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Wie het weet mag het zeggen. De Nederlandse economie is officieel 
uit de recessie en veel banken en bedrijven maken alweer winst. 
Toch waarschuwen deskundigen voor de grote klappen die nog 
gaan vallen op de arbeidsmarkt. Optimisten houden het op een 
weliswaar guur 2010, maar daarna volgt een spoedig herstel van 
de werkgelegenheid aan het einde van dat jaar of begin 2011.  
Door de ontgroening zullen de plekken die vrijkomen door 
 uitstromende babyboomers dan nauwelijks ingevuld kunnen 
worden door werkzoekenden, dus binnen een mum van tijd zitten 
we alweer met oplopende tekorten. Anderen voorspellen een 
langdurige periode van hoge werkloosheid, van een jaar of zes, 
zeven. De Brabantse ondernemer Marc Hendrikse, directeur (CEO) 
van de NTS-group uit Eindhoven constateert in deze Nieuwsbrief 
(pagina 6) dat we uit het dal aan het klimmen zijn, maar de  
razendsnelle mondiale verschuivingen maken een voorspelling 
voor het komend decennium zeer speculatief. Let bijvoorbeeld 
eens op Brazilië en dan bedoelen we niet alleen tijdens het WK 
van de komende zomer… 
 
Hoe het ook zij, jonge ondernemers uit Brabant staan te popelen 
om nieuwe markten te veroveren (zie pagina 3) en gedeputeerde 
Lily Jacobs, de nieuwe voorzitter  van het Pact Brabant is onder 
de indruk van de daadkracht en de samenwerkingsspirit tijdens 
het afgelopen crisisjaar. Dat geeft haar het vertrouwen dat we op 
de goede weg zijn. U leest meer over haar indrukken,  ambities 
en beleid op pagina 4 & 5.

Op de drempel van  
een nieuwe tijd

Geachte lezer, 

We staan op de drempel van een 

nieuw decennium. Nieuwe  

uitdagingen en arbeidsmarkt- 

verhoudingen beginnen zich af 

te tekenen. Brabant zal het ook 

in de toekomst moeten hebben 

van ondernemerschap, high tech 

kennis, vakmanschap en van een 

goed opgeleide beroepsbevolking. 

De vaardigheden en competenties 

van deze mensen dienen dan wel  

onderhouden te worden ook als er 

tijdelijk wat minder werk is. Dat 

wordt in ieder geval de uitdaging 

voor het komend jaar. Laten we de 

sense of urgency dus vooral vast-

houden!  
  

Brabantse wethouders, 
gedeputeerden en sociale 
partners op de bres tegen 
jeugdwerkloosheid. In het 
midden gedeputeerde Lily 
Jacobs, de nieuwe voor-
zitter van het Pact Brabant.
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Jonge ondernemers uit Brabant willen  
buiten de kaders treden

Het aantal zelfstandige ondernemers in Brabant groeit. Ook nu, in tijden van crisis, is de aandacht 
voor zelfstandig ondernemerschap onverminderd groot. Wat drijft deze jonge ondernemers in 
spe? Vier jonge ondernemers aan het woord over hun drijfveren. 

Te eigenwijs voor loondienst
Marieke de Kort, Arnout Drenthel, Cindy van 
Egmond en Paul van der Weegen kiezen heel 
bewust voor ondernemerschap. Marieke en 
Arnout zijn naar eigen zeggen te eigenwijs om in 
loondienst te werken. Arnout: “de vrijheid leek 
mij veel leuker en ik was zo eigenwijs dat ik dacht 
dat ik zelf wel geld kon verdienen”. Cindy heeft 
bewust voor ondernemerschap gekozen omdat 
ze voor haar kwaliteiten en talenten erkend wil 
worden en het idee heeft dat dit in loondienst 
niet zou gebeuren. Bij Paul is het een ander 
verhaal. Hij is de nieuwe generatie in het familie-
bedrijf Van der Weegen Bouwgroep, een bouw- 
en ontwikkelingsbedrijf in Tilburg dat al meer 
dan 150 jaar bestaat. Paul: “ondernemerschap is 
mij met de paplepel ingegoten”. 

Ondernemerschap staat volgens deze vier onder-
nemers gelijk aan vrijheid, risico’s nemen en 
onderscheidend kunnen zijn. Cindy: “Ik kan als 
ondernemer iets wezenlijks zelf neerzetten. In 
loondienst zit je in een kader en moet je rekening 
houden met hiërarchie”.  

