
 

 

 

Verslag digitaal overleg Ambtelijk Pact d.d. maandag 8 juni 2020, 14.00-15.30 uur 

Aanwezig zijn: 
André van Gils, secretaris Pact-Brabant / voorzitter 
Marjolein Schooleman, strateeg onderwijs/accounthouder voor Zuidoost-Brabant 
Frank Tuerlings, projectleider hoger onderwijs en kennis provincie Noord-Brabant 
Namens regio Noordoost-Brabant: Irene Rouwenhorst 
Namens regio West-Brabant: Astrid Persons 
Namens regio Midden-Brabant: Roy Willems, Peter van Ierland 
Namens regio Helmond-de Peel: Kitty Schijven en Nicole Westerterp 
Namens regio Zuidoost Brabant: Erik Lubbers 
Namens Brainportregio: Patty Claassens 
 
Afwezig: Emely Jonkers (accounthouder voor Noordoost-Brabant), Rob Koolen (accounthouder voor 
West-Brabant) 
 
Verslaglegging: Bernie Spronk, secretariaat Pact 
 
1. Opening en mededelingen 
André opent dit 4e digitale ambtelijk  overleg.  
Kennis is genomen van de agenda van het komende KEIC-overleg. 
 
2. Verslag + acties Ambtelijk Pact 25 mei 
Het verslag is (met een kleine correctie) akkoord. 
 
3. Korte ronde langs de regio’s: 
- NOB: Voorschotaanvraag is inmiddels in GS behandeld en wordt nu meegenomen in hun  

Regiodeal.  
- H-deP: Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
- ZOB: Erik informeert naar de procesgang besluitvorming voorschotaanvraag. Marjolein licht toe  

dat de voorschotaanvraag inz. duurzame inzetbaarheid (uitvoeringsprogramma) vorige week in 
GS is besproken en is vastgesteld, en dat de beschikkingen nu in orde worden gemaakt.  
Het Actieplan wordt in PS behandeld op 26 juni of op 3 juli. Bekend is inmiddels dat 1 miljoen 
extra middelen vrij worden gemaakt – te verdelen over de regio’s - voor de 2 extra in het 
Actieplan genoemde opgaven, t.w. digitale laaggeletterdheid en werkeloze 50plussers.  

- MB: Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
- WB: Is bezig met de oprichting van een mobiliteitscentrum i.s.m. UWV en Randstad. Het online 

platform wordt uitgebreid met een link naar BrabantLeert en naar een online matchingstool. 
Regio WB dankt regio NOB voor het delen van hun  het actieplan;  men vindt het  zeer helder en 
overzichtelijk en wil het in hun regio ook zo gaan inrichten.  
Kanttekeningen worden gezet bij de analyse door UWV van kans-sectoren. Duidelijk is dat er 
aanzienlijke verschillen zijn tussen regio’s. Van het UWV zijn per regio en branch specifiekere  
gegevens nodig. André zal in het komende KEIC dit verzoek neerleggen bij Beatrijs Wijnberg. 
Eric meldt dat ook in ZOB gewerkt wordt aan een mobiliteitscentrum, zowel vanuit het sociale als 
economische domein.  

- Provincie: In het kader van het nieuwe Bestuursakkoord worden er nieuwe initiatieven 
ontwikkeld en e.e.a. moet in de uitvoeringsprogramma’s voor de komende jaren een plek gaan 
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krijgen. Voorts is de provincie actief met het ontwikkelen van een corona herstelaanpak die 
zodra gereed, met de regio’s zal worden gedeeld.  
In het kader van het programma Economie, Kennis- en Talentontwikkeling wordt door de 
provincie bekeken hoe de verschillende lijnen en informatiestromen beter gecoördineerd en 
gebundeld te krijgen richting de regio’s. Nu lopen er veel lijnen via de verschillende 
accountmanagers, maar zowel intern binnen de provincie alsook extern naar de regio’s toe wil 
men die informatie meer gaan clusteren.  

 
Algemeen wordt vastgesteld dat er bestuurlijk weer meer focus ligt op de lange termijnagenda voor 
de arbeidsmarkt, welke transities er door de coronacrisis nodig zijn en daarbij passende scenario’s. 
Ook de provincie is bij de lobby vanuit de regio’s richting EZK betrokken via het G6-overleg en IPO. 
Irene wijst op de andere lijn via de G40 met SZW. 
André stelt voor om de verschillende invalshoeken en verlap (EZK en SZW) m.b.t. het 
arbeidsmarktbeleid een  keer naast elkaar te leggen en in dit overleg te bediscussiëren.  
 
