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Dit is de derde infoflits in 2019 van AgriFood Capital Werkt! voor de wethouders van het regionaal
Portefeuillehoudersoverleg (POHO) Arbeidsmarkt. Via deze nieuwsflits informeren wij u regelmatig
over de ontwikkelingen binnen de vier programmalijnen van het programma AgriFood Capital Werkt!
2016-2019 en over het laatste nieuws vanuit het programmateam.

Programmalijn Regionaal Werkbedrijf/Werkgeversservicepunt (WSP)
Realisatie banenafspraken Q4 2018 regio Noordoost Brabant

Bron: UWV Factsheet banenafspraken Q4 2018

In dit overzicht van het UWV wordt niet het aantal personen geteld maar het aantal banen van 25,5
uur per 31 december 2018 in Noordoost Brabant. De banenafspraak bleef het hele jaar 2018 stijgen.
Het zit met 6.321 banenafspraken op 31 december 2018 zeer ruim boven de taakstelling (5.161).
Meer info: Inge Willems, inge.willems@wspnoordoostbrabant.nl of 06 51133795.
Rapportage nieuw beschut werken Q4 2018
Sinds de introductie van nieuw beschut werken in 2015 hebben 434 personen in onze regio een
indicatie beschut werken bij het UWV aangevraagd. Hiervan hebben 321 personen (73%) een
positieve indicatie ontvangen. Eind december 2018 zijn er 178 personen (nog) aan het werk. In het
vierde kwartaal 2018 zijn er 22 extra plaatsingen op werk geweest. De taakstelling, zoals opgelegd
door het Ministerie van SZW, wordt evenals als in andere arbeidsmarktregio’s niet gehaald. Meer info:
Inge Willems, inge.willems@wspnoordoostbrabant.nl.of 06 51133795.
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Perspectief op Werk
Het regionaal Actieplan Perspectief op Werk is ingediend bij het Ministerie van SZW. Het plan bevat
diverse acties om meer werkzoekenden uit onze arbeidsmarktregio duurzaam te kunnen plaatsen bij
werkgevers. Raadsleden ontvangen voor de zomervakantie een raadsinformatiebrief over dit plan.
Meer info: Inge Willems, inge.willems@wspnoordoostbrabant.nl.of 06 51133795.
Werkgeversbijeenkomsten: Employer Branding en veranderende wet- en regelgeving
Het WSP Noordoost-Brabant organiseert op donderdagmiddag 13 juni in Sint-Oedenrode een gratis
bijeenkomst voor werkgevers. Het thema is versterking van het werkgeversmerk en zo een
aantrekkelijke werkgever zijn voor werkzoekende talenten.
Donderdagochtend 27 juni organiseert het UWV in Noordoost-Brabant een gratis werkgeversbijeenkomst over de laatste wijzigingen in de Sociale Verzekeringswet. Kijk hier voor meer informatie
of om aan te melden. Maak werkgevers in uw gemeente attent op deze bijeenkomsten!
Regelhulp financieel CV
Het Ministerie SZW heeft een nieuwe digitale tool ontwikkeld. Deze maakt aan zowel werkgevers als
werkzoekenden duidelijk wat de financiële voordelen kunnen zijn bij in dienst name.
Nieuws van de projecten van het WSP
Ondersteuning veranderopgave inburgering: zo’n 15 beleidsmedewerkers en uitvoerders uit de regio
zijn 23 mei bijeen geweest om gezamenlijk een aftrap te geven aan de Veranderopgave Inburgering.
Zij zijn geïnformeerd over het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 2021 moet ingaan. Er zijn afspraken
gemaakt over samenwerking. Meer info: coördinator, Nicole Bach, nbach@meierijstad.nl of 0625717844.
Talentontwikkeling ZZP’ers: er is een grote groep zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) (50.000)
actief op de regionale arbeidsmarkt. Na het succes van 2018 wordt op 12 september 2019 opnieuw
een regionale bijeenkomst “Talentontwikkeling van zzp’ers in Noordoost Brabant” georganiseerd.
Meer info: projectleider, Marieke Tetteroo, marieke.tetteroo@wspnoordoostbrabant.nl of 06 12205218.
Verbinding GGZ en Werk en Inkomen: Om uitvoerders te informeren over dagelijkse praktijk van de
begeleiding van mensen met een psychische beperking naar werk, organiseren de ambassadeurs
komende periode verspreid over de regio lunchbijeenkomsten. De eerste lunchbijeenkomst is op 13
juni van 12.00 – 14.00 uur bij Weener XL in ’s-Hertogenbosch. Aanmelden? Mail: info@wspnob.nl.
Kweekvijvers: de succesvolle aanpak voor het scholen en plaatsen van vergunninghouders in de regio
Noordoost Brabant is onlangs in het Brabants Dagblad gepresenteerd. Dit voorjaar zijn 93 deelnemers
gestart met een voortraject en 62 deelnemers in vier verschillende MBO opleidingen. Meer info:
projectleider, Ria Swinkels, ria.swinkels@wspnoordoostbrabant.nl of 06 46618867.

