Taakomschrijving taakgroep Arbeidsmarkt en scholing

Taken van de taakgroep
De taakgroep Arbeidsmarkt en scholing adviseert de sectortafels en het Klimaatberaad over
de wisselwerking met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
 In de eerste helft van 2018, bij de voorbereiding van het Klimaatakkoord op hoofdlijnen
(richtdatum 1 juli) ondersteunt de taakgroep de sectortafels om de discussie over het
doorsnijdende thema Arbeidsmarkt en scholing geïnformeerd te voeren. De (leden van
de) taakgroep kunnen een vraagbaak zijn, maar in het proces ook een signalerende rol
vervullen.
 In de tweede helft van 2018, bij de uitwerking van het akkoord op hoofdlijnen,
ondersteunt de taakgroep het Klimaatberaad bij een samenhangende uitwerking van het
thema Arbeidsmarkt over de sectoren heen.
Nadere uitwerking
Op basis van een recente analyse van het PBL is op hoofdlijnen bekend in welke sectoren en
regio’s een tekort of overschot aan werknemers kan gaan optreden. Met een beknopte
startnotitie informeert de taakgroep de sectortafels over de hoofdlijnen van deze PBL-analyse
en het mede daarop gebaseerde SER-advies. Voorts ondersteunt de taakgroep de sectortafels
voor zover mogelijk bij het formuleren van maatregelpakketten voor die sectoren en regio’s
waar de (toekomstige) behoefte aan gekwalificeerde arbeidskrachten mede bepalend zou
kunnen zijn voor het tempo van de transitie. Ook is hierbij het op een sociaal verantwoorde
manier opvangen van verlies van arbeidsplaatsen door de energietransitie aan de orde.
De taakgroep ondersteunt het Klimaatberaad door de consequenties van de
maatregelpakketten van de sectortafels inzichtelijk te maken en oplossingen voor een
mogelijk tekort of overschot aan werknemers aan te reiken. Daarnaast draagt de taakgroep
er zorg voor dat het Klimaatberaad tijdig en onderbouwd vraagstukken die het
Klimaatakkoord overstijgen onder de aandacht kan brengen bij de relevante overleggremia
waarin deze problematiek integraal geadresseerd worden.
Samenstelling Taakgroep Arbeidsmarkt en scholing
Voor deelname aan deze taakgroep worden vertegenwoordigers van werknemers en
werkgevers uitgenodigd. Ook wordt een verbinding gelegd met het Techniekpact, de Human
Capital Agenda van de topsector Energie en de beoogde Green Deal van Rijk met Uneto-VNI.
Vanwege de directe link met onderwijs is een actieve betrokkenheid van de MBO/HBO/WORaad en van het ministerie van OCW gewenst. Dit geldt ook voor de betrokkenheid van het
ministerie SZW en de daarmee verbonden infrastructuur voor regionale arbeidsbemiddeling
(UWV).
Tot dusver hebben de volgende organisaties hun deelname toegezegd: ministeries EZK, OCW
en SZW, VNO-NCW, Uneto-VNI / Techniekpact, FNV, VCP, Milieudefensie en het Planbureau
voor de Leefomgeving.
De taakgroep wordt ondersteund door een onafhankelijk secretariaat, waarin een
medewerker van de SER, het ministerie OCW en het ministerie SZW samenwerken.
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