Meer ZZP’ers en jobhoppers
De vier ondernemers verwachten dat er steeds 
meer ZZP’ers komen. Paul: “in de bouw zie je 
dat nu al, zeker toen de business in de bouw nog 
goed was, begonnen er veel voor zichzelf”. 
Arnout voorziet dat dit DE toekomstige ontwikke-
ling is. Marieke trekt dit breder: “er zullen niet 
alleen meer zelfstandigen komen, maar ook meer 
jobhoppers”. Mensen veranderen regelmatig van 
baan omdat ze hun talenten willen verzilveren. 
In het sociale zekerheidsstelsel zijn volgens  
Marieke zoveel belemmeringen ingebouwd dat 
het regelmatig van baan veranderen minder 
aantrekkelijk wordt. Er valt hier nog een slag te 

winnen. Arnout vult dit aan: “ik vind dat de 
huidige institutionele context niet past bij de 
overgang naar een kenniseconomie met een 
grotere ZZP-markt”. Als voorbeeld noemt hij 
de regel dat je minimaal drie opdrachtgevers 
moet hebben. Arnout: “als ik één opdracht- 
gever zou hebben waar ik een jaar lang een 
groot onderzoek kan doen, dan vind ik dat  
voldoende, terwijl de belastingdienst dan vragen 
gaat stellen over mijn onafhankelijkheid”. 

Dat iedereen voor zichzelf kan beginnen, wordt 
niet altijd als even positief ervaren. Kwaliteit kan 
volgens het viertal geborgd worden door de markt 
zijn werking te laten doen. Arnout: “je moet maar 
drie keer een slechte klus doen en dan kan je het 
alleen nog in Groningen proberen…”. 

Marieke voorziet dat ZZP’ers steeds meer gaan 
samenwerken, omdat zij niet alles alleen kunnen 
doen. De vier zien dit als een positieve ontwik-
keling. Cindy: “ik denk dat het verschil tussen  
samenwerkende ZZP’ers en een organisatie is 
dat je als ZZP’er een substantieel deel levert aan 
een einddoel en dat doe je als werknemer in 
principe ook, maar als ZZP’er met veel meer 
motivatie en inzicht”. 

Jonge ondernemers Regionale arbeidsmarktinformatie 

Marieke de Kort,  
eigenaar van O+, zie www.advies.oplus.nu

Arnout Drenthel,  
zie www.qurious.nl.

Cindy van Egmond, 
zie www.vanegmond-hrd.nl.

Paul van der Weegen,  
familiebedrijf Van der Weegen Bouwgroep,  
zie www.vanderweegen.nl

Werkloosheid Noord-Brabant snelste 
stijger van Nederland
Een jaar geleden telde Noord-Brabant ‘slechts’ 
50.667 niet-werkende werkzoekenden (nww). 
In oktober 2009 is dit opgelopen tot 67.507 nww, 
een stijging van 33%. Ter vergelijking: in heel 
Nederland is het aantal nww in deze periode 
gestegen met 21%. Van alle provincies in Neder-
land is de werkloosheid in Noord-Brabant het 
meest gestegen, gevolgd door Overijssel (28%) en 
Utrecht (24%). Het werkloosheidspercentage 
ligt in Noord-Brabant op dit moment op 6%.

Sterke toename jeugdwerkloosheid
In oktober 2009 beslaat de jeugdwerkloosheid 
in heel Noord-Brabant 12% van het totale nww-
bestand. Het gaat om 8.105 jongeren jonger dan 
27 jaar. Voor heel Nederland is dit percentage 
eveneens 12%. 
Zoals in de grafiek te zien is, lag de piek van de 
jeugdwerkloosheid in augustus. In die maand 
was de jeugdwerkloosheid ten opzichte van  
oktober 2008 met 82% gestegen. Inmiddels is 
er een lichte daling opgetreden. In oktober 2009 
lag de stijging van de jeugdwerkloosheid ten 
opzichte van een jaar daarvoor op 78%.
 

In de bovenstaande diagram is te zien hoe de 
werkloosheidsduur is verdeeld van alle jongeren 
die korter dan een jaar staan ingeschreven als 
nww. Bijna de helft hiervan staat sinds 3 maan-
den als nww geregistreerd.

