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Doe Agenda Achterhoek goedgekeurd
Op 26 september jl. heeft de arbeidsmarktregio
Achterhoek
goedkeuring
gekregen
van
staatssecretaris Van Ark op de ingediende doeagenda in het kader van Perspectief op Werk.
Dat is goed nieuws, want hiermee komt de
komende jaren 2 miljoen beschikbaar om
mensen die minder makkelijk een baan kunnen
vinden te begeleiden richting de krappe
arbeidsmarkt.
Het doel is om in het eerste jaar met concrete
projecten, in de door de thematafel onderwijs
en arbeidsmarkt benoemde prioritaire sectoren
techniek en zorg, 160 matches te realiseren.
Ambitie is ook om de samenwerking tussen de
betrokken partijen te versterken.
Met de doe-agenda wordt ingezet op de
algemene oriëntatie van werkzoekenden op
werk binnen de Achterhoek en het
branchegericht maken van vraag en aanbod.

PPS Award 2019
Op dinsdag 29 oktober hebben JAWS en het
Werkgeversservicepunt Achterhoek de PPS Award
2019 in ontvangst genomen. Zij ontvingen deze
voor hun gezamenlijke opleidingstraject ‘Gemaakt
voor de Techniek’. De jaarlijkse PPS-dag wordt
georganiseerd door Servicepunt Flex, UWV,
DOORZAAM, ABU en NBBU. Tijdens dit evenement
staat de
samenwerking tussen
het UWV en de
uitzendbranche centraal.

Arbeidsmarkt informatie
Regio in beeld, oktober
Vorige week publiceerde UWV het nieuwe
rapport Regio in Beeld. Het rapport geeft per
regio inzicht in de kansen en knelpunten voor
werkzoekenden en werkgevers. Daarnaast vindt
u er informatie over beschikbare banen,
vacatures en onbenut arbeidspotentieel. Voor
het volledige rapport, klik hier.
Het UWV heeft nog een publicatie uitgebracht:
‘Moeilijk vervulbare vacatures. Regionaal
overzicht van beroepen’. In dit rapport staan
voor alle
35 arbeidsmarktregio’s uitgebreide lijsten van
beroepsgroepen met moeilijk vervulbare
vacatures. Voor de hele publicatie, klik hier.
Bron UWV

Sterkste daling WW in Achterhoek
De afgelopen 12 maanden daalde het aantal
WW-uitkeringen in de Achterhoek met 20,4%
sterker dan landelijk. Het was zelfs de sterkste
daling van alle 35 arbeidsmarktregio’s. Ook in
verhouding tot de beroepsbevolking ligt het
aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek lager
dan landelijk. Dit is een indicatie voor de lage
werkloosheid in de regio. Voor meer informatie,
klik hier.
Bron UWV

Studenten Smart Building hebben gouden
toekomst
Doekle Terpstra,
voorzitter
van Techniek
Nederland, en George Raessens, vicevoorzitter van
Bouwend Nederland, bezochten recent het
Graafschap College. Ze gingen in gesprek met
studenten, docenten en vertegenwoordigers uit het
bedrijfsleven over de opleiding Smart Building. Het
Graafschap College startte ruim twee jaar geleden,
als eerste mbo-instelling in Nederland, met deze
innovatieve opleiding die in samenwerking met het
regionale bedrijfsleven werd ontwikkeld. Terpstra
en Raessens werden bijgepraat over het
onderwijsprogramma, de ervaringen tot nu toe en
werden meegenomen in de plannen voor de
toekomst. Lees verder...
Benoeming nieuwe bestuursvoorzitter
Achterhoek VO
Maria van Hattum is per 1 april 2020 de
nieuwe bestuursvoorzitter van Achterhoek
VO. Zij volgt Henk van der Esch op, die met
ingang van dezelfde datum met pensioen
gaat.
Iselinge Hogeschool weer beoordeeld als
topopleiding!
Volgens de Keuzegids Hbo 2020 behoort Iselinge
Hogeschool daarmee tot de beste paboopleidingen van het land. Iselinge Hogeschool
krijgt veel complimenten, niet alleen van de
studenten maar ook van de experts. Met een score
van 4,5 sterren behoudt Iselinge Hogeschool de
positie als beste pabo van Gelderland.

13-11-2019 Diner Pensant met het thema: match tussen jongeren en organisaties
in de Achterhoek
26-11-2019 STERA bijeenkomst in de Vijverberg
13-12-2019 Bijeenkomst OPGELETTERD, Koelhuis te Zutphen
28-01-2020 Bijeenkomst Opgroeien in de Achterhoek, de StecK te Doetinchem
15-06-2020 Techniekpact Jaarcongres, Food-tech te Wageningen University

Colofon
Contactpersoon: Caroline Termaat programmaregisseur Onderwijs en
arbeidsmarkt c.termaat@8rhk.nl • +31 314 321206 • +31638066497
8RHK Ambassadeurs • Raadhuisstraat 25 • 7001 EX Doetinchem • info@8rhk.nl
Tel: +31 (0) 314 32 12 10

U ontvangt de nieuwsbrief van de thematafel Onderwijs en arbeidsmarkt omdat u
zich hiervoor heeft aangemeld
Wilt u zich afmelden? Stuur een email

