
 

  

 

Verslag PACT 9 mei 2019 - concept 

Aanwezig   
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Mevr. J. (Jeannet) Verhoeven, regiocoördinator CNV 
De heer K. ( Kees) van Geffen, arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant/wethouder gemeente Oss 
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Mevr. B. (Beatrijs) Wijnberg, regiomanager Noordoost-Brabant UWV Werkbedrijf 
De heer W. (Wim) van den Boomen, bestuurder ZLTO 
De heer J. ( Jos) van Bree, arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant/wethouder gemeente Helmond 
 
Genodigden: 
De heer I. (Inigo) Beeker, projectleider robotisering VNO/NCW (i.v.m. punt 6) 
Mevr. M. (Mathilde) Kockelkoren, national Eures adviser (i.v.m. punt 5) 
Mevr. R. (Rachid) Benebouw, Eures (i.v.m. punt 5) 
Mevr. S. (Sarah) O’Brien, coördinator Eures Scheldemond (i.v.m. punt 5) 
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De heer R. (Ron) van Baden, regiocoördinator FNV 
De heer R. (Ronald) Bakker, arbeidsmarktregio Midden-Brabant/wethouder gem.Waalwijk 
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De heer H. (Hans) Nederlof, CvB Fontys Hogescholen 
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c.c. lid agenda en stukken:  
De heer P. (Peter) Smit, districtsmanager UWV West-Brabant & Zeeland 
Mevr. I. (Ivka) Orbon, directeur Brabant Advies 
Frank Tuerlings, projectleider hoger onderwijs en kennis provincie Noord-Brabant 
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1. Opening en mededelingen 

De heer Van Olden is plaatsvervangend voorzitter; hij heet allen op de locatie van het Vitalis College 
te Breda van harte welkom, in het bijzonder de genodigden, en opent de vergadering. 
 
Mededelingen van secretaris A. van Gils: 
1) Het bestuurlijk Pact van 11 juli zal in het teken staan van “Modernisering onderwijs”, één van de 
centrale thema’s uit het Pact werkplan 2019. Er zijn de nodige initiatieven en partijen die bezig zijn 
met het vraagstuk onderwijsvernieuwing. Denk aan VMBO-techniek opgave, Kennispact MBO 3.0, 
Actie-agenda Hoger onderwijs, B-5 inzet en regionale initiatieven. 
De inzet is om in het Pact van 11 juli een doorkijk te geven en te bespreken welke rol er voor het Pact 
op dit terrein nuttig en noodzakelijk is. Voor dit overleg worden de verantwoordelijk wethouders 
Onderwijs uit de B-5 uitgenodigd en wellicht ook andere deskundigen ter zake. 
De lijnen worden momenteel uitgezet om tot een vruchtbare voorbereiding en invulling van het Pact-
overleg van 11 juli te komen.  Het ambtelijk Pact van 11 juni zal daarvoor worden benut.  
 
Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat het goed is de informatie meer te stroomlijnen en het 
proces efficiënt in te richten teneinde inhoudelijke slagen te kunnen maken om 
arbeidsmarktproblemen te kunnen oplossen. Omdat 11 juli bij gemeenten reeds het zomerreces is 
begonnen, zullen er wellicht meerdere bestuurders uit dit Pact al op vakantie zijn. Daarom is het 
verzoek aan de secretaris om Brabant breed en ruim uit te nodigen.  
 
2) Het Pact (secretaris) is benaderd door Elsevier voor een arbeidsmarktspecial Onderwijs-Arbeid. 
Positief is dat het oog op Brabant is gevallen vanwege de inhoudelijke aanpak en de goede 
samenwerking. In afstemming met provincie is echter besloten niet op dit aanbod in te gaan om de 
volgende redenen: Versterken merk Pact is vooral van belang op de schaal van Brabant; lezers 
Elsevier vormen onvoldoende de doelgroep van het Pact; en terughoudendheid is gewenst bij 
commerciële uiting met publieke middelen. Wel belangrijk is het om als Pact scherp te zoeken naar 
mogelijkheden om tot publieke uitingen te komen, o.a. door story telling en het verder invullen van 
de website. 

2. Conceptverslag bestuurlijk overleg  

Tekstueel: Pag. 4 onderaan, wijziging in de zin “ …dat Brabant Advies in opdracht van ZLTO  van de 
Provincie onderzoek doet naar de toekomst van de Agrifood-keten..”. 
Met deze wijziging wordt het verslag met dank vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van het verslag: 
- Vervolgafspraak op pag. 3 bovenaan om als Pact te kijken hoe capaciteit en de funding te 

organiseren voor eventuele concrete vervolgstappen voortvloeiend uit Pactbesluiten. De 
secretaris meldt dat dit op een later moment als gespreksthema zal terugkomen. 

