
RICHTING 
GEVEN AAN 

VERANDERING 
IN BRABANT 

WERKPLAN

2023



BrabantAdvies
Brabantlaan 3

5216 TV ’s-Hertogenbosch

073-3030286

info@brabantadvies.com

www.brabantadvies.com

20 december 2022

RICHTING GEVEN AAN VERANDERING IN BRABANT  ......... 3

BRABANTADVIES ONTWIKKELT DOOR ................................. 5

ADVIESVRAGEN EN VERKENNINGEN 2023 .......................... 7
Samenhang in de adviesagenda ................................................................................................... 7
Urenverdeelstaat .................................................................................................................................. 11

FINANCIËLE PAGINA  ........................................................... 12

I
N

H
O

U
D



RICHTING GEVEN AAN 
VERANDERING IN BRABANT 
Coronacrisis, biodiversiteitscrisis, klimaat-
crisis, energiecrisis en een personeelscrisis. 
Verschuivende geopolitieke verhoudingen. 
Inflatie en wooncrisis die impact hebben op 
de bestaanszekerheid van groepen mensen. 
Verdergaande popularisering, afnemend ver-
trouwen in instituties en politieke versnippe-
ring. Allemaal grote vraagstukken, maar ook 
vraagstukken die in elkaar grijpen. Besturen in 
deze tijden is complex, ook in Brabant.

De vraagstukken op de provinciale tafel op 
het gebied van verduurzaming en houdbaar-
heid van huidige systemen en werkwijzen in 
Brabant zijn niet in urgentie afgenomen. De 
stikstofcrisis, de ruimtevraag van bedrijven 
en inwoners in Brabant, de ruimte die nodig 
is voor droge voeten én een gezonde bodem, 
de toenemende armoede en de lastige start-
positie van jongeren: ze bepalen het debat. 
Een debat dat in onzekere tijden, ook in 
Brabant, steeds meer gepolariseerd wordt. 

De noodzakelijke veranderingen vragen om 
toekomstbestendig besturen in een onzekere 
toekomst. Hoe komen we tot een verbindend 
verhaal en een voorstelbare toekomst die 
kansen biedt? Die ontstaat niet vanzelf. We 
zien het bouwen aan het toekomstige Brabant 
als een gezamenlijk proces met veel partijen. 

Het proces van koers bepalen, veranderen 
en herontwerpen vraagt om gezamenlijk 
leren in de praktijk. Daarvoor is regie én lef 
nodig: om richting te geven, maar ook om de 
grote vraagstukken klein en overzichtelijk te 
maken, om gewoon te beginnen, de eerste 
stappen te zetten, om er vervolgens tijdens 
de uitvoering van te leren. Dit staat soms op 
gespannen voet met de bestaande kaders 
en routines waarbinnen de provincie moet 
opereren in afspraken met Rijk, gemeenten 
en waterschappen. 

BrabantAdvies ziet het als haar opdracht 
om in deze complexe vraagstukken hand-
reikingen aan te dragen. Dat doen we op 
verschillende manieren: door de dialoog te 
faciliteren en partijen samen te brengen, 
te adviseren en te agenderen. Daarmee 
bouwen we als BrabantAdvies ook aan de 
gezamenlijke kennisagenda voor Brabant, 
waarbij kennis onderdeel is van de lerende 
cyclus van beleid en uitvoering.

Met de provinciale verkiezingen voor de 
deur zijn we in afwachting van een nieuw 
Bestuursakkoord. Maar we zitten niet stil. 
We bouwen voort op de ingezette koers om 
de veranderingen in onze fysieke en sociale 
leefomgeving, de economie en onze gezond-
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F U N D A M E N T E L E  K E U Z E S
BrabantAdvies wil het beste voor Brabant en de 
Brabanders. Vanuit een helicopterview kijken we 
naar de belangrijkste vraagstukken waar Brabant 
de komende jaren voor staat. We signaleren 
wat er op ons afkomt en brengen dat onder 
de aandacht van bestuur en politiek. We faci-
literen de dialoog hierover mét de partijen in 
Brabant. We helpen de beslissers met concrete 
actievoorstellen.

