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Geacht college,
Met interesse hebben wij kennis genomen van het programma 4Limburg. Dit programma is in
opdracht van u door de Universiteit Maastricht opgesteld.
Als werkgevers weten en ervaren wij als geen ander dat de druk op de arbeidsmarkt in Limburg hoog
is en de krapte alleen nog maar verder toe zal nemen. Het is dus van groot belang om het
arbeidspotentieel in onze provincie zo optimaal mogelijk te benutten. Een inclusieve arbeidsmarkt
waarin iedereen meedoet, is het streven en onze ambitie. Middels diverse projecten werken wij hier al
geruime tijd hard aan.
Wij juichen het dan ook toe dat met 4Limburg een verbinding wordt gelegd tussen de Sociale Agenda
en de Economische Agenda. Voor de verhoging van de arbeidsparticipatie is dit essentieel.
Echter, wij zijn van mening dat de werkgevers tot nu toe onvoldoende bij dit programma betrokken
zijn. Wij missen in dit programma de concrete vertaling naar de praktijk en de directe toegevoegde
waarde voor onze achterban. Wij stellen dan ook voor om vijf prioritaire projecten te benoemen
waarbij de werkgevers als mede-kapitein op het schip kunnen functioneren. Ook de benodigde
middelen om dit te kunnen faciliteren zullen moeten worden gealloceerd.
Kortom, een concreet en werkbaar programma, waarbij de verbinding met de werkgevers veel
nadrukkelijker gemaakt wordt, de werkgevers mede aan het roer komen én middelen vrijgemaakt
worden om dit in de praktijk vorm te geven. Daarbij achten wij het van belang dat ook de
onderwijsinstellingen en de gemeenten hierbij actief betrokken worden.
Wij zijn gaarne bereid bovenvermeld verzoek toe te lichten en zien uw reactie graag tegemoet.
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