Platform Cliëntënparticipatië Arbëidsmarktrëgio Noordoost Brabant (PCAN)
Notulen van vergadering PCAN 17 oktober 2018
datum:
tijd:
plaats:
aanwezig:

afwezig:

17 oktober 2018
10:00 – 12:00 uur
Stadhuis Oss, vergaderzaal 3
Frans Dijcks
ASD Boekel
Gerard Steverink
ASD Oss
Hans van Grieken
CRPW
Harry Verkuijlen
ASD Meierijstad
Herman Wijdeven
ASD Mill e.o.
Jan Sleegers
ASD Meierijstad
Liesbeth Graafmans
secretaris PCAN
Peter Marttin
ASD Grave
Berthel Goossens
ARSD Cuijk
Eric Fruytiere
DR UWV MOB
Frits van Kuppevelt
toehoorder
Gerard van Dijk
Inge Willems
John Schut
ASD Meierijstad
Karin van Meer
secretaris RSA en PoHo
Leo van Donzel
ASD Landerd
Mieke van Grinsven
WSD Boxtel
Mieke Holla
Adviesraad Sociaal Domein Vught
Peter Verbraak
Tom Muskens
BPR Boxmeer
Tiny Vriens
WSD Cliëntenraad

1. Opening
Herman opent de vergadering.
De agenda wordt akkoord bevonden.
2. Mededelingen
Bijlage 1: Bijlage-stand-van-zaken-projecten (oude versie, nieuwere versie; PoHo 20
september Bijlage 5-1 Bijlage stand van zaken)
Hans van Grieken (CRPW); Geeft een beeld wat er gebeurd allemaal binnen Agri-food
Capital. Gerard Steverink (ASD Oss); Wat zijn de resultaten hiervan? De behaalde resultaten
staan aan de rechterzijde. Het geeft een goed inzicht in de 4 programmalijnen.
Hans van Grieken (CRPW); De banenafspraak over dat de overheid 25.000 en marktsector
100.000 banen dienen te realiseren is nu samengevoegd.
De maximaal toegestane en belastingvrije vrijwilligersvergoeding wordt per 1 januari 2019
verhoogd met € 200 naar € 1.700 per jaar.
3. Verslag PCAN 30 mei 2018
Frans Dijcks (ADS Boekel); Punt 4 2e alinea, doorhalen “in samenwerkingsverband met Mill,
Milheeze en”. De samenwerking had geen betrekking op dit. Aan Meijerstad is gevraagd om
inzicht te geven in leeftijdscategorie, burgerlijke staat, hoe lang iemand in uitkering zit en
opleidingsniveau. Zodoende krijg je meer inzicht in wie je wel of niet naar arbeid toe kunt
leiden.
Gerard Steverink (ASD Oss); punt 7, uit navraag bij de vrouw blijkt dat zij nu in een depressie
zit, mede omdat ze overal bot vangt. Nu weinig over te zeggen.
De notulen worden vastgesteld.
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4. Vertegenwoordiging Gemeenten
Hans van Grieken (CRPW); Via Karin van Meer (secretaris RSA en PoHo) heeft hij de
contactgegevens van de contactambtenaren gekregen. St Michielsgestel, Boxtel, Haaren,
Uden hebben een mail ontvangen maar, er is geen enkele reactie op gekomen.
De WSD, Cuijk, Bernheze en Landerd zijn ook niet vertegenwoordigd en geven geen respons.
Op 16 oktober jl. hebben Hans en Herman een gesprek gehad met Maarten Gielen van de
IBN. Maarten zal binnen de organisatie kijken wie deel kan gaan nemen aan PCAN.
De vraag komt op of de materie van de Participatiewet te complex is en dat daarom
cliëntenraden niet willen aansluiten.
Op 26 oktober a.s. is er een bijeenkomst en zullen Herman Wijdeven (ASD Mill e.o.) en Frans
Dijcks (ASD Boekel) de PCAN onder de aandacht brengen.
5. Duurzaamheid/Banenafspraak
Hans van Grieken (CRPW); Samen met Karin van Meer (secretaris RSA en PoHo) heeft hij
deze factsheets bekeken en besproken. Dit was niet eenvoudig. Tijdens de volgende
vergadering zal Peter Burgerjan van UWV uitleg komen geven over de factsheets.
Er kan dan o.a. verduidelijking komen over waarom de uit- en instroom nagenoeg tegen
elkaar weggestreept worden.
Van bijlagen 5 en 6 zijn de overzichten van Nederland het belangrijkste en de overige
pagina’s ter informatie. Hieruit zijn bijlagen 10 en 11 gehaald, dat is de informatie over
Noordoost Brabant.
6. PoHo overleg 22 november 2018
Op 22 november a.s. zullen Herman Wijdeven (ASD Mill e.o.) en Hans van Grieken (CRPW)
aansluiten bij het PoHo overleg. Frans Dijcks (ASD Boekel) zal eventueel ook aansluiten.
Naar aanleiding van de agenda van PoHo zullen er aan-/opmerkingen teruggekoppeld worden
om mee te nemen naar dit overleg.
Hans van Grieken (CRPW); de huidige arbeidsmarkt krijgt te weinig aandacht. Er gebeuren
