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Stagemarkt in de Liemers:
Het gaat hier om structuurversterking onderwijs en werkgevers in de regio, i.h.b. de instroom en beleving
van de inhoud van het vak. Leerlingen/studenten en werkgevers moeten elkaar makkelijker kunnen vinden
als het gaat om stages. Het POA heeft initiatieven genomen om met bedrijfsleven en onderwijs het thema
stages nadrukkelijk te agenderen. Daartoe is door Unipartners een enquête uitgevoerd onder bedrijven.
Verbeterpunten uit dat onderzoek worden begin 2016 vertaald naar een project of initiatief.
Arrangementen onderwijs en bedrijf: innovatiehubs:
Bedrijven hebben behoefte aan nieuwe en toepasbare kennis, bijv m.b.t. nieuwe producten/diensten en/of
het verbeteren van de bedrijfsvoering in brede zin. Het onderwijs wil graag kennis aanreiken en wil meer
contact met bedrijven. Studenten hebben behoefte aan stages en praktijkleeropdrachten en willen weten
wat hun mogelijkheden zijn op de regionale arbeidsmarkt.
De innovatiehub is een concept waarbij studenten op verschillende niveaus werken aan door het bedrijf
geformuleerde praktijkleeropdrachten. Het concept heeft zijn bestaansrecht bewezen bij bedrijven in de
Achterhoek en bijv bij Eijkelkamp in Giesbeek. Mede met inzet van POA, de HAN en RCT midden
Gelderland (PTCMG) is 2 keer een bezoek met werkgevers bij Eijkelkamp georganiseerd. Door
omstandigheden binnen de HAN is de ambitie om bij 5 of meer andere bedrijven hubs te realiseren
uitgesteld naar 2016.
Duurzame inzetbaarheid van personeel/vitale werknemers:
Het betreft hier een meerjarenprogramma om bedrijven bewust te maken van dit onderwerp. De
grootschalige conferentie hierover in november 2014 is in maart 2015 opgevolgd door een geslaagde
expertmeeting met 50 gasten met gastsprekers vanuit Gazelle en Jazo. Doel is om in 2016 te monitoren
om welke manier de aanwezige bedrijven met het thema aan de slag zijn gegaan en wat hun resultaten
zijn. Gaandeweg 2015 zijn ook andere bedrijven in de Liemers geïnformeerd over dit programma en
sluiten in 2016 mogelijk ook aan.
De Liemers Goed in banen/inspelen op de Participatiewet:
Mede door extra financiële steun vanuit de provincie Gelderland (budget motie 41: Intensivering Gelders
arbeidsmarktbeleid) is door de RSD de Liemers het Buddyproject ontwikkeld waarbij jongeren in een
kwetsbare positie worden gekoppeld aan een bedrijf om zo meer toekomstperspectief te krijgen. Het
project is in november 2015 gelanceerd tijdens een conferentie bij het Candea College in Duiven in
aanwezigheid van staatssecretaris Klijnsma. Risco Balkenende van Breman Installatietechniek
presenteerde een best practice als het gaat om het bieden van werk aan mensen met een beperking. Met
deze grootschalig bijeenkomst is het thema inclusieve arbeidsmarkt/iedereen doet mee nog eens
nadrukkelijk geagendeerd in de Liemers.
Sectorplannen minister Asscher:
Met name logistieke ondernemers zijn met een bijeenkomst nader geïnformeerd op de mogelijkheden
vanuit het sectorplan logistiek/beroepsgoederenvervoer.
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Sectortafels Liemerse Economische Agenda (LEA):
Het POA heeft op de domeinen logistiek, zorg, maakindustrie/techniek en recreatie/toerisme meerdere
malen deze tafels georganiseerd en aangestuurd. Er is met de bedrijven gesproken over personeel in het
algemeen en specifieke thema’s in het bijzonder zoals stages, Participatiewet, etc.. Bedrijven worden
aangehaakt op lopende projecten en/of leggen vraagstukken op tafel die om een oplossing vragen die
vervolgens meegenomen worden in de ambities van het POA.
Intersectorale samenwerking en uitwisseling:
Op verzoek van de LEA-sectortafel zorg heeft POA in 2015 tweemaal een intersectorale tafel
georganiseerd om bedrijven gelegenheid te geven vacatures en overtollig personeel uit te wisselen. Eind
2015 zijn de bedrijven gewezen op een inmiddels gestart specifiek project m.b.t. dit onderwerp, namelijk
ACE Achterhoek/Liemers. ACE is een non profit intersectoraal arbeidsmobiliteitscentrum.
Technieklokaal Liemers College/Landeweer te Zevenaar (Technoplaza):
In het verslagjaar is het Technieklokaal gestart t.b.v. leerlingen uit het basisonderwijs (groepen 7 en 8). In
dit kader heeft de provincie een projectsubsidie Human Capital Agenda toegekend.
Techniekpact Achterhoek en de Liemers:
Het in oktober 2014 getekende Techniekpact is in 2015 nader tot uitvoering gebracht en gemonitord,
mede met inzet van het inmiddels opgeheven Kenniscentrum Bèta Techniek (KCBT). Programmalijnen en
projecten zijn geordend volgens de indeling “kiezen, leren en werken in de techniek”.
3D-fablab bij de gemeente Zevenaar/Hal 12:
Einde 2015 is een start gemaakt met een initiatief om ondernemers kennis te laten maken met moderne
technieken zoals 3D-printing en wat dit alles gaat betekenen voor de factor personeel en uiteindelijk ook
inzake het onderwijs en de curricula. Er wordt in dit kader samengewerkt met het
Technieklokaal/Technoplaza in Zevenaar.
Samenwerking schoonmaaksector en praktijkscholen Quadraam:
Enkele schoonmaakbedrijven hebben in samenwerking met de praktijkscholen het curriculum ontwikkeld
om uiteindelijk de leerlingen beter te laten doorstromen naar de arbeidsmarkt.
Meer en beter contact tussen VMBO en technische bedrijven:
Het POA heeft een initiatief ondersteund m.b.t. een bijeenkomst met technische bedrijven en docenten
techniek van het Liemers College (Quadraam). In 2016 komt er een 2e sessie met aandacht voor de
inhoud van de curricula en de stages.
Samenwerking ROC Graafschap en regionaal werkgeversservicepunt midden Gelderland:
POA heeft een initiatief gesteund om de verbinding te leggen tussen praktijkbegeleiders van het MBO
Graafschap College en de werkcoaches/accountmanagers van het werkgeversservicepunt in Velp. Doel is
elkaars netwerken te verbinden/benutten en elkaar relaties door te spelen m.b.t. opleiden en
garantiebanen.
Techniekdag de Liemers bij Dascher Netherlands te Zevenaar:
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Het POA de Liemers heeft het mede mogelijk gemaakt dat er op 3 oktober 2015 een Techniekdag is
gerealiseerd. Daarbij was enig accent gelegd op nieuwe ontwikkelingen in de industrie (smart industries).
Dit event was in alle opzichten een groot succes.
Het Logistiek Expertise Centrum (LEC):
Het LEC is een inmiddels 5 jaar bestaande projectmatige samenwerking tussen onderwijs, overheid en
het Liemerse bedrijfsleven in de brede logistieke sector. Doel: verbetering van de personeelsvoorziening,
doorlopende leerlijnen VMBO-MBO en HBO, meer afstemming van onderwijs en Liemerse werkgevers,
verbetering van het imago van de bedrijfstak en het bevorderen van innovatie. (zie www.lecliemers.nl).
Met de realisatie van de LEA werkgeverstafel logistiek in 2015 wordt aangehaakt bij het netwerk dat met
het project Logistiek Expertise Centrum (LEC) is opgebouwd.
Het LEC heeft in 2015 ingezet op:





