POA DE LIEMERS: TERUGBLIK OP 2014
Hierna treft u een samenvatting van een aantal POA-activiteiten.

PROVINCIALE HUMAN CAPITAL AGENDA TOPSECTOREN
Er zijn HCA (Human Capital Agenda)-projecten gestimuleerd en deze hebben geleid tot
subsidietrajecten bij de provincie. Bij deze projecten lag de focus op de agro-food, techniek en
recreatie/toerisme).

Er is ism POA Achterhoek bereikt dat er een Techniekpact Achterhoek en de Liemers door vele
partners uit bedrijfsleven, overheid en onderwijs is getekend. Dit pact bevat een samenhangend
overzicht van de vele reeds lopende programma’s maar ook ambities op de programmalijnen:
Kiezen in techniek;
Leren in techniek en
Werken in techniek.

PARTICIPATIEWET

Er zijn in 2014 twee bijeenkomsten op locatie van de praktijkschool van Symbion in Didam
georganiseerd voor vooral werkgevers over de Participatiewet. Naast de uitleg van de wet en de
mogelijkheden was het programma vooral ook gefocust op goede praktijkvoorbeelden, verteld door
bedrijven. Avabel uit Duiven, Randstad en de gemeente Montferland verleenden hun medewerking.

Er is een aanzet gedaan tot regionale planontwikkeling nav een verzoek van de provincie op het
thema intensivering Gelderse arbeidsmarkt (van baanzekerheid naar werkzekerheid) tbv jongeren,
ouderen en mensen met een verminderd verdienvermogen. RSD de Liemers is penvoerder van wat
inmiddels het buddy-project is gaat heten waarbij het accent in eerste instantie op jongeren ligt. De
provincie heeft een werkbudget beschikbaar gesteld.
TECHNIEKLOKAAL VAN START !

Er is een subsidieaanvraag doorontwikkeld mbt promotie van technisch onderwijs tbv
basisschoolleerlingen (concept Technieklokaal in het Liemers College, locatie Landeweer te
Zevenaar). De provincie heeft de laatste aanvraag gehonoreerd.

TECHNIEKDAG 2014

Het POA de Liemers heeft het mede mogelijk gemaakt dat er op 1 november 2014 een succesvolle
Techniekdag is gerealiseerd in Beek. Vele leerlingen en ouders hebben dit evenement bezocht.

LEREN IN BEDRIJF: STAGES EN PRAKTIJKLEREN: DE INNOVATIEHUB

Het POA heeft initiatieven genomen om met bedrijfsleven en onderwijs het thema stages nadrukkelijk
te agenderen. Daartoe is op 30 juni 2014 een goed bezochte expertmeeting georganiseerd met
partners uit de Liemers en gasten van een vergelijkbaar projectbureau uit Den Haag (de
Regioregisseur).
In 2014 is een aanzet gedaan om met bedrijven praktijkleeropdrachten te formuleren die vervolgens
door studenten van de HAN in kleine groepjes binnen het bedrijf kunnen worden uitgevoerd (concept
Innovatiehub). In 2015 moet dit leiden tot een 5 tal bedrijven in de Liemers die met dit concept aan de
slag gaan.

DUURZAME INZETBAARHEID VAN PERSONEEL

In november 2014 is ism bedrijvenkring Lindus, Randstad en de Gelderse Sport Federatie een grote
conferentie ontwikkeld mbt het thema duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het is een breed
thema dat bestaat uit aspecten als vitaliteit/lifestyle, leren en ontwikkelen en de organisatie binnen het
bedrijf. Het is de eerste stap van een 3-luik die verder in 2015 wordt doorgepakt. Met gericht beleid
kunnen bedrijven een lager verzuim, een hogere arbeidstevredenheid en een hogere productiviteit
realiseren.
SECTORTAFELS ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT UIT DE STARTBLOKKEN
Eind 2014 zijn er i.h.k.v. de Liemerse Economische Agenda (LEA) 3 zogeheten sectortafels
arbeidsmarkt-onderwijs georganiseerd door POA ism met bedrijvenkring Lindus. Per tafel (recreatie,
zorg en logistiek) participeren 4-5 werkgevers die thema’s bespreken mbt personeel met de bedoeling
dit waar nodig/mogelijk te vertalen naar POA-programma’s of projecten. In 2015 worden soortgelijke
tafels ontwikkeld voor de maakindustrie, agro-food en detailhandel.

