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Persoonlijk ontwikkelbudget voor 
iedereen
Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen 
straks een persoonlijk ontwikkelbudget voor 
scholing en ontwikkeling aanvragen. Zij kunnen 
dat inzetten om bijvoorbeeld een mbo-diploma 
te halen, maar ook om een sector-erkend 
certificaat te halen of om een cursus te volgen. 
Het doel is dat meer mensen zich gaan 
ontwikkelen tijdens hun loopbaan, en dat ze zo 
beter inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.
Lees hier meer

In de pers
Weinig taalkennis op het werk blijkt 
riskant
In sommige sectoren kan meer dan een derde van 
het personeel amper lezen of schrijven. De 
schoonmaakbranche spant de kroon. In de 
schoonmaak, bouw en industrie, productie, 
landbouw en keuken kan tussen de 34 en 40 
procent van de werknemers nauwelijks lezen en 
schrijven. Daardoor zijn zij minder productief, 
werken ze langzamer en maken ze meer fouten.

Bron: De Gelderlander

subsidieregeling om innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s in het mbo voor 
volwassenen te ontwikkelen
In het regeerakkoord heeft het huidige kabinet aangekondigd een doorbraak te willen realiseren op het gebied van 
een Leven Lang Ontwikkelen.
In dat kader zijn de ministers van SZW en OCW een brede en gezamenlijke aanpak gestart om werkenden en 
werkzoekenden te stimuleren zich verder te ontwikkelen. Eén van de ambities is om het mbo nog meer te 
flexibiliseren. Daarom komt er o.a. een subsidieregeling voor publieke en private mbo-instellingen met het doel 
gezamenlijk flexibele onderwijsprogramma’s te ontwikkelen die aansluiten op de behoeften van werkenden en 
werkzoekenden.
Lees meer op dus-i.nl

Van de Tafel

Derde grensoverschrijdende Techniekdag op 21 
september
Op zaterdag 21 september 2019 wordt voor de derde keer een 
grensoverschrijdende Techniekdag georganiseerd. Het evenement 
is nog een keer te gast op het Berufskolleg-West in Bocholt. 
Tussen 10.00 uur en 16.00 uur laten Duitse en Nederlandse 
bedrijven aan de jonge bezoekers met doe-activiteiten zien hoe 
leuk de techniek is. Kijk voor meer informatie op de nieuwe website 
van de Techniekdagen Gelderland. 

Aantal WW’ers laag, spanning op de arbeidsmarkt hoog in de Achterhoek
Het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek is in mei verder gedaald tot 3.621. Tegelijkertijd neemt het 
aantal vacatures toe, waardoor de spanning op de arbeidsmarkt hoog blijft. In de Achterhoek is de 
arbeidsmarkt krap. Er zijn dus weinig werkzoekenden ten opzichte van het aantal vacatures. Dat is 
gunstig voor wie werk zoekt, maar werkgevers hebben moeite om personeel te vinden.

Steeds minder WW-uitkeringen in de Achterhoek

Eind mei 2019 verstrekte UWV in de Achterhoek 3.621 WW-
uitkeringen. Dat zijn er 135 minder dan een maand eerder en ruim 
duizend minder dan een jaar geleden. Het aantal WW-uitkeringen 
daalt in de Achterhoek sterker dan gemiddeld in Nederland.

Spanning stijgt: tegenover elke vacature staan steeds minder werkzoekenden
Het afnemende aantal WW-uitkeringen en het lage WW-percentage passen in het
beeld van een krappe arbeidsmarkt in de Achterhoek. Wanneer het aantal 
vacatures groeit en het aantal werkzoekenden afneemt, stijgt de spanning op de
arbeidsmarkt. Tegenover elke vacature staan steeds minder mensen die werk 
zoeken. Dit betekent dat veel werkgevers moeilijker aan geschikt personeel 
kunnen komen en dat de kans op werk voor werkzoekenden over het algemeen 
toeneemt. 
Lees hier meer
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