Bijlage PCAN 12 juli 2017
Resultaten en voortgang regionale beleidsonderwerpen /projecten
Stellers:
Status:

Karin van Meer en projectleiders
Ter informatie

De nieuwe structuur van AgriFood Capital Werkt! heeft diverse onderwerpen opgehaald waarbij de regio
projecten, aanvullend beleid en/of uitvoeringsafspraken wil maken. De meeste projecten liggen op
koers. Het project regionale ouderenaanpak is vertraagd omdat er nog geen aanjager is aangesteld.
Het sectorplan Noordoost Brabant kent een forse orderrealisatie bij van werk naar werk trajecten. Een
bijgestelde aanvraag en begroting wordt daarom naar het Agentschap SZW opgesteld. De projectleider
van het sectorplan constateert verder dat er nog volop verbeteringen in de regionale aanpak mobiliteit
te realiseren zijn. Slechts twee gemeenten hebben zelf een PSO certificaat behaald.
Het PCAN wordt gevraagd om:
- Kennis te nemen van de voortgang regionale beleidsonderwerpen
- Input te geven voor versterking regionale werkgeversdienstverlening (= geel gearceerd)
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RESULTATEN EN VOORTGANG REGIONALE BELEIDSONDERWERPEN/ PROJECTEN
AGRIFOODCAPITAL WERKT! juli 2017
Onderwerpen

Doelen

Toelichting
Behaalde resultaten/ Stand van zaken

PROGRAMMALIJN REGIONAAL WERKBEDRIJF
WSP NOB
(Werkgeversservicepunt)
POHO: H. van Olden, K. van
Geffen, R. Poel
Coördinator: I. Willems

4.213
banenafspraken Q4
2016

Meting UWV Q4 2016: 4.375 banenafspraken zijn
gerealiseerd.

2.250 brede
doelgroep Q1 2017

2.406 plaatsingen gerealiseerd in Q1 2017.
Ruimschoots boven de doelstelling

300 profielen
bemiddelbare klanten
online plaatsen

Website www.talentuitnoordoostbrabant.nl is sinds
maart operationeel. 113 profielen aangemaakt
waarvan 68 kandidaten online staan met een videoopname, de rest volgt z.s.m.. Er zijn 8 kandidaten
geplaatst op werk. Tijdens zomerevent AANtWERK is
tool gepresenteerd aan werkgevers.
30,2 fte gerealiseerd 1e kwartaal

148 fte (31 uur)
nieuw beschut
werken
Doelgroepenregister
in Sonar ivm
kandidatenverkenner

Nuggers (nietuitkeringsgere
chtigden)
POHO:
RSA: E. Biezen
Werkgroep olv M. van Erp

Oudere werkzoekenden (>
50 jaar)
POHO: M. Roozendaal
RSA: G. Hagoort/ I. Willems
Aanjager: vacature
Looptijd: juli 17- mrt 18

Opstellen regionaal
plan van aanpak
versterken
werkgeversdienstverlening
Een regionaal beleid
voor NUG die
ingeschreven staan
bij UWV.
Ondersteuning van
personen met
indicatie
doelgroepenregister
en kwetsbare
jongeren tussen 1627 jaar.
Uitvoering vijf
activiteiten uit
actieplan

De regio is bezig met inhaalslag. De cliëntsystemen
gemeenten moeten nog gelinkt kunnen worden met
SONAR. Hiervoor is een technische aanpassing
nodig. Er is 88.500 subsidie beschikbaar
(Rijksmiddelen)
Informatie over deze aanvraag is begin juli verspreid.
Input wordt verzameld om voor 15 oktober 2017 plan
te kunnen indienen

Alle colleges gaan dit beleid vaststellen. Een
raadsinformatiebrief wordt verspreid.

Stuurgroep Regionaal Werkbedrijf heeft ingestemd
met het actieplan. Vacature voor aanjager is
verspreid in het netwerk. De start is twee maanden
vertraagd.
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Onderwerpen

Doelen

Regionale aanpak
Jeugdwerkloosheid
POHO: H. van Olden
RSA: I. Willems
Projectleider a.i.: R. de Jong
Looptijd: aug 15 - sept 17

In periode aug 2015sept 2017 105
werkzoekende
jongeren
zonder
startkwalificatie
duurzaam plaatsen
Opstellen regionaal
uitvoeringsplan
perspectiefpact/
1.000 jongerenplan

Perspectiefpact/
1.000 jongerenplan
POHO: K. van Geffen
RSA: I. Willems
Projectleider: R. de Jong
Looptijd: aug - dec 2017

Toelichting
Behaalde resultaten/ Stand van zaken
Dit aantal wordt met 124 plaatsingen per 1/1/2017
ruimschoots gehaald. In juli-aug wordt een
eindevaluatie opgesteld. Deze wordt een volgend
POHO aan u voorgelegd. Dit plan wordt bekostigd
met Rijksmiddelen.