- Vervolgafspraak op pag. 4 bij het onderwerp ‘update succesvolle Brabantse 
arbeidsmarktinitiatieven’ dat ambtelijk wordt gekeken welke 5 meest succesvolle initiatieven 
Brabant breed zijn op te schalen. Gemeld wordt dat J. van Rosmalen bezig is hieraan een vervolg 
te geven in overleg met de werkgeversorganisaties waarbij tevens wordt gekeken hoe ook aan te 
sluiten bij landelijke ontwikkelingen. 

- Toevoeging M. van Santvoort op het verslag bij punt 4 (knelpunten in wet- en regelgeving):  
Bekend is dat m.b.t. de HBO-agenda een werkgroep wordt ingericht gelet op perverse prikkels in 
de bekostiging. Hierop licht A. van Gils toe dat de HBO-agenda aan de orde komt in het overleg 
op 11 juni bij het onderwerp ‘modernisering onderwijs’.  

- N.a.v. het aanbod van H. van Olden de in zijn Regio ontwikkelde scan ‘duurzame inzetbaarheid 
werknemers’ (gratis) beschikbaar te stellen voor de andere regio’s (halverwege pag. 5 verslag)  
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wordt afgesproken dat de secretaris deze zal opvragen en op de website van het Pact laat 
plaatsen. (P.M.)  
 

3. De arbeidsmarktregio’s: opbrengst van hun inspanning  

José van Rosmalen geeft een toelichting op de resultaten van de inspanningen van de 
arbeidsmarktregio’s vanuit de middelen “Veerkrachtige Arbeidsmarkt 2016-2019”. Zij doet dat aan 
de hand van de informatie zoals weergegeven in de link.: http://arbeidsmarktregiosbrabant.nl/ 
Hiermee wordt op een aansprekende wijze inzichtelijk gemaakt wat de gezamenlijke meerwaarde is 
geweest van de samenwerking binnen de triple helix in de afgelopen jaren en hoe binnen de 
verschillende regio’s gewerkt wordt en eigen accenten worden gezet. Er zijn met provinciale subsidie 
veel nieuwe netwerken gevormd en methodieken ontwikkeld, mensen aan werk geholpen en nieuwe 
opleidingen gestart veelal vanuit de marktvraag. Ze zoomt als voorbeeld nader in op het programma 
van de arbeidsmarktregio Noordoost en op wat (in vogelvlucht) de projecten opleveren. Desgevraagd 
meldt ze dat de middelen gebruikt zijn en dat de regio’s de vrijheid hebben om erin te schuiven. 
 
N.a.v. de opmerking van H. van Olden dat hetgeen gepresenteerd is slechts een deel bevat van de 
hele Pact-agenda en n.a.v. zijn suggestie het ontbrekende deel er alsnog aan toe te voegen zodat er 
één portal beschikbaar is van alle activiteiten van de 4 regio’s – mede als belangrijk 
communicatiemiddel -  wordt afgesproken dat het beeld verder gecompleteerd wordt met de 
activiteiten van de regionale werkbedrijven. J. van Rosmalen zal de tekst hiervoor bij de regionale 
werkbedrijven ophalen. Mede met de komst van de nieuwe gedeputeerde acht het Pact het van 
belang dat de stand van zaken inzichtelijk is. Voorts is het verzoek een verdiepingsslag te doen op 
m.n. de kwalitatieve cijfers, en aan de voorkant smart te formuleren. 
 
Door de vergadering wordt vastgesteld dat de Provinciale impuls (zowel in aanjaagfunctie als 
financieel) relevant is om op regionale schaal zaken van de grond te krijgen met een multiplier effect;  
voorts dat het Brabant breed meerwaarde heeft dat de verschillende regionale agenda’s met die van 
de Provincie wordt afgestemd; én dat het Pact als gremium een belangrijk hulpmiddel is bij het 
organiseren van de samenwerking en het inspelen op actualiteiten. Arbeidsmarktbeleid wordt 
beschouwd als een belangrijke pijler voor de economie in Brabant. De arbeidsmarktregio’s zijn een 
belangrijk vehicle om het arbeidsmarktbeleid voort te zetten omdat ze in de haarvaten van de 
samenleving zijn georganiseerd.  
Namens het Pact zal de secretaris een kort schrijven met die strekking sturen naar de 
onderhandelaars bij de coalitievorming.  

