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WW in Gelderland verder gedaald

Het aantal WW-uitkeringen is in Midden-Gelderland in november verder gedaald, maar
ligt nog wel een stuk hoger dan een jaar geleden. Het aantal vacatures ligt nu lager dan
vorig jaar. Daardoor is nu ook de spanning op de arbeidsmarkt een stuk lager dan een
jaar geleden. Dat wil zeggen dat de arbeidsmarkt over het algemeen minder gunstig is
voor mensen die werk zoeken. Van de Gelderse regio’s is alleen in FoodValley en
Rivierenland nog sprake van een krappe arbeidsmarkt. In de andere regio’s is de
spanning gemiddeld. Dat geldt niet voor alle beroepen. Goede kansen zijn er nog steeds
in de zorg, techniek en ICT en enkele speci�eke beroepen die regionaal kunnen
verschillen.

Aantal WW-uitkeringen in Gelderland in november verder gedaald
In november is het aantal WW-uitkeringen in Gelderland verder gedaald. Telde de WW in
Gelderland eind oktober nog 28.585 uitkeringen, eind november waren dat er nog 27.946:
639 minder. Dat betekent een daling van 2,2%. Daarmee daalde de WW in Gelderland in
november veel sterker dan landelijk (-0,7%).
Vergeleken met een jaar geleden is de WW in Gelderland nog wel hoger. Maar de stijging
van 13,8% over het afgelopen jaar is aanzienlijk lager dan de landelijke stijging van 21,4%.

Dalende WW en stijgende vacatures: meer kansen op werk
Doordat dit jaar de WW is gestegen en het aantal vacatures is afgenomen, is ook de
spanning tussen de vacatures en werkzoekenden afgenomen. Was de spanning op de
arbeidsmarkt in het derde kwartaal van 2019 in alle Gelderse regio’s nog krap, in het
derde kwartaal van dit jaar is dat alleen nog het geval in FoodValley en Rivierenland. In de
overige regio’s van Gelderland is de spanning op de arbeidsmarkt gemiddeld. Doordat in
het derde kwartaal het aantal WW-uitkeringen afnam en het aantal vacatures weer licht
steeg, nam de spanning wel weer iets toe.

Maar ook als de spanning gemiddeld is, geldt dat niet voor álle beroepen. Voor sommige
beroepen is de spanning nog steeds (zeer) hoog en zijn de kansen op werk dus (zeer)
gunstig. Dat geldt bijvoorbeeld voor vrachtwagenchau�eurs, bouwarbeiders afbouw en
(assistent)accountants. Verder hebben werkgevers momenteel moeite om personeel te
vinden voor verschillende beroepen in de:

Zorg, zoals wijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden
individuele gezondheidszorg.
Techniek, bijvoorbeeld verschillende soorten monteurs, werkvoorbereiders en
loodgieters.
 ICT, zoals netwerkspecialisten, programmeurs en securityspecialisten.
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Ook in andere beroepen zijn er mogelijkheden om aan het werk te komen. UWV bracht
onlangs een overzicht uit van beroepen met minimaal een gemiddelde kans op werk.
Bekijk het overzicht 'Kansrijke beroepen' van 15 december 2020
 
Bron: UWV
 

Sterk Techniekonderwijs ook in deze tijd
volop in beweging.

Ook in deze tijd van corona bleef Sterk Techniek, regio Achterhoek Noord Twente, volop
in beweging. De meeste lessen konden doorgaan en ook bedrijven bleven bereid om
leerlingen toe te laten om de nieuwe generatie kennis te laten maken met de echte
praktijk om onderdelen uit het schoolexamen af te sluiten binnen de technische
bedrijven (hybride leren).
  
Achter de schermen is veel ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van simulatoren.

De lassimulator en de verfspuitsimulator 
De ontwikkelingen in nieuwe technieken en technologie gaan zo snel dat het voor
scholen onmogelijk is om steeds te beschikken over alle gewenste apparatuur en
machines. Dit is voor een groot deel op te lossen door samenwerking te zoeken met
bedrijven die wel over deze nieuwe middelen beschikken en die bereid zijn om leerlingen
een hybride leerplek te bieden.
 