Projectleider is aangesteld en start na de
zomervakantie. Alle gemeenten hebben positief
gereageerd om mee te denken aan het
uitvoeringsplan.

Arbeidstoeleiding
vluchtelingen/
statushouders
POHO: G. Overmans
RSA: I. Willems
Projectleider: B. Schuiling
Looptijd: nov 16 - dec 17

Uitvoeren activiteiten
uit regioplan
screening en
matching
vergunninghouders

Project loopt volgens plan. Er wordt gewerkt aan
betere overdracht tussen COA en gemeenten,
deskundigheidsbevordering accountmanagers,
ontwikkelen duale trajecten en uitwisselen good
practices inburgering en participatie. Er staan 8
statushouders op talentuitnoordoostbrabant.
Dit plan wordt bekostigd met gelden van Divosa.

Samenwerking W&I, UWV
en GGZ
POHO: P-H Jonkergouw
RSA: I. Willems
Projectleider: vacature
Looptijd: 1 nov 17 - 1 nov 19

Uitvoeren activiteiten
uit regionaal plan
versterken van de
samenwerking werk
en inkomen
(Gemeenten en
UWV) en GGZ
instellingen. (GGZOost Brabant en
Reinier van Arkel)
Nadere verkenning of
regionaal project tbv
zzp’ers in (dreigende)
armoede
wenselijk is

De aanvraag wordt momenteel behandeld door het
Ministerie SZW. DB PCAN heeft schriftelijk positief op
de aanvraag gereageerd. Er is 90.000 subsidie
beschikbaar. (rijksmiddelen)

Evaluatie social
return 2.0 en
opstellen aangepast
beleidskader 3.0 ism
zuidoost Brabant

De evaluatie is bijna gereed. Het lijkt niet mogelijk om
op korte termijn een geïntegreerd beleidskader met
Zuidoost Brabant op te stellen. Het nieuwe
beleidskader komt in het POHO van 21 september.
De afstemming met Zuidoost-Brabant blijft wel
doorgaan.

Implementeren en
zorgen voor PSO
certificaat
uiterlijk 31 dec
2017

14 gemeenten dienen PSO certificaat nog te behalen.
Bernheze en ’s-Hertogenbosch hebben het certificaat
al.

ZZP’ers in (dreigende)
armoede
POHO: M. Roozendaal
RSA: S. Willems
Projectleider: nvt
Social Return 3.0
POHO: R. Wijdeven/ R. van
Moorselaar
RSA: L. Rasing
Steller: M. van Erp
Coördinator kenniskring: H.
Hoogland
Social Return: PSO
certificaat voor gemeentelijke
organisatie

POHO heeft op 29 juni prioriteit aan deze analyse
gegeven. Een werkgroep gaat de vragen uit het
memo samen beantwoorden.
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Onderwerpen

Doelen

Toelichting
Behaalde resultaten/ Stand van zaken

PROGRAMMALIJN VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN/ KWETSBARE JONGEREN
Aanpak VSV/ Kwetsbare
jongeren
POHO: K. van Geffen
RSA: Coördinator: L. Endendijk
Werkgroep:
M. van der Camp (Leijgraaf
VSV)
R. van Uffelen (KWIC VSV)
R. Nijhuis (RBLNOB)
R. de Jong (Kwetsbare
jongeren)
Datum: 02-03-16
Extra bestuurlijke afspraken
POHO: K. van Geffen
RSA:
Coördinator: L. Endendijk

Terugdringen aantal
VSV’ers en
toeleiden kwetsbare
jongeren naar werk

Regionaal Convenant is in maart 2016 getekend.
Ministerie OC&W heeft het regionaal plan
goedgekeurd.
Definitieve cijfers VSV worden later in het jaar
bekend. Voorlopige cijfers laten zien dat percentage
regio (1,4%) onder landelijk gemiddelde (1,7%) ligt.
De uitvoering van de plannen ligt op koers.
Voor schooljaar 2017/ 2018 meer aandacht in het
uitvoeringsplan kwetsbare jongeren voor verbinding
met zorg.

