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Arbeidsmarkt informatie
In 2019 minder Achterhoekers in WW

De Achterhoek sloot 2019 af met 754 WW-uitkeringen
minder dan waarmee het jaar begon. Daarmee daalde het
aantal WW-uitkeringen voor het vijfde jaar op rij in de
Achterhoek. De daling in 2019 was minder sterk dan in de
paar voorgaande jaren. Wel was de daling in de
Achterhoek opnieuw sterker dan landelijk. Voor eind 2020
verwacht UWV dat het aantal WW-uitkeringen stabiliseert
op het lage peil van eind 2019.
Eind 2019 verstrekte UWV in de Achterhoek 3.041 WWuitkeringen. Dit zijn 754 uitkeringen minder dan eind 2018
en betekent een daling van 19,9%.
Kijk hier voor meer informatie.

Werkbezoek Move2Social

Op 15 januari jl. bracht het partneroverleg inclusieve
arbeidsmarkt een werkbezoek aan 2 sociaal ondernemers in
Twente. In het kader van het programma Move2Social, dat in
de Achterhoek goed is ontvangen, werd een bezoek gebracht
aan Sheltersuit in Enschede en FarmFood in Nijverdal.
Move2Social is een programma voor sociaal ondernemers en
hun stakeholders waarbij de sociaal ondernemers in drie
maanden tijd een programma krijgen aangeboden en
begeleiding bij het opstellen van een businessplan om tot een
gezonde duurzame onderneming te komen. Daarnaast worden
zij geholpen bij het vergroten van hun netwerk en krijgen ze
concreet mogelijkheden voor financiering aangereikt waarmee
zij mogelijk hun idee naar de markt kunnen brengen.

Bron: UWV

Van de tafel
Stand van zaken Regio Deal

De leden van de thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt
hebben in april 2019 met elkaar uitgesproken, in het
kader van de Regio Deal, de volgende projecten te willen
verkennen:
Het Grensland College (voorheen Euregio Academie)
Het Achterhoeks Fonds voor Talent Ontwikkeling
Klasse!
Arbeidsmarkttoolkit voor Statushouders
Hoe staat het met deze plannen op dit moment?
Het Grensland College is in december door de tafel
aangenomen als besluit en heeft een positief advies naar
de Board gekregen. Ook de Board is akkoord gegaan met
dit project, onder een aantal voorwaarden, waaronder het
toekennen van de gelden in twee tranches. De uitrol is
inmiddels van start. Projectleider is Alexander van der
Graaff. Het plan voorziet in het inrichten van een 5 tal
Associate Degree opleidingen die aansluiten bij de vraag
vanuit de arbeidsmarkt in onze regio.
Het Achterhoeks Fonds voor Talentontwikkeling is
eind januari binnengekomen voor de toets op het gebied
van begroting en financiering en zal 5 maart aan de tafel
aangeboden worden ter besluit. Bij positief besluit kan het
door naar de eerstvolgende Board vergadering. Het Fonds
voorziet in een mogelijkheid voor mensen die zich om-,
her- en bij willen scholen in de kansrijke beroepen tot
MBO-5 niveau. Het betreft hier de situaties waarbij geen
andere voorliggende voorzieningen beschikbaar zijn.
Klasse! Staat op het zelfde punt als het AFvT. Dit plan
heeft als doel laaggeletterdheid onder Nederlanders
zonder migratieachtergrond terug te dringen. Het project
voorziet in de mogelijkheid vaardigheden aan te leren op
een ander vlak, en daarbij direct de taalbeheersing naar
een hoger niveau te tillen.
Het project Arbeidsmarkttoolkit is in ontwikkeling. Dit
hopen we bij de volgende Thematafel ter besluit aan te
kunnen bieden.
Naast de benoemde projecten zijn er nog een aantal
anderen bij het Partneroverleg en de Tafel aangeboden.
Met deze projecten zullen we het proces ingaan zoals
afgesproken is.

Van de partners
MISS TECH doe-dag neemt vooroordelen weg
“Ik heb veel om over na te denken”, aldus Mariska (25) na
afloop van de ‘MISS TECH doe-dag’, die door de sector
Techniek & Informatica van het Graafschap College werd
georganiseerd.
Mariska werkt op dit moment in de detailhandel, maar wil
terug naar school. Ze oriënteert zich op een mboopleiding. “Ik wil me breed oriënteren en ook onderzoeken
of een technische opleiding iets voor mij is. Ik hoorde van
deze doe-dag, dus dat leek mij een mooie kans.”
Lees verder….

Uit de media
SLIM-voorlichtingsbijeenkomsten:
subsidieregeling leren en ontwikkelen in het
mkb
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
organiseert op 17 februari een voorlichtingsbijeenkomst
over SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen in het
mkb.
Bent u geïnteresseerd in het mkb, aanvrager of
adviseur? Dan is deze voorlichtingsbijeenkomst voor u
bedoeld. Lees verder…..
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Masterclass Circulariteit en energietransitie,
Bronckhorst High Tech, Ruurlo
Bijeenkomst SLIM-regeling, Apeldoorn
Conferentie meertaligheid op de werkvloer
Techniekdag Achterhoek, Neede
Achterhoek Innovatieprijs
Techniekpact Jaarcongres, Food-tech te
Wageningen University
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