We hebben het over maatschappelijke uit-
dagingen in een context van schaarse ruimte 
en schaarse handjes. Dat dwingt Brabant 
slimme en fundamentele keuzes te maken. 
Maatschappelijke uitdagingen die vragen om 
een brede blik vanuit verschillende invalshoeken. 
Los van politieke of kortetermijnbelangen. Het 
gaat om de balans in de afwegingen die worden 
gemaakt. Precies dat maakt BrabantAdvies zo 
bijzonder: als onafhankelijke adviesorganisatie 
kijken we met vier verschillende brillen naar 
de belangrijkste Brabantse vraagstukken én 
brengen we die in samenhang. 

4  R A D E N  W E T E N  M E E R  D A N  1 
Die benadering vanuit vier kanten vloeit logisch 
voort uit de opbouw van BrabantAdvies: onze 
organisatie omvat vier Brabantse adviesraden: 

 Î Sociaal-Economische Raad (SER) Brabant
 Î Provinciale Raad voor de Leefomgeving
 Î Provinciale Raad Gezondheid 
 Î Young Professionals Brabant (de toekomst 

van Brabant)

Met deze opbouw zijn we als adviesorganisatie 
uniek in Nederland. Onze raden zijn een garantie 
voor krachtige, breed gedragen en onafhankelijke 
adviezen.

I N FO R M AT I E  U I T D E  H A A R VAT E N  VA N 
B R A B A N T 
Vier adviesraden met experts én generalisten. 
Deskundigen die op hun kennisgebied in direct 
contact staan met de dagelijkse praktijk. Daardoor 
beschikt BrabantAdvies over informatie die uit 
de haarvaten van de Brabantse samenleving 
komt. De raden bespreken samen de belangrijkste 
Brabantse vraagstukken. Is het nodig, dan scha-
kelen we externe specialisten in, zeker ook van 
buiten Brabant. Zo komt BrabantAdvies tot 
krachtige, breed gedragen en onafhankelijke 
adviezen.

H E D E N D A A G S
Onze werkwijze is hedendaags: geen logge 
processen, we mobiliseren per vraagstuk de 
gewenste deskundigheid. We zetten inhoudelijke 
specialisten en ervaringsdeskundigen samen in 
een expertteam om tot kordate adviesactie te 
komen. 

B U I T E N B O O R D M OTO R 
Ons doel? Het beste voor Brabant en de 
Brabanders. Dat bereiken wij door het provincie-
bestuur, onze belangrijkste opdrachtgever, te 
voorzien van eigen-wijze adviezen. Soms zijn 
we de luis in de pels, soms second opinion of 
de frisse blik. We zien onszelf als buitenboord-
motor waarmee de koers van Brabant is bij te 
stellen; de juiste kant op.

heid mee richting en invulling te geven. Uiteraard 
houden we vrije ruimte beschikbaar om in te spelen 
op de nieuwe ontwikkelingen en vragen met de komst 
van een nieuw college. We benadrukken hierbij dat 
we een jaarlijks gesprek met Gedeputeerde Staten 
hierin relevant vinden: dat is nodig om het samenspel 
tussen het provincie bestuur, de Provinciale Staten en 
BrabantAdvies, ieder vanuit een eigen rol, goed vorm 
te blijven geven. 
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BRABANTADVIES ONTWIKKELT 
DOOR
LERENDE AANPAK VERDER 
ONTWIKKELEN
Brabant staat voor grote opgaven die onder-
ling invloed hebben op elkaar. De afgelopen 
bestuursperiode zagen verschillende sectorale 
beleidskaders het licht. Maar de sectorale uit-
dagingen staan steeds meer op gespannen 
voet met elkaar, zeker in de context van 
schaarse ruimte en de klimaatuitdagingen. 
Druk van buiten kan daarin helpend zijn. 
Tegelijkertijd zit er ook spanning op als 
heldere kaders ontbreken en de tijd snel 
doortikt. Dat laten de stikstofaanpak, de 
woningbouwopgave en de opdracht van het 
Rijk aan de provincies om de ruimtelijke 
puzzel te leggen goed zien. Er is ruimte nodig 
om kansen en dilemma’s goed in beeld te 
hebben en met partijen te komen tot een 
toekomstbestendige koers. Dat vraagt om 
verkenningen die toekomstperspectieven 
afwegen, om het ontwikkelen van een 
lerende aanpak en om de dialoog met 
 partijen in Brabant in te vullen. 