4. BrabantLeert  
De laatste hand wordt gelegd aan de businesscase en zodra het ook financieel is uitgewerkt, wordt 
het via het Pact met de regio’s gedeeld. Het platform wordt steeds verder uitgebreid; recent is MBO 
toegevoegd, en met TU en HAS wordt nog gekeken naar links naar hun aanbod. Aan het portaal 
wordt nu ook een aparte werkgeversingang toegevoegd. 
 
Via het MBO Kennispact is aanbod ontsloten waarbij aandachtspunt is hoe het op 1 plek geclusterd 
te krijgen zodat het niet via allerlei scholen loopt.  
Peter kondigt aan dat het MBO hun scholingsaanbod nu versneld gaat vergroten en aanbieden. 
 
De rapportage van de communicatiecampagne heeft Marjolein met de regio’s gedeeld. Er is de 
afgelopen weken via social veel media gedeeld. De campagne verloopt voortvarend en wordt 
naarmate er beter aanbod steeds succesvoller.  Zoveel mogelijk wordt aangesloten bij actualiteiten. 
Naast aantallen bezoekers van het platform wordt nu ook data verzameld van aantallen die 
daadwerkelijk een cursus gaan volgen.  
Suggestie van Erik om in de rapportage ook herhaalbezoeken zichtbaar te maken, zal Marjolein 
meenemen.  
Oproep van Marjolein aan de regio’s om zoveel mogelijk de informatie te delen via Facebook, 
Instagram en LinkedIn. Tips over hoe dat te doen, zal ze naar iedereen mailen. 
 
Desgevraagd licht Marjolein toe dat het platform NLLeert nog niet actief is, maar wel in ontwikkeling 
is vanuit NLTO (koepelorganisatie particuliere opleiders). Vanuit Brabant wordt richting SZW actief 
gelobbyd gezien de beschikbare scholingsgelden, en wijst men SZW erop dat BrabantLeert al in de 
lucht is en uitgaat van geen gedwongen winkelnering als straks NLLeert actief is.  
 
5. Jeugdwerkloosheid  
Het bronnenboek is de basis voor analyse en acties voor de aanpak van jeugdwerkloosheid en wordt 
steeds verder aangevuld. Via Arbeidsmarkt-in zicht wil men het bronnenboek effectief gaan inzetten. 
Met Etil wordt hiernaar gekeken. Nodig is dat er vanuit de regio’s data wordt aangeleverd, zoals 
cijfers over jeugdwerkloosheid. Elke regio heeft reeds een contactpersoon voor jeugdwerkloosheid 
doorgegeven.  (Voor WB is dat Anja den Braber).  
 
In het kader van de taskforce MBO zullen er met de verschillende arbeidsmarktregio’s afspraken 
worden gemaakt. Peter meldt dat in MB ook het HBO en WO erbij wordt betrokken. Hij zal aan de 
contactpersonen bij de andere regio’s de uitvraag doen of ook voor hun regio het HBO en WO erbij 
betrokken moet worden. Zijn advies is om het integraal op te pakken. Patty meldt dat Brainport een 
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overlegplatform heeft met de MBO- HBO-en WO-instellingen in het kader van het actieprogramma 
en ze tipt Peter om via dat platform eventuele uitvragen te doen. 
 
De werkgroep Jeugdwerkloosheid heeft voorgesteld om alle acties rondom aanpak 
jeugdwerkloosheid via dit ambtelijk Pact te laten verlopen om het daarmee beter zichtbaar in de 
regio’s te krijgen. Dat voorstel wordt overgenomen. 
Cijfers HBO en WO zijn opgevraagd en zal André z.s.m. aan Peter doen toekomen. Deze cijfers zullen 
via het bronnenboek (via Etil) ook voor iedereen beschikbaar komen.  
 

6. Rondvraag 
Besproken wordt dat na het zomerreces de frequentie van het Ambtelijk Pact omlaag kan. Nog  
bezien wordt of het overleg digitaal wordt voortgezet of weer fysiek wordt opgepakt. 
 
Volgend overleg Ambtelijk Pact wordt belegd op maandag 22 juni, 14.00-15.30 uur (via Teams) 
(KEIC is op donderdag 25 juni gepland en breed Bestuurlijk Pact op donderdag 9 juli) 
 
 

----------------------- 


