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Geachte raads- en burgerleden,
Noordoost-Brabant Werkt is de arbeidsmarktsamenwerking van werkgevers, overheden, werknemers- en
werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen in de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant.
Via deze memo informeren wij u over diverse ontwikkelingen binnen onze arbeidsmarktregio. Daarbij
brengen wij ook de bijbehorende bijlagen onder uw aandacht.
1. Activiteiten- en projectenoverzicht Noordoost-Brabant Werkt
2. Jaarplan 2021 arbeidsmarktprogramma Noordoost-Brabant Werkt
3. Raadsinformatiebrief uitvoeringsplan WSP

1. Activiteiten- en projectenoverzicht Noordoost-Brabant Werkt
Binnen de arbeidsmarktregio ontwikkelen we programma’s, tools en diensten om de kansen en positie
van werkgevers en inwoners op de arbeidsmarkt te versterken. Leven Lang Ontwikkelen is de centrale
opgave voor de komende jaren. Dit is vertaald in een programma “Keep on Learning”. Binnen NoordoostBrabant Werkt hebben we drie programmalijnen:
a. Regionaal Werkbedrijf/Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant (WSP),
b. Jongerenaanpak
c. Werkgeversaanpak
Een vierde lijn is het programmateam, dit is het team dat de regie op overkoepelende projecten
ondersteund.
De activiteiten en projecten die al sinds een aantal jaar actief zijn maar ook nieuwe projecten vallen onder
één van deze programmalijnen. Het overzicht van de huidige activiteiten en projecten in bijlage 1 is van
augustus 2020. Na de zomer verwachten we een update van dit overzicht. De actuele informatie sturen
wij door aan uw raad zodra wij deze ontvangen hebben.
In totaal zijn er zo’n 50 activiteiten en projecten binnen de programmalijnen. Veel projecten zijn regionaal,
denk hierbij aan de ontwikkeling van websites, opleidingsprogramma’s of organisatie van bijeenkomsten.
Door corona zijn verschillende projecten tijdelijk stil komen te liggen.
Met de start van het Mobiliteitscentrum PIM Werkt in Meierijstad en de deelname van onze gemeente aan
dit fysieke trefpunt van vraag en aanbod van de arbeidsmarkt kunnen we als sub-regio (Bernheze,
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Meierijstad en Boekel) nog beter gebruik maken van de verschillende projecten binnen de
arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant werkt. Daarnaast is het monitoren van de projecten die voor onze
sub-regio wel- en niet of minder werken makkelijker.
In bijlage 1, pagina 3 ziet u dat de taakstelling van de banenafspraak voor gemeenten binnen de
arbeidsmarktregio op rood staat. Als arbeidsmarktregio voldoen we niet aan de taakstelling. Als
individuele gemeente voldoen wij met 2,1 aan de taakstelling die voor onze gemeente geldt (1,7).
2. Jaarplan 2021 arbeidsmarktprogramma Noordoost-Brabant Werkt
In 2020 zijn we op basis van een nieuwe Strategische WERKagenda ‘Op weg naar 2030’ doorgegaan
met de werkzaamheden voor een veerkrachtige arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant. Voor de financiering
van het arbeidsmarktprogramma zijn diverse bronnen gebundeld in het zogenaamde arbeidsmarktfonds.
De gemeenten in onze regio dragen € 1,00 per inwoner bij voor organisatie van de regionale
samenwerking. In bijlage 2 is het jaarplan opgenomen. In dit jaarplan staan in paragraaf 2
de programmalijnen uitgewerkt. Daarnaast legt deze paragraaf uit hoe de aansluiting op provinciaal
beleid is. In de volgende paragrafen zijn diverse projecten van de programmalijnen uitgewerkt. Daarbij
zijn ook de voor 2021 beschikbare middelen opgenomen. In de bijlage van dit jaarplan is verder het
organogram en samenstelling van het Strategie overleg Noordoost-Brabant uitgewerkt.

3. Raadsinformatiebrief uitvoeringsplan WSP
De wet Structuur Uitvoering Werk- en inkomen (SUWI) is per 1 januari 2021 gewijzigd. Het doel van de
wijziging is de samenwerking in de arbeidsmarktregio’s te versterken. Eén werkgeversservicepunt (WSP)
met eenzelfde basispakket aan diensten is nu in het hele land verplicht. In onze arbeidsmarktregio
bestond dat al. Gemeenten en UWV moeten gezamenlijk een uitvoeringsplan opstellen waarin zij
aangeven hoe zij de samenwerking vormgeven. Op 20 december 2020 hebben de wethouders en de
regiomanager van het UWV in een gezamenlijk overleg het uitvoeringsplan 2021 goedgekeurd.
Het uitvoeringsplan is een verdere uitwerking van afspraken die er al binnen ons WSP waren. Het legt
alle afspraken over de werkgeversdienstverlening vast. Het sub-regionale WSP Frisselstein (gemeenten
Bernheze, Meierijstad en Boekel, IBN, WSD en UWV) neemt ook deel aan het Mobiliteitscentrum PIM
Werkt. De instrumenten opgenomen in het uitvoeringsplan zijn ook instrumenten waar PIM Werkt gebruik
van maakt. Een voorbeeld hiervan is een loket Leren en Werken binnen het Mobiliteitscentrum.
In bijlage 3 is een (regionale) raadsinformatiebrief opgenomen met uitleg over het uitvoeringsplan 2021
WSP. In bijlage 3A is het uitvoeringsplan zelf opgenomen.

Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 3a

Activiteiten en projectenoverzicht Noordoost Brabant Werkt
Jaarplan 2021 arbeidsmarktprogramma Noordoost Brabant Werkt
Raadsinformatiebrief uitvoeringsplan wsp 2021
Uitvoeringsplan SUWI
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