DIALOOG VORMGEVEN EN KENNIS EN 
ADVIES TOEGANKELIJK MAKEN 
Als BrabantAdvies opereren we, met onze 
raden, vanuit de haarvaten van de Brabantse 
samenleving en met inhoud en kennis aan 
boord. We acteren vanuit een onafhankelijke 
rol. Dit maakt ons bij uitstek geschikt om de 
dialoog in Brabant verder te brengen. Dit 
doen we al op veel manieren. Ook partijen 
buiten de provincie weten ons te vinden in 
deze rol. Met de usual en unusual suspects 
aan tafel en inzoomend op de effecten 
van beleid en uitvoering voor de Brabantse 
samenleving. Tijdens het adviesproces, maar 
ook los daarvan organiseren we kennisdeling 
en reflectiesessies. Daarmee geven wij 
gedragen en onderbouwde feedback op 
(voorgenomen) beleid. In het voeden van het 
gesprek met de staten zien wij nog kansen 
voor verbetering: de zichtbaarheid van onze 
adviezen is beperkt als ze alleen als bijlagen 
bij de stukken worden gevoegd. Tegelijkertijd 
reikt de impact van onze advisering verder 
dan ‘sec’ de provinciale organisatie. We willen 
kennis voor Brabant laten werken. Zo verrij-
ken we briefadviezen en adviesrapporten met 
interactieve sessies, blogs en vlogs, nieuws-
brieven, etc. 
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EXPERTISE VAN BUITEN
Expertise van buiten vormt altijd een belangrijk onder-
deel van de totstandkoming van onze adviezen. Ook 
in onze raden en begeleidingsgroepen organiseren 
we regelmatig de bijdrage van andere betrokkenen 
en experts. Samenwerking met studenten krijgt vorm 
op onderdelen van adviesvragen. En uiteraard laten 
we ons ook inspireren door de bredere kennisinfra-
structuur binnen én buiten Brabant. De uitwisseling en 
samenwerking met de landelijke adviesraden is steeds 
intensiever, formeel maar ook informeel.

EXTRA AANDACHTSPUNT IN 2023: WERVING 
NIEUWE VOORZITTERS EN NIEUWE TEAMLEDEN 
In 2023 is het einde van de benoemingsperiode 
van de huidige voorzitters van de Provinciale Raad 
Gezondheid (1-1-2023), de Provinciale Raad voor de 
Leefomgeving (1-9-2023) en de Sociaal Economische 
Raad Brabant (1-1-2024). De provincie is aan zet voor 
de werving van deze voorzitters. Daarnaast faciliteren we 
het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen in de werving 
van een nieuwe voorzitter. De vele vacatures in combi-
natie mét de komst van een nieuw bestuur vraagt aan-
dacht voor enerzijds de noodzakelijke continuïteit en 
anderzijds de werving en het inwerken én hernieuwde 
kennismaking met Gedeputeerde Staten. Daarnaast 
ervaart ook BrabantAdvies de grote dynamiek op de 
arbeidsmarkt. Vanaf begin 2023 zijn twee van de vier 
inhoudelijke adviseurs met pensioen of actief in een 
nieuwe functie. De werving van nieuwe mensen heeft 
uiteraard de hoogste prioriteit en ook dat vraagt aan-
dacht in de opstartfase in 2023.  
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ADVIESVRAGEN EN 
VERKENNINGEN 2023
Dit werkplan is gebaseerd op de uitvraag van 
de provincie. Verdere oriëntatie in samen-
werking met de provincie is nog vereist. 
Allereerst omdat de fase van vraagarticulatie 
essentieel is voor de uiteindelijke strategische 
relevantie, de kwaliteit en de impact van het 

advies. Bovendien is ruimte nodig om flexibel 
te kunnen zijn met het oog op de nieuwe 
bestuursperiode, om tot adviezen op eigen 
initiatief te komen, om agenderend te zijn en 
in te spelen op vraagstukken die gaandeweg 
2023 aan urgentie en actualiteit winnen. 

SAMENHANG IN DE ADVIESAGENDA

In onderstaand overzicht lichten we de 
adviestrajecten 2023 toe. De basis daarvoor 
is de uitvraag van de provincie. We verbinden 
de benoemde vragen aan onze eerdere advi-
sering en brengen er verdere samenhang in. 

1. Kennis laten werken voor Brabant.
2. Invulling geven aan een integraal ruimte-

lijk voorstel in Brabant (gevraagd advies).
3. Gezondheid, brede welvaart en 

bestaanszekerheid. 
4. Maak ruimte voor jongeren! 
5. De voorstelbare toekomst: transities 

en nieuwe verdienmodellen voor de 
landbouw.