LOGISTIEK IS EN BLIJFT VOOR DE LIEMERS EEN BELANGRIJKE SECTOR

Met de inrichting van de LEA-tafel logistiek wordt aangehaakt bij het netwerk dat met het project
Logistiek Expertise Centrum (LEC) is opgebouwd. Het LEC heeft in 2014 ingezet op:







Instroom van meer hoogopgeleiden in de logistieke sector; webwinkelproject HAVO-4 op twee
scholen voor voortgezet onderwijsleerlingen.
Het omscholen mogelijk maken van moeilijk plaatsbare inwoners van de Liemers op de
logistieke arbeidsmarkt.
Directere samenwerking bedrijfsleven met de logistieke opleidingen van ROC-Graafschap
bewerkstelligen en particuliere opleiders.
Het in beeld brengen van de aansluiting van de logistieke arbeidsmarkt aan weerszijden van
de grens. (Intereg 5a)
Uitbouwen van het project waarbij vanuit SW Presikhaaf arbeid wordt ondergebracht bij een
logistieke dienstverlener (Middelkoop Duiven).
Organisatie van een bijeenkomst over het sectorplan transport en logistiek met HR-managers
van logistieke bedrijven.

IN NEDERLAND ZIJN ER NOG STEEDS VEEL MENSEN MET EEN TE LAAG TAAL- EN
LEESNIVEAU

Het POA heeft mbt het convenant laaggeletterdheid centraal Gelderland de lijnen naar de Liemerse
partners gelegd.

MEER VERBINDING TUSSEN BEDRIJVEN EN HET ONDERWIJS
Werkateliers zijn sectorale netwerken waarbinnen tussen bedrijven en het MBO de vraag vanuit de
werkgevers wordt gearticuleerd. ROC Rijn IJssel, tevens POA-lid, is met dit concept aan de slag
gegaan en heeft daarvoor financiële ondersteuning van de provincie gekregen.

Via de lijn van het POA is het project van SOL (Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie te
Ede) in de agrofood van start gegaan. Het project betreft het opbouwen van know how mbt HRvraagstukken, afgeleid van innovatie in die bedrijven. Het project heeft naast de Liemers ook een
uitstraling in andere delen van oost Gelderland. De provincie heeft steun toegezegd aan dit project.

HELICON EN STAATSBOSBEHEER WERKEN SAMEN
Het project Talentennetwerk met POA-lid Helicon als penvoeder is gedurende 2014 voortgezet. Het
project wordt gesubsidieerd vanuit de HCA-agenda van de provincie.

OVER DE GRENS KIJKEN
Activ uber die Grenze. Het betreft een re-integratieproject waar tot dusver vooral de relatief hoger
opgeleiden in mee doen in een kleinschalige pilot ism met het Arbeitsambt Kleef. RSD de Liemers is
penvoerder.

KENNISDELING POA DE LIEMERS

Het POA-netwerk is in 2014 met 4 bestuursvergaderingen, de genoemde themabijeenkomsten, de
conferentie Techniekpact en de realisatie van de LEA-sectortafels verder bestendigd en uitgebouwd.
Tijdens de bestuursvergaderingen waren verschillende externe deskundigen te gast zoals:





vanuit UWV mbt de recente arbeidsmarkttrends;
WZW (werkgeversvereniging voor de zorg) over het Gelders Arbeidsmarkt Model/GAM;
het Kenniscentrum Bèta Techniek (KCBT) mbt de voortgang van
het Techniepact en
een inspreker met een nieuw initiatief op het vlak van intersectorale arbeidsmobiliteit en
reintegratie 2e spoor.

