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Verslag ambtelijk Pact d.d. 13-11-2018 
 
Aanwezig: José, Marion, Astrid (P), Astrid (L), Patty, Martijn, Peter, Irene, Jan Willem, Inigo 
(agendapunt 2), André 
 
1. Opening: nvt 

 
2. Robotisering (zie bijlage 1)       
Door de projectleider, Inigo Beeker, wordt een laatste update gegeven: 
a) De wasstraat wordt nu verder ontwikkeld, kan dan in het eerste kwartaal van 2019 

worden uitgevoerd. Geïnteresseerde bedrijven kunnen worden aangeleverd.  
b) Scan is ontwikkeld en kan worden doorgezet naar bedrijven in de regio. Inigo heeft 

inmiddels de scan aangeleverd. 
c) Onderwijsplatform wordt opgezet zodat voor partijen inzichtelijk is welk publiek en 

privaat aanbod er is. 
Opmerking uit de vergadering: 
- Heldere criteria voor toelating ontwikkelen 
- Zorg voor onderhoud. Is geborgd. 

d) Er wordt een communicatiecampagne ontwikkeld. Wordt gedeeld zodra beschikbaar. 
 

3. Conceptverslag 4 september     
a) Peter van Ierland merkt op dat het de inzet is om educatie juist vorm te geven vanuit 

een regionaal arrangement en niet exclusief voor de MBO-instellingen is. 

b) De bijeenkomst van 15 november gaat niet door, er wordt een nieuwe datum in het 

eerste kwartaal 2019 gezocht. 

Tip uit het overleg: gebruik de regiocoördinatoren om belangstellenden uit te nodigen. 
c) Jan Willem kijkt na of het rapport Arbeidsmigranten al verspreid kan worden en zo ja 

zorgt hij voor de verspreiding. 

 
4. Agenda Bestuurlijk Pact 6 december      

Het bestuurlijk overleg staat voor het grootste deel in het teken van de agenda voor 
2019: Welke onderwerpen staan centraal? 
Prioriteiten vanuit de regio’s, het Wat: 
a) Midden-Brabant: 

- Flexibilisering arbeidsmarkt 

- Benutting arbeidsreserve 

- Modernisering onderwijs 

b) Noordoost: 



2 
 

- Leven Lang Ontwikkelen: bewustwordingscampagne 

- Talentbehoud voor de regio; project “Meet the Youngsters” mogelijk opschalen naar 

Brabant? 

c) Regio Eindhoven: 

- Leven Lang Ontwikkelen 

- Benutten arbeidspotentieel 

d) Regio Helmond: 

- Benutten arbeidspotentieel 

- Pro/VSO met doorlopende leerlijnen 

e) West-Brabant: 

- Veel van de genoemde thema’s zijn herkenbaar 

- Mogelijkheid nagaan of provincie hoofdaanvrager kan zijn voor ESF? 

- Nadenken over andere regionale financieringsconstructies 

Provincie geeft aan de dat de genoemde thema’s in lijn zijn met haar prioriteiten voor 
de komende jaren. 

 
Het Hoe moet nog, na bestuurlijke vaststelling van de prioriteiten, worden besproken 
in dit overleg. 
Wel belangrijk na te gaan of er een gezamenlijk probleem is op te lossen?! 
Punt van aandacht: Samenhang met de prioriteitsstelling van Brabantstad, hebben nu 
ook extra thema’s toegevoegd rond arbeidsmarkt en economie. De deelnemers 
stellen zich de vraag of dat effectief is?! 
 

Terugkoppeling Estland: 
José maakt duidelijk dat vooral de eenduidige mindset van de drie O’s  en het stellen van 
heldere prioriteiten en daar als partijen dan ook gezamenlijk voor staan, waard is om te 
vertalen naar de Brabantse agenda. 
 

5. Congres 21 november 2018     
Inmiddels is bekend dat het congres vanwege te beperkte belangstelling niet doorgaat. 
Het bestuurlijk overleg wordt nu omgezet naar een miniconferentie met deelname van 
de leden van dit ambtelijk overleg. 

 
6. Rondvraag        

De provincie geeft aan dat de begroting 2019 is vastgesteld. Deel daarvan is de aanpak 
problematiek migranten. Hier wordt een bestuurlijke regiegroep voor ingesteld.  
Peter stelt voor Ronald Bakker, wethouder Waalwijk, te benaderen omdat deze actief is 
op dit terrein. 
Irene merkt op dat Noordoost werkt aan een memorandum voor de provincie in het 
kader van de verkiezingen, en vraagt of andere regio’s dat mee willen 
ondersteunen/ontwikkelen. Wordt positief op gereageerd, regio’s pakken dit zelf op. 
 
3 december 18 
André van Gils 

 


