SPREEKTEKST
Voorzitter,
De VVD is blij dat dit Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 ‘Talent voor de kenniseconomie van morgen’
nu, zeker in deze economische moeilijke en onzekere tijden op tafel ligt. Hoe de toekomst er voor
Brabant uitziet na deze Corona-crisis is helaas in een glazen bol kijken. Des te beter dat
Gedeputeerde Staten heeft besloten dit actieplan naar voren te trekken en eerder te behandelen
dan de Economische visie 2030.
En wat er voor ons uitspringt is dat net zoals de titel van het bestuursakkoord “Samen, Slagvaardig en
Slim: ons Brabant”, dat we het SAMEN moeten doen. SAMEN met onze partners: SAMEN met de
arbeidsmarktregio’s, SAMEN met het bedrijfsleven, SAMEN met werkgevers en werknemers, SAMEN
met het onderwijs en overige overheden en SAMEN met de Provinciale Staten zoals we hier nu bij
elkaar zitten. De Provincie heeft de rol van verbinder, het oliemannetje.
De ambitie is groot en duurzaam. Dit plan straalt de ambitie uit die Brabant verdient maar ook nodig
heeft om de positie die we hebben te behouden en te versterken. Kennis en innovatie zijn daarin
sleutelwoorden waarmee we in Brabant sterk zijn. De kennispositie die we hebben moeten we
verder opbouwen, behouden en uitbouwen. We moeten de krachtige roep vanuit het bedrijfsleven
om goed opgeleid personeel beantwoorden en daar ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De
arbeidsmarkt digitaliseert en dat vraagt op elk niveau aanpassingen en ontwikkeling. Willen we een
duurzame en toekomstbestendige arbeidsmarkt dan zullen we onze innovatiekracht, bijvoorbeeld op
het gebied van fotonica en kunstmatige intelligentie, iets waar we in Brabant sterk in zijn, verder
moeten versterken samen met onze partners. Vol inzetten voor de ‘battle for challenge’ zorgen dat
talent zich vestigt in Brabant en niet elders en zorgen dat we ons talent en kennis behouden voor
Brabant. Een stevige en ambitieuze opgave die we allen door elkaar te versterken, SAMEN moeten
vormgeven.
Op het gebied van onderwijs hebben we ook een ambitieuze opgave. Investeren in een leven lang
leren en ontwikkelen. Leren moet niet alleen een ‘leven lang’ maar ook aantrekkelijk zijn.
Aantrekkelijk om te leren, aantrekkelijk om les te geven en aantrekkelijk om Samen te werken en te
groeien. Beroepen van de toekomst helpen te vertalen naar toekomstbestendig onderwijsaanbod.
De ontwikkeling van innovatieve werk- en leerlocaties en proeftuinen stimuleren en versnellen.
Brabant branden als ‘the place to be’. Ook daar zijn de sleutelwoorden innovatie, kunstmatige
intelligentie en digitalisering. Dit op elk niveau, dus voor de ‘slimme koppen en de gouden handjes’.
Met de komst van de JADS (Jheronimus Academy of Data Science) heeft Brabant de troef in handen
om met ’s-Hertogenbosch als Big Data hoofdstad, Brainport met al zijn innovaties en alle andere
kennisintensieve steden en regio’s de provincie van Nederland te zijn waar we de leidende rol spelen
als het gaat om digitalisering, innovaties en kunstmatige intelligentie.
De actielijnen AANTREKKEN, ONTWIKKELEN, BENUTTEN en BEHOUDEN van TALENT onderschrijft de
VVD volledig.

SPREEKTEKST
Voorzitter, we zijn erg blij met dit evenwichtig, kaderstellend en richtinggevend plan voor de wijze
waarop we voor Brabant de komende jaren omgaan met het arbeidsmarktbeleid. We zullen
slagvaardig en slim moeten aanpakken en vragen de Geduputeerde gezien het zeer grote belang van
dit actieplan voor de Brabantse economie, om op regelmatige basis (1-2 keer jaar) terugkoppeling te
geven over de voortgang. Dit plan is een van de radertjes van het geheel dat dadelijk samen komt in
de ‘Economische Visie 2030’ en bijdraagt aan de agenda ‘brede welvaart in Noord -Brabant’ zoals
naar voren kwam in de Themabijeenkomst Economische Visie 2030 van 12 juni jl. De VVD zal naast
dit plan tevens instemming met de begrotingswijziging.
Tot zover voorzitter!