Toch willen de scholen zelf ook investeren in nieuwe technieken daarom zijn inmiddels
met de Sterk Techniek subsidie een aantal simulatoren aangeschaft waarmee de
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leerlingen, ook de leerlingen uit het basisonderwijs, op een realistische wijze kunnen
ervaren hoe het is om op een heftruck te rijden in een logistiek bedrijf, in een
professionele verfspuitcabine onderdelen van een auto of deuren en kozijnen te spuiten
of onderdelen van een werkstuk aan elkaar te lassen. De beleving die leerlingen hiermee
ondergaan is zeer realistisch en leerlingen ervaren zelf welke vaardigheden je moet
ontwikkelen om deze werkzaamheden in een echte omgeving te kunnen uitvoeren. 

Meer informatie over Sterk Techniek Onderwijs vindt u in dit �lmpje en de infographic.  
 

Convenant uitbreiding
stagemogelijkheden Achterhoek

1 december jl. tekenden Innovatiehub en SmartHub Achterhoek een convenant voor
strategische samenwerking gericht op nog meer en nog betere stage- en
afstudeermogelijkheden in de Achterhoek. Onderwijsinstellingen HAN, Saxion en
Graafschap College onderschrijven dit convenant en vinden leren in de praktijk essentieel
voor het goed opleiden van een student, zeker in deze periode van snelle technologische
ontwikkelingen. Het convenant moet leiden tot nieuwe innovatiehubs en nog meer
kansen voor studenten op een goede stage- of afstudeeropdracht in de Achterhoek. 

Lees het hele artikel op SmartHub.nl

Resultaten 3de VNO Corona
Ondernemerspanel
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Vorige week is het derde rapport verschenen van het VNO Corona Ondernemerspanel
uitgevoerd door VNO NCW, OostNl en Provincie Gelderland.
 
Lees hier het persbericht en download de factsheet Achterhoek.

De opnames van De Grote Megamini
Techniekdag Quiz-Challenge-Spel-Show

zijn van start!

VNO-NCW Midden organiseert jaarlijks de vijf techniekdagen met verschillende partners
in Gelderland. De techniekdagen worden georganiseerd om scholieren kennis te laten
maken met de wereld van techniek en de instroming met techniek te bevorderen. Dit jaar
kunnen helaas de reguliere techniekdagen niet doorgaan. Daarom is er een Gelders
alternatief bedacht door VNO-NCW Midden en de partners van de regionale
techniekdagen namelijk De Grote Megamini Techniekdag Quiz-Challenge-Spel-show. Er
komen zeven verschillende a�everingen waar verschillende duo’s van middelbare
scholen uit Gelderland de strijd met elkaar aan gaan. Elke a�evering laat een andere
wereld van techniek zien. De opnames zijn 12 december van start gegaan!

Lees het hele artikel hier.

Regio Deal Achterhoek werkt als
vliegwiel voor de markt en vergroot de

welvaart

Juli 2019 sloot de Achterhoek samen met provincie Gelderland als één van de eersten een
Regio Deal met het Rijk. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
investeerde € 20 miljoen, met daarbij de eis dat bedrag te verdubbelen als regio. Ruim
een jaar verder en circa 40 projecten lopend, toont een tussentijdse evaluatie aan dat we
goed draaien als regio. De projecten met Regio Deal ondersteuning, komen zelfs met 72%
�nanciering vanuit samenwerkingspartners in de Achterhoek tot stand. Ruim boven de
gevraagde verdubbeling dus. Koen Knu�ng, DGA Marku Bouw, voorzitter VNO-NCW
Achterhoek en vice-voorzitter Achterhoek Board: “Die hoge mate van investering door
samenwerkingspartners in de regio zelf zegt iets over de betrokkenheid, dat we samen de
druk voelen om te gaan voor een betere regio, in plaats van enkel het eigen belang.”
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Lees hier het hele nieuwsbericht.

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
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