Hieronder de ontwikkeling van de jeugdwerk-
loosheid per Brabantse regio sinds oktober 
2008:

Eerste resultaten School  
Ex Programma positief
Het School Ex Programma is van mei tot en met 
oktober 2009 door de mbo-instellingen uit- 
gevoerd. Het doel van het programma was om 
landelijk 10.000 mbo-examenkandidaten een jaar 
langer te laten doorleren. Hoewel de exacte 
resultaten bij het maken van deze nieuwsbrief 
nog ontbreken, is wel duidelijk dat de ambities 
gehaald zullen worden, ook in Brabant. Dit is 
goed nieuws, maar we zijn er nog niet. De vraag 
is namelijk of deze leerlingen niet toch gaan 
afhaken in de loop van het leerjaar. Pas over 
enkele maanden zal blijken of het aanbod van 
de mbo-instellingen voldoende aansluit op de 
wensen en verwachtingen van deze studenten. 

Brabant hard getroffen

De werkloosheid stijgt gestaag in Brabant en naar verwachting verliezen nog duizenden mensen 
hun baan in 2010. Er staan veel acties op touw in de diverse regio’s met name om de jongeren 
in’ vorm’ (scholing of werk) te houden. Hieronder treft u de stand van zaken tot en met oktober 
2009.
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Werkloosheidsduur jongeren (< 1 jaar) oktober 2009
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Arbeidsmarktacties  
provincie Noord-Brabant

De provincie legt ook in 2010 de focus op een goed opgeleide beroepsbevolking, die past bij de 
uitdagingen en ontwikkelingen in de toekomst. Zowel in tijden van economische crisis als ná de 
crisis zal Brabant er moeten staan met een beroepsbevolking die aansluit bij de vraag naar arbeid 
en kennis in de toekomst. 

1.  Versnelling doorontwikkeling  
regionale hrm-servicecentra 

De provincie investeert in totaal 1 8 miljoen in 
de doorontwikkeling van de regionale leerwerk-
loketten tot volwaardige hrm-servicecentra, waar 
vraaggericht en vanuit 1-loket de dienstverlening 
richting (MKB)-ondernemer wordt georganiseerd.  

2.  ‘Zonder jeugd geen Brabant’ 
Brabantse bestuurders (vanuit gemeenten, sociale 
partners, beroepsonderwijs, UWV Werkbedrijf, 
Kenniscentra/COLO, Jeugdzorg en provincie) 
hebben de krachten gebundeld om de stijgende 
jeugdwerkloosheid aan te pakken. Met de 
‘Zonder Jeugd Geen Brabant’ campagne willen de 
Pact-bestuurders de meest succesvolle, creatieve 
en effectieve oplossingen en ideeën uitwisselen 
en in de etalage zetten.

3. Overige crisisacties
Ook zijn er acties gericht op vacatures melden, 
uitwisselen van servicedocumenten (overzicht 
scholings- en financieringsmogelijkheden,  
Economie-Monitor), sociale infrastructuur, ZZP- 
ers, WSW-bedrijven tot de Brabantse arbeidsmarkt 
in transitie. In totaal heeft de provincie al 1 4,6 
miljoen van de 1 5 miljoen geïnvesteerd.  
Meer info op www.brabant.nl/kredietcrisis.

4.  Verhogen participatie van  
laagopgeleiden

De provincie zal ervaringen van de succesvolle 
“leerboncampagne”, waarmee laagopgeleiden 
met een leerbon van 1 250 net dat duwtje 
krijgen om (weer) te gaan leren, overdragen 
aan de gemeenten. 

5. Internationalisering
De provincie wil Brabant promoten als regio 
waar burgers en  beroepsbevolking internatio-
naal georiënteerd zijn en waar buitenlandse 
werknemers (kenniswerkers en vakmensen) en 
studenten zich goed kunnen vestigen. 

6. Sociale Innovatie
Stimuleren van “sociale innovatie” als aanjager 
van modern hrm-beleid en innovatie bij MKB-ers. 

7. Kleurrijk Brabant Werkt!
Verhogen participatie allochtonen door ver-
sterken zelfbeeld bij de doelgroep zelf en bij-
stellen beeldvorming werkgevers en onderwijs.

8. Techniek & Zorg
De succesvolle techniek en zorg-programma’s, 
gericht op het terugdringen van de tekorten in 
beide sectoren, worden gecontinueerd.

9. Sociaal ondernemerschap
De provincie gaat ondernemers stimuleren om 
ook de capaciteiten van mensen met een fysieke 
of geestelijke beperking beter te benutten.

Verder wordt natuurlijk ook volgend jaar in het 
PACT Brabant de samenwerking en strategie voor 
de toekomst van het arbeidsmarktbeleid verder 
aangepakt en verstevigd.

