‘s-Hertogenbosch, 4 april 2016
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: Tegengaan Brabantse braindrain

Geacht college,
In maart 2016 presenteerde het platform Brabant Kennis zijn Kijk op Brabant 2015-2016, een serie publicaties
waarin het belangrijke trends op het gebied van o.a. economie, arbeidsmarkt, geluk, wonen en de maakindustrie
bespreekt. Daarnaast staan de auteurs stil bij een aantal uitdagingen waar Brabant en haar inwoners voor staan.
Zij stellen o.a. dat:
de verbetering van de economie in Brabant zich nog nauwelijks vertaalt in dalende werkloosheidscijfers
a.g.v. de ongelijkheid tussen vraag en aanbod (volgens Omroep Brabant wachten nog zeker 25.000
vacatures op een geschikte kandidaat);
het aandeel hoog opgeleiden in Brabant achterblijft bij het landelijk gemiddelde (27% t.o.v. 28,1%, terwijl
dat in Utrecht 37%, in Noord-Holland 32,8% en in Gelderland 28,1% is);
er sprake is van een zgn. braindrain ofwel kennisvlucht uit Brabant, omdat hoog opgeleide mensen uit
de provincie vertrekken om elders een baan te zoeken.
Bij deze braindrain gaat het vooral om jonge vrouwen, die Brabant verruilen voor de Randstad. Tussen 2004 en
2011 verloor Brabant 1.428 hbo’ers en 6.669 academici. Met name de regio’s West-Brabant, Land van Cuijk,
Uden-Veghel en de Peel hebben hieronder te lijden.
Het CDA schrikt van deze cijfers (waarover ook Omroep Brabant op 17 maart jl. heeft bericht) en heeft daarom de
volgende vragen voor het college van Gedeputeerde Staten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Was u bekend met de Kijk op Brabant 2015-2016 van Brabant Kennis en deelt u de conclusies van de
auteurs t.a.v. de ‘braindrain’?
Wat zijn volgens u de oorzaken van deze braindrain en bent u het met het CDA eens dat de provincie deze
moet tegengaan?
Indien ja, hoe zou u dat willen doen?
Jonge, hoog opgeleide vrouwen is een van de groepen die uit Brabant wegtrekt. Wat gaat u concreet doen
om het voor hen aantrekkelijker te maken na hun studie in Brabant te blijven wonen en werken?
De braindrain treft de regio’s West Brabant, Land van Cuijk, Uden-Veghel en de Peel extra hard. Wat gaat u
concreet doen om deze regio’s voor jonge, hoogopgeleide mensen aantrekkelijker te maken?
Bent u het met het CDA eens dat de provincie zo spoedig mogelijk actie moet ondernemen om de braindrain
te stoppen en daartoe samen met Brabant Kennis en/of andere partners (zoals het bedrijfsleven en kennisen onderwijsinstellingen) een Brabant brede informatiebijeenkomst moet organiseren?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,

Stijn Steenbakkers

