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Van de partners

15-01-2010 Nieuwjaarsreceptie VNO-NCW en 8RHK, de Steck
28-01-2020 Bijeenkomst Opgroeien in de Achterhoek, de Steck
30-01-2020 Leerplichtmiddag Leren Werkt, de Steck
30-01-2020 Informatiebijeenkomst GaxelGrens/zWorkCenter, Burgstraße 14, 48691 Vreden
12-02-2020 Masterclass Circulariteit en energietransitie, Bronckhorst High Tech, Ruurlo
02-04-2020 Girlsday VHTO
04-04-2020  Techniekdag Achterhoek, Het Assink Lyceum, Neede
15-04-2020 Achterhoek Innovatieprijs

15-06-2020 Techniekpact Jaarcongres, Food-tech te Wageningen University

Arbeidsmarkt informatie

Wij wensen u 
fijne feestdagen 
en een 
voorspoedig 
2020!

Aantal WW-uitkeringen Gelderland daalt 
sterker dan landelijk. Personeelstekorten 
houden aan.
Het aantal WW-uitkeringen in Gelderland is in 
oktober met 0,8% licht gedaald, terwijl dat aantal 
landelijk vrijwel gelijk bleef. Ten opzichte van een 
jaar geleden is de daling in Gelderland sterker dan 
het landelijk gemiddelde. De werkloosheid is al laag, 
terwijl het aantal banen en vacatures nog toeneemt. 
Bovendien sluiten functie-eisen en 
arbeidsvoorwaarden niet altijd aan op de 
kwalificaties en mogelijkheden van werkzoekenden.

Daardoor houden de personeelstekorten in 2020 nog 
aan. Gerichte acties kunnen tekorten wel verkleinen. 
Voor meer informatie zie Regio in Beeld.

Susanne Katus nieuwe directeur 
WGV Zorg en Welzijn
Per 1 januari 2020 wordt Susanne Katus
de nieuwe directeur van de WGV Zorg en 
Welzijn. Zij volgt Gerard Nederpelt op in 
het partneroverleg human capital. 

Gezamenlijk programma vmbo-school en mbo-
instelling
Het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo 
is op 13 november 2019 naar de Tweede Kamer 
gestuurd. Dit wetsvoorstel regelt dat een vmbo-
school en een mbo-instelling gezamenlijk 
doorlopende leerroutes kunnen aanbieden. Voor 
meer informatie over het wetsvoorstel, klik hier.

Van de tafel

STERA Evenement groot succes
Bijna 100 vertegenwoordigers van scholen en 
bedrijven lieten zich 26 november jl. inspireren 
tijdens het STERA evenement op de Vijverberg.

Trendwatcher Farid Tabarki (Studio Zeitgeist/FD) 
nam de deelnemers tijdens het evenement mee in 
de voordelen en de kansen van de moderne 
technologie. Daarnaast konden de aanwezigen 
deelnemen aan verschillende Experience sessies.
Zij maakten daarin kennis met moderne 
technologieën, zoals VR, AR, drones, HoloLens en 
simulatoren. 

Speciale aandacht was er ook voor de Smart 
Educational Network App waarmee binnen STERA 
wordt gewerkt. De SEN App legt de verbinding 
tussen scholen en bedrijven. Leerlingen ontvangen 
een persoonlijk portfolio op hun smartphone, de 
resultaten worden met het scannen van een QR 
code eenvoudig vastgelegd.

De reacties van de deelnemers waren positief. Nu is 
het zaak om te kijken hoe deze technieken locatie 
ongebonden onderwijs in de toekomst nog beter 
mogelijk gaan maken.

Benieuwd naar hoe de dag is ervaren?
Lees het artikel uit Achterhoek Nieuws.

Nieuw lid college van bestuur 
Achterhoek VO
Met de benoeming van Maria van Hattum als 
opvolger van Henk van der Esch, ontstond er 
een vacature binnen het college van bestuur 
bij Achterhoek VO. 
Met ingang van 1 maart 2020 wordt deze 
vacature ingevuld door Anne de Visch 
Eybergen.

Opleidingen voor beroepen in de gebouwde 
omgeving samen naar één nieuwe locatie
Op 11 november hebben de bestuurders van het 
Graafschap College, Bouwmensen Gelderland Oost en 
Installatiewerk Achterhoek Rivierenland met elkaar 
uitgesproken dat ze de opleidingen voor de beroepen in 
de gebouwde omgeving van niveau 2 tot en met 4 gaan 
samenvoegen op één nieuw te bouwen locatie in 
Doetinchem.

Het nieuwe gebouw zal onderdeel gaan uitmaken van 
de bestaande gebouwen van het Graafschap College 
aan de Kennedylaan en een herkenbaar eigen gezicht 
krijgen. Het doel hiervan is dat het techniek onderwijs 
voor de installatie- en bouwkundige beroepen beter en 
efficiënter vorm krijgt. Dit is daardoor een positieve 
impuls voor het onderwijs in de Achterhoek. 

Portal Grensdata gelanceerd
Op 28 november 2019 werd het online-portal 
Grensdata gelanceerd door het Centraal Bureau voor 
de Statistiek.
De portal is een databank met cijfers en statistieken 
rondom de thema´s arbeidsmarkt, economie en 
maatschappij in de grensregio´s van Nederland, de 
bondslanden Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen en 
delen van België.
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