
 

 

 

Verslag digitaal overleg Ambtelijk Pact d.d. maandag 11 mei 2020, 10.30-12.00 uur 

Aanwezig zijn: 
André van Gils, secretaris Pact-Brabant / voorzitter 
Marjolein Schooleman, strateeg onderwijs/accounthouder voor Zuidoost-Brabant 
Emely Jonkers, accounthouder voor Noordoost-Brabant 
Frank Tuerlings, projectleider hoger onderwijs en kennis provincie Noord-Brabant 
Martijn van Buuren, accounthouder voor Midden-Brabant 
Namens regio West-Brabant: Astrid Persons 
Namens regio Midden-Brabant: Peter van Ierland, Roy Willems 
Namens regio Helmond-de Peel: Nicole Westerterp, Kitty Schijven 
Namens Brainportregio:  Patty Claassens  
Namens regio Noord-Oost: Veronique Scharenborg (vervangt Irene Rouwenhorst) 
Afwezig: Rob Koolen (accounthouder voor West-Brabant), Erik Lubbers (ZOB), Irene Rouwenhorst (NOB) 
Verslaglegging: Bernie Spronk, secretariaat Pact 
 
1. Opening en mededelingen 
André opent dit sinds de coronacrisis 2de ambtelijke overleg.  
Frank Tuerlings stelt zich kort voor. Frank is tijdelijk aanspreekpunt voor het Kennispact Brabant (plv. 
van Marion de Rooij). Dit Kennispact wordt de komende 4 jaar verder doorontwikkeld binnen het kader 
van het actieplan Arbeidsmarkt. De hoofdlijnen en positionering van het Kennispact wordt nog nader 
beschreven en dat zal ter kennisname en afstemming worden gedeeld met de arbeidsmarktregio’s. 
Peter licht aanvullend toe dat hiervoor plannen klaarliggen. Met verwijzing naar de inhoud van het 
actieplan Arbeidsmarkt geeft Marjolein Schoolemans aan dat de provincie als aanjager de verbinding 
zoekt met de regio’s. Hierop wordt aangegeven dat ook van de kant van de regio’s die intentie er is om 
in gezamenlijkheid die verbinding te vinden.  
 
2. Verslag Ambtelijk Pact 28 april 2020 
Niet iedereen heeft er inhoudelijk naar gekeken omdat de aanlevering te kortdag was.  
Correctie/aanvulling onder agendapunt Arbeidsmigranten: de zin “Een aantal actiepunten kan volgens 
André wel binnen het Pact worden opgepakt, zoals het regionaal meldpunt” schrappen. Bedoeld is dat 
regelmatig een terugkoppeling naar het ambtelijk Pact zal plaatsvinden om kennis te nemen van 
hetgeen door het Platform Arbeidsmigranten wordt ondernomen. 
 
N.a.v. het ambtelijk Pact van 28 april heeft Patty Claassens op 1 mei namens de arbeidsmarktregio’s 
ZOB,  Helmond-de Peel en Brainport Eindhoven een mail gestuurd waarin hun opvattingen t.a.v. het 
proces rondom de inzet van arbeidsmarktmiddelen nader uiteengezet. Marjolein beaamt dat de 
procedure niet correct is verlopen en dat de provincie door de druk van de omstandigheden te snel voor 
de muziek was uitgelopen. Met respect voor het partnership wil de provincie in samenspraak de 
plannen verder brengen, rekening houdend met de ‘regionale kleuring’. Patty wijst in relatie tot het co-
financieringsvraagstuk op praktische (verantwoordings)bezwaren en vraagt of de provincie daar 
rekening mee wil houden. Wanneer het met de regio namelijk vooraf is geregeld, hoeft er niet achteraf 
nog een bedrag worden geclaimd.  
 