4.  Benutting arbeidsreserve 

De secretaris licht toe dat dit onderwerp genoteerd stond voor deze vergadering, doch ambtelijk is  
geconcludeerd dat het thema nog te weinig is uitgewerkt om inhoudelijk en richtinggevend aan het 
bestuurlijk Pact te kunnen voorleggen. Het procesvoorstel is nu om eerst een verdiepingsslag te 
doen, hiervoor ambtelijk een overleg of kennisatelier te organiseren en in die bespreking recente 
landelijke regelingen mee te nemen (“Perspectief op werk”; “breed perspectief”). Vervolgens zal er 
een voorstel voor het proces aan het bestuurlijk Pact worden voorgelegd. Bestuurders uit het Pact 
worden uitgenodigd een ambassadeursrol te vervullen op dit thema. Inmiddels zijn hiervoor Jeannet 
Verhoeven en Esmah Lahlah benaderd en zij zijn beiden bereid als de bestuurlijke trekkers voor dit 
thema te fungeren. José van Rosmalen zal het proces ambtelijk vanuit de Provincie faciliteren.  
 
De vergadering kan zich vinden in dit voorstel. Opgemerkt wordt dat de arbeidsmarktregio’s 
Noordoost, Westbrabant en Helmond-de Peel de aanvraag i.h.k.v. ‘Perspectief op werk’ reeds 
hebben ingediend, regio Eindhoven ook nagenoeg, maar niet bekend is hoever Midden-Brabant 
hiermee is.  
 

http://arbeidsmarktregiosbrabant.nl/
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5.   Grensoverschrijdend werken (Eures) 

Vanuit het UWV wordt door Beatrijs Wijnberg en de Eures adviseurs een toelichting gegeven op de  
dienstverlening in het kader van grensarbeid (Eures). Relevant enerzijds vanwege de geografische 
positie van Brabant grenzend aan zowel België als Duitsland, anderzijds vanwege de groeiende 
behoefte van de Brabantse economie aan gekwalificeerde arbeidskrachten. Grensarbeid (overschot 
inkomende pendel) kan daarbij een deeloplossing zijn. 
 
Met de agenda is een document meegestuurd over de Grensinformatiepunten,  opgesteld door de 
provincie, die de volgende informatie bevat:  
a) Gedeputeerde Staten hebben besloten om de informatiepunten op de grens van Brabant met 

België en Duitsland voor de komende vijf jaar te blijven ondersteunen. De 
grensinformatiepunten zijn een beproefd middel om werken, studeren en ondernemen over de 
grens aan weerszijden te ondersteunen en te stimuleren. Burgers, werkzoekenden, bedrijven en 
werknemers kunnen er terecht voor persoonlijke informatie en advies. De provincie betaalt 
samen met gemeenten de helft van de kosten van de punten, het Rijk betaalt de andere helft. De 
jaarlijkse financiering van de provincie is 75.510 euro voor vier informatiepunten. 

b) Grensinformatiepunten (GIP’s) bieden succesvolle persoonlijke eerstelijns informatievoorziening 
voor (toekomstige, huidige en oud) grensgangers op het terrein van wetgeving en (sociale) 
verzekeringen. De GIP’s voldoen daarmee aan EU-richtlijnen om als overheid te voorzien in 
transparante grensoverschrijdende informatie voor burgers en bedrijven over werken, studeren 
en ondernemen over de grens. Daarnaast biedt het werkzoekenden en bedrijven in de 
grensregio’s een groter zoekgebied (360 graden arbeidsmarktdraaicirkel) en meer kansen voor 
economische groei (2 tot 8%). De GIP’s werken in de uitvoering samen met de EURES adviseurs 
voor de grensoverschrijdende arbeidsbemiddeling.  

 
De Pact bestuurders krijgen dankzij de beide presentaties (van Mathilde Kockelkoren en Sarah 
O’Brien) over Eures en met de informatie over GIP’s nu een goed beeld van de grensoverschrijdende 
dienstverlening in Brabant. Voor dit verslag wordt verwezen naar de beide presentaties (bijlagen).  
B. Wijnberg licht aanvullend hierop toe dat er in de regio’s met de partners samenwerkingsafspraken 
worden gemaakt. 
 
De Pact-leden hebben met de agenda een uitnodiging ontvangen voor de slotconferentie Interreg 
project Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland (16 mei).  

6. Robotisering, afronding eerste fase / evaluatie 

Inigo Beeker, projectleider VNO/NCW licht m.b.v. een presentatie de aanpak en resultaten toe van 
de eerste fase van dit Pact-project en schetst een eventuele vervolgaanpak. Ter voorbereiding van 
deze bespreking hebben de Pact-leden eerder een schriftelijke evaluatie ontvangen. Voor dit verslag 
wordt verwezen naar deze notitie en de presentatie. 
 
