenten in
beeld.
In onze regio ligt het percentage
voortijdig schoolverlaters op 1,7 % (905
jongeren). Dit is fors onder het landelijk
gemiddelde (2,0 %)
Het aantal casussen over jongeren,
waarbij onderwijs en partners er niet uit
komen om een passend vervolg te
bieden, is gedaald van ruim 150 in 2015
naar 3 in 2019.
We werken toe naar een sluitende aanpak
voor alle kwetsbare jongeren in onze regio
door o.a. inzet van matchingsinstrument
Play to Work. Daarnaast brengen we
jongeren van 23- 27 jaar in kaart die niet in
beeld zijn bij instanties.

De Kracht van Samen Doen
Onder de naam ‘de Kracht van Samen Doen’
wordt gewerkt aan betere samenwerking
tussen onderwijs, gemeenten en zorg- en
welzijnsinstellingen voor de kwetsbare
jongeren in onze regio. Verbeterpunten zijn
opgehaald.
Er is een bijeenkomst georganiseerd waar
180 professionals samen kwamen om te
bouwen aan een nog betere samenwerking.
Dat samen doen is de grote kracht achter
deze programmalijn; slimme verbindingen
zijn nodig.

Zo is er niet alleen aandacht voor de juiste
diversiteit binnen het team van projectleiders
in de programmalijn (vertegenwoordigers
vanuit het onderwijs, RMC, bredere
jongerenaanpak en kwetsbare jongeren),
maar is er ook een goede geografische
spreiding zodat de hele regio is
vertegenwoordigd.

Regionaal netwerk ’t WerkTverband’
De kernpartners weten elkaar via het
regionale netwerk ’t WerkTverband’ steeds
beter te vinden. ‘t WerkTverband faciliteert
de samenwerking tussen alle betrokken
partners (onderwijs, UWV en gemeenten).
Voor schoolgaande en kwetsbare jongeren
zorgt ‘t WerkTverband voor uitwisseling op
casuïstiek, kennisdeling en ontwikkelingen
op operationeel, tactisch en strategisch
niveau. ’t WerkTverband maakt binnen het
netwerk ook afspraken over een sluitende
overgang van kwetsbare jongeren die
uitstromen richting de arbeidsmarkt en de
nazorgfase.
In schooljaar 2016-2017 hebben alle
regiogemeenten een aanpak opgezet voor
jongeren in een kwetsbare positie die
ondersteuning nodig hebben richting en op
de arbeidsmarkt. Gemeenten sluiten aan bij
de uitstroomoverleggen van het
praktijkonderwijsonderwijs, voortgezet
speciaal onderwijs en het entree-onderwijs.
En in 2017 zijn jongeren in een kwetsbare
positie opgenomen in het NUG-beleid (Niet
Uitkering Gerechtigden) van gemeenten.

Regionale subsidieregeling
In samenwerking met de programmalijn
Regionaal Werkbedrijf is er voor 2019 een
regionale subsidieregeling jongerenarbeidsmarkt tot stand gekomen.
Aan zes projecten is subsidie toegekend.

Deze subsidieregeling had als ambitie om
partijen die te maken hebben met jongeren
tot 27 jaar meer vanuit de vraag van de
jongeren te laten werken.
Daarnaast was het van belang dat partijen
meer met elkaar samenwerken met als
doel jongeren (in het onderwijs) toe te
rusten op een stevige uitgangspositie op
de arbeidsmarkt en de jongeren in het
onderwijs voor te bereiden op een
weloverwogen en passende studie- en
beroepskeuze zodat ze duurzaam kunnen
participeren in de maatschappij op een
voor hen passende plek.
Het Rijk heeft aandacht gevraagd voor nietschoolgaande jongeren tussen de 18 en 27
jaar zonder startkwalificatie, zonder
inkomen en die het onderwijs al langer dan
één jaar hebben verlaten.
Het ging in 2018 in onze regio om
ongeveer 400 jongeren onder de 23 jaar.
137 van deze jongeren zijn in 2018 weer
aan het werk en/of zitten inmiddels in een
traject richting scholing en/of werk.