Programmalijn Voortijdig Schoolverlaters (VSV)/ Kwetsbare jongeren (KJ)
De kracht van SAMEN doen
Op 22 mei bezochten zo’n 30 arbeidsmarktprofessionals uit de regio het vervolgevent van de kracht
van SAMEN doen. Ze waren te gast bij de proeftuin in de wijk Ruwaard in Oss. Centraal stond de
vraag: hoe kunnen we samenwerken om te komen tot één plan voor iedere jongere in een kwetsbare
positie op alle leefgebieden inclusief arbeid(stoeleiding)? Meer info: Ruby de Jong, projectleider
r.dejong@s-hertogenbosch.nl of 06 50525169.
Goedgekeurde projecten regionale subsidieregeling onderwijs – arbeidsmarkt 2019
Alle goedgekeurde projecten van de regionale subsidieregeling versterking aansluiting onderwijsarbeidsmarkt 2019 (kwetsbare) jongeren komen op www.vooralsamenverantwoordelijk.nl.
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Presentaties regionale aanpak VSV/KJ
In de maand juni presenteren leden van de werkgroep van de programmalijn VSV/Kwetsbare jongeren
onze regionale aanpak. Dat doen we in de regio Eindhoven/Helmond voor circa 95 uitvoerders in het
brede sociale domein, op de landelijk conferentie van VSO-PRO-(V)MBO voor ruim 500 uitvoerders, in
de leercirkel in Zuid Nederland en in de leercirkel Pilot Kwint; twee jaar nazorg na entree onderwijs/
MBO2. Er is veel belangstelling voor de succesvolle aanpak voor kwetsbare jongeren in Noordoost
Brabant. Meer info: Liesbeth Endendijk, l.endendijk@s-hertogenbosch.nl of 06 52547624.

Programmalijn Werken van Morgen (werkgevers)
Duurzame inzetbaarheid
AgriFood Capital Werkt! en VNO-NCW Brabant Zeeland bieden kosteloos aan alle ondernemers in de
regio de digitale DI-scan aan. Een scan waarmee bedrijven inzicht krijgen in hun eigen situatie en
verbetermogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid. De teller staat al op 6 bijeenkomsten. In totaal
zijn zo’n 75 unieke bedrijven met deze scan aan de slag. Meer info: www.duurzaaminzetbaar-nob.nl of
neem contact op met Jos van Asten, j.vanasten@agrifoodcapital.nl of 06 14742144.
Digitalisering en robotisering
AgriFood Capital Werkt! wil zoveel mogelijk inwoners en bedrijven bewust maken van de kansen die
digitalisering biedt. Er waren dit jaar al diverse bijeenkomsten. Op 13 juni wordt “Ik en mijn Robot” in
de bibliotheek van Berlicum georganiseerd. Wilt u uw inwoners en bedrijfsleven ook meenemen in de
nieuwste ontwikkelingen? Neem contact op met: Henny Knechten h.knechten@agrifoodcapital.nl of 06
25171164.
Aanpak arbeidsmobiliteit van start met ESF subsidie
Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) heeft samen met
VNO-NCW Brabant Zeeland een succesvolle ESF-aanvraag gedaan. De uitvoering zal zich richten op
continuering van de regionale aanpak rondom duurzame inzetbaarheid en het opzetten van een
werkend mechanisme rondom arbeidsmobiliteit (van werk naar werk) in onze regio. Na de zomer start
het project met tal van activiteiten. Het project loopt tot eind juni 2021. Meer info: Jos van Asten,
j.vanasten@agrifoodcapital.nl of 06 14742144.
Aan de slag voor het brede midden- en kleinbedrijf (MKB)
Digitalisering, verduurzaming, globalisering, Brexit en een toenemend gebrek aan gekwalificeerd
personeel. Ondernemers uit het MKB staan voor een aantal grote uitdagingen. Het gaat nu goed met
de economie maar veel kleinere ondernemers hebben moeite om de snelle ontwikkelingen bij te
benen. Platform 31 inventariseerde een aantal praktijkvoorbeelden die werken voor MKBondernemers. In deze inventarisatie is ook het project strategische personeelsplanning voor MKB
bedrijven uit Noordoost Brabant opgenomen. Meer info: Jos van Asten: 06 14742144.
Subsidieregeling leven lang ontwikkelen voor het MKB
De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben, in het kader van de gezamenlijke ambities op
Leven Lang Ontwikkelen, besloten om extra middelen toe te voegen aan het budget van MKB!dee.
Voor 2019 is 7,5 miljoen euro beschikbaar. Klik hier voor meer informatie over de regeling en hier voor
meer informatie over het netwerk van toegekende MKB!deeën.

