Stand van zaken projecten Actieplan Werk(t)

In 2021 heeft de gemeente Steenwijkerland een convenant met de Werkcoöperatie de
Middencirkel gesloten om samen de pilot Stapelbanen te gaan uitvoeren. Samen hebben wij
een puzzelmodule laten ontwikkelen waar kandidaten op basis van hun interesses,
competenties en persoonlijke situatie hun eigen stapelbaan bij elkaar kunnen puzzelen. De
puzzelmodule geeft ook nog eens duidelijkheid over het inkomen. De puzzelmodule is
inmiddels gelanceerd en wordt ook steeds beter gevonden door werkgevers en kandidaten! Geïnteresseerd? Kijk
eens op www.stapelbanensteenwijkerland.nl. Er zijn een groot werkgevers aangesloten bij het concept die hun
vacatures aanbieden via de puzzelmodule. Bovendien deelt ook het Werkgevers Service Punt (WSP) haar
vacatures met het projectteam. Inmiddels worden de eerste gesprekken met kandidaten gevoerd.

In 2021 hebben we gezamenlijk met de initiatief-nemende horecabedrijven ons sterk ervoor
ingezet om een doorstart te maken met dit project. - We gaan voor een totaalconcept.
Specifiek hebben we het over een aantrekkelijk onderwijsaanbod (2 jaar BBL in 1 jaar te halen),
les op locatie, gebieds-gebonden verdiepingslessen, huisvesting en vervoersmogelijkheden in
het prachtige Weerribben-Wieden. –
De afgelopen maanden hebben we ons samen met de ondernemers ervoor ingezet om al deze aspecten van het
Horeca College te realiseren. We hebben moeten constateren dat er op dit moment nog teveel risico’s en
onzekere factoren zijn om in september dit jaar met een totaalconcept te kunnen starten. Dit betekent dat we
weliswaar niet kunnen starten op 1 september, maar we zetten ons actief in om wanneer mogelijk met een groep
leerlingen te starten met een totaalaanbod dat aantrekkelijk is voor de leerlingen en de bedrijven.

RPA staat voor Regionale Praktijk Academie. Wat is het ? In het kort? Werkgevers verenigen
zich in een collectief, samen leiden zij talenten op en binden hen aan onze regio. Het RPA
is een opleidingsbedrijf dat voor de aangesloten leden gemotiveerde leerlingen op Mboniveau, via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL), opleidt. Dit zorgt voor een win-win
situatie.
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arbeidskrachten en de leerlingen van een prachtige carrière in de techniek. De leerlingen
komen in dienst bij het RPA. De RPA werkt samen met het Deltion College als diplomerende school. Wij gaan in
september ’22 starten met de eerste opleidingen voor installatietechniek en procestechniek. De eerste
aanmeldingen zijn een feit! Meer weten? www.regionalepraktijkacademie.nl
NExT (Network for he Exchange of Talent) is een consortium van internationale toonaangevende
bedrijven in de regio. De initiatiefnemers zijn Royal Huisman Shipyard, Agrifac en ELEQ. De
primaire activiteit van NExT is om (internationaal) toptalent talent naar de regio te halen en
deze talenten een aantrekkelijk ontwikkel- en werkprogramma aan te bieden zodat zij zich hier
blijvend vestigen. Met NExT willen wij de regio Zwolle neerzetten als een economisch vitale
regio die op de internationale markt kan concurreren. De regio beschikt over sterke mondiaal opererende
bedrijven. Het beschikken over voldoende (hoogwaardig) arbeidskracht is belangrijk om deze bedrijven in onze
regio te behouden. In een tijd waarin bedrijven het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben, is het nodig om de
handen ineen te slaan. Met een sterk collectief als NExT waarin de bedrijven, onderwijs en overheid samen

optrekken en huisvesting, scholing, uitwisseling en een aantrekkelijke baan en carrièreperspectief bieden, zijn
wij in staat internationale talenten naar de regio te halen en te behouden. En de regionale talenten te behouden
door ze een internationale carrière te bieden bij de NExT leden. In de komende vier jaar wil NExT 90 talenten
aantrekken en behouden voor de aangesloten leden.
In 2021 hebben we voor NExT het eerste succes mogen vieren. Vanuit NExT Services (onderdeel van NExT) hebben
we een eerste expat, werkzaam bij ELEQ, begeleidt bij het zogenaamde ‘onboarding proces’. Denk daarbij aan
praktische hulp met betrekking tot alle administratieve zaken, maar ook een introductietour van ons gebied en
taalles. Meer weten over NExT? Kijk op www.steenwijkerland.nl/next

