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Arbeidsmarktinformatie

Aantal WW-uitkeringen in september gedaald in de Achterhoek
Eind september verstrekte UWV in de Achterhoek 3.873 WW-uitkeringen. Dat zijn er 211
minder dan eind augustus en betekent een daling van 5,2%. Daarmee is de daling in deze
regio sterker dan de landelijke afname met 4,5%.
Ondanks de daling van afgelopen maand ligt het aantal uitkeringen in de Achterhoek nog
altijd hoger dan in september 2019. Dit komt vooral door de sterke toename in de eerste
maanden van de coronacrisis, in maart en april van dit jaar. In de Achterhoek ligt het
aantal WW-uitkeringen nu 18,2% hoger dan een jaar eerder, dat zijn bijna zeshonderd
uitkeringen meer. Landelijk is die stijging met 19,3% nog wat sterker.

Zie voor meer informatie de Nieuwsflits arbeidsmarkt Gelderland september 2020

De bouwsector lijkt tot nu toe minder hard getroffen dan veel andere sectoren. De
personeelstekorten van begin dit jaar zijn wel afgenomen. Toch zijn vakmensen nog
steeds erg gewild in Gelderland, zoals loodgieters, schilders, elektriciens en
bouwarbeiders afbouw. Meer informatie staat in de UWV barometer arbeidsmarkt Bouw:
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/sector/bouw/

Coronacrisis van grote invloed op de arbeidsmarkt regio Achterhoek
De coronacrisis heeft flinke impact op de arbeidsmarkt. Ondanks de dempende werking
van steunmaatregelen, is het aantal WW-uitkeringen in de eerste maanden van de crisis
toegenomen en het aantal banen en vacatures gedaald. Ook in de komende periode zal
deze tendens zich voortzetten. Daarbij zijn er grote verschillen naar sector en beroep. Dat
valt op te maken uit de jaarlijkse UWV-publicatie Regio in Beeld voor de regio Achterhoek.
In deze editie staat de impact van corona op de regionale arbeidsmarkt centraal. Het
rapport gaat in op de ontwikkeling van banen en  vacatures, op veranderingen in het
aanbod van werkzoekenden en wat dat betekent voor kansen en knelpunten op de
arbeidsmarkt.

Bron: UWV

Update cijfers stagetekorten op de SBB website
Op 22 oktober publiceerde SBB de nieuwe cijfers over de tekorten aan stages en
leerbanen. Er wordt landelijk een toename van 9% gezien in het aantal studenten dat nog
een stage of leerbaan zoekt. Per regio en per opleiding zijn er echter grote verschillen.

Toename van het aantal tekorten
Het landelijk tekort aan stages en leerbanen steeg afgelopen maand naar 20587. In
september was dat aantal nog ca. 19000. Er kwamen 3482 nieuwe tekorten bij en 1791
tekorten werden opgelost. De grootste toename in de tekorten in de afgelopen maand is
te zien bij de marksegmenten Zorg, Winkelambacht en Gastvrijheid.
In de Achterhoek zijn 29 tekorten geregistreerd, het grootste tekort is te zien bij het
marktsegment Orde en Veiligheid. De aantallen tekorten aan stages en leerbanen zijn
volop in beweging. Dagelijks lossen we tekorten op, maar er komen ook nieuwe tekorten
bij. Wij nodigen de scholen uit om hierover met ons in gesprek te blijven en actuele
ontwikkelingen met ons te delen.

Onzekerheid over ontwikkeling tekorten
Mede door de strengere maatregelen van het kabinet om het aantal besmettingen met
Covid-19 terug te dringen dreigt het tekort aan stages en leerbanen verder op te lopen.
SBB staat open voor informatie, ideeën en feedback vanuit de scholen en partners in de
regio. Graag werken wij met u samen om grip te krijgen op deze problematiek rond
stagetekorten in de regio en samen te zoeken naar passende oplossingen.
Helpt u mee? We horen graag uw ideeën en suggesties.