Oud-vsv zonder
inkomen, langer
dan 1 jaar van
school in beeld
brengen
30 jongeren op
traject of plaatsen

Op peildatum 1-11-2016 startmeting gedaan. Er zijn
423 jongeren in beeld gebracht.
Na de zomer is de analyse van het aanbod aan deze
jongeren gereed. Er wordt duidelijk of aanvullend
aanbod ontwikkeld/ ingekocht dient te worden.
Aantal wordt voor schooljaar 2016/ 17 ondanks late
start (pas vanaf jan 2017) ruimschoots gehaald.

PROGRAMMALIJN WERKEN VAN MORGEN
Digitalisering/ robotisering
POHO: K. van Geffen
RSA: K. van Meer
Coördinator: W. Poen
Looptijd: 2016- 2020
Reshoring
POHO: R. Wijdeven
RSA: K. van Meer
Projectleider: F. van Leerdam
Looptijd: sept 17 – sept 18

Bewustwording
bedrijfsleven
vergroten

Aan alle gemeenten wordt in het najaar het aanbod
gedaan om bijeenkomst voor werkgevers te
organiseren. De gemeente Sint Michielsgestel heeft
de try-out gehad. Dit is positief ontvangen.

Onderzoeken of
digitale
reshoringtool
interessant is voor
de regio Noordoost
Brabant

Besluit in gezamenlijk POHO Economische
ontwikkeling en Arbeidsmarkt van 29 juni om tool aan
te schaffen. De planning is om in oktober de tool voor
werkgevers uit de hele regio beschikbaar te hebben.

PROGRAMMALIJN TALENT EN LOOPBAAN
Loopbaanoriëntatie- en
begeleiding (LOB)
POHO: K. Loose
RSA: K. van Meer
Coördinator: H. Ketelaar
Looptijd: 2016-2020

Regionale visie op
LOB

Resultaten onderzoek zijn gepresenteerd aan POHO
Arbeidsmarkt (mrt 17). In november regionale
bijeenkomst met onderwijs, bedrijfsleven en overheid
om visie vast te stellen.

PROGRAMMATEAM
Sectorplan Noordoost
Brabant
POHO: H. van Olden
RSA: W. Smits
Projectleider: R. Toemen
Looptijd: mei 16 – mei 18

350 werk naar werk

450 geen werk naar
werk

Ontwikkelen van
‘regionale

Geen trajecten gerealiseerd. Met Agentschap zal
wijziging doelstelling en verlenging looptijd worden
besproken.
Circa 140 trajecten gerealiseerd. Middelen zijn met
name heel geschikt om aangepaste
scholingstrajecten voor specifieke doelgroepen, zoals
de statushouders, te kunnen realiseren.
Gemeenten opereren nog veelal alleen. Regionale
aanpak, bijvoorbeeld de scholings- en re-
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infrastructuur’ om
de mobiliteit en de
beweging naar
kansrijke sectoren
en beroepen te
bevorderen
Onderwerpen

Doelen

ESF Active inclusie
POHO: H. van Olden
RSA: W. Smits
Projectleider: vacature
Looptijd 2014- 2020

ESF ARNO 2
(PRO/VSO)
1.223 deelnemers
Sept 2016 –aug
2017
ESF NINA 2
(gemeenten)
4.668 deelnemers
Jan 2017 – dec
2018
ESF SITS
MOVE
Jan 2017 – jul 2018

integratietrajecten van statushouders zou beter
regionaal aangepakt kunnen worden. Of een
duidelijke regionale aanpak bij vestiging van nieuwe
bedrijvigheid. Of een regionale aanpak bij
reorganisaties en dreigend verlies van
werkgelegenheid.
Plan wordt bekostigd met Rijksmiddelen.
Toelichting
Behaalde resultaten/ Stand van zaken
1.435 aantal deelnemers per 30-6-2017
Stageleerwerkplekken, interne leerwerkplekken en
branchetrajecten voor 15 VSO/ PRO scholen uit de
regio waarbij urentoerekening van docenten gebeurt
op basis van addendum.
ESF subsidie: 503.400,=
3.774 aantal deelnemers per 1-1-2017
Inzet van casemanagent voor toeleiding naar werk of
opleiding. De gemeenten ’s-Hertogenbosch, Uden,
Oss, CGM en Meierijstad/ Boekel/ Bernheze doen
mee.
ESF subsidie: 2.335.800,=
MOVE is een ontwikkel-project waarin Weener XL,
nationaal en internationaal gaat zoeken naar
alternatieve methodieken en best practices (o.a. door
middel van cultuur en sport) die kunnen worden
toegepast op arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren.
ESF subsidie: 85.900,=
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