3. Ronde langs de regio’s: 
Geïnventariseerd wordt hoe de verschillende regio’s ervoor staan en hoe geanticipeerd wordt op het 
stap voor stap opheffen van de lockdown met specifieke belangstelling voor wat de regio’s voor elkaar 
kunnen betekenen.  
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Alle regio’s zijn druk doende om hun infrastructuur op orde te hebben in de verwachting dat er veel 
faillissementen aankomen en ontslagen zullen vallen, en dus mensen geholpen moeten worden, liefst 
naar een andere baan of eventueel met scholing. In B5-verband wordt geanalyseerd welke sectoren het 
meest worden geraakt en 19 mei wordt voor de aanpak een strategie aan de bestuurders voorgelegd.  
NOB heeft bijna 4000 NOW-aanvragen en ongeveer 10.000 Tozo-aanvragen. 
In ZOB heeft m.n. Automotive veel te lijden; het beeld is dat veel technische bedrijven vooral na de 
zomer de gevolgen zullen ondervinden. Brainportdevelopment kijkt samen met het Rijk of ter 
verzachting van de impact een kenniswerkregeling kan worden opgetuigd.  
In MB zijn er veel MKB-ers (90%) die zwaar geraakt worden. In de sector metaalindustrie wordt een 
teruggang van 20-30% gezien en men verwacht m.n. later in het jaar nog een dip. Geprobeerd wordt 
met een combinatie van maatregelen (perspectief op werk, scholing, aanpak jeugdwerkloosheid) 
gerichte acties uit te zetten om gevolgen te ondervangen en bedrijven te ontzorgen. Aandachtspunt is 
de financiële positie van kleinere gemeenten, in hoeverre ze nog kunnen bijdragen aan gezamenlijke 
(nieuwe) maatregelen in de regio.  
WB is bezig met extra regelingen voor de maakindustrie en horeca, neemt waar dat er bijv. in de 
landbouwsector (asperge- en arbeienteelt) wel oplossingen worden gevonden o.a. door inzet van 
horecapersoneel.  
-> Actie: de regio’s gaan best practices en ontwikkelingen met elkaar delen (bijvoorbeeld project 
rangeerterrein). André zal de uitvraag doen en informatie verzamelen 

 
4. BrabantLeert – toelichting Marjolein Schooleman op proces en stand van zaken 
Verduurzaming: Momenteel worden vanuit Brabantleert (Marjolein en André) gesprekken gevoerd met 
vertegenwoordigers uit de verschillende arbeidsmarktregio’s om tot een verdere invulling van het 
platform te komen, gericht op verduurzaming. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van het Canvasmodel 
dat nu in samenspraak verder ontwikkeld wordt. Op de dag van de arbeid is het platform gelanceerd en 
met de communicatiecampagne wordt er regelmatig bekendheid aan gegeven; de cijfers zijn nu binnen 
over aantal bezoekers, leeftijd, m/v.  Het platform wordt continue aangevuld en verbeterd.  
-> Actie: De rapportage wordt zodra gereed, met de regio’s gedeeld.  
 
Werkzoekenden/werklozen: Een eerste inventarisatie van het digitale scholingsaanbod laat zien dat er 
voor de doelgroep werklozen/werkzoekenden aan de onderkant arbeidsmarkt weinig passend aanbod 
is. André en Roy onderzoeken of met behulp van een enquête meer inzicht kan ontstaan in de vraag van 
de doelgroep; Etil is hierbij betrokken. Bij gemeenten zal navraag worden gedaan naar lopende 
programma’s over educatie; veelal zijn die meer op taal en sociale vaardigheden gericht.  
Peter heeft indertijd meegewerkt aan een onderzoek naar dit beleidsveld i.s.m. UvT en dat heeft 
geresulteerd in een boekwerk met bevindingen dat hij met André zal delen.  
 
5. Jeugdwerkloosheid  
Gezien de urgentie (jongeren komen binnen een maand van school af) wordt dit onderwerp opnieuw 
aan de orde te stellen en geïnventariseerd wordt hoe in de regio’s hierop geanticipeerd wordt.  
In WB vindt er aanstonds bestuurlijk overleg hierover plaats waarbij het actieplan SBB en van de 
provincie worden besproken.  
In MB wordt samengewerkt met Kennispact MBO en worden gegevens verzameld en wordt er i.s.m. 
SBB, onderwijsvertegenwoordigers in de regio en VNO-NCW gefocust op de crisissectoren. In een notitie 
is het raamwerk van de (regionale) taskforce opgetekend waarin een link wordt gelegd met alle lopende 
maatregelen (soort bronnenboek); deze wordt 13 mei met de bestuurders gedeeld. De bedoeling 
hiervan is centraal te regelen wat mogelijk en nodig is, maar de concrete acties zullen toch in de regio’s 
uitgevoerd moeten worden.  
Regio Helmond heeft een eigen aanpak jeugdwerkloosheid en gesprekken daarover lopen binnen de 
regiegroep.  
NOB heeft intern een trekker jeugdwerkloosheid (Liesbeth van Dijk) maar kijkt vooral naar wat partijen 
al zelf doen en stemt af.  
Actie-> Na 13 mei zal Peter de notitie ‘raamwerk’ met de regio’s delen.  
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Verzoek om bij aanpak jeugdwerkloosheid ook de vroegtijdige schoolverlaters en afgestudeerden uit het 
hoger onderwijs (20.000 in juli in Brabant) te betrekken. Niet bekend is wie doelgroep vroegtijdige 
schoolverlaters in beeld brengt (praktijkonderwijsscholen)  
Actie -> De inventarisatie uit het hoger onderwijs zal Marjolein zodra beschikbaar met de regio’s delen. 
Actie-> Emely zal het initiatief nemen voor een inventarisatie in de regio’s van de verschillende 
aanpakken voor leerlingen praktijkonderwijs en VSO en bekijken of de aanpak van MB (schoolverlaters 
praktijkonderwijs worden 3 jaar gevolgd) interessant is om te delen met de andere regio’s (komt terug 
op agenda volgend ambtelijk Pact). 
In het nieuwe bestuursakkoord zijn bij arbeidsmarktbeleid 2 specifieke doelgroepen aangeduid: 50+ en 
laaggeletterden en de vraag is of dit ten koste kan gaan van de aandacht voor jeugd. Vanuit de provincie 
wordt benadrukt dat desondanks overeind blijft dat op alle niveaus en juist op jeugd en talent wordt 
ingezet, vooral in de huidige situatie. 
 
