
 

 

 

Verslag digitaal overleg Ambtelijk Pact d.d. maandag 25 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 
Rob Koolen, accounthouder voor West-Brabant 
Namens regio West-Brabant: Astrid Persons 
Namens regio Midden-Brabant: Peter van Ierland, Roy Willems 
Namens regio Helmond-de Peel: Kitty Schijven 
Namens regio Zuidoost Brabant: Erik Lubbers 
 
Afwezig: Nicole Westerterp (regio Helmond-de Peel), Irene Rouwenhorst (NOB), Patty Claassens 
(Brainportregio)   
Verslaglegging: Bernie Spronk, secretariaat Pact 
 
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 
André opent dit 3de digitale ambtelijke overleg.  
Toevoeging agendapunt: ZZP-ers (terugkoppeling Marjolein van haar overleg met Lenneke Molenaar van 
CNV.  
 
2. Verslag Ambtelijk Pact 11 mei 2020 
Tekstueel akkoord. De nog openstaande actiepunten worden nagelopen: 
Actie André uitvraag + verzamelen best practices: komt aan de orde bij Rondje Regio’s.  
Ad overleg André met SZW inzake de veelheid subsidiestromen en gelden LWL-en heeft nog niet 
plaatsgehad. 
Ad BUIG budgetten gemeenten: de ontwikkelde rekenmodellen data-analyse uitkeringslasten i.r.t. 
benodigde budgetten zullen in een volgend Ambtelijk Pact door de makers worden toegelicht.  
 
3. Ronde langs de regio’s: 

• Regio West-Brabant: Geen bijzonderheden te melden. Aansluitend op dit overleg is er een 
bestuurlijk overleg over de 2e tranche NOW. 

• Regio Midden-Brabant: Provinciale subsidiemiddelen worden aangevraagd voor aanpak 
jeugdwerkloosheid (variant stappersspeel). Aanvraag wordt mogelijk deze week nog afgerond; is 
eventueel ook voor andere regio’s interessant. Een gesprek met Funding over de voorwaarden 
nieuwe Startersbeurs zal worden nog gevoerd. Ook de andere regio’s zijn benieuwd hoe het zich 
ontwikkeld. 
Ad 2e tranche NOW: Een magere tranche (50 miljoen). Wel goed dat de LWL-en apart worden 
benoemd, doch de nadere uitwerking is onduidelijk m.n. het scholingsdeel en in hoeverre wordt 
aangesloten bij de eigen infrastructuur.  

• Zuidoost-Brabant: geen bijzonderheden te melden. 

• Regio Helmond-de Peel: evenmin noemenswaardig nieuws te melden. 
 
-> Actie ‘uitvraag doen en informatie verzamelen best practices regio’s’ blijft staan en voert André uit. 
 
4. Brabant Leert  
4a. Canvasmodel ter verduurzaming platform Brabant Leert. 
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Marjolein is bezig de opbrengst van alle gevoerde en nog te voeren gesprekken te verzamelen en in het 
canvasmodel te verwerken om tot één geheel te maken. Er vallen wat lokale nuanceverschillen op, 
bijvoorbeeld wil Helmond-de Peel i.t.t. andere regio’s het loopbaanadvies lokaal oppakken. Voor het 
overige zijn er geen grote verschillen.  
Vanuit de regio’s wordt aangegeven dat het een mooi model is waar ze hun inbreng in herkennen. De 
volgende stap is de financiële vertaalslag. De blauwdruk met het complete plaatje volgt t.z.t. 
Emely Jonkers benadrukt het belang dat het een vraaggerichte digitaal platform wordt. Marjolein licht 
hierop toe dat de gebruikers in panels worden meegenomen, ze worden bevraagd (middels een 
vragenlijst) en er loopt een campagne waaruit te destilleren is of mensen daadwerkelijk het platform 
bezoeken. Er zal algemeen een keuze gemaakt moeten worden wie we gericht met dit platform willen  
benaderen. 
4b. Concept-enquête werkzoekenden/werklozen:  
Deze aanpak moet meer inzicht geven in hoe de onderkant van de arbeidsmarkt te bereiken en tot 
scholing te bewegen. Nog bezien wordt of het taalgebruik aansluit bij deze doelgroep.  
Nicole vult aan dat Helmond-de Peel via Senzer WSW reeds eerder de uitvraag voor digitale scholing 
heeft gedaan en die geven aan dat bij eventuele aansluiting op platform BrabantLeert dat het 
belangrijkste aandachtspunt voor de genoemde doelgroep is de taal- en digivaardigheid, en dat het 
intensiveren van de begeleiding van deze mensen noodzakelijk is. Er is voor de onderkant van de 
arbeidsmarkt reeds veel scholingsaanbod beschikbaar, maar de inzet moet gericht zijn op het vergroten 
van de zelfredzaamheid en de basisvaardigheden.   
Emely noemt de volgende aanvullingen op de verspreidingslijst: UWV, LWL-en voor jongeren (hoe 
jongeren het beste te bereiken). Astrid verzoekt op de lijst te vermelden naar wie /welke instanties de 
enquête wordt gestuurd ter voorkoming van doublures.  
 
