
Project Eigenaar Doelstelling 
2019 Doelgroep Activiteiten Kosten Informatie en aanmelden

Jobhunting UWV 50

Reguliere werkzoekenden 
en werkzoekenden met 
een arbeidsbeperking 
vanuit UWV-bestand

Extra matches tussen werkgevers en werkzoekenden 100% PRAZ- subsidie
UWV Werkbedrijf:  

Joop van der Burgt, 06-21302151,  
joop.vandeburgt@uwv.nl

Versterken 
aanpak  

statushouders

WSP  
Ooster- 
schelde- 

regio

50
Statushouders in de  
Oosterschelderegio

Een specifieke jobhunter voor statushouders voor het 
werven van banen; daarnaast is er een jobcoach voor 

individuele coaching om de statushouders “werk-klaar te 
maken” en om ook aan het werk te blijven

100% PRAZ- subsidie

WSP Oosterschelderegio:  
Marcel Flikweert, 06-36083485,  

m.flikweert@grdebevelanden.nl

Impuls voor 
horeca, 

toerisme en 
leisure

Orionis  
Walcheren

50

Bijstandsgerechtigden  
Orionis; deelname vanuit 

andere subregio’s en 
partners ook mogelijk

Binnen de eigen werkleeromgeving ‘interventie-klassen’ 
organiseren voor horecaberoepen; in max. 8 weken 
basis vaardigheden leren die aansluiten bij de vraag 

van de ondernemers, inclusief algemene werknemers-
competenties; sluitende afspraken met werkgevers over 

de doorstroom naar dienstverbanden 

100% PRAZ- subsidie 
Orionis Walcheren:  

Martin Weeda, 06-51248921,  
mweeda@orioniswalcheren.nl

Competensys
WSP 

Zeeuws- 
Vlaanderen

50
Het uitkeringsbestand van  

Zeeuws-Vlaanderen  
(1750 mensen)

Het ICT-systeem voor registratie/matching van werk-
zoekenden Competensys brengt competenties in kaart, 
waardoor er extra plaatsingen bij werkgevers ontstaan

100% PRAZ- subsidie
WSP Zeeuws-Vlaanderen:  

Ronald de Back, 06-51441500,  
r.de.back@wspzvl.nl

KICK RBL 35

Vroegtijdig 
schoolverlaters; via RBL’s  

Oosterschelderegio, 
Walcheren en  

Zeeuws-Vlaanderen

Jongeren begeleiden door de inzet van extra coaching 
met individueel plan/actie richting werk/opleiding 

als resultaat; korte, intensieve begeleiding: 4 weken, 
2 dagen per week met verschillende activiteiten; 

valkuilen en kwaliteiten worden in kaart gebracht door 
een educatiemeter; sport (bijvoorbeeld kickboksen) 

is een vast onderdeel; dienstverlening vanuit 
schuldhulpverlening, WSP e.a.

100% PRAZ- subsidie
RBL Walcheren:  

Hans Poortvliet, 06-46265759,  
h.poortvliet@middelburg.nl

Interventie-
klassen

PRAZ 40

Zeeuwen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt: 
bestanden van alle 

partners van Aan de slag 
in Zeeland; een kandidaat 
is fysiek in orde, bereid om 
te leren/luisteren en heeft 

basiskennis  
Nederlandse taal

Zeeuws opschalen van andere succesvolle 
leerwerktrajecten; verdere bepaling in 3e kwartaal 2019  

 
Lopend traject: Horeca Orionis (in max. 8 weken 

binnen de leerwerkomgeving van Orionis Walcheren 
opleiden tot horecaberoepen); kandidaten zijn in het 

bedrijfsrestaurant op maandag, dinsdag en woensdag 
van 8.00-16.30 uur (wanneer deze dagen niet passen, kan 

evt. maatwerk geleverd worden)

Nader te bepalen;  
PRAZ-subsidie 

beschikbaar voor Horeca 
Orionis, voor kandidaten 

buiten Walcheren: 
nader te bepalen; eigen 

bijdrage: 8 weken 
behoud van uitkering en  

reiskosten naar 
Vlissingen

Kandidaten voor Horeca Orionis 
kunnen worden aangeboden door 

cv en korte motivatie te sturen 
naar: ezaal@orioniswalcheren.nl; 
zij worden uitgenodigd voor een 
gesprek met de trajectbegeleider 

en werkbegeleider om 
haalbaarheid van het traject in  

te schatten

Nieuw te starten klassen via 
PRAZ: Eva Jeremiasse,  

06-81121487, e.jeremiasse@goes.nl

Ontmoe-
tingen met 
100% baan-

garantie

UWV 70
Werkzoekenden vanuit alle 

partners van  
Aan de slag in Zeeland

In maart 2019 is gestart met het arrangeren van een reeks 
van ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden 
met de intentie iedere ontmoeting te laten leiden tot een 

match. Dit project sluit af tijdens de Contacta (5-7 nov. 2019) 

