De Arbeidsmarkt van de Toekomst
Driedaagse leergang over trends, analyse en beleid
Een driedaags, interactief kennisprogramma gericht op de uitdagingen van de regionale en lokale
arbeidsmarkt. Vergelijkingen, cijfers, analyses, discussies en duiding van belangrijke trends, zoals de
opkomst van micro-ondernemerschap, soft skills en het ‘mensgerichte’ werk.

De arbeidsmarkt vertoont een
grote spanning: in veel
sectoren tekent zich een
steeds groter tekort aan arbeid
af. En in de zorg, techniek en
het onderwijs krijgen de
tekorten een structureel
karakter. En toch daalt de
werkloosheid niet verder.
Hoe kan dat? Achter de
spanning liggen megatrends
die mogelijk voor een heel
ander beroepenveld gaan
zorgen. Tegelijk zijn de meest
functies die waarin menselijk
contact een grote rol spelen:
het hooggekwalificeerde,
mensgericht werk, met een
toenemende nadruk op soft
skills. Niet iedereen kan daarin
mee. En dat betekent een
blijvend beroep op sociale
werkplaatsen en beschermd
werk.
Wat is hier aan de hand? Welke
regionale verschillen zijn er
zichtbaar? Wat houdt effectief
arbeidsmarktbeleid anno 2020
in?

ONS AANBOD
Verdieping en toepasbare kennis |
interactieve kennisoverdracht en
uitwisseling | kleinschalig, persoonlijk en
intensief

VOOR
Projectleiders, beleidsadviseurs, strategen,
teamleiders en andere professionals uit
gemeenten, onderwijs, provincies, regio’s en
andere stakeholders in economie en
arbeidsmarkt.
PROGRAMMA
Van grote trends (dag 1), via de eigen
omgeving (dag 2) naar beleid (dag 3).
Dag 1: dinsdag 10 maart, 10.00 - 16.00 uur
De uitdagingen vanuit de veranderende
arbeidsmarkt | over mensgericht,
materiegericht en informatiegericht werk |
opleidingsniveau als bepalende factor in de
economie | stijgende kwalificatiestructuur en
de opkomst van soft skills | tekort aan
techniek, onderwijs en zorg | opkomst van
zelfstandig ondernemerschap
Dag 2: dinsdag 24 maart, 10.00 - 16.00 uur
Sterktes en zwaktes van Nederlandse
gemeenten en regio’s | waar zitten de
successen en problemen voor de komende
tien jaar | over veranderende werkgelegenheidsstructuur | veranderingen in
onderwijs | de trekkracht van de
kennissteden | groei en krimp | mijn stad of
regio in perspectief

Dag 3: dinsdag 7 april, 10.00 - 16.00 uur
Naar effectief beleid | kwetsbare groepen en
perspectief voor beschut werk en sociale
werkplaatsen | dualismen in arbeidsmarktbeleid: rechtvaardigheid en doelmatigheid |
burgerparticipatie en op zoek naar nieuw
organiserend vermogen | evidence based
practices voor beroepsonderwijs, moeilijk
vervulbare vacatures, uitstroom uit de
bijstand, armoedebestrijding en arbeidsgehandicapten | wat werkt in mijn eigen
omgeving?

ORGANISATIE EN KOSTEN
De leergang vindt plaats bij Blaauwberg in
Leiden, op loopafstand van station Leiden
Centraal.
De kosten bedragen € 1.295, - (ex btw).
We hanteren een maximum van zestien
deelnemers.
Blaauwberg is een compact kennisbedrijf dat
zich sinds 1997 bezig houdt met de regionale
economie en arbeidsmarkt. Recent
verzorgden we leergangen en masterclasses
in onder meer Amsterdam, Den Haag,
Apeldoorn, Leiden en de Leidse regio. Meer
info op www.blaauwberg.nl/leergangarbeidsmarkt-van-de-toekomst
AANMELDEN?
Stuur een mail naar
jeroenbos@blaauwberg.nl