6. Dringende lessen uit de uitvoering van 
het Brabants arbeidsmarktbeleid.

7. Innovatiebeleid.
8. Doorlopende trajecten:

• Advisering ruimtelijke projecten;
• VABIMPULS;
• Coördinatie Brabants Kennisnetwerk 

Zoönosen;
• Secretariaatsvoering voor raden.

1. KENNIS LATEN WERKEN VOOR 
BRABANT (GEVRAAGD ADVIES)

In 2021 heeft de provincie de meerjarige stra-
tegische kennisagenda vastgesteld. Dit was 
een start om richting en invulling te geven 
aan kennis, onderzoek en advies, als onder-
deel van de vraagstukken op de provinciale 
tafel in samenwerking met partners. Daarin 
zijn vier thema’s benoemd: demografie, 
veranderende rol van de overheid, verande-
rende verhoudingen in de samenleving en de 
transities. BrabantAdvies heeft samen met 
andere kennispartijen input geleverd. Deze 
kennisagenda is een dynamische agenda 
en de daadwerkelijke invulling ervan vraagt 
aandacht.

STRATEGISCHE KENNISONTWIKKELING 
Grote maatschappelijke uitdagingen als 
klimaat en gezondheid vergen in toene-
mende mate een integrale, interdisciplinaire 
aanpak die rekening houdt met de relaties 
die er zijn tussen diverse inhoudelijke en 
sectorale vakgebieden. Vertaald naar de pro-
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vincie: wat betekent zo’n aanpak voor de verschillende 
beleidsprogramma’s? Met dit traject leveren we een 
bijdrage aan de wijze waarop de provincie haar strate-
gische kennisagenda en het kennis- en innovatiebeleid 
zodanig kan inrichten dat er samenhang en versterking 
ontstaat tussen de diverse portefeuilles, programma’s 
en de betrokken partijen. Uitgangspunt is dat kennis 
onderdeel is van een lerende aanpak in de uitvoering. 

BESTUURSOVERDRACHT
Daarnaast is BrabantAdvies gevraagd om in samenwerking 
met BrabantKennis en Het PON & Telos bouwstenen 
aan te leveren op het gebied van relevante trends en 
ontwikkelingen voor de nieuwe bestuursperiode. 

2. INVULLING GEVEN AAN EEN INTEGRAAL 
RUIMTELIJK VOORSTEL IN BRABANT 
(GEVRAAGD ADVIES)

De afgelopen jaren heeft BrabantAdvies op ver-
schillende momenten in de totstandkoming van het 
nieuwe omgevingsbeleid geadviseerd: van bouwste-
nen voor de omgevingsvisie in 2017 tot advisering 
ten behoeve van het kader leefomgeving in 2022.1 
Omgevingskwaliteit en nieuwe werkwijzen (rond, breed 
en diep kijken) stonden in deze verschillende adviezen 
centraal. In 2022 hebben we de focus gelegd op de 
vraag wat het betekent als toekomstwaarden expliciet 
invulling krijgen: een gezond bodem- en watersysteem 
is noodzakelijk om klimaatverandering op te kunnen 
vangen, essentieel voor onze toekomstige landbouw 
en natuur, maar ook voor een toekomstbestendige 
manier van wonen en werken. Het is bovendien één van 
de uitgangspunten die het Rijk aan de provincies heeft 
meegegeven in de opdracht om de ruimtelijke puzzel 
te leggen. We hebben tijdens interactieve sessies met 
vertegenwoordigers vanuit provincie, gemeenten, 
waterschappen en bedrijven gesproken over de vraag 
wat het betekent voor de ruimtelijke plannen als 
‘bodem en water sturend’ daadwerkelijk invulling gaat 
krijgen. Met ondersteuning van de klimaatonderlegger 
hebben we beter in beeld wat kansen voor natuur én 
wonen en werken zijn en waar het schuurt. Daarnaast 
hebben we in 2022 de provincie voorzien van onze 
reflecties om invulling te geven aan de landelijke 
opdracht om te komen tot een integraal ruimtelijk 
voorstel.