Directere samenwerking bedrijfsleven met de logistieke opleidingen van ROC-Graafschap
bewerkstelligen en particuliere opleiders. Hiertoe is een RIF-subsidieaanvraag (Regionaal
Investeringsfonds van het ministerie van OCW) ontwikkeld met de partners.
Kennisdeling via de Liemerse sectortafel logistiek met thema’s als duurzame inzetbaarheid van
personeel w.o. opleiden van “zittend” personeel, mogelijkheden m.b.t. het sectorplan
beroepsgoederenvervoer en transport, Participatiewet en mogelijke samenwerking als het gaat
om poolvorming (in situaties van piek en dal). Kennisdeling is vaak ingekaderd i.c.m. een
bedrijfsbezoek en/of excursies zoals naar de haven van Emmerich en
Verbreding van het netwerk met andere delen van Gelderland (Rivierenland) en bijvoorbeeld de
regio Venlo. Ambitie is om dit deel van Nederland te “branden” als Logistics Valley” om zo ook
aantrekkelijk te zijn voor nieuwe (logistieke) bedrijvigheid.

Ter afronding
Het POA-netwerk is met 4 bestuursvergaderingen, de genoemde bijeenkomsten en de realisatie van de
sectortafels verder bestendigd en uitgebouwd.
•

Binnen het POA-bestuur is met sprekers van buiten kennis gedeeld, bijvoorbeeld m.b.t. de
positionering en taken van het Regionaal Werkbedrijf, de vorming van het regionale
Werkgeversservicepunt te Velp en het Achterhoekse concept Werknet, t.w. een sluitende aanpak
onderwijs, zorg en arbeidstoeleiding voor kwetsbare jongeren.

Het POA heeft afgelopen jaar een substantieel deel van het budget besteed aan het van de grond komen
van een aantal van de bovengenoemde projecten.
In de loop van 2015 heeft POA qua positionering en focus een POA 2.0.- ontwikkeling ingezet. Eind 2015
heeft POA voor 2016 en verder de programmalijnen op hoofdlijnen gedefinieerd.
In de eerste helft van 2015 heeft POA via de secretaris bijgedragen aan het opstellen van een whitepaper
voor het bestuur van de provincie. Dit i.h.k.v. het nieuwe coalitieakkoord m.b.t. economie en in het
bijzonder onderwijs en arbeidsmarkt.

3

4