Bron: SBB

Project Pilot-Z van start

Eind september gaven na de Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt ook de Achterhoek
Board en het Algemeen Bestuur van 8RHK akkoord op het project Pilot-Z.

Met de Pilot Z (zelfredzaamheids) route doen 30 tot 40 statushouders die zijn ontheven
van inburgering ervaring op met een nieuwe manier van inburgering. Deze statushouders
zijn ontheven van inburgering omdat zij onvoldoende leerbaar zijn om de B1 of
onderwijsroute tijdig en succesvol af te ronden. Het uiteindelijke doel is dat zij met deze
opleiding volledig zelfredzaam worden en naar werk kunnen uitstromen.

Gelderland Arbeidswijs

Ben je benieuwd hoe jouw visie of idee helpt bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen
voor maatschappelijke vraagstukken? Ontdek het met open innovatieprogramma
Gelderland Arbeidswijs!

In Gelderland Arbeidswijs ontwikkel je in een aantal maanden een innovatief idee tot
werkend product of dienst. Je start vanuit een bepaalde gedachte, visie of een beginnend
idee en gaat in teamverband aan de slag om dit werkelijkheid te maken. Provincie
Gelderland werkt hiervoor samen met STUDIO.WHY. Tijdens dit programma werken we
online met andere teams samen en onderneem je verschillende stappen om je idee te
realiseren.

Kraak het lerarentekort! 
Dit jaar richt Gelderland Arbeidswijs zich op het verkleinen van het lerarentekort. Een
urgent thema: zonder vakdocenten kunnen studenten niet worden opgeleid. Er zijn
verfrissende ideeën nodig om dit tekort te verkleinen.
Meer weten? Kijk hier.

Programma Regionale aanpak voortijdig
schoolverlaten 2020-2024 in de

startblokken

Op 22 september 2020 heeft het college van Doetinchem positief besloten op het
programma Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten ‘Jongeren op de juiste plek.
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en betere begeleiding naar werk 2020-2024’.

De voorzitter van het College van Bestuur van het Graafschap College, M. Koster (rechts) en
wethouder M. Sluiter van de gemeente Doetinchem (links) ondertekenden de aanvraag namens de
regio. Zij zijn positief over de gezamenlijke aanpak die er nu ligt en waar breed draagvlak voor is.

Alle betrokken partijen - het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs,
Profijt en de regiogemeenten via LerenWerkt - spreken met dit programma uit dat ze
samen verantwoordelijk zijn voor alle kwetsbare jongeren en potentiële voortijdige
schoolverlaters. Vanzelfsprekend wordt er zorgvuldig gekeken naar ieders
verantwoordelijkheden en wettelijke taken. Lees verder…

Geslaagd webinar Leven Lang
Ontwikkelen in het kader van Kracht

van de Regio

Op 27 oktober werd in het kader van Kracht van de Regio door 8RHK een webinar
verzorgd over:

Leven Lang Ontwikkelen hoe organiseer je dat in partnerschap?

Op verzoek van het ministerie van LVN nam programmaregisseur onderwijs en
arbeidsmarkt, Caroline Termaat zo’n 30 deelnemers mee in hoe aan LLO, één van de
speerpunten van de thematafel onderwijs en arbeidsmarkt, in de Achterhoek in
gezamenlijkheid vorm wordt gegeven.

Na haar prestentatie konden de aanwezigen deelnemen aan vier break-out sessies. Drie
hiervan stonden in het teken van regionale initiatieven. Zo kwamen LLO in het
beroepsonderwijs (van AT Techniekopleidingen en Graafschap College), Het Grensland
College en het Onderzoek afstandsleren in de Achterhoek tijdens Covid-19 (door Iselinge
Hogeschool) aan bod.

Organisatie en deelnemers kijken terug op een geslaagde online bijeenkomst.

