AGENDA
Regionaal Strategisch Adviesteam AgriFood Capital Werkt!
Datum: dinsdag 9 januari 2018 11.30 – 13.30 uur (inclusief lunch)
Locatie: IBN, Hockeyweg 5, Uden, zaal Dorsala
1. Welkom
2. Verslag en APL 14 november 2017 (ter vaststelling)

Bijlage 2-1

3. Verslag extra RSA 4 december 2017 (ter vaststelling)

Bijlage 3-1

4. Herijking RSA (ter vaststelling)
Structuur van het overleg
Bijlage 4-1
Uitvoering en aansturing projecten in het Regionaal Werkbedrijf
Bijlage 4-2
In bijlage 4-1 wordt een voorstel voor een nieuwe opzet van de agenda gedaan. Dit voorstel is
toegepast in deze agenda zodat direct in de praktijk kan worden getoetst of dit een verbetering is.
INFORMATIEOVERDRACHT EN STRATEGIE
5. Ontwikkelingen AgriFood Capital Werkt! (ter informatie)
Bijlage 5-1
De programmalijn Regionaal Werkbedrijf heeft extra informatie:
- Meters maken op Leren(d) Werken en pilot Regie op eigen loopbaan
Bijlage 5-2
(ter meningsvorming)
- Voorzet aan stuurgroep Regionaal Werkbedrijf over ambities
Bijlage 5-3
(ter meningsvorming). Rapportage is op verzoek van de stuurgroep Regionaal Werkbedrijf.
Ester ontvangt graag input op de aanbevelingen (2.2). Dit wordt meegekomen naar de
stuurgroep van 18 januari.
- Brief aan Tweede Kamer over loondispensatie (ter informatie)
Bijlage 5-4
6. Ontwikkelingen gemeenten/ sociaal domein
- Wie wil iets delen? Wie wil volgende keer een onderwerp bij dit agendapunt inbrengen?
7. Ontwikkelingen uitvoeringsorganisaties: SW-bedrijven en UWV
- Instructie uitvraag doelgroepen register bij UWV (11 december rondgestuurd)
 Welke gemeente heeft hiervan gebruik gemaakt of gaat dit doen? Wat levert het op?
8. Strategisch richting geven/ opdrachtformulering
- Jaarplan AgriFood Capital Werkt! 2019
Waar moet de focus in 2019 op liggen in het brede arbeidsmarktprogramma: werken aan een
toekomstbestendige arbeidsmarkt: flexibel, talentvol en inclusief? De overheid werkt in het
programma samen met ondernemers, onderwijs en sociale partners. Wat hebben we van hen
nodig? 2019 is het laatste uitvoeringsjaar. Het portfolio op de laatste pagina van bijlage 5-1 geeft
inzicht in het totale programma.
VOORBEREIDING POHO Arbeidsmarkt
9. Advisering POHO 25 januari 2018 (ter bespreking)

Bijlage 9-1

AFRONDING EN SLUITING
10. Mededelingen
- 22 maart is ontmoetingsdag voor ambtenaren uit de hele regio
- 18 april is bijeenkomst voor raadsleden over regionale samenwerking. Dit is breder dan alleen
AgriFood Capital. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de griffies uit de hele regio.

11. Overlegdata 2018
20 februari (Cuijk); 12 juni (Uden), 28 augustus (Boxtel); 30 oktober (Boxmeer) 11.30 – 14.00 uur
12. Rondvraag en sluiting