 

Ze bekleedt haar nieuwe functie nog geen half jaar. Er is dus nog alle ruimte voor 
verwondering en het opdoen van nieuwe indrukken. Gedeputeerde Lily Jacobs geniet er 
zichtbaar van. ‘Brabant is een provincie waar de mensen nog mensen zijn. Waar groepen 
en organisaties met elkaar in contact gaan als zij samen een probleem zien. Dat is een 
aangename eerste ervaring, waar ik graag deelgenoot van ben.’

‘Brabanders verstaan de kunst van  
het samenwerken’  

Crisis te lijf
‘Pact Brabant is bij uitstek een voorbeeld van 
ijzersterke samenwerking. Doordat het verband 
al een tijd bestaat konden werkgevers, werk- 
nemers, onderwijs- en overheidsinstellingen snel 
bij elkaar komen om samen, maar vanuit ieders 
afzonderlijke taken en rollen, de crisis te lijf te 
gaan. Ze kwamen met een overzichtelijk 
10-puntenplan, waaronder het uitbouwen van de 
regionale hrm-servicecentra. Dat is belangrijk want 
juist in tijden van crisis moeten werkzoekenden 
en werkgevers elkaar snel kunnen vinden en 
ondersteund worden in ontwikkelingen die hen 
aantrekkelijk voor elkaar maken.’ 

Onderstroom
Maar Lily Jacobs benadrukt dat Pact Brabant 
geen crisiscomité is. ‘Ook dat is een voordeel van 
een duurzaam samenwerkingsverband. Dat je je 
niet van de wijs laat brengen door de waan van 
alledag, dat je verder kijkt dan je neus lang is. Wij 
realiseren ons dat zich als een onderstroom onder 
de crisis een verandering van onze economie 
voltrekt. Daarom nodigen we voor de volgende 
vergadering professor Ton Wilthagen uit. Hij be-
pleit een andere oriëntatie van zowel werknemers 
als bedrijven om beter voorbereid te zijn op de 
economische golfbewegingen. Daarvoor zullen 
oude zekerheden op de helling moeten. De vraag 
is natuurlijk wat daarvoor terug moet komen.’ 

Integratie
‘Juist in dat soort vraagstukken heeft de provincie 
een rol,’ vindt de gedeputeerde. ‘We leven in een 
samenleving die steeds complexer wordt en dus 
steeds verder segmenteert. Maar we mogen niet 
vergeten dat mensen intussen hun leven als een 

eenheid willen begrijpen. Het is de taak van 
organisaties en instituten om de integratie in de 
samenleving als het ware opnieuw te construeren. 
En het is aan de overheid om aan dat proces 
richting te geven. Daar wil ik vanuit mijn sociaal-
democratische achtergrond graag een bijdrage 
aan leveren.’ 

Jeugd award
Intussen gaat het leven wel gewoon door. Met 
dagelijkse gebeurtenissen en feiten. Een daarvan 
is dat de werkloosheid onder jongeren tot 27 jaar 
is gegroeid naar 7.360 personen, bijna 12% van 
alle werkzoekenden. ‘Ja, dat is een niet te ver-
dragen ontwikkeling. Maar gelukkig hebben alle 
Brabantse regio’s convenanten afgesloten met 
het Rijk. Daardoor komt er veel geld beschikbaar 
om jongeren langer en beter op te leiden en hen 
‘fit’ te houden voor het moment dat de economie 
weer aantrekt.  De initiatieven in Brabant worden 
onderling afgestemd op basis van het provinciale 
programma ‘Zonder jeugd geen Brabant’ . We 
willen de komende periode veel ruchtbaarheid 
geven aan de verschillende manieren om jongeren 
arbeidsmobiel te houden. Daarom hebben we 
een ‘Zonder jeugd geen Brabant - Award’ in het 
leven  geroepen. Daarmee gaan we aansprekende 
projecten en voorbeelden in het zonnetje zetten.’

Fijn klimaat
Lily Jacobs is geland in Brabant en voelt zich 
inmiddels thuis op de eerste verdieping van het 
Provinciehuis. ‘Er staat ons de komende tijd veel 
te doen: om de arbeidsmarkt te verbeteren, 
leerlingen op school te houden en de aandacht 
voor oudere werknemers te versterken. Maar ik 
heb hier een goed klimaat aangetroffen waarin 

 Lily Jacobs, gedeputeerde arbeidsmarktbeleid  Arbeidsmarktbeleid

  vervolg: ’Brabanders verstaan de kunst...

ik me beslist niet alleen zal voelen en waaraan 
ik vanuit mijn persoonlijke en politieke opvat-
tingen ook nog eens mijn bijdrage kan leveren. 
Dat ga ik de komende tijd ook zeker doen.’  

