Inleiding
De meteorologische lente is begonnen
Tijd voor de grote schoonmaak

maart 2011

In het kader van de voorjaarsschoonmaak zijn we bezig met het afwikkelen van de
verantwoording richting provincie van het subsidie 2009 - 2010.
Ook zijn we de tussenresultaten van de programma’s RAAK - Jongleren in beeld aan het
brengen, met input vanuit de webmonitor en verdiepende gesprekken met de projectleiders.
Op 17 februari 2011 heeft de Regiegroep RAAK een nieuwe naam: POA RAAK (POA=platform
onderwijs arbeidsmarkt). Dit vanwege de herkenbaarheid. In Gelderland wordt
steeds gesproken over de POA’s. Daarnaast leek het verwarrend om èn een regionale
Programmaraad Participerend en een Regiegroep RAAK te hebben. Programmaraad en
POA hebben een gezamenlijk programma 2011-2013 opgesteld. Zij hebben besloten in het
vervolg deels samen te vergaderen op één dagdeel. Ook delen Programmaraad Participerend
en POA RAAK dezelfde voorzitter en secretaris, te weten: Sander van Alfen en
Gert Veenendaal.
Het POA RAAK heeft een nieuwe subsidie aanvraag voor 2011 bij de provincie ingediend.
Daarin worden middelen aangevraagd voor de verduurzaming van het Werkgevers
adviespunt Rivierenland (WAPR) en voor de verbetering van de aansluiting onderwijs en
arbeidsmarkt op de terreinen:
-

bouw en techniek,
logistiek,
zorg
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Actuele projecten
Project kwetsbare jongeren
In de vorige nieuwsflits bent u geïnformeerd over de resultaten van de werkbijeenkomsten
in september en oktober van 2010 met als inzet de verbetering van de aanpak van
“kwetsbare jongeren”. Dit als onderdeel van de aanpak van de jeugdwerkloosheid.
Inmiddels is er voor dit project een projectleider: Josan Meijers. Josan is woonachtig in Tiel
en kent Tiel en de regio goed, heeft een brede ervaring als projectleider en extern adviseur.
Helaas is Josan kort na haar aanstelling als projectleider bij de ijzel in januari jl. ernstig ten
val gekomen, waardoor de start van het project enigszins is vertraagd. Inmiddels is Josan
gelukkig weer aan de slag. Medio maart 2011 organiseert zij een eerste bijeenkomst met
alle betrokkenen bij dit project.

Verduurzaming integrale werkgevers aanpak
In de vorige nieuwsflits van december 2010 melden we u hoe de duurzame inbedding van
het WAPR wordt aangepakt.
Inmiddels is een extern adviseur, Francis Jongmans, belast met het ontwikkelen van het
voorstel voor verduurzaming van het WAPR.
Mevrouw Jongmans is 44 jaar, woonachtig in Driebergen en heeft een brede advies ervaring
in de sector sociale zaken en werkgelegenheid. Mevrouw Jongmans is onlangs met de
voorbereiding van haar advies begonnen en voert in dat kader gesprekken met de eigenaren
van het WAPR en andere stakeholders, waaronder de regiogemeenten. Deze gesprekken
zijn gericht op de toekomst van het WAPR, de gewenste dienstverlening, de besturings- en
organisatievorm en de gewenste structurele bekostigingsmogelijkheden.

Behoud Beroeps vaBegeleidende Leerweg( BBL)in bouw, installatie en
schildersbranche
Het POA RAAK heeft ingestemd met een subsidie verzoek van de leerbedrijven in
de bouwsector. Dit is voortgekomen uit de in 2010 met gemeenten ondertekende
intentieverklaring ‘Jong-leren in de Bouw’. Vanaf februari 2011 zal een projectmedewerker
aan slag gaan met de taak om extra werkzaamheden (bouw en onderhoudsklussen) op te
halen bij gemeenten/ organisaties en verenigingen, om de doorstroom van de leerlingen in
de bouw te bevorderen.
De stagnatie van de in- en uitstroom van de leerlingen in de bouw, installatie en schilders
branche, denken we hierdoor weer wat vlot te kunnen trekken. De projectmedewerker
onderzoekt ook de mogelijkheden om jongeren die vallen onder de Wet Investering Jongeren
(WIJ) te kunnen laten instromen. Een stuurgroep onder leiding van Wethouder Huub van
Oorschot (Culemborg) gaat dit project volgen en begeleiden.

Logisch logistiek
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De deelname van de regionale werkgeversvertegenwoordiging in POA RAAK heeft zijn eerste
inbreng opgeleverd.
VNO NCW heeft met Rivierenlandse partijen (scholen, Kamer van Koophandel, WAPR, en
logistieke bedrijven) gesproken over de prognose dat in de logistieke sector tekorten op
de regionale arbeidsmarkt gaan ontstaan. Hierop moet tijdig ingesprongen worden. Deze
groep initiatiefnemers heeft op grond daarvan een voorstel ingediend om te onderzoeken
aan welke scholing in de logistieke sector behoefte is In Rivierenland geldt dat de logistieke
sector de belangrijkste economische sector is, die bovendien groeiende is. Er is al een tekort
aan arbeidskrachten in deze sector. Het verbeteren en aantrekkelijker maken van opleiding
en scholing in de logistiek, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van het
tekort aan arbeidspotentieel. De vraag is echter welke vormen van scholing het beste
inspelen op deze vraag (voor welke onderdelen en op welke niveaus, vormen van werkend
leren en/of volledige dagopleidingen etc.). Onderzoek hiernaar vormt een belangrijk
onderdeel van dit project. Het POA RAAK wil dit project graag ondersteunen en heeft
besloten daarvoor middelen beschikbaar te stellen..
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