GEBIEDSGERICHTE AANPAK
In 2023 gaat de provincie verder met de gebiedsgerichte 
aanpak als uitwerking van de ruimtelijke puzzel en het 
beleidskader leefomgeving. Uiteraard raakt dit vrijwel 

1 Adviezen ‘Bouwstenen voor omgevingsvisie’, 2017 en ‘Een nieuwe aanpak voor rood en groen in het buitengebied’, 2020, 
advies in het kader van de Omgevingsverordening 2021

alle opgaven in Brabant. BrabantAdvies denkt graag 
verder mee over het inhoudelijk concretiseren van 
deze ruimtelijke puzzel en over de structurele vraag-
stukken die hierin relevant zijn. Denk aan vragen zoals: 
hoe ontwerpkracht en creativiteit in te zetten? Maar 
met het oog op besluitvorming en uitvoering vraagt 
ook governance aandacht: hoe in de gebiedsgerichte 
aanpakken invulling te geven aan het functioneren 
als één overheid? Welke financiële  structuren zijn 
nodig zijn voor een integrale aanpak met rekenschap 
van sectorale prioriteiten? Hoe betrekken we daar 
de  sociaal-economische aspecten bij? Welke positie 
hebben bestuurders en volksvertegenwoordigers 
hierin en hoe Brabanders te betrekken? We willen 
graag mét partijen kansen verkennen. Daarmee 
bouwen we ook voort op onze advisering over 
bestuurlijke kwaliteit in 2022. Hierover gaan we graag 
ambtelijk, maar ook bestuurlijk met de meest betrokken 
portefeuillehouders in gesprek.

VERVOLG OP VERKENNING ‘BODEM EN WATER 
STUREND’ 
Met onze verkenning ‘Bodem en Water Sturend’ 
brengen we de inzichten, ervaringen en dilemma’s in 
beeld bij de toepassing van dit uitgangspunt in Brabant. 
In juli 2022 heeft de Commissie Droogte het advies 
‘Zonder water, geen later’ uitgebracht over een omslag 
in het (grond)waterbeheer in Noord-Brabant. De nood-
zaak om in te grijpen en de snelle afvoer van water om 
te buigen naar het beter vasthouden van water én om 
ook pieken in wateroverlast te kunnen opvangen, is 
inmiddels breed onderkend. Het advies pleit voor een 
samenhangende aanpak met inbreng van vele rele-
vante partners. We betrekken ook deze inzichten graag 
bij onze advisering in het kader van de ‘ruimtelijke 
puzzel’, het beleid leefomgeving. 

3. GEZONDHEID, BREDE WELVAART EN 
BESTAANSZEKERHEID (GEVRAAGD ADVIES)

In 2021 hebben we met het advies ‘Een gezond Brabant 
voor iedereen’ gepleit voor een integrale aanpak 
gezondheid die aansluit bij de provinciale rol en toe-
gevoegde waarde van de provincie. Naast de inzet op 
een gezondere fysieke leefomgeving en de route naar 
‘steeds beter’ hebben we gepleit voor aandacht voor 
de gezondheidsverschillen die ook in Brabant de afge-
lopen jaren fors zijn toegenomen. 
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LERENDE AANPAK GEZONDHEIDSBELEID 
BrabantAdvies is als advies- en kennispartij ook betrok-
ken bij de uitvoering van gezondheidsbeleid. Denk aan 
de Verkenning gezonde verstedelijking in opdracht 
van BrabantStad, het uitwerken van de monitor op 
het gebied van gezondheid of aan een bijdrage aan de 
jaarlijkse Brabantse Dag van de Gezondheid. Daarmee 
geeft BrabantAdvies, de PRG in het bijzonder, ook 
invulling aan de motie van Provinciale Staten om advies 
in te winnen of de monitor, het Gezondheid Informatie 
Knooppunt, voldoende informerend kan zijn, zodat 
Provinciale Staten de controlerende taak met betrek-
king tot de beleidskaders gezondheid en milieu goed 
uit kunnen voeren.

In 2023 zetten we specifiek nog in op het onderwerp 
zoönosen. De vraag is of we als samenleving naar de 
toekomst toe voldoende voorbereid zijn om toekom-
stige uitbraken van infectieziekten te  voorkomen. In 
juni 2021 verscheen het landelijke rapport ‘Zoönosen in 
het vizier’.2 BrabantAdvies wil in samenwerking met de 
provincie een bijeenkomst organiseren en duiding 
geven aan wat de belangrijkste bevindingen betekenen 
voor Brabant. Bijvoorbeeld: hoe kunnen we in Brabant 
de One Health benadering versterken? Hoe houden we 
oog voor het zoönoserisico als belangrijke factor bij  
de transitie landbouw, stikstof, klimaat en bodem- en 
waterkwaliteit? De expertise uit het Brabants Kennis-
netwerk Zoönosen zal voor dit vraagstuk expliciet 
worden benut.

