Platform Clië ntenparticipatie Arbeidsmarktregio Noordoost Brabant (PCAN)
notulen van vergadering Platform AMR 7 maart 2017
datum
tijd
plaats
aanwezig

:
:
:
:

7 maart 2017
09:30 – 12:00 uur
Stadhuis Oss, Titus Brandsmazaal
Frans Dijcks
- Boekel
Peter Marttin
- ASD Grave
Tiny Vriens
- Cliëntenraad WSD Boxtel
Gerard Steverink
- ASD Oss
Frans Schmit
- ASD Bernheze
Karin van Meer
- secretaris RSA en PoHo
Pieter Kluitmans
- Stuurgroep BUS
Harry Verkuijlen
- ASD Meierijstad
Frans Fleuren
- BPA Boxmeer
Jan Stenssen
- BPA Boxmeer
Jan Sleegers
- ASD Meierijstad
Herman Wijdeven
- ASD Mill e.o. (voorzitter)
Arie Kemps
- Bernheze
Marthy Leermans
- Cliëntenraad Participatiewet 's-Hertogenbosch
Gerard van Halen
- Participatieraad Welzijnsbeleid Cuijk
Hans van Grieken
- Cliëntenraad Participatiewet ‘'s-Hertogenbosch (CRPW)
(notulen)

Afwezig (mk) : Peter Beaumont
Huub Verbeek
Auke Blaauwbroek
Liesbeth Graafmans

- Districtsraad UWV Midden en Oost Brabant
- CNV
- FNV
- administratief medewerker CRPW

1.

Opening
Herman Wijdeven verwelkomde iedereen en opende hiermee de vergadering met
vermelding van de afwezigen die dit hadden gemeld (zie hierboven).

2.

Voorstelrondje
Iedereen stelde zich even kort voor

3.

aanvullingen / wijzigingen agenda

4.

mededelingen
Geen mededelingen

5.

notulen vergadering 8 december 2016
Frans Dijcks gaf aan dat de benaming Optimisd bij “aanwezigen” niet meer volstaat.
Verder geen op- of aanmerkingen waarmee de notulen werden goed gekeurd

6.

Verslag gesprek Herman Wijdeven en Hans van Grieken met
Kees van Geffen en Karin van Meer op 07-01-2017
De notitie (bijlage 2 bij de vergaderstukken) werd besproken.
Met name de afspraken (1 t/m8 onder “2. Afspraken”) werden toegelicht.
De status van dit platform werd opnieuw besproken. Vervolgens werd voorgesteld om
eerst agendapunt 7, de presentatie van Karin van Meer te behandelen, hetgeen werd
aangenomen.
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7.

Presentatie PoHo en RSA door Karin van Meer
Voor de sheets uit deze PowerPointpresentatie wordt verwezen naar de bijlage van deze
notulen.
Allereerst vertelde Karin over Agrifood Capital: ontstaansgeschiedenis en door de
roots/DNA van boerderijen naar technologische voedselbereiding voor de focus agrifood
is gekozen. Met medewerking van Ondernemers, Onderwijs en Overheden is de ambitie
om een topregio te worden.
Speerpunten:
- excellente Arbeidsmarktregio
- innovaties
- bedrijvigheid
- leefomgeving
Agrifood Capital richt zich uitsluitend op agrifood, maar duidt dit erg ruim.
Binnen de “excellente AMR” krijgen met name mensen met beperkingen aandacht.
Kernpunten hierbij zijn: flexibiliteit, talentvol en inclusief.
De AMR AgriFood Capital Werkt! (voorheen “Noordoost Brabant Werkt!”) is onderdeel
van Regio Zuidoost (Brainport Netwerk), samen met 5 andere AMR’s uit Brabant en
Limburg.
Voor de bekostiging wordt voor de AMR € 1 per inwoner opzij gelegd. Voor de rest van
AgrFood Capital nog eens € 3 per inwoner.
Vanuit het Platform ontstaat de discussie dat ondanks mooi gepresenteerde cijfers er nog
veel mensen aan de kant blijven staan, er veel onzekerheid blijft bestaan en dat er nog
geen goede invulling is
Reden temeer voor bestaansrecht van dit Platform om het Werkbedrijf en de WSP’s
scherp te houden voor onze cliënten.
Karin zet het PoHo scherp neer: puur voor ontwikkeling van deze arbeidsmarktregio
(werkgeversgericht) en dus niet voor de Participatiewet of andere sociale zaken zoals
inkomen en andere bijstand.
In PoHo worden thema’s behandeld en goede ideeën uitgewisseld.
Ter info: in onze AMR zijn zo’n 40.000 bedrijven en waren er in 2016 11.000 plaatsingen.
Voor meer info zie de presentatie.
Terug naar de discussie uit agendapunt 6.
Karin geeft aan dat er nog een ander overleg is van wethouders: Stuurgroep Werk en
Inkomen. Hans vertelt nogmaals de ontstaansgeschiedenis van dit Platform. Met name
dat door de Participatiewet de AMR’s zijn ontstaan met ieder een eigen Werkbedrijf om
de banenafspraak te realiseren. De cliëntenparticipatie hierbij is van groot belang en werd
en wordt onderschreven door wethouders van 's-Hertogenbosch en Oss (Van Olden en
Van Geffen).
Samenvattend:
Ons Platform (PCAN) heeft twee gremia die van belang zijn:
1. De Stuurgroep Werkbedrijf met de WerkgeversServicePunten (WSP’s)
2. Het PoHo van de 18 wethouders met het Regionaal Strategisch Adviesteam (RSA)
Het doel en verdere werkwijze zal nog nader omschreven moeten worden.
Het huidige DB (Herman Wijdeven en Hans van Grieken) aangevuld met Frans Dijcks en
Frans Schmit zullen hiervoor een concept ontwikkelen.

8.

Rapportage “Inventarisatie regionale cliëntenparticipatie
Wordt ter kennisgeving aangenomen

9.

Info uit de regio
Wordt geen gebruik van gemaakt.
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10. Vacature vicevoorzitter dan wel secretaris
De voorzitter bedankt expliciet Arie Kemps, die door het ontstaan van de gemeente
Meierijstad ( eigen soc.dienst ) en hij géén zitting heeft in de ASD Bernheze niet meer de
cliënten van Bernheze kan vertegenwoordigen etc.
De voorzitter bedankt expliciet Arie Kemps die door het ontstaan van de Meierijstad niet
meer Optimisd kan vertegenwoordigen waardoor hij geen achterban meer heeft en niet
meer in dit platform wil deelnemen.
Het huidig DB, Herman Wijdeven en Hans van Grieken, willen graag een derde DB-lid
erbij hebben in de functie van vicevoorzitter of secretaris.
Niemand stelt zich bechikbaar….
11. Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt
12. Sluiting
De voorzitter sluit nét na 12:00 uur de vergadering

Volgende Platform PCAN:
Maandag 12 juni 2017
09:30 – 12:00 uur
Gemeentehuis Oss (zonder tegenbericht)
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