De vraag is opportuun wat we als de scoop zien van Brabant Leert en of het aanbod voor deze doelgroep 
ook moet worden meegenomen, stelt Marjolein. Die vraag wordt meegenomen in de blauwdruk. 
Roy en André zullen hun onderzoek eerst afronden en afwachten wat de uitkomst is van hun enquête. In 
elk geval is goed om naast WSW ook andere invalshoeken erbij te betrekken.  
 
5. Jeugdwerkloosheid  
Het Bronnenboek van Ton Wilthagen en Marc Bevers is rondgestuurd. Rondom het Actieplan MBO is 
een dataset opgesteld en een uitvraag is gedaan naar alle scholen m.b.t. problematieken, aantallen 
afstuderende en nieuwe studenten en welke afgestudeerden een studie vervolgen. De uitkomst zal in 
dit overleg worden gedeeld. Naast MBO doen ook SBB en VNO-NCW mee met de taskforce. Voor het 
vullen van de agenda van de taskforce zal rechtstreeks met de regio’s contact worden opgenomen. 
Peter verneemt via de vertegenwoordigers in dit overleg wie namens hun regio de contactpersoon 
hiervoor is en meehelpt dit verhaal verder te brengen. Het wordt verder uitgewerkt met ambtelijke 
deelnemers en mensen uit onderwijs. De urgentie van een gerichte aanpak op jeugdwerkloosheid is 
voor alle regio’s helder, maar hoe is in sommige regio’s ook bestuurlijk nog een vraagteken. De 
bestuurders zijn/blijven via de arbeidsmarktregio’s en via Pact Brabant aangehaakt. 
Roy kondigt aan dat vanuit Midden-Brabant nog een reactie/aanvulling volgt op de inventarisatie.  
Algemeen wordt de oproep aan alle regio’s gedaan om de inventarisatie op juistheid te verifiëren.    
-> Actie allen: Eventuele inhoudelijke feedback per mail naar Peter sturen.  
 
Notitie pro vso (Regionale aanpak t.a.v. praktijkonderwijs/speciaal onderwijs) is in zijn opzet nog 
beperkt en verdient aanvulling.  
-> Actie allen: Verzoek aan de regio’s om te bekijken of ze deze kunnen aanvullen.  
Verzoek vanuit PNB om aanpak voor pro vso-leerlingen ook in het actieplan MBO mee te nemen. Men is 
benieuwd hoe deze kwetsbare groep in het kader van leerwerkbanen worden meegenomen.  
Peter beaamt dat dit een pijnpunt is waar goed naar moet worden gekeken omdat pro vso-leerlingen 
het eerste en langdurig uitvallen.  
Naast vouchers uitreiken aan afgestudeerden om die leerlingen weer terug te krijgen in de schoolbank 
i.p.v. te laten uitstromen naar de arbeidsmarkt, alsook het creëren van stageplekken, vraagt Emely ook 
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aandacht voor aanbod aan leerlingen die uiteindelijk wél de arbeidsmarkt op willen. In het actieplan 
MBO mist zij ondersteunende maatregelen voor de overgang naar de arbeidsmarkt, want stages zullen 
niet vanzelfsprekend leiden tot een baan. Hiervoor is volgens Peter van belang dat we samen met de 
regio’s de kansrijke sectoren - met wel nog zicht op een baan - in beeld hebben, zowel voor het creëren 
van stageplekken als banen.  
 
