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1.

17 april 2019
10:00 – 12:00 uur
Stadhuis Oss, vergaderzaal 2
Herman Wijdeven
ASD Mill e.o.
Hans van Grieken
CRPW ‘s-Hertogenbosch
Gerard Steverink
ASD Oss
Harry Verkuijlen
ASD Meierijstad
Jan Sleegers
ASD Meierijstad
John Schut
ASD Meierijstad
Karin van Meer
secretaris RSA en PoHo
Liesbeth Graafmans
secretaris PCAN
Richard Permentier
ASD Boxtel
Toon Jagers
ASD Grave
Tiny Vriens
WSD Cliëntenraad
Berthel Goossens
ASD Cuijk
Els van Koolwijk
ASD Grave
Eric Fruytiere
DR UWV MOB
Gerard van Dijk
ASD Bernheze
Leo van Donzel
ASD Landerd
Louk Hombergen
ASD Cuijk
Mieke van Grinsven
WSD Boxtel
Mieke Holla
ASD Vught
Nicole Maas
ASD St. Michielsgestel
Tom Muskens
BPR Boxmeer

Opening en vaststellen agenda

2. Kennismakingsrondje
Er is een kort voorstelrondje.
3. Mededelingen - stand van zaken projecten (ter info)
Herman Wijdeven (ASD Mill); heeft iedereen de nieuwsbrief Noord-Oost Brabant ontvangen.
Karin van Meer (secretaris RSA en PoHo) dat is een nieuwe digitale nieuwsbrief van Agrifood
Capital voor collegeleden en gemeenteraadsleden. Deze brief is te krijgen via deze leden.
4. Verslag PCAN 9 januari 2019
Verslag wordt vastgesteld.
5. Vertegenwoordiging Gemeenten
Herman Wijdeven (ASD Mill) Per 1 januari jl. is er nieuwe adviesraad in Uden. De stukken zijn
aan hun toegezonden en komen hier later op terug. De ontwikkelingen van de ASD Boekel
zijn bekend; zij zijn op dit moment nog niet in staat om deel te nemen. ASD Landerd wil niet
aansluiten.
Karin van Meer (secretaris RSA en PoHo); door de (nieuwe) ASD Boxmeer is informatie opgevraagd over het arbeidsmarktprogramma. Karin heeft informatie doorgestuurd en de gegevens
van Hans doorgegeven. Er zal contact opgenomen worden met René Perenboom (hij verzorgt
deze nieuwsbrief) of deze nieuwsbrief ook naar PCAN gezonden kan worden.
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6.

Uitleg samenwerkingsverbanden binnen de regio Noordoost Brabant nadere toelichting door Karin van Meer over de samenhang tussen: - Agrifood Capital BV Agrifood Capital Werkt! - Regio Noordoost Brabant - Ondernemerslift+
7. Concept Jaarplan 2020 van Regio Noordoost Brabant, nadere toelichting door Karin
van Meer
8. Strategische WERKagenda 2020 - 2028 van Agrifood Capital Werkt! nadere toelichting door Karin van Meer en discussie over onze bijdrage
9. Regionaal actieplan Perspectief op Werk
Karin van Meer legt aan de hand van de presentatie punt 6 t/m 9 uit.
De presentatie wordt op website (http://www.clientenraadparticipatiewet.nl/pcan/) gezet.
Er zijn 4 werkorganisaties in de regio actief, namelijk Agrifood Capital Werkt!, AgriFood Capital BV, Regio Noordoost-Brabant en OndernemersLift+. Ieder organisatie heeft zijn eigen sturing en mensen maar er wordt een stukje gezamenlijk gebruik gemaakt van een secretariaat,
communicatie en financiën.
Regio Noordoost-Brabant is een samenwerkingsverband van 17 gemeenten en 2 waterschappen. De sturing wordt gedaan door de 17 burgemeesters en 2 dijkgraven (het algemeen bestuur). Het dagelijks bestuur wordt gevormd door 3 regionale Poho’s; PoHo Economie (o.a.
vestigingsklimaat), Poho duurzame leefomgeving (goed wonen, werken en leven) en PoHo
ruimte en mobiliteit (o.a. wegennet, windmolenpark etc.). De besluitvorming gebeurt in de
PoHo vergaderingen.
Zowel de BV, de regio als Agrifood Capital Werkt! staan voor de uitdaging om voor 2020 een
nieuwe agenda te maken. Tevens komt er een nieuwe naam.
Karin vraagt input over inclusieve arbeidsmarkt:
- Integratie tussen de sociale diensten, zij hebben ieder hun eigen programma’s m.b.t. bijstand, en UWV en werkgevers service punt (WSP).
Karin: accountmanagers zijn voor de matches en de consulenten zijn voor het arbeidsfit
maken van de mensen. Zodra een kandidaat arbeidsfit is gaan hij naar de accountmanager voor een match. Iedereen die arbeidsfit is en die hulp nodig heeft bij het vinden van
een baan komt bij het WSP. Op de website https://talentuitnoordoostbrabant.nl/ staan alle
arbeidsfitte mensen.
Dit dient meer bekendheid te krijgen. Het blijft een probleem dat er geen transparantie is
waar iemand moet zijn voor een uitkering en/of bijstand en als ze werk zoeken.
- Inclusie dient een speerpunt te blijven.
- Probeer meer te denken vanuit de werkzoekenden. Het is nu vooral gericht op de werkgevers.
Idee voor de naam: Noord-Oost Brabant werkt!
10. Project Loopbaanversneller Hans van Grieken heeft deelgenomen aan de begeleidingscommissie
Gelet op de tijd stelt Hans van Grieken voor dat als er vragen zijn hij dat graag verneemt.
11. Info uit de Regio
12. Rondvraag
13. Sluiting
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