
 

 

 

Verslag digitaal overleg Ambtelijk Pact d.d. maandag 22 juni 2020, 14.00-16.00 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 
Emely Jonkers, accounthouder voor Noordoost-Brabant  
Rob Koolen, accounthouder voor West-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: Anja Willems 
Namens Brainportregio: Patty Claassen 
Afgemeld:  Erik Lubbers (ZOB) 
Verslaglegging: Bernie Spronk, secretariaat Pact 
 
1. Opening en mededelingen 
André opent dit 4e digitale ambtelijk  overleg.  
Nicole Westerterp voegt zich iets later bij de vergadering.  
Anja Willems vervangt Erik Lubbers, zij en ook Emely Jonkers voegen zich om 14.30 uur bij de 
vergadering. 
Genodigden vanaf 15.00 uur i.v.m. punt 6 zijn Roel vd Bersselaar (Adlasz) en Ronald vd Boom (Arena 
Consulting) 
Kennis is genomen van de agenda van het KEIC-overleg van 25 juni a.s. 
 
2. Verslag + acties Ambtelijk Pact 25 mei 
Het verslag is akkoord. 
Alle acties rondom aanpak jeugdwerkloosheid (kennispact) zijn door Peter opgepakt en het overleg 
gaat nog voor de zomervakantie met de betreffende contactpersonen van start. 

 
3. Terugkoppeling Statenoverleg 19 juni 2020 
Marjolein meldt het heugelijke nieuws dat het Actieplan Arbeidsmarkt ongewijzigd in de 
Statenvergadering van 19 juni is aangenomen, incl. de additionele middelen van 1 miljoen (2 ton per 
regio) als extra impuls voor de 50+-aanpak en de aanpak van laaggeletterdheid. Aanpak 
laaggeletterdheid wil de provincie in samenspraak per regio inhoudelijk gaan uitwerken aanvullend 
op de met middelen van het Rijk lopende activiteiten vanuit de centrumgemeenten. Na de zomer 
wordt dit opgepakt. Daarover ontvangen de regio’s nog nadere informatie. 
De regiocoördinatoren geven aan graag op korte termijn van de provincie meer duidelijkheid te 
horen over hoe ze moeten aanvragen en binnen welke termijn. Marjolein verwijst hen naar de 
laatste pagina van het actieplan waar de voorwaarden vermeld staan en licht toe dat elke regio met 
de eigen accounthouder afspraken kan maken over hoe dit proces in te richten aangezien dit per 
regio kan verschillen.  
-> Afgesproken wordt dat er vanuit de provincie nog deze week via de mail helderheid wordt 
verschaft over aanvragen in het kader van de reguliere middelen incl. de bevoorschotting, en in het 
kader van de additionele middelen (2 ton per regio). Met de eigen accounthouder kunnen de regio’s 
dan afspraken maken over het verdere proces en de inhoud.  
Provincie en regio’s juichen toe dat eindelijk het Actieplan Arbeidsmarkt is aangenomen.  
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4. Corona herstelaanpak Brabant 
In het bij de agenda gevoegde document wordt de impact van de Corona op Brabant en de aanpak 
voor een herstel van Brabant op middellange en lange termijn geschetst. In de Staten is hierover nog 
enkel een mededeling gedaan en na het zomerreces zal een concreet uitgewerkt voorstel aan de 
Staten worden voorgelegd. Ter voorbereiding hiervan haalt de provincie in de vorm van interviews 
en gesprekken met allerlei partijen en partners in de triple helix input op. Ook de buitengewone 
Pactvergadering op 9 juli a.s over de economische visie heeft dit doel.  
 