Bij een aantal bevindingen uit de evaluatie staat de vergadering nader stil: 
- Samen met Holland Robotics (branchevereniging van alle robotbedrijven) is een 

opleidingsplatform opgezet. Hun site  - www.hollandrobotics.nl - bevat een map met een 
overzicht van alle robotaanbieders en een kaart met overzicht van alle robotopleidingen (regulier 
en privaat onderwijs, zowel korte als langdurende opleidingen en trainingen). Cruciaal 
aandachtspunt is hoe mensen te verleiden om deze site met opleidingsmogelijkheden te 
raadplegen. Een suggestie is dit te stimuleren d.m.v. een link op allerlei andere sites (bijv. van het 
Pact, VNO-NCW, partijen in het onderwijs, schooldecanen etc.). Voorts de suggestie van L. van 
der Hoorn om na te denken over een andere term voor robotisering, bijv. ‘het nieuwe werken’. 

http://www.hollandrobotics.nl/
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- Ter inspiratie zijn 4 films (via links te bekijken) bij organisaties opgenomen die reeds met robotica 
werken en die aantonen hoe ermee te werken zonder dat het ten koste gaat van 
arbeidsplaatsen. 

- Vastgesteld wordt dat het project financieel ruim binnen de begroting is gebleven.  
- Nodig is om andere strategieën te ontwikkelen om m.n. MKB bedrijven te verleiden (in 

samenwerking met ondernemersverenigingen zoals MKB Eindhoven) 
-     Het voornemen is om bij de arbeidsmarktregio’s verder op  te halen wat ze nu aan 

roboticaprojecten doen en wat ze in het kader van het projectvervolg graag zouden willen doen. 
-     UAI-call voor Eindhoven is gehonoreerd (Brussel); onderzocht wordt of de daarmee 

samenhangende middelen Brabant breed ingezet kunnen worden. 
 
Bestuurlijk is de wens en wordt besloten dat er een vervolg komt op dit project.  
I. Beeker zal in overleg met de secretaris een voorstel nader uitwerken en in een volgend Pactoverleg 
inbrengen.  
A. Verhoeven wijst I. Beeker ter inspiratie op een recent uitgebracht rapport van de Europese 
Commissie inzake digital single market.  

7. Rondvraag 
- W. van den Boomen deelt mee dat het ZLTO eindelijk is gelukt om het keurmerk voor huisvesting 

van arbeidsmigranten werkzaam bij agrarische bedrijven te verkrijgen. Het Ministerie heeft 
inmiddels het Agrarisch Keurmerk Flexwonen toegekend. Dit keurmerk kon niet ondergebracht 
worden bij SNF  (stichting normering flexwonen). Wel wordt samen met SNF beoogd dat zoveel 
mogelijk ongewenste praktijken in de huisvesting van arbeidsmigranten wordt tegengegaan.  

- M. van Santvoort kondigt aan ter informatie naar allen de brief te mailen die SER Nederland en 
de provinciale SER naar het ministerie stuurt inzake de besteding van ESF-gelden. Nieuw hierin is 
het voorstel om het geld ook aan MBO-werkenden te besteden en het geld meer naar de regio’s 
te halen voor bijscholing van werkenden. 

- A. van Gils deelt mee dat er een brief in de maak is vanuit Kennispact MBO 3.0 met de oproep 
om de versnippering van de geldstromen naar de regio’s tegen te gaan. Dit speerpunt zal in de 
eerstvolgende vergadering na het Pact van 11 juli worden besproken in aanwezigheid van de 
nieuwe gedeputeerde.  
 

8. Het Vitalis College in beeld 

Anton Ram, Vitalis college, Directeur a.i. geeft een toelichting op het onderwijsaanbod van het Vitalis 
College en verzorgt een rondleiding door het moderne gebouw. Dit College staat bekend om de 
vernieuwende aanpak waarmee het invulling geeft aan het onderwijs voor de toekomst.  
De voorzitter dankt het Vitalis College voor hun gastvrijheid en voor de rondleiding. 
 
Het eerstvolgende bestuurlijke PACT-overleg staat gepland op donderdag 11 juli,  09.30-11.30 uur, 
locatie: Provinciehuis.   
 
Bijlagen bij dit verslag: Zie hiervoor:  https://pactbrabant.nl/2019/01/20/bestuurlijk-pact-9-mei-
2019/ 
-  Presentatie UWV-Eures 
-  Presentatie Eures Scheldemond 
-  Brabant Robotiseert, evaluatie (notitie + presentatie) 
-  Grensinformatiepunten Brabant – Vlaanderen - Duitsland 
 
 