Info

Hebt u een vraag?
Neem contact op
met de
Thematafel Onderwijs en
Arbeidsmarkt.
Caroline Termaat of
Marianne te Linde

Colofon

De nieuwsbrief van de Thematafel
Onderwijs en Arbeidsmarkt wordt ca
eens per maand verzonden aan
betrokkenen en geïnteresseerden.

Stuur deze nieuwsbrief svp door aan
mogelijk geïnteresseerden!

Open hier de webversie van de
nieuwsbrief.

Nieuwsbrief Onderwijs & Arbeidsmarkt

U kunt zich hier aanmelden. 

Wilt u zich afmelden? Klik hier.
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Aantal WW-uitkeringen in september gedaald in de Achterhoek
Eind september verstrekte UWV in de Achterhoek 3.873 WW-uitkeringen. Dat zijn er 211
minder dan eind augustus en betekent een daling van 5,2%. Daarmee is de daling in deze
regio sterker dan de landelijke afname met 4,5%.
Ondanks de daling van afgelopen maand ligt het aantal uitkeringen in de Achterhoek nog
altijd hoger dan in september 2019. Dit komt vooral door de sterke toename in de eerste
maanden van de coronacrisis, in maart en april van dit jaar. In de Achterhoek ligt het
aantal WW-uitkeringen nu 18,2% hoger dan een jaar eerder, dat zijn bijna zeshonderd
uitkeringen meer. Landelijk is die stijging met 19,3% nog wat sterker.

Zie voor meer informatie de Nieuwsflits arbeidsmarkt Gelderland september 2020

De bouwsector lijkt tot nu toe minder hard getroffen dan veel andere sectoren. De
personeelstekorten van begin dit jaar zijn wel afgenomen. Toch zijn vakmensen nog
steeds erg gewild in Gelderland, zoals loodgieters, schilders, elektriciens en
bouwarbeiders afbouw. Meer informatie staat in de UWV barometer arbeidsmarkt Bouw:
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/sector/bouw/

Coronacrisis van grote invloed op de arbeidsmarkt regio Achterhoek
De coronacrisis heeft flinke impact op de arbeidsmarkt. Ondanks de dempende werking
van steunmaatregelen, is het aantal WW-uitkeringen in de eerste maanden van de crisis
toegenomen en het aantal banen en vacatures gedaald. Ook in de komende periode zal
deze tendens zich voortzetten. Daarbij zijn er grote verschillen naar sector en beroep. Dat
valt op te maken uit de jaarlijkse UWV-publicatie Regio in Beeld voor de regio Achterhoek.
In deze editie staat de impact van corona op de regionale arbeidsmarkt centraal. Het
rapport gaat in op de ontwikkeling van banen en  vacatures, op veranderingen in het
aanbod van werkzoekenden en wat dat betekent voor kansen en knelpunten op de
arbeidsmarkt.

Bron: UWV

Update cijfers stagetekorten op de SBB website
Op 22 oktober publiceerde SBB de nieuwe cijfers over de tekorten aan stages en
leerbanen. Er wordt landelijk een toename van 9% gezien in het aantal studenten dat nog
een stage of leerbaan zoekt. Per regio en per opleiding zijn er echter grote verschillen.

Toename van het aantal tekorten
Het landelijk tekort aan stages en leerbanen steeg afgelopen maand naar 20587. In
september was dat aantal nog ca. 19000. Er kwamen 3482 nieuwe tekorten bij en 1791
tekorten werden opgelost. De grootste toename in de tekorten in de afgelopen maand is
te zien bij de marksegmenten Zorg, Winkelambacht en Gastvrijheid.
In de Achterhoek zijn 29 tekorten geregistreerd, het grootste tekort is te zien bij het
marktsegment Orde en Veiligheid. De aantallen tekorten aan stages en leerbanen zijn
volop in beweging. Dagelijks lossen we tekorten op, maar er komen ook nieuwe tekorten
bij. Wij nodigen de scholen uit om hierover met ons in gesprek te blijven en actuele
ontwikkelingen met ons te delen.