Besproken wordt in hoeverre in het kader van deze herstelaanpak en de geschetste opgaves de 
verbinding gezocht wordt met de huidige arbeidsmarktaanpak van de regio’s. Concreet is de vraag 
hoe de lijn van economie en die van arbeidsmarkt te verbinden, in hoeverre deze herstelaanpak 
daarin leidend zal zijn, en of er additionele middelen voor beschikbaar gaan komen. Rob beaamt dat 
het inderdaad nog een zoektocht is naar waar transities nodig zijn. Op het Actieplan komen geen 
extra middelen beschikbaar, veeleer zal er moeten worden bezuinigd. Wel is volgens Rob goed 
denkbaar dat er bij slimme verbindingen met andere maatschappelijke opgaven er andere 
financieringsbronnen (Rijk, Europa) zijn aan te boren. De rol van de provincie is het proces mee 
helpen in te richten en te faciliteren. Hoe e.e.a. volgtijdelijk loopt, is onduidelijk aangezien de 
economische visie nog moet worden geschreven en pas in september/oktober in de Staten wordt 
behandeld.  
 
5. Rondje langs de regio’s 
Alle regio’s zijn druk doende hun plannen en scenario’s in lange termijn perspectief te plaatsen, om 
te kijken welke onderdelen wel of niet versneld ingezet moeten worden. Speerpunt is nu ‘levenlang 
ontwikkelen’.  
Het Regionaal Werkbedrijf Eindhoven heeft recent het plan ‘van werk naar werk’ goedgekeurd. 
Stichtingsbestuur Brainport heeft de meerjarenagenda goedgekeurd.  
Regio Midden Brabant heeft inmiddels hun plan in het kader van de bevoorschotting bij de provincie 
ingediend. 

 
6. Brabant Leert  
Marjolein licht de laatste stand van zaken toe: de businesscase is nagenoeg gereed, er is inzicht in de 
kosten en de planning; intern bekijkt de provincie in hoeverre het plan in de coronacrisisaanpak kan 
worden meegenomen. Met Eva Jeremias overlegt Marjolein over hoe aan te sluiten bij hun platform 
‘West-Brabant werkt door’ waar scholing ook onderdeel van is.  
Op het platform Brabant Leert is nu ook een werkgeverskant ingericht; VNO NCW is aangehaakt.  
Qua planning: voor 3 juli wordt inzichtelijk welk budget de provincie beschikbaar stelt. Op korte 
termijn zal Marjolein met elke arbeidsmarktregio afzonderlijk contact opnemen voor de verdere 
inhoudelijke afstemming en om de mogelijkheden in de keten te bekijken. Haar inzet blijft onverkort  
er met elke regio een gezamenlijk verhaal van te maken.  
De bijlage bij de agenda toont het campagnebeeld: de website wordt zeer frequent bezocht. Binnen 
de campagne worden nu ook de werkgevers directer benaderd, o.a. via Linkedin. De grote uitdaging 
zit uiteindelijk bij de vraag hoeveel mensen daadwerkelijk gebruik gaan maken van het 
scholingsaanbod. Conclusie is dat met relatief weinig geld veel mensen worden bereikt. Provincie is 
door de SER benaderd om het platform Brabant Leert op hun landelijke website op te nemen als 
parel en ter promoting van levenlang ontwikkelen. Marjolein beschouwt dit als een compliment voor 
iedereen die bij de oprichting van dit platform is betrokken.  
 
N.B. 14.30 uur: Emely en Anja voegen zich bij de vergadering. 
 
