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Arbeidsmarktinformatie
WW verder omlaag in de Achterhoek, personeelstekorten industrie houden aan
In juni is het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek verder gedaald. Veel werkgevers kampen met
personeelstekorten, ook in de industrie. Het aantal nieuwe WW-uitkering van mensen met een
industrieberoep is sinds 2014 met meer dan de helft afgenomen. Niet alleen worden er veel mensen
gevraagd, maar ook de eisen veranderen. Opleiden en ontwikkelen van medewerkers en van
werkzoekenden helpt om het personeelsprobleem te verlichten.
WW in de Achterhoek daalt sterk in juni
Eind juni 2019 verstrekte UWV in de Achterhoek 3.513 WW-uitkeringen. Eind mei waren dat er nog
3.621 en eind juni vorig jaar nog 4.387. Dat komt neer op een daling van 3% in de afgelopen
maand en een daling van 19,9% ten opzichte van een jaar geleden. Daarmee komt het WWpercentage in de Achterhoek op 2,2% en dat is nog altijd ruim onder het landelijk gemiddelde van
2,7%. Het WW-percentage is het aantal WW-uitkeringen in verhouding tot de beroepsbevolking.
Zie voor meer info de Nieuwsflits Gelderland

Van de partners
Ook de lager opgeleide aan het
leven lang leren: zó kan het

Geen plicht, maar een recht. In harde
euro's, waarbij lager opgeleiden het
grootste deel van de koek krijgen. Dat is –
kort samengevat – het idee achter het
voorstel om leerrechten toe te kennen aan
alle werkenden en werkzoekenden in
Nederland. De hoogte van die leerrechten
is dan gelijk aan de kosten van een
universitaire opleiding minus de opleiding
die je al gevolgd hebt. Is dat bijvoorbeeld
een mbo-3-diploma dan krijg je het
verschil in kosten tussen een gemiddelde
wo-masteropleiding en een gemiddelde
mbo-3-opleiding virtueel gestort op een
individuele leerrekening. Die leerrechten
kun je vervolgens besteden bij door de
overheid erkende onderwijsinstellingen,
publiek of privaat.

Leerlingendaling in het
voortgezet onderwijs

Achterhoek VO heeft recent een boekje
samengesteld dat de omvang van de
leerlingendaling helder in beeld brengt
en inzicht geeft in reisafstanden voor
leerlingen.

Anne-Marie Haanstra nieuwe
directeur-bestuurder Iselinge
Hogeschool

Per 15 augustus wordt Anne-Marie Haanstra
de nieuwe directeur-bestuurder van Iselinge
Hogeschool. Zij volgt Ans van Eijndhoven op.
Anne-Marie neemt vanaf september zitting in
het Partneroverleg Human Capital

Lees meer….

Alle carrière-info op één platform

Wist u dat als u uw organisatie aanmeldt op het RU FDM Career Platform uw vacatures door heel Europa zichtbaar
worden?

05-09-2019 Achterhoeks Inspiratie Festival
19-09-2019 Onderwijs en Arbeidsmarktevenement
provincie Gelderland
21-09-2019 Techniekdag Bocholt
01-10-2019 Bijeenkomst FNV Sociale Innovatie in de
StecK
08-11-2019 4e internationale onderwijstransitie
conferentie
26-11-2019 STERA bijeenkomst, meer info volgt
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