Onzekerheid over ontwikkeling tekorten
Mede door de strengere maatregelen van het kabinet om het aantal besmettingen met
Covid-19 terug te dringen dreigt het tekort aan stages en leerbanen verder op te lopen.
SBB staat open voor informatie, ideeën en feedback vanuit de scholen en partners in de
regio. Graag werken wij met u samen om grip te krijgen op deze problematiek rond
stagetekorten in de regio en samen te zoeken naar passende oplossingen.
Helpt u mee? We horen graag uw ideeën en suggesties.

Bron: SBB

Project Pilot-Z van start

Eind september gaven na de Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt ook de Achterhoek
Board en het Algemeen Bestuur van 8RHK akkoord op het project Pilot-Z.

Met de Pilot Z (zelfredzaamheids) route doen 30 tot 40 statushouders die zijn ontheven
van inburgering ervaring op met een nieuwe manier van inburgering. Deze statushouders
zijn ontheven van inburgering omdat zij onvoldoende leerbaar zijn om de B1 of
onderwijsroute tijdig en succesvol af te ronden. Het uiteindelijke doel is dat zij met deze
opleiding volledig zelfredzaam worden en naar werk kunnen uitstromen.

Gelderland Arbeidswijs

Ben je benieuwd hoe jouw visie of idee helpt bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen
voor maatschappelijke vraagstukken? Ontdek het met open innovatieprogramma
Gelderland Arbeidswijs!

In Gelderland Arbeidswijs ontwikkel je in een aantal maanden een innovatief idee tot
werkend product of dienst. Je start vanuit een bepaalde gedachte, visie of een beginnend
idee en gaat in teamverband aan de slag om dit werkelijkheid te maken. Provincie
Gelderland werkt hiervoor samen met STUDIO.WHY. Tijdens dit programma werken we
online met andere teams samen en onderneem je verschillende stappen om je idee te
realiseren.

Kraak het lerarentekort! 
Dit jaar richt Gelderland Arbeidswijs zich op het verkleinen van het lerarentekort. Een
urgent thema: zonder vakdocenten kunnen studenten niet worden opgeleid. Er zijn
verfrissende ideeën nodig om dit tekort te verkleinen.
Meer weten? Kijk hier.

Programma Regionale aanpak voortijdig
schoolverlaten 2020-2024 in de

startblokken

Op 22 september 2020 heeft het college van Doetinchem positief besloten op het
programma Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten ‘Jongeren op de juiste plek.
Voorkomen van voortijdig schoolverlaten en betere begeleiding naar werk 2020-2024’.

De voorzitter van het College van Bestuur van het Graafschap College, M. Koster (rechts) en
wethouder M. Sluiter van de gemeente Doetinchem (links) ondertekenden de aanvraag namens de
regio. Zij zijn positief over de gezamenlijke aanpak die er nu ligt en waar breed draagvlak voor is.

Alle betrokken partijen - het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs,
Profijt en de regiogemeenten via LerenWerkt - spreken met dit programma uit dat ze
samen verantwoordelijk zijn voor alle kwetsbare jongeren en potentiële voortijdige
schoolverlaters. Vanzelfsprekend wordt er zorgvuldig gekeken naar ieders
verantwoordelijkheden en wettelijke taken. Lees verder…

Geslaagd webinar Leven Lang
Ontwikkelen in het kader van Kracht

van de Regio

Op 27 oktober werd in het kader van Kracht van de Regio door 8RHK een webinar
verzorgd over:

Leven Lang Ontwikkelen hoe organiseer je dat in partnerschap?

Op verzoek van het ministerie van LVN nam programmaregisseur onderwijs en
arbeidsmarkt, Caroline Termaat zo’n 30 deelnemers mee in hoe aan LLO, één van de
speerpunten van de thematafel onderwijs en arbeidsmarkt, in de Achterhoek in
gezamenlijkheid vorm wordt gegeven.

