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Geachte raadsleden,
Op 15 november 2017 hebt u ons opgedragen om proactief in te spelen op het besluit van de Provincie
in het kader van het Limburgs aanvalsplan 'Zo werkt Limburg'en u in de eerste helft van 2018 te
informeren over de stand van zaken. Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken.

Aanvalsplan arbeidsmarkt'Zo WERKT Limburg'
Het Aanvalsplan '7o WERKT Limburg! is een strategie voor een beter functionerende arbeidsmarkt en
vraagt een brede samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid vanuit werkgevers, werknemers,
onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Het aanvalsplan kent vijf
actielijnen die tezamen de breedte van de aanpak weergeven.
7. Bewustwording
De Provincie werkt aan een communicatieaanpak waarin via het instrument van 'storytelling'wordt
verteld over de economische kansen die er zijn, de nieuwe eisen die deze stellen aan Limburgers en de
stappen die we samen met alle belanghebbenden zetten om daaraan invulling te geven.

2. In Limburg doet iedereen mee
De Provincie wil onder andere de succesvolle'Limburg Aanpak', bekend van VDL Nedcar en 'Beej
Benders', toepassen in de zorgsector en de logistiek, het Convenant Bouw Limburg breed uitrollen en
samen met de arbeidsmarktregio Midden-Limburg de stille reserves helpen naar passend werk.

3. Here to stay: wonent werken en leven voor Nieuwe Limburgers
De Provincie roept actie- en expertiseteams in het leven om statushouders een duurzame plek te
geven op de arbeidsmarkt: van verblijfstatus naar werkstatus. Ook zorgt zij voor een flexibele schil
de woningvoorraad om nieuwe Limburgers en andere mensen die urgent een woning nodig hebben
snel en passend te kunnen huisvesten.
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4. Lang leve het leren
De Provincie wil met alle belanghebbenden afspraken maken over de inzet van individuele
leermiddelen, komend uit het nieuwe Regeerakkoord. Daarnaast verkennen ze de oprichting van een
Loopbaan Ontwikkelcentrum, een virtueie ontmoetingsplek voor werkzoekenden in deze i-egio.
5. Het goede voorbeeld
De Provincie Limburg wil nog meer inzetten op Social Return on Investment bij publieke investeringen,
met de realisatie van arbeidsplaatsen, stages en scholing als een van de belangrijkste onderdelen.
Kansen voor de gemeente Weert

Vanuit de arbeidsmarktregio Midden-Limburg worden ook voor de gemeente Weert kansen verkent die
het aanvalsplan 'Zo WERKT Limburg' biedt. Daarnaast vinden verkenningen plaats op de schaal van
Werk.Kom (samenwerking tussen gemeenten Cranendonck, Nederweert, Weert en De Risse Groep) en
op lokale schaal.
Substdie voor het project Scholingsfonds werkloze werkzoekenden Arbeidsmarktregio Midden-Lirnburg
Op 8 maart 2018 is doorde gemeente Roermond de beschikking van de Provincie ontvangen waarin is
besloten om de arbeidsmarktregio Midden-Limburg een projectsubsidie te verstrekken voor het proJect
Scholingsfonds werkloze werkzoekenden van € 80.750,00. Niet werkende werkzoekenden woonachtig
in Midden-Limburg kunnen voor een scholingsvoucher in aanmerking komen gedurende de periode 1
januari 2018 tot en met 31 december2079. De waarde van een voucher bedraagt maximaal €
2.500,00. Het gaat om bedrijf gerelateerde (interne) scholingen, vak (branche) erkende
certificeringen, Mbo, l lbo, Inburgering, taalcursussen. Een belangrijk uitgangspunt is de

noodzakelijkheid bij de opleiding.
Actieplan Door Inzicht aan de Siag
Op 15 maart 2018 hebben de drie Limburgse arbeidsmarktregio's, UWV en LWV het actieplan "Door
Inzicht aan de Slagl" aangeboden aan gedeputeerde Van Rijnsbergen. Met dit actieplan worden in heel
Limburg 7.350 mensen in kaart gebracht op basis van hun competenties, arbeidsvermogen en
ontwikkelpotentieel. Dit zal gebeuren door UWV en gemeenten. Daarna wordt bekeken welke
begeleiding, (maatwerk-) scholing of anderszins eventueel nodig is om deze mensen naar werk te
begeleiden. Daarnaast is ook ondersteuning van werkgevers bij de herformulering van hun vraag
onderdeel van het plan. Zij denken vaak nog in "opleicling, diploma's, etc.". Aangezien deze "ideale
karldidaLerr" irr lrct lruidigc wcrkzoekendenbestand niet voorhanden zijn, zullen de ondernemers
ondersteund moeten worden bij het vertalen van de geformuleerde functie-eísen naar matchbare
com petentieprofielen.
Uiteindelijk heeft het actieplan als doelstelling op de korte en middellange termijn voor 7.350 mensen
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de lange termijn is de doelstelling een werkwijze te ontwikkelen waarbij mensen sneller en beter naar
werk begeleid worden. Voor de arbeidsmarktregio Midden-Limburg is bij het aanbieden van het
actieplan een financieringsvraag van € 194.946 neergelegd bij de Provincie voor de uitvoering.
Verdere verkenning

Ten slotte zijn we vanuit de gemeente Weert samen met de partijen binnen Werk.Kom in gesprek met
de Provincie en wordt een verdere samenwerking verkend op de onderstaande punten:
. Doorontwikkeling van het project Kansrijk in de Wijk waarin mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt participeren en middels hun inzet een bijdrage leveren aan hun eigen

¡
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ontwikkeling, de participatiesamenleving en de leefbaarheid in de wijken.
Vroege integratie statushouders, waar we de successen van de aanpak voortkomend uit het
beleids- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders 2018 -20t9 van de
gemeente Weert mogelijk willen verbreden naar de groep niet-Westerse allochtonen.
Opstap naar werk met praktijkverklaringen waarbij mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt die geen diploma hebben, praktijkverklaringen kunnen halen bij bedrijven in de

regio. Vanuit Werk.Kom zouden we de werkgevers en werkzoekenden kunnen begeleiden in

hun opstap naar werk met Praktijkverklaringen.

Na het zomerreces staat een volgend overleg met de gedeputeerde over bovengenoemde punten
gepland eventueel aangevuld met nieuwe inzichten.
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