Voor meer info:  
www.lerenenwerkenbrabant.nl en  
www.leerbon.nl 

Lees verder volgende  
pagina links onder
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Ondernemer met visie 

Marc Hendrikse, CEO van de NTS-Group (Eindhoven), een belangrijk leverancier van  
opto-mechatronische machines, systemen en componenten aan de High-tech industrie  
maakt op de drempel van een nieuw decennium de balans op. Hendrikse is voorzitter  
van de BZW- kring Eindhoven en kartrekker van TOA in Brainport.

Business as usual?
Nederland is sinds kort officieel uit de recessie. 
‘Was het maar waar!... ‘zo verzucht Hendrikse. 
In feite zijn de berichten over het herstel ‘pure 
statistiek’, want ‘stel dat we vorig jaar op een 
niveau van 100 zaten en we kelderden daarna 
naar een dieptepunt van 50, spreek je dan  
van ‘herstel’ als we inmiddels op 55 zitten?  
‘We klimmen uit het dal, dat is waar, maar ik 
voorspel dat het nog een moeilijke en lang-
durige zaak gaat worden’. 

Dit soort rooskleurige berichten geven volgens 
Hendrikse een verkeerd signaal. Mensen en 
beleidsmakers gaan denken dat we over  kunnen 
gaan tot de orde van de dag, business as usual. 
Dat zou een fatale vergissing zijn. Het is nog 
maar helemaal de vraag hoe de  economische 
verhoudingen komen te liggen. De ontwikke-
lingen gaan razendsnel en de crisis heeft tal 
van mondiale trends (structurele  verschuivingen, 
opkomst nieuwe spelers als China, India en 
Brazilië) versneld.  Alle hens aan dek blijft dus 
het devies.

Zijn eigen onderneming, de NTS-group, heeft 
geen mensen in de deeltijd WW lopen, maar 
heeft gekozen voor een structurele aanpassing, 
dat wil zeggen dat er door samenvoeging van 
activiteiten afscheid is genomen van een 60-tal 
mensen. Gelukkig vonden de meesten van hen 
snel weer een nieuwe baan ondermeer via de 
‘van werk naar werk’ initiatieven van het 
 mobiliteitscentrum/Werkplein.

Vakmanschapbewust ondernemen
Technische kennis & vakmanschap zijn  
cruciaal voor het behoud van het concurrerend 
ver mogen in Brabant en daarbij gaat het niet 

 alleen om kennis, maar ook om het omzetten 
van kennis in nuttige en nieuwe producten.  
En daarmee staan we aan de top wereldwijd. 
Brabantse vakmensen op MBO en HBO niveau 
dokteren samen met academische kenniswerkers 
prachtige producten uit. De behoefte aan tech-
nisch vakmanschap blijft groot voor veel bedrijven 
in ZO-Brabant. Hendrikse nuanceert dan ook 
de recente arbeidsmarktprognose van het ROA 
(Universiteit van Maastricht), dat stelde dat de 
kansen voor technisch geschoolde academici zijn 
verslechterd. De prognose is generiek (voor 
Nederland als geheel) en liggen zijns inziens 
voor de regio ZO-Brabant heel anders.  In deze 
regio vindt in de komende vijf jaar een grote 
uitstroom plaats (circa 20%)  van vakmensen 
wegens pensionering. Dat vangen we niet zo 
een-twee-drie op.  

Maar laten we vooral ook de conclusies uit het 
ROA rapport opvatten als een compliment en 
aansporing voor de techniek campagnes van  
de afgelopen jaren.  Het blijkt dus toch goed 
mogelijk om jongeren te interesseren voor  
een technische carrière!