Na haar prestentatie konden de aanwezigen deelnemen aan vier break-out sessies. Drie
hiervan stonden in het teken van regionale initiatieven. Zo kwamen LLO in het
beroepsonderwijs (van AT Techniekopleidingen en Graafschap College), Het Grensland
College en het Onderzoek afstandsleren in de Achterhoek tijdens Covid-19 (door Iselinge
Hogeschool) aan bod.

Organisatie en deelnemers kijken terug op een geslaagde online bijeenkomst.
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Arbeidsmarktinformatie

Aantal WW-uitkeringen in september gedaald in de Achterhoek
Eind september verstrekte UWV in de Achterhoek 3.873 WW-uitkeringen. Dat zijn er 211
minder dan eind augustus en betekent een daling van 5,2%. Daarmee is de daling in deze
regio sterker dan de landelijke afname met 4,5%.
Ondanks de daling van afgelopen maand ligt het aantal uitkeringen in de Achterhoek nog
altijd hoger dan in september 2019. Dit komt vooral door de sterke toename in de eerste
maanden van de coronacrisis, in maart en april van dit jaar. In de Achterhoek ligt het
aantal WW-uitkeringen nu 18,2% hoger dan een jaar eerder, dat zijn bijna zeshonderd
uitkeringen meer. Landelijk is die stijging met 19,3% nog wat sterker.

Zie voor meer informatie de Nieuwsflits arbeidsmarkt Gelderland september 2020

De bouwsector lijkt tot nu toe minder hard getroffen dan veel andere sectoren. De
personeelstekorten van begin dit jaar zijn wel afgenomen. Toch zijn vakmensen nog
steeds erg gewild in Gelderland, zoals loodgieters, schilders, elektriciens en
bouwarbeiders afbouw. Meer informatie staat in de UWV barometer arbeidsmarkt Bouw:
https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/sector/bouw/

Coronacrisis van grote invloed op de arbeidsmarkt regio Achterhoek
De coronacrisis heeft flinke impact op de arbeidsmarkt. Ondanks de dempende werking
van steunmaatregelen, is het aantal WW-uitkeringen in de eerste maanden van de crisis
toegenomen en het aantal banen en vacatures gedaald. Ook in de komende periode zal
deze tendens zich voortzetten. Daarbij zijn er grote verschillen naar sector en beroep. Dat
valt op te maken uit de jaarlijkse UWV-publicatie Regio in Beeld voor de regio Achterhoek.
In deze editie staat de impact van corona op de regionale arbeidsmarkt centraal. Het
rapport gaat in op de ontwikkeling van banen en  vacatures, op veranderingen in het
aanbod van werkzoekenden en wat dat betekent voor kansen en knelpunten op de
arbeidsmarkt.

Bron: UWV

Update cijfers stagetekorten op de SBB website
Op 22 oktober publiceerde SBB de nieuwe cijfers over de tekorten aan stages en
leerbanen. Er wordt landelijk een toename van 9% gezien in het aantal studenten dat nog
een stage of leerbaan zoekt. Per regio en per opleiding zijn er echter grote verschillen.

Toename van het aantal tekorten
Het landelijk tekort aan stages en leerbanen steeg afgelopen maand naar 20587. In
september was dat aantal nog ca. 19000. Er kwamen 3482 nieuwe tekorten bij en 1791
tekorten werden opgelost. De grootste toename in de tekorten in de afgelopen maand is
te zien bij de marksegmenten Zorg, Winkelambacht en Gastvrijheid.
In de Achterhoek zijn 29 tekorten geregistreerd, het grootste tekort is te zien bij het
marktsegment Orde en Veiligheid. De aantallen tekorten aan stages en leerbanen zijn
volop in beweging. Dagelijks lossen we tekorten op, maar er komen ook nieuwe tekorten
bij. Wij nodigen de scholen uit om hierover met ons in gesprek te blijven en actuele
ontwikkelingen met ons te delen.

Onzekerheid over ontwikkeling tekorten
Mede door de strengere maatregelen van het kabinet om het aantal besmettingen met
Covid-19 terug te dringen dreigt het tekort aan stages en leerbanen verder op te lopen.
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