7. Jeugdwerkloosheid 
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André heeft vanochtend een voorstel van Etil ontvangen voor aanleveren van gestructureerde data 
t.b.v. ‘arbeidsmarkt in zicht’; dat wordt nu eerst in de werkgroep besproken en daarna met allen 
gedeeld.  Naast data is het van belang om ook good practices met elkaar te delen en desgevraagd 
licht Anja Willems toe hoe in Zuidoost-Brabant richting wordt gegeven aan de aanpak van 
jeugdwerkloosheid, en de andere regio’s reflecteren hierop.  
Anja licht toe dat de gemeente Eindhoven helaas door de stopzetting van de ESF-gelden nu geen 
afzonderlijke aanpak gericht op jeugdwerkloosheid meer heeft. Dat heeft tot gevolg dat regio ZOB nu 
niet meer de infrastructuur heeft die gericht was op deze doelgroepbenadering. Ze organiseren hun 
inzet nu o.b.v. het meerjarige programma VSV en voor jongeren in een kwetsbare positie; voor dit 
programma dat tot 1 januari loopt, moet voor 1 september een nieuwe aanvraag bij OCW liggen. In 
hun aanvraag zal vooral de nadruk liggen op de aansluiting onderwijs maar ook jeugdzorg op de 
arbeidsmarkt. De concrete activiteiten zijn opgenomen in het bronnenboek en hebben betrekking op  
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, voorkomen schooluitval, loopbaanoriëntatie etc. In het kader 
van de crisis lopen er daarnaast een aantal specifieke activiteiten, zoals de inzet op meer 
stageplaatsen voor jongeren in samenwerking met het bedrijfsleven, een buddytraject voor jongeren 
ingevuld met ambassadeurs uit het onderwijs en het bedrijfsleven.   
 
Naar aanleiding van de toelichting van Anja wordt besproken dat voor de onderbouwing van aanpak 
en interventies het belangrijk is dat regio’s kunnen beschikken over actuele en betrouwbare data. 
Databronnen zijn nu UWV, Panteia, ervaringscijfers VSV, en ook Intergrip PRO/VSO/Entree (een 
leerlingvolgsysteem praktijkscholen) dat verder uitgebreid kan worden naar MBO/HBO-scholieren.  
Herkenbaar ook bij de andere regio’s is, dat gemeenten geen doelgroepenbeleid meer hanteren 
maar dat in de huidige coronatijd de noodzaak ervan weer pregnanter lijkt te worden. Men is het 
erover eens dat er gericht op jeugdwerkloosheid geen nieuwe structuren moeten worden bedacht, 
want de regio’s hebben al een structuur die werkt.  
-> Regio ZOB zal de informatie over Intergrip met de andere regio’s delen. 
-> M.b.t. het VSV-programma en jongeren in kwetsbare positie, waarvoor voor 1 september bij OCW 
de aanvraag binnen moet zijn, zullen de coördinatoren met elkaar delen waar eventuele 
accentverschuivingen nodig worden geacht.  
 
Gevraagd naar de inzet vanuit de provincie op het terrein van jeugdwerkloosheid licht Rob toe dat 
deze vooral praktisch en faciliterend is, zoals het verzamelen en beschikbaar stellen van relevante 
data en good practices, bekijken of de infrastructuur in de regio’s goed functioneert en toereikend is 
voor de opgave die er naar alle verwachting op ons afkomt door de toenemende jeugdwerkloosheid, 
op welke punten intensiever kan worden samengewerkt, waar nog bovenregionaal inzet voor nodig 
is en of gezamenlijke lobby richting het Rijk noodzakelijk is voor extra middelen. Rob benadrukt dat 
het belangrijk is dat de regio’s aangeven waartoe ze wel maar ook waartoe ze niet in staat zijn en op 
tijd aan de bel trekken door aan te geven waar extra aandacht naartoe moet.  
 
André concludeert dat de regiostructuur in principe wel staat om de bulk aan te kunnen, maar dat nu 
gekeken moet worden of er methodes zijn waar betere resultaten mee te behalen zijn dan met de 
generieke maatregelen. Bijv. is eerder de startersbeurs 2.0 als extra maatregel genoemd. Maar ook 
die maatregel zal afhankelijk zijn van beschikbare middelen. Gezien veel gemeentes al financieel in 
zwaar weer zitten, zal het volgens Astrid niet eenvoudig zijn om alle gemeentes in de regio op één lijn 
te krijgen.  

 
8. Buig budgetten gemeenten 
In een eerder overleg is aangegeven dat een drietal bureaus ( Etil, Adlasz en Arenaconsulting) op 
basis van eigen tools een rekenmodel heeft ontwikkeld om grip te krijgen op de gevolgen van de 
huidige coronacrisis op de economie en de arbeidsmarkt. In dit overleg geven Ronald van de Boom 
en Roel van den Bersselaar een toelichting op het model ‘lokale quickscan Corona’ (ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt i.r.t. de lokale uitkeringslasten). Vertegenwoordiger van Etil is verhinderd.  



