
 

 

 

Aan:   Geïnteresseerden 

Van:  AgriFood Capital Werkt! (arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant) 

Datum:   november 2018 

Betreft:   Ontwikkelopgave Leven lang ontwikkelen 2017- 2019 

 

AgriFood Capital Werkt! voert momenteel in de regio Noordoost-Brabant de ontwikkelopgave leven 

lang ontwikkelen 2017-2019 uit, bestaande uit 13 deelopgaven. 

 
Waarom?  

Door de aantrekkende economie is de arbeidsmarkt in veel sectoren krapper geworden. Daarnaast zet 

de trend van digitalisering stevig door en raakt veel bedrijven, beroepen en inwoners in de regio. Dit 

bleek uit onderzoek van Avans Hogeschool begin 2017 naar de gevolgen van digitalisering en 

robotisering op de arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant. Vraag en aanbod van werk sluiten steeds 

moeilijker op elkaar aan. Dit vergt, dat we in de tweede helft van de programmaperiode beter (leren) 

anticiperen op deze ontwikkelingen én dat we beter omgaan met de talenten die in de regio beschik-

baar zijn. We verleggen het accent meer naar preventie van werkloosheid (in plaats van curatie).  

Het optimaal benutten, ontwikkelen, binden en aantrekken van talenten staat dan ook centraal in 2018 

en daarna. Alle partijen op de regionale arbeidsmarkt hebben hierin een rol. Allereerst is het de eigen 

verantwoordelijkheid van inwoners om door een leven lang te leren en ontwikkelen ‘up to date’, 

inzetbaar en wendbaar te blijven in een steeds sneller veranderende wereld. Werkgevers, 

onderwijsinstellingen, werknemersorganisaties, ouders en overheden hebben een rol om hierbij te 

ondersteunen en zelf ook wendbaar te zijn. Zodat we de talenten in onze regio optimaal kunnen 

inzetten voor onze economie.  

Wat?  

We werken eraan dat alle talenten in Noordoost-Brabant een leven lang ontwikkelen, zodat zij 

duurzaam inzetbaar blijven voor de regionale economie. En de kans op werkloosheid wordt verkleind, 

nu en in de toekomst. Belangrijke voorwaarden en bouwstenen voor een leven lang leren in de 

arbeidsmarktregio zijn: Bewustwording, dat werk en omgeving snel veranderen, Besef van eigen 

verantwoordelijkheid voor loopbaan, Duurzame inzetbaarheid (breed met bijvoorbeeld ook 

gezondheid) , Formele en informele scholing (op de werkplek), Mobiliteit / veranderen van werkplek en 

Leer- en ontwikkelcultuur. 

Wie?  

Alle programmalijnen van AgriFood Capital Werkt! zetten zich in voor een leven lang ontwikkelen voor 

alle talenten in onze arbeidsmarktregio. Vooral van werkenden - en dan met name de middengroep op 

de arbeidsmarkt - en het mkb. Als gezamenlijke ontwikkelopgave bundelen we krachten, intensiveren 

we bestaande activiteiten en organiseren we extra activiteiten om dit doel dichterbij te brengen.  

Hoe?  

We werken met een mix van projecten, pilots, netwerken en randvoorwaarden aan een duurzame  
infrastructuur, die stimulerend en faciliterend is voor een leven lang leren van alle talenten in 

Noordoost-Brabant, in het bijzonder voor werkenden. Voor de uitvoering van de ontwikkelagenda is in 

2017 € 300.000,= vrijgemaakt uit de reserves en wordt gebruik gemaakt van bijdragen van 

gemeentelijke, provinciale, rijks- en Europese overheden en van andere regionale en landelijke 

partners. De uitvoering is in volle gang. In bijgaand overzicht zijn de 13 deelopgaven schematisch 

weergegeven.  

 

Meer informatie bij Véronique Scharenborg, programmamanager AgriFood Capital Werkt!, 

v.scharenborg@agrifoodcapital.nl, tel. 06-22202643 
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Verkennen 

 

 

 

 

Doen       Faciliteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verduurzamen 

1. Bewustwording en gedragsverandering 

• Trendalert arbeidsmarkt 

• AFC Werkt als lerende organisatie 

2. Overzicht leven lang leren initiatieven 

• Regionaal beeld bestaande initiatieven 

• Netwerkevent 

3. Regionale aanpak Duurzame Inzetbaarheid 

• Aanpak koploperbedrijven 

• Workshops voor MKB 

• HIVE (100 beurzen in 2018) 

4. Denktank van werk naar werk 

5. Meters maken met Leren(d) Werken 

• Scholingsakkoord 

• Zes praktijkleerlijnen 

• Training Eigen Regie voor casemanagers 

6. Dienstverlening Servicepunt Leren en Werken 

7. New Deal en Doe agenda Leven Lang Ontwikkelen 

Brainport Network (Brabant en Limburg) 

12. Duurzame Werkgeversdienstverlening 

• Strategisch accountmanagement 

• Meer samenwerking economie – arbeidsmarkt 

• Oplossingen voor werkgevers inzichtelijk 

13. Duurzame Inwonersdienstverlening 

• Huidige infrastructuur met o.a. 

Leren en Werken, HIVE 

• Verkenning ‘regionale 

loopbaanversneller’ 

8. Communicatie leven lang leren 

• Keep on Learning 

• Estafettestokje werkgevers 

• Social media #keeponlearning 

• www.agrifoodcapital.nl/nl/keep-on-

learning/  

• Ambassadeursaanpak 

9. Regionaal scholingsaanbod leven lang 

ontwikkelen 

• O.a. MBO in Kennispact 3.0 

10. Regionaal scholingsfonds 

• Samenwerking met landelijke 

scholingsfondsen, o.a. SBCM, OTIB 

• Ook via Brainport Network 

11. Arbeidsmarktinformatie 

• www.arbeidsmarktinzicht.nl 

• Ook via Brainport Network 
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