100% PRAZ- subsidie
UWV:  

Jolanda van de Ven, 06-11772987,  
jolanda.vandeven@uwv.nl

Werken in de 
techniek

Centricity24 30

Statushouders, 
uitkeringsgerechtigden, 

vroegtijdig schoolverlaters; 
alle kandidaten die 
aangeven graag in 

de techniek te willen 
werken mogen worden 

uitgenodigd voor de 
informatiedagen die 
regelmatig gegeven 

worden 

Samenwerking van 3 partijen, gebundeld in het 
Techniekhuis in Goes: Centricity24, InstallatieWerk en 

BouwMensen; op basis van een informatie- en inloopdag 
kiezen kandidaten voor max. 3 techniekrichtingen, 

waarna  2 weken kennismaking met dit of meer 
vakgebied(en) in de leerwerkomgeving van het 

Techniekhuis; het persoonlijk opleidingsplan hierna 
varieert van 2 tot 26 weken (gemiddeld 13 weken): 

vooral trainen van praktische vaardigheden en 
arbeidsvaardigheden, ook tijdens stage; na dit interne 

opleidingstraject krijgt de kandidaat een contract 
aangeboden en na de werkstart is er de mogelijkheid 

om een BBL-opleiding te volgen; voor statushouders is 
bijv. extra taalondersteuning mogelijk en alle kandidaten 

kunnen tijdens dit maatwerktraject hun VCA halen

100% PRAZ-subsidie 
voor opleiding en tra-

jectbegeleiding,
eigen bijdrage: 2-26 
weken behoud van 

uitkering en reiskosten 
naar Goes

Centricity24:  
Vitas Parinussa, 06-11291346,  
v.parinussa@centricity24.nl

Statushou-
ders in de 

zorg
Scalda 30

Statushouders vanuit alle 
WSP’s; VluchtelingenWerk 
verzorgt in samenwerking 

met gemeenten ook 
aanmeldingen

Het mogelijk maken dat statushouders werken en leren in 
de zorg op niveau 1, zodat ze kunnen werken bij zorg-
boerderijen en thuiszorginstellingen; Nederlandse taal 

en extra begeleiding zijn belangrijke onderdelen van dit 
BBL-opleidingstraject, waardoor de kandidaat meteen een 

dienstverband heeft

100% PRAZ- subsidie 
voor opleiding en 
trajectbegeleiding

Scalda: Michel Meulmeester, 
06-11623275, 

 mmeulmeester@scalda.nl

Werken in de 
zorg

ViaZorg 80

Statushouders, 
uitkeringsgerechtigden, 

vroegtijdig schoolverlaters, 
scholieren van  

PrO/VSO-scholen

ViaZorg verricht functiecreatie bij zorgwerkgevers door 
een screening uit te voeren om nieuwe taken te creëren 
door (zinvol) laaggeschoold werk uit bestaande functies 

te halen; zorgorganisaties kunnen op basis van deze scan 
de functies openstellen voor werkzoekenden met een 
uitkering (ca. 16 uur per week); opleidingen worden zo 

praktisch mogelijk ingericht

100% PRAZ- subsidie 
voor opleiding en 
trajectbegeleiding

ViaZorg:  
Jelmer Holm, 06-38441565,  

j.holm@viazorg.nl

Flexibele 
ruimte

PRAZ

Er is nog subsidie om nieuwe projecten op te starten of 
bestaande bij te sturen om de 400 vacature-invullingen te 
behalen; projecten moeten aansluiten bij de vraag van de 
werkgever en de mogelijkheden van de werkzoekenden

Nader te bepalen; 
PRAZ-subsidie  

beschikbaar

PRAZ:  
Eva Jeremiasse, 06-81121487,  

e.jeremiasse@goes.nl

Aanvalsplan krapte Zeeuwse arbeidsmarkt
Het vervullen van 400 extra openstaande vacatures door Zeeuwse werkzoekenden

Dit project bestaat uit 10 deelprojecten die hieronder kort staan beschreven. Maak er waar mogelijk gebruik van en sluit aan met jullie kandidaten! Het Projectteam Regiofiche 
Arbeidsmarktregio Zeeland (PRAZ) coördineert dit project. Let op: alle kandidaten die voorgesteld worden voor deze PRAZ-trajecten (eigen of extern) dienen in het eigen klantvolgsysteem als  
‘PRAZ’ gelabeld te worden. De plaatsingen worden achteraf gecontroleerd door de accountant voor de subsidie.
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