Verslag Ambtelijk Pact, 22 juni 2020                                                                                               4 
 

Het voorstel houdt in dat men in een drietal workshops met gemeenten de aanpak stapsgewijs 
verder wil uitwerken.  De presentatie wordt alsnog naar iedereen gemaild en voor dit verslag wordt 
naar de inhoud ervan verwezen.  
 
N.a.v. de uitleg van Ronald van de Boom stellen de regiocoördinatoren nog enkele 
verhelderingsvragen. Een discussiepunt is bijvoorbeeld in hoeverre het effect van beleidsinterventies 
meetbaar zijn en dat leidt tot betrouwbare aannames. Voorts wordt gesteld dat er reeds veel data 
kosteloos beschikbaar zijn, zo ook dat men al over veel monitors beschikt; de vraag is wat dit model 
daaraan  toevoegt. Volgens Ronald is dat vooral de link van data en beleidsinhoudelijke kant met de 
financiële doorrekening op de beschikbare budgetten. Het model richt zich op 
arbeidsmarktvraagstukken (dus is sectoraal) en laat niet de impact op de brede sociaal-
maatschappelijke context zien. Te bezien is wel volgens Ronald in hoeverre dit model zou kunnen 
helpen bij de bredere discussie en de verbinding arbeidsmarkt met economie en sociaal domein. Tot 
slot het verzoek aan de onderzoekers om goed te kijken naar wat individuele gemeenten op data en 
monitoren al hebben opgetuigd.  
 
De regiocoördinatoren geven aan bereid te zijn de informatie over dit model binnen hun regio te 
willen delen. Ze ontvangen naast de presentatie nog praktische informatie over het voorstel en de 
kosten voor de workshops. Eventueel geïnteresseerde gemeenten kunnen rechtstreeks contact 
opnemen met de onderzoekers.  
 
9. Rondvraag 
- Irene vraagt namens collega Karin van Meer of de B5-gemeenten alsnog willen reageren op de 

oproep om informatie inzake de Tozo bij Karin aan te leveren. Tot nu toe heeft alleen Breda 
cijfers doorgegeven. De overige centrumgemeenten zullen alsnog reageren.  

- Emely informeert of de regio’s al resultaten n.a.v. de informatievoorziening aan werkgevers 
beschikbaar hebben die ze zouden willen delen via de (wekelijkse) Brabant Monitor. Het gaat 
erom te laten zien welke initiatieven tot goede resultaten hebben geleid.  

- Aan de voorbereiding van het op 9 juli geplande Bestuurlijk Pact wordt gewerkt en Rob zal 
navragen wanneer materiaal beschikbaar komt voor de bestuurders. Dit Pactoverleg zal vooral 
het karakter hebben van een open dialoog over het proces en wat is opgehaald; de bestuurders 
zullen worden uitgenodigd om er op te reflecteren.    
Het verzoek van de regiovertegenwoordigers om naast materiaal dat aangeleverd wordt ook een 
meer expliciete uitvraag naar de bestuurders te doen zodat men zich kan voorbereiden 
(huiswerk). Afgesproken wordt om eventueel voorafgaand aan dit bestuurlijk overleg nog een 
Ambtelijk Pactoverleg te plannen om te klankborden (maandag 6 juli, middag). 

- De met de agenda meegezonden achtergrondinformatie van ENZuid  (doorrekening scenario’s 
arbeidsmarkt Zuid-Nederland) is met dank ontvangen.  

 
Volgend overleg Ambtelijk Pact wordt belegd op maandag 6 juli, 14.00-15.30 uur (via Teams) ter 
voorbereiding breed Bestuurlijk Pact op donderdag 9 juli. 
 
 

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