Scholen, desnoods voor de buurman
De totale industrie in Brabant is gebaat bij een 
goed opgeleide beroepsbevolking.  En dus 
moeten werkgevers investeren in hun mensen. 
Niet bang zijn dat ze daarna weglopen naar de 
concurrentie. ‘Mensen blijven niet meer hun 
hele leven bij een werkgever. Dat is ook geen 
ramp. Maar we moeten die persoon behouden 
voor de sector en de regio.  En als iedereen  
dat doet, als iedere werkgever in de regio  
investeert in z’n mensen dan ondervindt  
niemand nadeel.‘

Werkgarantie in de regio
Hendrikse bepleit – in navolging van professor 
Ton Wilthagen - het aanpakken van arbeids-
marktvraagstukken vanuit de regio in plaats 
vanuit Den Haag. Een regio zou in principe 
een werkgarantie (in plaats van baangarantie) 
kunnen bieden aan z’n beroepsbevolking,  mits 
aan een aantal voorwaarden is voldaan. Denk 
aan een betere match tussen vraag en aanbod. 
We moeten veel beter in kaart hebben over welke 
competenties de (kandidaat-) werknemer beschikt 
en wat er in de toekomst gevraagd wordt.  Nu 
spreekt men vaak niet dezelfde taal (tussen 
onderwijs en bedrijfs leven, maar ook bijvoor-
beeld tussen MBO en HBO niveau hanteert men 
een verschillend jargon) en iedereen hanteert 
z’n eigen maatstaven. Het huidig instrumentarium 
van het UWV en de Werkpleinen is onvoldoende 
voor zo’n kwalitatieve matching op basis van 
com petenties. Er wordt vanuit Brainport  
CareerCenter geëxperimenteerd met  ‘e-portfolio’  
om dit te verbeteren.  

Flexibilisering
Hendrikse verwacht dat bedrijven gaan werken 
met een flexibele schil van 30% . Veel bedrij-
ven in ZO-Brabant hanteerden een flexibele 
schil van zo’n 10 % om te kunnen reageren op 
periodes van afnemende vraag. De crisis ver-
oorzaakte echter een terugval van 25 tot soms 
wel 80%! En afscheid nemen is een dure zaak. 
Er zal altijd een vaste kern verbonden blijven, 
zeg 70% en dat is nog steeds een stevig getal. 
Maar  gespecialiseerde aanbieders (uitzend-
bureaus en detacheringsbureau’s die zich specia-
liseren in een bepaalde techniek) zullen steeds 
meer in beeld komen en deze aanbieders 
 zullen moeten investeren in die flexmensen 
om hen in de markt te houden.

Brabant
Marc Hendrikse is wel eens jaloers op de 
 ambtelijke daadkracht & slagvaardigheid van 
andere regio’s in de wereld, maar dat zijn dan 
vaak weer niet al te democratische regio’s, dus 

dan toch maar liever Nederland . Dichter bij 
huis schijnt een prima functionerend en 
 presterend land als Finland het overigens met 
veel minder ambtenaren te kunnen doen en 
daar zouden we wellicht wat van kunnen leren.  
Arbeidsmarktbeleid is in Brabant prima op regio-
nale schaal te ontwikkelen en te implementeren. 
Nu zit er vaak een te generieke, Nederlandse 
saus over allerlei maatregelen, instanties en 
initiatieven. Dat moet je op regionale schaal 
regelen, simpelweg omdat de Nederlandse 
 regio’s teveel van elkaar verschillen. 

De provincie is prima gesitueerd om bij te 
 dragen aan het gezamenlijk formuleren en 
uitwerken van een regionale agenda. Zo heeft 
de provincie Brabant enkele jaren geleden  
een goede rol gespeeld in de campagne om 
Brabant als maakindustrie overeind te houden 
in weerwil van de geluiden van diverse zijde  
dat Nederland het moest hebben van andere 
sectoren.  De provincie speelt een nuttige rol, 
ook in het afgelopen crisisjaar en Hendrikse 
hoopt dat ze die rol ook in het komende  
decennium blijft spelen, zeker ook op arbeids-
marktterrein. We hebben alle bestuurlijke trek-
kracht nodig om Brabant een topregio te laten 
blijven. Het worden enerverende tijden!
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MBO beroepsonderwijs in Brabant onder 
voorzitterschap van gedeputeerde Lily Jacobs, 
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Wilt u op de hoogte blijven van 
alle  ontwikkelingen op de Brabant-
se  arbeidsmarkt, d.m.v. cijfers, 
nieuws berichten, voorbeeldprojec-
ten,  belangrijke rapporten en 
bijeen komsten?  Bezoek dan de 
website www.arbeidsmarktbrabant.
nl. In 2009 is een DVD ontwikkeld, 
 gericht op MBO- en HBO-studen-
ten, waarin professionals vertellen 
hoe zij de site bij hun werk ge-
bruiken. Nieuwsgierig? U kunt de   
DVD kosteloos bestellen  bij PSW.

www.arbeidsmarktbrabant.nl 

 Kleurrijk Brabant 


