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BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 11 januari 2007
Eind vorig jaar, op 1 december 2005, heeft de zogenoemde Werktop
plaatsgevonden. Kabinet en sociale partners verenigd in de Stichting van
de Arbeid hebben toen de «Tripartiete beleidsinzet op het gebied van
scholing en werk» vastgesteld (Tweede Kamer, 2005–2006, 30 300 XV,
nr. 24).
Op 13 december jl. is, ongeveer een jaar verder, door kabinet en Stichting
van de Arbeid teruggeblikt op de gemaakte afspraken. In deze brief doe ik
hiervan op hoofdlijnen verslag. Vanwege hun rol in het relevante onderwijsveld waren ook de MBO-raad en de Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (Colo) uitgenodigd.
Geconstateerd is dat de in de Werktop gemaakte afspraken zijn nagekomen. De Werktop heeft veel in gang gezet dan wel versneld op het
gebied van scholing en praktijkleren. Ook zijn er extra initiatieven
genomen ter verhoging van de arbeidsparticipatie, met bijzondere
aandacht voor jongeren, ouderen, gedeeltelijk arbeidsgeschikten en
(hoogopgeleide) allochtonen.
Tegelijkertijd is vastgesteld dat nu achterover leunen funest zou zijn. Het is
zaak het ingezette beleid, met name ook op sectoraal en regionaal niveau,
voort te zetten. Naar verwachting zullen de in het kader van de Werktop
ondernomen acties in 2007 en daaropvolgende jaren verder hun vruchten
gaan afwerpen.
Eén van de belangrijkste onderdelen van de Werktop was de stageproblematiek: er moesten voldoende stageplekken komen, de aansluiting
tussen vraag en aanbod («matching») moest beter, er moest een betere
begeleiding (van moeilijk plaatsbare leerlingen) komen en vroegtijdige
uitval moest worden bestreden. In de Werktop heeft het kabinet voor het
aanpakken van de stageproblematiek structureel extra financiële middelen
beschikbaar gesteld, zowel aan werkgevers als aan het MBO.
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Overigens is over de ontwikkelingen in het totale MBO-budget uitgebreid
met uw Kamer gesproken bij de laatste Algemene politieke beschouwingen. De Minister-President heeft toegezegd dat «het kabinet bereid is
om nader onderzoek te doen naar het bekostigingsmodel, conform de
toezeggingen in het kabinetsstandpunt over ibo en bve».
In de evaluatie van de Werktop is uitgebreid stilgestaan bij het aanpakken
van de stageproblematiek, met name ook omdat dit een blijvende en
intensieve aandacht vraagt.
Uit informatie van Colo blijkt dat er grosso modo geen sprake (meer) is
van een tekort aan stageplaatsen. Het aantal erkende leerbedrijven is fors
toegenomen. Aandachtspunt is wel de gezondheidszorg; in deze (grote)
sector blijkt het nog lastig om stageplekken te vinden voor leerlingen op
lagere niveaus. Overigens betekent het beschikbaar zijn van voldoende
stageplaatsen nog niet dat alle leerlingen ook een plek vinden. Hiervoor
zijn een betere beroepskeuzevoorlichting en een betere matching tussen
vraag en aanbod noodzakelijk. Scholen en kenniscentra spelen hier een
cruciale rol.
Kortom: er is veel gebeurd en er is nog veel te doen. Het is zaak de verbeteringen die nu in gang zijn gezet vast te houden en verder te brengen.
Alle betrokken partijen zien het belang van een goede samenwerking,
vooral samenwerking op regionaal niveau. Hier kunnen en moeten
concrete problemen immers worden aangepakt.
In de verdere monitoring van de Werktopafspraken ten aanzien van de
stageproblematiek zal het accent verschuiven van doelstellingen (zoals
geformuleerd in het Werktopdocument) naar resultaten (de meetbare
effecten van deze doelstellingen).
Met het oog op de gewenste voortgang is het volgende afgesproken.

Betere beroepskeuzevoorlichting
Meer jongeren moeten kiezen voor beroepen waar vraag naar is. Een
betere voorlichting is hierbij essentieel, te beginnen op VMBO-niveau.
Aan Colo is gevraagd te bevorderen dat kenniscentra arbeidsmarktinformatie per regio beschikbaar te stellen, op basis waarvan scholen
kunnen bepalen welke opleidingen voor hoeveel leerlingen worden
aangeboden. Aan kenniscentra en scholen wordt gevraagd welke concrete
acties noodzakelijk zijn om meer jongeren te laten kiezen voor sectoren
waar (veel) werk is, en daarbij aan te geven waar sociale partners ondersteunend kunnen zijn. Goede en regelmatige rapportages zijn van belang,
met name om van elkaar te leren. Hoewel de huidige overzichten van het
Colo in dit verband al een flinke stap voorwaarts zijn, ontbreekt nog een
overzicht van toekomstige ontwikkelingen. Afgesproken is dat de kenniscentra met dit overzicht van toekomstige ontwikkelingen naar alle
sectoren aan de slag zal gaan.

Betere samenwerking in de regio
Hiervoor bestaat momenteel veel aandacht. Een betere samenwerking in
de regio leidt tot een betere matching van vraag en aanbod en tot een
concrete aanpak van problemen. Ook hier hebben scholen en kenniscentra een sleutelrol en zullen concrete acties respectievelijk rapportages
worden gevraagd. Expliciet aandachtspunt voor een aantal regio’s is het
stagetekort in de zorgsector. Sociale partners zullen het desbetreffende
kenniscentrum verzoeken concrete acties te ondernemen. Daarnaast
hebben sociale partners, onderwijsveld, en gemeenten op 15 november jl.
het scholingsmanifest «Talent ontwikkelen, talent benutten» onderschreven.
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Overigens zal de Stichting van de Arbeid het initiatief nemen meer structureel met betrokken organisaties uit het onderwijsveld bijeen te komen.
Door het bespreken van de rapportages kunnen concrete knelpunten
worden benoemd en aangepakt. Colo zal vraag en aanbod op de
stageplaatsen- en leerbanenmarkt ieder kwartaal in beeld brengen. Ook de
benchmarking in het MBO, waarvan recent de eerste fase is afgerond,
bevat veel relevante informatie.

Effectiever opereren kenniscentra
Geconstateerd is dat de (18) kenniscentra nogal verschillen in betekenis
(omvang sector) en daadkracht. Ineffectief is dat scholen, bedrijven en
gemeenten door meerdere kenniscentra worden benaderd. Er is veel te
winnen als er beter tussen de verschillende centra wordt afgestemd en er
vervolgens met één gezicht naar buiten wordt getreden. Positief is dat er
op verzoek van de Taskforce Jeugdwerkloosheid in 35 gemeenten inmiddels één aanspreekpunt is. Dit zou voor het hele land gerealiseerd moeten
worden. Sociale partners participeren in de kenniscentra en kunnen
hierop dus sturen.
Tenslotte neem ik mij voor de voortgang langs hiervoor geschetste lijnen
te blijven volgen en u hierover zonodig te informeren.
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. J. de Geus
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