VERKENNING VOOR BREDE WELVAART, 
GEZONDHEID EN BESTAANSZEKERHEID
Waar je wieg heeft gestaan, bepaalt het gezonde aantal 
levensjaren. De ervaren gezondheid hangt bovendien 
sterk samen met vragen over bestaanszekerheid. Heb 
je zicht op een woning, heb je schulden, heb je een 
sociaal netwerk, woon je in een rustige en uitnodigende 
omgeving? Dit zijn vraagstukken die vooral op de lan-
delijke en lokale/subregionale tafels om oplossingen 
vragen. Maar ook de provincie kan in haar beleid reken-
schap geven van hoe provinciaal beleid doorwerkt 
op gezondheid en bestaanszekerheid van groepen 
Brabanders. Bovendien kan de provincie gemeenten 
helpen met bijvoorbeeld data en kennisontwikkeling of 
bij vraagstukken waar in het ‘echte leven’ het fysieke en 
het sociale domein samenkomen. Denk aan het woon-
vraagstuk, gezonde verstedelijking en de sociale aspec-
ten in ruimtelijke transities. In 2023 leveren we onze 

2 Dit rapport is opgesteld door de landelijke expertgroep zoönosen onder voorzitterschap van Henk Bekedam. Deze expert-
groep werd ingesteld door de ministers van Medische Zorg en Sport en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, om 
advies uit te brengen over (maatregelen tegen) het ontstaan, de verspreiding en de ernst van zoönosen. 

bijdrage om deze vraagstukken met partijen in Brabant 
handen en voeten te geven.

4. MAAK RUIMTE VOOR JONGEREN! (OP EIGEN 
INITIATIEF, VERVOLG OP EEN GEVRAAGD 
ADVIES)

In 2022 hebben de Young Professionals Brabant het 
Manifest ‘Geef ruimte aan Jongeren!’ aangeboden aan 
Gedeputeerde Staten. Dit was het voorlopige resultaat 
van een verdieping op verschillende vraagstukken die 
jongeren in Brabant raken. Het Manifest is een stevig 
pleidooi om jongeren te betrekken bij besluitvorming 
over vraagstukken die hun aangaan. Daarmee hebben 
de Young Professionals Brabant op geheel eigen wijze 
invulling gegeven aan het gevraagde advies ‘Kansen en 
belemmeringen voor jongeren in Brabant’.

MAAK RUIMTE VOOR JONGEREN, IN UITVOERING! 
In 2023 zetten de Young Professionals Brabant de 
opdracht door: ze houden op geheel eigen wijze vinger 
aan de pols zodra het nieuwe Bestuursakkoord er ligt. 
Ze gaan, met de Jongerenraad van de landelijke SER, 
aan de slag met de invulling van een generatietoets. Ze 
pleiten voor een ‘stoel van de toekomst’ in de staten-
zaal. Kortom, ze houden de generaties die nu ‘aan de 
knoppen zitten’ scherp, met de focus op de toekomst.

5. DE VOORSTELBARE TOEKOMST: TRANSITIES 
EN NIEUWE VERDIENMODELLEN VOOR DE 
LANDBOUW (GEVRAAGD ADVIES)

In 2019 t/m 2021 hebben we het secretariaat gevoerd 
van de Adviescommissie Uitvoeringsprogramma 
Ondersteunende Maatregelen Transitie Veehouderij. 
In het eindadvies heeft de Commissie aanbevelingen 
meegegeven voor het sneller en breder in de praktijk 
brengen van innovaties en hoe duurzame business-
modellen te stimuleren. 