ontzettend veel projecten, maar heel versnipperd. Er wordt een centraal punt gemist voor
zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers kunnen daar hun vacatures plaatsen en
worden geholpen met ontzorg-maatregelen. De huidige werkgeversservicepunten werken
hard, maar werkgevers vinden de weg nog niet zo goed bij het in dienst nemen van
arbeidsgehandicapten. Werkzoekenden weten niet goed waar ze terecht kunnen, dat hangt af
van de uitkering, of de Gemeente of UWV, terwijl diezelfde organisatie het inkomen bepaalt en
de dwang om maatregelen op te leggen. Op een centraalpunt kunnen werknemers
gewezen/geholpen worden naar een van de vele projecten die er zijn.
Frans Dijcks (ASD Boekel); als je kijkt naar het totale probleem; diegene die een taal-, schrijfen rekenachterstand hebben, diegene die onder de armoedegrens leven, de werkgevers die
geen werknemers kunnen krijgen, omscholing, geeft aan dat de markt iets vraagt wat niet
geboden kan worden. Aandachtpunt dient te zijn om voorgenoemde mensen op een manier
naar arbeid te begeleiden, met een centraalpunt zal dat niet opgelost worden.
Hans van Grieken (CRPW); Hans heeft een concept ongevraagd advies opgesteld. Hij zal dit
rondsturen en dan kijken of er een concept meegenomen kan worden naar het PoHo overleg
van 22 november a.s.
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7. Concept werkplan 2019 Agrifood Capital Werkt
Herman Wijdeven (ASD Mill e.o.): Het zal interessant zijn als het werkplan 2020/2024 komt.
Frans Dijcks (ASD Boekel); over de genoemde € 1 in de tweede alinea is heel wat commotie
ontstaan. Dit is geen € 1 maar € 1 erbij en in totaal € 4 per burger. Wat gebeurt er met die
€ 1?
Dit punt zal hoogstwaarschijnlijk in het PoHo overleg besproken worden. Wij zouden kunnen
aangeven dat wij (PCAN) willen meewerken aan dit plan. Mocht dit niet kunnen dan kunnen
we een ongevraagd advies uitbrengen.
8. Armoedebeleid
Op het moment is de grootste groep die onder de armoedegrens leven zijn zzp’ers.
Er volgt een gesprek over de wel of niet beschikbaar zijnde beleidsnota’s per gemeente en de
acties die er wel of niet worden genomen.
Beleidsnota’s, adviezen en reacties zullen naar Liesbeth gezonden worden. Dit punt zal op de
agenda van de volgende vergadering geplaatst worden.
9. Informatiestroom
Aansluitend op het vorige punt, op de website kunnen de documenten van de verschillende
gemeenten onder een apart punt opgenomen worden. Bijvoorbeeld armoedebeleid. Nu staat
er al een rubriek over Beschut werk; daar zijn vanuit verschillende aangevers documenten en
links geplaatst over dit onderwerp.
Als er door één van de cliëntenraden een advies gegeven wordt, kan dit doorgezonden
worden naar Liesbeth. Zij plaatst dit op de website van PCAN en informeert iedereen per mail.
Indien een adviesraad over een bepaald beleid een advies wil geven, kan op de website
gekeken worden welke aandachtspunten er in adviezen van andere adviesraden zijn
opgenomen en informatie over dit onderwerp.
Zodoende blijven alle adviesraden op de hoogte van elkaars activiteiten.
10. Info uit de regio
Hans van Grieken (CRPW); - de CRPW heeft de gemeente geadviseerd om deelnemer te
worden van het koploperprogramma cliëntondersteuning. - Daarnaast is de CRPW bezig met
kortingen op de uitkeringen, het handhavingsbeleid. We krijgen overzichten van hoe vaak/veel
kortingen worden gegeven en waarvoor. – vorige jaar hebben we bij het werkbedrijf enquêtes
gehouden over de bejegening onder de cliënten, we gaan dit komend jaar weer doen,
onaangekondigd 2 dagdelen per maand. – tijdens de plenaire vergadering wordt een stukje uit
de Participatiewet besproken.
Herman Wijdeven (ASD Mill e.o.): structureel komt 2x per jaar de wethouder op bezoek. Er
zijn n.a.v. deze vergadering toch een aantal punten die met hem besproken kunnen worden,
waaronder armoedebeleid.
11. Rondvraag
12. Sluiting
De vergadering van 21 november 2018 wordt verzet naar 9 januari 2019.
Over de locatie zal later duidelijkheid worden gegeven.
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