Sociale innovatie in Breda en omgeving

Een visie op de arbeidsmarkt
Na de economische crisis krijgen we onherroepelijk te maken met een 'tekort-aan-werkendemensencrisis'. Gijsbert Van Herk en Nadine Gooijers van de gemeente Breda houden dan ook een
pleidooi voor een ingrijpende innovatie van de arbeidsmarkt. 'We hebben nieuwe oplossingen nodig'.
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