6. Problematiek arbeidsmigranten 
De inzet, zoals in het vorige overleg besproken, is geagendeerd in het Platform Brabant 
Arbeidsmigranten. André heeft overlegd gehad met de secretaris van dit platform en rapporteert over 
het proces. Het dossier valt onder de bestuurlijke portefeuille Wonen en niet onder Economie. Landelijk 
is er een aanjaagteam aangesteld (o.l.v. Roemer) die met deze problematiek aan de slag gaat en m.n. in 
Brabant komt men kijken. Met VNO-NCW wordt overlegd over de krapte aan arbeidsmigranten in 
bepaalde sectoren. Op 1 juli is er een bestuurlijk platformoverleg.  
Kortom: afgewacht moet worden welke bestuurlijke prioriteit dit vraagstuk zal krijgen nu het als apart 
onderwerp in het nieuwe bestuursakkoord wordt genoemd. 
 
7. BUIG budgetten gemeenten 
Er worden momenteel veel initiatieven genomen om zicht en grip te krijgen op de gevolgen van de 
huidige coronacrisis op de economie en de arbeidsmarkt. Ook gemeenten vragen zich af wat de 
gevolgen zijn voor hun begroting. Gemeenten zijn onder meer op zoek naar data waarmee de gevolgen 
voor de uitkeringslasten in beeld kunnen worden gebracht én de behoefte aan re-integratiemiddelen. 
Een drietal bureaus ( Etil, Adlasz en Arenaconsulting) heeft op basis van eigen tools de mogelijkheid om 
met behulp van het combineren van de data uit de beide modellen, een  rekenmodel te ontwikkelen 
waarmee de toekomstige uitkeringslasten en benodigde budgetten voor gemeenten nauwkeuriger dan 
dat nu gebeurt kunnen worden bepaald.  
(Adlasz heeft het rekenmodel SZKompasz ontwikkeld zie https://www.szkompas.nl.  
Etil is bekend vanwegewww.arbeidsmarktinzicht.nl ) 
André informeert in hoeverre bij de regiopartners interesse is in een dergelijk model. 
 
De regio’s verzoeken André eerst meer informatie aan te leveren alvorens ze deze vraag kunnen 
voorleggen aan hun bestuurders. NOB geeft aan er wellicht geen behoefte aan te hebben omdat de 2 
grootste gemeenten hun eigen manier van registreren hebben ontwikkeld. 
 
8. Rondvraag 
- Astrid meldt dat Jeroen de Lange wethouder is geworden in Bergen op Zoom. 
- Martijn van Buuren kondigt aan dat hij binnen de PNB een andere functie binnenkort bekleedt; hij 

wordt secretaris van het beleidsoverleg van Eric de Bie (FvD).  
- André meldt dat vanuit het ministerie SZW het verzoek ligt om een drietal sessies over financial 

engineering i.r.t. LWL-en te organiseren met Brabant en hij vraagt of hier belangstelling voor is. 
Peter licht toe dat de brief die indertijd namens het Pact naar de ministeries is verstuurd, betrekking 
had op de vele subsidiestromen vanuit meerdere ministeries naar de arbeidsmarktregio’s waarbij 
het verzoek was dat meer integraal af te stemmen, dus ging breder dan alleen de gelden voor de 
LWL-en. Voorts het verzoek aan André om de ervaringen in de regio’s te benutten en de boodschap 
naar het ministerie vooraf af te stemmen met de regio’s.  

 
Volgend overleg Ambtelijk Pact (in principe):  maandag 25 mei, 10.30-12.00 uur (via Teams). 

https://www.szkompas.nl/
http://www.arbeidsmarktinzicht.nl/