Begeleiding via Kwint

Verzuimaanpak

De regio neemt deel aan de landelijke pilot
‘Kwint’. In deze pilot worden studenten na het
behalen van een entree- of mbo 2-opleiding
nog twee jaar begeleid door de mbo-school
en/of gemeenten bij hun start op de
arbeidsmarkt.

De extra inzet om het voortijdig
schoolverlaten van jongeren van 18 jaar en
ouder aan te pakken werpt zijn vruchten af.

We evalueren en optimaliseren de huidige
samenwerking tussen gemeenten en ROC’s
voor entree-studenten en uitvallers mbo 2 en
de overgang naar de arbeidsmarkt.
Noordoost-Brabant is de enige regio waarin
sinds 2015 de gemeenten en het entree
onderwijs in het schooljaar samenwerken
rond uitstroom van jongeren zodat hen een
soepele overgang naar de arbeidsmarkt
geboden wordt.

Dit komt onder andere door verzuim te
signaleren en te laten melden. Het
schooljaar 2018-2019 liet een flinke
toename van verzuimmeldingen zien.
Inmiddels is het aantal verzuimmeldingen
drie keer meer dan in 2014-2015. Omdat
door het laten melden van verzuim,
dreigende uitval eerder wordt opgemerkt,
worden jongeren beter en eerder
ondersteund om een opleiding af te ronden
en is de overstap naar werk kleiner.
Jongeren worden steeds vaker via nieuwe
werkwijzen en kanalen, zoals social media,
telefoon en huisbezoeken bereikt in plaats
van de traditionele uitnodiging voor een
gesprek.

“Al in 2015 werd in Noordoost-Brabant de koppeling gemaakt tussen de aanpak
voortijdig schoolverlaters en kwetsbare jongeren. En hiermee liepen we voorop. Zo
hebben wij er enkele jaren geleden voor gekozen om de brug te slaan naar de
arbeidsmarkt en zijn nu bezig om een integrale aanpak te ontwikkelen en de
schotten weg te halen tussen de aanpakken voortijdig schoolverlaters, jongeren in
een kwetsbare positie en jeugdwerkloosheid. Dat moet uiteindelijk leiden tot één
aanpak. Wij kijken niet vanuit de financiering maar vanuit de behoefte - en dat werkt
beter. Dit resulteert erin dat steeds meer jongeren op een passende plek terecht
komen. Maar de uiteindelijke ambitie gaat nog verder. Het liefst zou ik zien dat in
2025 het grootste deel van de jongeren een passende plek heeft en dat we ze blijven
behouden voor de arbeidsmarkt. Ook als het economisch even tegenzit! Hiertoe
worden nu stevige fundamenten gelegd.”
Liesbeth Endendijk, Coördinator Jongerenaanpak

Slotwoord
De meerwaarde die we bij de start van dit brede arbeidsmarktprogramma 20162019 voor ogen hadden, is een juiste keuze gebleken.
Er zijn binnen de samenwerking AgriFood Capital Werkt! de afgelopen vier jaar
veel toekomstbestendige resultaten bereikt in de uitvoering én er zijn nieuwe
activiteiten ontwikkeld die ook de komende jaren nog actueel blijven.
Dit is gelukt mede dankzij een brede insteek van de arbeidsmarktambitie, inzet
van organiserend vermogen, financial engineering (met de provinciale- en
gemeentelijke bijdragen als basis) en continuïteit van de samenwerkingspartners.
De organisatieopzet met vier programmalijnen, eigenaarschap én een
overkoepelend programmateam voor verbinding, coördinatie en innovatie, heeft
zijn vruchten afgeworpen. Ook is gebleken dat kleinschaligheid loont.
Veel kleine projecten en interventies maken dat er grote stappen zijn gezet en er
daadwerkelijk een beweging wordt gemaakt richting toekomstbestendigheid.