INZET OP VERBREDE LANDBOUW 
In 2023 is de adviesvraag verder toegespitst op de 
vraag welke kansen er zijn voor agrarische ondernemers 
in Brabant voor het verbreden van hun activiteiten, 
vanuit de verschillende regionale perspectieven. Welke 
activiteiten zijn waar kansrijk en bieden de mogelijkheid 
van een duurzaam verdienmodel? Welk schaalniveau is 
daarvoor nodig en hoe speelt regionale differentiatie 
daarin een rol? Uiteraard heeft de beantwoording van 
deze adviesvraag ook betekenis bij de invulling van de 
ruimtelijke puzzel.
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6. DRINGENDE LESSEN UIT DE UITVOERING 
VAN HET BRABANTS ARBEIDSMARKTBELEID 
(ADVIES OP EIGEN INITIATIEF)

In de afgelopen periode hebben we verschillende 
adviezen op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt 
uitgebracht. In 2018 hebben we met ‘Toerusten en 
Innoveren’ een advies uitgebracht in samenwerking 
met regionale stakeholders. De aanbevelingen zijn 
gericht op het beter toerusten van werknemers en het 
doorvoeren van innovaties binnen de driehoek van het 
onderwijs, het bedrijfsleven en de huishoudens. Het 
advies ‘Sector en regio in samenspel’ uit 2020 gaat in 
op de vraag hoe te komen tot een goed fundament en 
samenspel tussen sectoren en regio’s om beter in te 
spelen op de mismatch tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt. In 2021 hebben we in samenwerking met 
het PON & Telos met ‘Couleur regionale’ een inventarisatie 
neergelegd van de Brabantse arbeidsmarktregio’s. Als 
ondersteuning om als regio’s onderling te leren en 
met aanbevelingen welke randvoorwaarden moeten 
worden ingevuld voor een effectieve netwerksamen-
werking. Daarnaast hebben we in 2022 via een inter-
actieve sessie input geleverd voor het advies van de 
landelijke SER over de aanpak van personeelstekorten 
in de maatschappelijke sectoren.

LERENDE AANPAK ARBEIDSMARKT
De arbeidsmarkt staat momenteel onder ongekende 
spanning, met meer vacatures dan werkzoekenden. 
Hoewel de economische recessie de spanning af doet 
nemen, zullen tekorten blijven en gevolgen hebben 
voor economie en samenleving. Zo zullen de klimaat-
doelstellingen waaraan Nederland zich heeft gecom-
mitteerd, door een gebrek aan personeel, niet of te 
laat te realiseren zijn. Ook komt de zorg in de knel en 
leiden de tekorten tot een rem op de economie. 

Tegelijkertijd is de organisatie van de arbeidsmarkt 
ook regionaal volop in beweging en ziet SER Brabant 
de noodzaak om het lerend systeem in de regio te 
versterken. Daartoe leggen we de verbinding met SER 
Nederland, de andere regionale SER’en, de Brabantse 
arbeidsmarktregio’s en het PACT. En betrekken we de 
voortgang op de verschillende aanbevelingen die we 
eerder hebben gedaan: in onze adviezen ‘Toerusten en 
Innoveren’, ‘Sector en regio in samenspel’, en ‘Couleur 
regionale’. Het advies is bedoeld voor zowel de provincie 
Noord-Brabant als voor de regionale stakeholders.

7. INNOVATIEBELEID (GEVRAAGD)
 In 2020 is op basis van een tweetal interactieve sessies 
een bouwsteen opgeleverd voor het beleidskader 
‘Visie op een toekomstbehendige economie voor 
Brabant’. Met Brede Welvaart als uitgangspunt hebben 

we geadviseerd om de focus in beleid én financiering 
te leggen op duurzame businessmodellen, om oog te 
houden voor de toenemende gezondheidsverschillen 
én om de economische samenwerkingsstructuren vol-
doende open te organiseren en ruimte te bieden aan 
vernieuwers. 

INNOVATIE IN ECOSYSTEMEN
In vervolg op onze eerdere advisering zoomen we 
verder in op de rolbepaling van de provincie in het 
bredere (Europese en landelijke) innovatiebeleid en de 
prioriteitstelling daarbinnen. Zo mogelijk trekken we 
hierin samen op met andere regionale SER’en. 
Verschillende aspecten zijn relevant: de focus van 
financieringsstromen (dragen ze bij aan kortetermijn- 
innovatie of staan meer fundamentele langetermijn- 
innovaties centraal?), de kracht van de Brabantse eco-
systemen daarin en wat betekent dat voor de prioritering 
in en positionering van het innovatiebeleid? Hoe verhoudt 
de provincie, inclusief haar uitvoeringsorganisatie(s), 
zich tot het bredere krachtenveld (ROM’s, IPO, regio-
nale triple-helix-structuren)?

