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AWT: Haal meer buitenlands
talent naar Nederland
Het kabinet moet actiever inzetten op het aantrekken van internationale en
Europese kenniswerkers. In Nederland dreigt het tekort aan kenniswerkers
steeds verder op te lopen. Kijk beter naar de Europese arbeidsmarkt; er zijn
landen met hoge werkeloosheid en dat creëert kansen zowel voor Nederland
als voor de kenniswerkers uit die landen. Dit adviseert de Adviesraad voor het
Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) in zijn vandaag uitgebrachte
briefadvies Talent is troef.
“Het probleem van het tekort aan kenniswerkers staat duidelijk op de kaart, maar
het kabinet heeft de blik nog te veel naar binnen gericht. Neem een voorbeeld
aan Duitsland dat actief inzet op het aantrekken van Europese kenniswerkers.
Bondskanselier Merkel nodigt in Spanje werkeloze ingenieurs uit naar Duitsland
te komen werken,” aldus prof.dr. Jan Anthonie Bruijn, voorzitter van de AWT.
Daarnaast vindt de raad dat er in Nederland voor maatschappelijke
zwaartepunten human capital agenda’s moeten komen, net zoals is gebeurd voor
de topsectoren. Dit sluit beter aan bij de maatschappelijke uitdagingen die in het
Europese beleid centraal staan en daarnaast krijgt Nederland zo een beter beeld
van de kenniswerkers die nodig zijn.
Als derde en laatste punt wijst de raad op het belang van scholing. Kennis
veroudert snel, leven lang leren wordt de standaard voor kenniswerkers.
Postinitiële scholing moet daarom meer aandacht krijgen in het overheidsbeleid.
Bovendien moet de initiële scholing (vooral op mbo, hbo en wo niveau) divers
blijven: er is een balans nodig tussen brede en smalle opleidingen in het
onderwijsstelsel.
Er is een mondiale war on talent gaande. Talent is hierbij de troef die wereldwijd
wordt gespeeld. Nederland moet volop inzetten op het aantrekken van talent. De
AWT vindt dat ook de demissionaire regering hiermee urgent aan de slag moet
gaan.
Najaar 2012 komt de AWT met een uitgebreid advies over de arbeidsmarkt voor
kenniswerkers.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de AWT,
dr. Dorette Corbey: tel.06-24392106, e-mail secretariaat@awt.nl.
De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) is een
onafhankelijke adviesraad voor regering en parlement die adviseert over het
wetenschaps- en innovatiebeleid. De leden van de AWT zijn afkomstig uit
kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Zij hebben zitting op persoonlijke titel.

