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Met KICK het tóch voor elkaar boksen
"Ik ben dit programma dankbaar. Ik realiseer me nu weer hoe mooi het leven kan zijn als je ’s
ochtends opstaat en een doel voor ogen hebt.” Dit schreef een van de deelnemers aan de laatste
editie van KICK, een cursusprogramma van acht dagen waardoor kwetsbare jongeren weer de
weg naar school of werk vinden. KICK gaat in het kader van het 'Aanvalsplan krapte
arbeidsmarkt' in 2019 en 2020 in heel Zeeland toegepast worden. Lees meer.

Wat belemmert psychisch kwetsbare mensen om te werken?
Het project ‘Verbinding GGZ-arbeidsmarkt Zeeland’ heeft ten doel de arbeidsmarktpositie van
psychisch kwetsbare mensen in Zeeland te verbeteren. Want werk zorgt er mede voor dat zij
minder geïsoleerd zijn en volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij. In de praktijk
worden echter vaak nog veel belemmeringen ervaren bij het (gaan) werken door deze doelgroep,
zowel bij werkgevers als bij cliënten zelf. Lees meer.
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Nieuws over statushouders en
de Zeeuwse arbeidsmarkt
Op de vaste informatiepagina over
statushouders en de Zeeuwse arbeidsmarkt
leest u over Tahmina uit Afghanistan (links op
de foto uit juni 2017), die door Zeeland is
genomineerd voor de Divosa-verkiezing
‘Doorzetter 2018’. Verder onder meer:
terugblik op de Najaarsbijeenkomst
Statushouders van eind november;
Erna Gaal, coördinator statushouders
voor Zeeland, blijft aan tot eind 2021,
maar haar taak zal wijzigen vanwege
het veranderende inburgeringsstelsel.

Aantal geregistreerde
werkzoekenden
Het aantal geregistreerde werkzoekenden
UWV (GWU) is een belangrijke
arbeidsmarktindicator. Op onze websitepagina Kerncijfers vindt u in grafiekvorm
onder meer de meest recente GWU-cijfers
voor de Oosterschelderegio, Walcheren en
Zeeuws-Vlaanderen. Lees meer.

ESF betaalt 100% uit voor tweejarig innovatieproject
Een meerjarig project om de toekomstmogelijkheden van schoolverlaters uit voortgezet speciaal
onderwijs en praktijkonderwijs te vergroten, is afgerond en maximaal financieel ondersteund door
het Europees Sociaal Fonds. Door het project is de samenwerking tussen partners geïntensiveerd
en is een betere aansluiting van werkmethoden binnen Zeeland bewerkstelligd. Lees meer.
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Breed offensief: eenvoudiger aan het werk met een
arbeidsbeperking
Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is van plan de wet- en
regelgeving voor zowel werkgevers als voor aspirant-werknemers met een arbeidsbeperking te
vereenvoudigen, zodat meer mensen met een arbeidsbeperking in het bedrijfsleven aan de slag
gaan. Ook de Wet banenafspraak gaat vereenvoudigd worden. Lees meer.

Spoorboekje banenafspraak: vraagbaak voor werkgevers
Om werkgevers te helpen bij het in dienst nemen en houden van werkzoekenden met een afstand
tot de arbeidsmarkt, is het Spoorboekje banenafspraak ontwikkeld. Lees meer.
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