Nieuwsbrief - Nummer 20 - September 2018

Tholen Ontmoet: inspiratie voor een inclusief Tholen
De IJsbaan van Sint-Annaland is in deze nazomerse dagen een frisgroen grasland aan de rand van
het Thoolse dorp. Vrijdagmiddag 7 september was deze IJsbaan het toneel van de eerste editie van
Tholen Ontmoet, een sociaal-cultureel evenement waar zo’n vierhonderd Tholenaren op af komen,
verspreid over middag en avond. Een impressie in woord en beeld. Lees meer.

Regioplan: zes acties voor verbetering relatie GGZ - arbeidmarkt
Er staan zes acties op stapel om de arbeidsmarktpositie van psychisch kwetsbare mensen in Zeeland
te verbeteren. Het doel is dat zij minder geïsoleerd zijn en volwaardig kunnen meedraaien in de
maatschappij. Lees meer.

UWV Inspiratiedag voor werkgevers
Zeeuwse werkgevers zijn de graag geziene gasten op de Inspiratiedag van UWV (in
samenwerking met VNO-NCW Brabant Zeeland) op 20 september in CineCity XL in
Vlissingen. Lees meer.

Eenmalige subsidie voor technisch-mkb met personeelstekort én goed
idee
Heeft u een technisch mkb-bedrijf en een tekort aan geschoold personeel? Heeft u ideeën over hoe
belemmeringen bij het investeren in scholing en ontwikkeling zijn weg te nemen? Denk mee over
oplossingen met de subsidieregeling 'MKB Idee'. U kunt tot uiterlijk 20 september a.s.
uw aanvraag indienen.

Aanvalsplan krapte arbeidsmarkt maakt deel uit van Regiodeal
Op 3 juli boog het college van Gedeputeerde Staten zich over alle initiatieven (fiches) die deel gaan
uitmaken van de Regio-envelop Zeeland, waarin de 35 miljoen euro (de Regiodeal met het Rijk) voor
de verbetering van het Zeeuwse woon- en werkklimaat worden besteed. Lees meer.

Statushouders en de Zeeuwse arbeidsmarkt
De vaste informatiepagina over statushouders en de Zeeuwse arbeidsmarkt biedt u deze keer een
samenvatting van de voornaamste wijzigingen in het inburgeringsbeleid (wettelijk voorzien in medio
2020), een terugblik (met 'naslagwerk'!) op de expertisebijeenkomst over Eritrese statushouders in
Zeeland (Goes, 25 juni) en nieuws over subsidie van Instituut GAK voor goede ideeën. Lees meer.

Zeeuwse aanvraag voor ESF-subsidie 'Duurzame Inzetbaarheid'
binnenkort de deur uit
In de maand oktober van dit jaar kan ESF-subsidie worden aangevraagd voor de ontwikkeling en/of uitvoering van
maatregelen die de langdurige inzetbaarheid van medewerkers in een regio en/of sector bevorderen. Lees meer.

Waar vind je tegenwoordig
nog een goede...
fietsenmaker?
Op 21 augustus twitterde Toine Witters,
manager werkgeversdienstverlening bij
UWV: “Zometeen ontvangen 7
werkzoekenden met arbeidsbeperking
van @UWVnl #Zeeland uit handen van
gedeputeerde @JoAnnesdeBathun
certificaat fietstechnicus. Alle 7 gaan betaald
aan de slag in een mooie baan bij een
fietsenmaker.” Al eerder schreef de PZC
een artikel (met deze foto van Peter Nicolai)
over een van deze zeven fietsenmakers, die
aan de slag is gegaan bij Neptunus
Tweewielers in Cadzand.

Nieuwe cijfers banenafspraak in Zeeland
De Regionale Trendrapportage banenafspraak over het eerste kwartaal van 2018 is verschenen. Hieruit blijkt dat
in Zeeland sinds 1 januari 2013 569 extra banen zijn gecreëerd voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Lees meer.

Kennisdocument over Wet tegemoetkomingen loondomein
Sinds januari 2017 is de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) van kracht. In deze wet zijn drie
nieuwe tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers geïntroduceerd om mensen met een
kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Lees meer.

Gewijzigde samenstelling Zeeuwse Werkkamer
De Zeeuwse Werkkamer is na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 van samenstelling
veranderd. Paula Stoker is als nieuwe wethouder van de gemeente Terneuzen de opvolger van Cees
Liefting. De huidige samenstelling van de Zeeuwse Werkkamer vindt u hier.
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