Radiocolumn Lambert van Nistelrooij, Europarlementariër, november 2017

Sociaal en vitaal
De vraag naar goed opgeleide mensen neemt toe. Dit geldt in het bijzonder in onze regio. Brabant is
industrieregio nr. 1 in Nederland. Brabant maakt het. Zowel de grote bedrijven als het midden- en
kleinbedrijf doen het goed. Het herstel in de economie, de lage rente en het toegenomen
vertrouwen van de consument leiden tot goed gevulde orderportefeuilles. Er zijn veel open
vacatures; lang niet alle functies worden vlot ingevuld. Hierin ligt een uitdaging, aantrekkelijk en
vitaal te blijven, juist ook voor de maakindustrie.
In dit kader wil ik u op een tweetal activiteiten wijzen. Allereerst op een bijeenkomst die ik heb
georganiseerd met bedrijven en vertegenwoordigers van arbeidsmarkt en onderwijs. Ik neem u mee
in de conclusies.
Scholing van werkenden moet meer aandacht krijgen. Ontwikkelingen in de technologie en de
daarbij benodigde nieuwe kennis komen in een hoog tempo. Oude kennis raakt snel verouderd. De
rol van digitale communicatie speelt in de meeste beroepen een steeds grotere rol. Onze bedrijven
en werknemers moeten zich steeds weer aanpassen om voorop te blijven lopen in de internationale
concurrentie. Uit cijfers blijkt dat al 80 % van de bedrijven hun werknemers scholing aanbiedt; in de
industrie ligt dit percentage duidelijk achter. Ook de maakindustrie zal zelf meer aan opleiding
moeten gaan doen.
Het Europees Sociaal Fonds (het ESF), dat zich richt op scholing, moet in de regio worden ingezet.
Nederland heeft er voor gekozen de gelden van dit EU-fonds door Den Haag te laten toekennen.
Deze gelden kunnen beter rechtstreeks naar de regio’s gaan, zoals ook in onze buurlanden gebeurt.
Daarmee wordt beter aangesloten bij de vraag van het bedrijfsleven en de overige sectoren.
Er moet meer samenhang komen tussen werk, onderwijs en de thuissituatie. De arbeidsmarkt vraagt
flexibiliteit en moet nauwgezet aansluiten op de privésituatie, competenties en wensen.
Er moet meer aandacht zijn voor het verbeteren van de toerusting van werkenden op het MBO
niveau, het Middelbaar Beroeps Onderwijs. De vraag naar deze mensen in Brabant, de
productieprovincie bij uitstek, is groot.
Brabant staat hierin niet alleen. We zien het herstel in geheel Europa. De investeringen zitten weer
op het niveau van voor de crisis en het aantal werklozen neemt af. De Europese dimensie neemt bij
het moeilijk vervullen van vacatures toe. Zo groeit ook in Brabant het aantal Polen en werknemers uit
andere EU landen nog steeds. In dit kader wil ik wijzen op de Europese Sociale top, die in november
heeft plaatsgevonden in het Zweedse Gotenburg. Ook de ministers wijzen op betere inzet voor de
werkenden. Het is allereerst nodig in eigen werknemers te investeren. Dit is te verkiezen boven hen
te vervangen door werknemers van buiten Nederland. Hier komen we opnieuw op de noodzaak van
levenslang leren, on the job. In Gotenburg zijn bovendien afspraken gemaakt over gelijke beloning
voor gelijke werkzaamheden, om oneerlijke concurrentie te voorkomen.
Ik juich de sociale agenda van Europa toe: de EU is er niet alleen is voor de banken en de economie.
Immers de kans op verdringing van sociaal zwakkeren ligt op de loer. Bij een aantrekkende
arbeidsmarkt dienen de kansen van mensen met een arbeidsbeperking eveneens te worden

vergroot. In Gotenburg zijn een twintigtal afspraken gemaakt die inzetten op de nieuwe
werkelijkheid in de herstellende economie. Een belangrijk signaal nu jongeren uit Zuid en Oost
Europa in grote getalen hun regio’s verlaten om te gaan werken in West Europa. De achterblijvende
bevolking in Polen en Hongarije heeft bij de afgelopen verkiezingen duidelijk laten merken, dat men
een socialer Europa wil.
Zo zien we dat het economisch herstel weer nieuwe vragen oproept. Zorg dat je bijblijft voor je baan
van vandaag en die van morgen. Dit is een verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers.
Hier ligt een stevige taak voor Brabant en de hier aanwezige maakindustrie. Hier blijkt dat de
industrie aan de bak moet; vitaal, economisch en sociaal. In Brussel en Den Haag ga ik er voor pleiten
het Europees Sociaal Fonds decentraal in te zetten.
Wilt u met mij in gesprek; ga dan naar www.lambertvannistelrooij.nl.
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