Programmalijn Talent & Loopbaan (onderwijs)
Nieuwste basiscijfers Jeugd
De nieuwste basiscijfers jeugd zijn onlangs verschenen. Dit interactieve dashboard geeft op
eenvoudige wijze inzicht in onder andere welke opleidingen het beste perspectief voor jongeren op
werk bieden. Meer info: Merie Michels, m.michels@s-bb.nl of 06-5314 7256.
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Jaarconferentie Techniek Pact 20 mei
Tijdens de landelijke techniek Pact conferentie op 20 mei zijn vanuit onze regio twee voorbeelden
gepresenteerd. De iXtruck van ROC De Leijgraaf en KITT van ROC KW1C. Het MBO-onderwijs speelt
hiermee in op de nieuwste technologische ontwikkelingen. Ook is de techniekpactmonitor
gepresenteerd met resultaten van het techniekpact, trends en uitdagingen voor de toekomst.
Pilot doorstroom vanuit Havo
Acht arbeidsmarktprofessionals uit de regio kwamen op 14 mei bijeen om zich te buigen over
verbetering van de doorstroom vanuit het havo naar het vervolgonderwijs. Geconcludeerd werd dat
havisten die voor de 2e keer in havo 4 dreigen te blijven zitten, behoefte hebben aan een versneld en
praktisch oriëntatie- en doorstroomtraject richting mbo. Met de partners wordt komende tijd verkend
hoe dit vorm kan krijgen. Meer info: Henny Ketelaar, h.ketelaar@agrifoodcapital.nl of 06 13507482.

Programmateam AgriFood Capital Werkt!
Keep on learning stokje naar Christian Chocolaterie en Patisserie in Oss
Het Keep on Learning Estafettestokje is on tour in Noordoost-Brabant. In maart ging het stokje naar
Christian Chocolaterie en Patisserie in Oss. Deze symbolische trofee is een erkenning voor de manier
waarop dit bedrijf medewerkers en vele leerlingen in staat stelt om zich te blijven ontwikkelen.
Hierdoor geeft de patisserie steeds weer nieuwe impulsen aan het vak van patissier. Lees er alles
over in het persbericht. In juni wordt het volgende stokje uitgereikt.
Actieplan energietransitie en de arbeidsmarkt Noordoost Brabant
De onlangs gestarte regionaal projectleider Marc Jacobs werkt samen met het bedrijfsleven,
onderwijsinstellingen en overheden toe naar een actieplan energietransitie en de arbeidsmarkt voor
onze arbeidsmarktregio. Op 3 oktober wordt dat plan gepresenteerd tijdens het netwerkevent van
AgriFood Capital Werkt! op het provinciehuis. Meer info: marc.jacobs@wise-up.nl of 06-12623333.
ESF SITS en ARNO
De werk- en ontwikkelbedrijven WSD-groep en Promen passen met behulp van Europese subsidie
(ESF) de door SBB ontwikkelde Boris-methodiek aan voor bredere doelgroep mensen die vallen onder
de Participatiewet. Het project loopt tot en met 31-12-2020.
Het ESF project voor de praktijkscholen en scholen voortgezet onderwijs (ARNO) is afgerond. Het
ESF budget is voortijdig op. Het Ministerie SZW heeft de scholen via de centrumgemeente ’sHertogenbosch middelen gegeven ter compensatie. Deze scholen hebben deze middelen hard nodig.

Resultaten arbeidsmarktprogramma’s in Brabant
De provincie Noord Brabant heeft de resultaten van de regionale arbeidsmarktprogramma’s online
gepubliceerd. Hierin zijn de resultaten opgenomen van alle activiteiten, die de partners van AgriFood
Capital Werkt! met provinciale subsidie hebben gerealiseerd.
Strategische WERKagenda 2020-2028
Alle partners van AgriFood Capital Werkt! bouwen mee aan de strategische WERKagenda 20202028. Zo is tijdens de regioreis in Boxmeer en Veghel bij bestuurders, strategen en raadsleden input
opgehaald. Ook werkgevers hebben een eigen sessie gehad over deze nieuwe agenda. Wethouders
arbeidsmarkt zijn op 6 juni geïnformeerd over de eerste contouren van deze agenda.
Vragen naar aanleiding van deze infoflits? Stel ze direct aan Karin van Meer (secretaris)
k.vanmeer@agrifoodcapital.nl of 06 15679446 of Kees van Geffen (voorzitter): k.vangeffen@oss.nl
van het regionaal POHO Arbeidsmarkt of Huib van Olden (voorzitter arbeidsmarktregio Noordoost
Brabant): h.vanolden@s-hertogenbosch.nl.
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Nieuwe concepten en ontwikkelopgaven:
Leven lang ontwikkelen/ Talent
(o.a. Denktank, Campagne Keep on Learning),
www.agrifoodcapital.nl/nl/keep-on-learning
Economie en Arbeidsmarkt (o.a. reshoring)
www.reshoringtool.nl, www.hollandexpatcenter.com
Transities en arbeidsmarkt (o.a. digitalisering, energie, nieuwe voedselsystemen)
Regio overstijgend
o.a. Arbeidsmarktdashboard, New Deal Brainport Network
www.arbeidsmarktinzicht.nl, www.brainportnetwork.nl
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