Bronnenboek: Dit biedt een mooi overzicht van knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen waar elke 
regio vrijelijk uit kunnen putten dan wel aanvullen met ideeën of oplossingsrichtingen. Het geeft een 
goed overzicht van alle doelgroepen. Als een doelgroep te weinig aandacht krijgt, bijv. pro vso, dan kan 
elke regio daar actie op ondernemen en dat uitwisselen met de andere regio’s. Uitgangspunt/criteria 
hierbij is: regionaal wat kan, provinciaal wat moet. Regio’s wisselen good practices uit, en waar men 
gezamenlijk knelpunten tegenkomt, kan invloed vanuit de provincie gewenst zijn. Bijvoorbeeld pro vso is 
zo’n knelpunt en is op termijn mogelijk een gezamenlijk actieprogramma nodig.  
-> Actie allen: eventuele aanvullingen doorgeven.  
Ook de werkgroep Jeugdwerkloosheid inventariseert waar eventueel nog hiaten zitten. Hun analyse en  
keuzes zullen op centraal niveau in het Ambtelijk Pact worden besproken.  
 
Ton Wilthagen is bezig met het indienen van een aanvraag voor het langdurig volgen van  
schoolverlaters teneinde te onderzoeken of daarop acties nodig zijn. ROC Tilburg doet mee, zo ook VNO 
NCW en de Provincie. Ook Eindhoven is verzocht mee te doen. Regio Noordoost en -West zijn mogelijk 
nog niet bevraagd, maar dat zal Peter nagaan. 
 
6. De 1,5 meter economie 
In het KEIC werden grote zorgen uitgesproken over de flinke klappen die men voorzag in de economie. 
André heeft hierop een procesvoorstel geschreven, doch hij besluit bij nader inzien om dit voorstel in te 
trekken omdat er al meerdere initiatieven lopen en hij geen onnodig overleg en drukte wil gaan creëren.  
Opgemerkt wordt dat binnen het gremium van de B5 dit onderwerp ook al aandacht krijgt; via Jan 
Willem Stad krijgen de regio’s daarover vragen en informatie. Volgens André is dat vooral nog 
inventariserend en nog niet op (regionaal/provinciaal) strategisch niveau. Feitelijk doet elke regio zijn 
eigen ding en deelt dat met de andere.  
Rol VNO NCW? Zij doen een uitvraag naar ondernemers via Perspectief op Werk.  
Advies Roy bij het eventueel verder oppakken van dit onderwerp scherper uit te lijnen welk deel 
economisch is georiënteerd en welk deel gericht op arbeidsmarktbeleid zodat er de juiste 
gesprekspartners aan tafel zitten.   
 
7. Kwetsbare ZZP-ers 
CNV landelijk is bezig met het ontwikkelen van een “levenslang ontwikkel-concept” gericht op meest 
kwetsbare ZZP-ers, veelal werklieden met weinig of geen digitale vaardigheden. In Amsterdam wordt dit 
concept nu uitgetest. CNV zou dit concept voor deze specifieke doelgroep graag willen koppelen aan 
BrabantLeert.  CNV wil graag weten of in de regio’s nog ander hulpaanbod is ontwikkeld dat hieraan 
toegevoegd zou kunnen worden. CNV wil graag met de regio’s een pilot of test op Sprint (een 
communicatieconcept) doen. Marjolein zal de vragen en de informatie van CNV met de regio’s delen 
met het verzoek om reacties zodat ze met CNV het mogelijk een stap verder kunnen brengen.  
 
8. Rondvraag 
Rob licht toe dat het proces voor behandeling van het Actieplan Arbeidsmarktbeleid is gewijzigd sinds 
het aantreden van het nieuwe College van GS. Mogelijk dat het actieplan 30 juni maar naar alle 
waarschijnlijkheid pas 3 juli in de Staten zal worden behandeld. Inhoudelijk wordt geen koerswijziging 
verwacht, behalve dat 2 thema’s eraan zijn toegevoegd:  50+ en laaggeletterden. Over de door de 
regio’s aangevraagde voorschotten wordt komende dinsdag van GS een uitspraak verwacht. 
 
Volgend overleg Ambtelijk Pact is maandag 8 juni, 14.00-15.30 uur (via Teams). 