8. DOORLOPENDE TRAJECTEN
ADVISERING RUIMTELIJKE PROJECTEN (GEVRAAGD)
De Provinciale Raad voor de Leefomgeving van 
BrabantAdvies heeft een toegewezen taak te adviseren 
over regionale ruimtelijke projecten in Brabant in het 
kader van verschillende MER-procedures. Het duiden 
van keuzes, dilemma’s of mogelijke alternatieven komt 
hierbij aan de orde. Hierbij betrekken we onder meer 
relevante inzichten vanuit andere adviestrajecten en 
de andere domeinen. 

VABIMPULS (GEVRAAGD)
Het project VABIMPULS - waarin provincie, Stimulus 
Programmamanagement, de Brabantse gemeenten 
en BrabantAdvies samenwerken - gaat in 2023 verder. 
Tegelijkertijd zien we ook aanleiding voor een heroriënta-
tie op de opdracht. In 2022 hebben we daarom invulling 
gegeven aan de adviesvraag van de provincie of en hoe 
VABIMPULS af te ronden en te borgen, dan wel voort 
te zetten c.q. te transformeren. Daartoe hebben we 
met een klankbordgroep van boeren, beleidsmakers en 
bestuurders, wetenschappers en VAB-deskundigen een 
drietal sessies georganiseerd. Dat dient als input voor 
een mogelijke (her)oriëntatie op VABIMPULS.

COÖRDINATIE BRABANTS KENNISNETWERK 
ZOÖNOSEN (GEVRAAGD)
Het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen (BKZ) is opge-
richt naar aanleiding van de uitbraak van Q-koorts in 
2009. Het BKZ bestaat uit 25 kernleden en 250 leden 
die digitaal zijn aangesloten. De provincie Noord-
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Brabant heeft de Provinciale Raad Gezondheid van 
BrabantAdvies de opdracht gegeven een coördi-
nerende rol te pakken en zorg te dragen voor kennis-
uitwisseling en verbreding, scholing, onderzoek en 
beleidsadvisering. In 2023 staat een nieuwe landelijke 
zoönose-oefening op de agenda, waarin ook vertegen-
woordiging uit dit netwerk zal participeren. 

SECRETARIAATSVOERING VOOR RADEN
Goede voorbereiding van de raden en het College  
van Overleg is van belang met het oog op de gewenste 
output. Het gaat hierbij niet alleen om agendering van 
lopende adviestrajecten, maar ook om met elkaar te 

verkennen wat relevante ontwikkelingen zijn, welke 
ingrediënten relevant zijn voor adviestrajecten,  
communicatie-activiteiten, het organiseren van 
 werkbezoeken, etc.

Daarnaast is het voornemen de samenwerking met 
de landelijke SER te intensiveren door op andere 
adviestrajecten input te leveren. Denk aan het aan-
dragen van regionale casuïstiek en het verbinden van 
medewerkers van SER Nederland aan raadsleden van 
BrabantAdvies. Hiervoor lenen zich bijvoorbeeld de 
thema’s landbouw of regionale gezondheidsverschillen.

URENVERDEELSTAAT

Verdeelsleutel adviesuren Aantal productieve uren
Gevraagde adviezen 55% 5.743
Doorlopende activiteiten / taakgebonden 33% 3.394
Adviezen eigen initiatief
Vrije ruimte 

12%  992
 313

Totaal 100% 10.442
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FINANCIËLE PAGINA 
Onderstaand is de begroting van de staat 
van baten en lasten over 2023 opgenomen. 
Een aandachtspunt daarbij is dat de inflatie-
correctie van 1,25% in de subsidie niet is 
meegestegen met de loonontwikkeling en 

de te verwachten toename van de overige 
kosten. Dit heeft uiteraard consequenties voor 
de besteding ten behoeve van projecten en 
 activiteiten in 2023. 

Begroting 2023 Begroting 2022

Lasten (€) 
Personeelskosten 860.332 879.866

Huisvestingskosten 70.000 64.500

Afschrijvingskosten 500 500

Financiële lasten 150 150

Organisatiekosten 132.773 133.188

Projecten/activiteiten 57.064 25.000

Totaal lasten 1.120.819 1.103.205

Baten (€)
Provinciale bijdrage 1.020.819 1.003.205

SER subsidie 100.000 100.000

Overige inkomsten 0 0

Totaal baten 1.120.819 1.103.205

Begrotingsresultaat 0 0 
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