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Schilder Noom: ‘Teklit straalt trots uit zodra hij onze
bedrijfskleding aan heeft’
Deze zomer krijgt Teklit Berhanemeskel Mebrathu uit Eritrea van directeur Johan Noom van
schildersbedrijf Noom bv te Sint Maartensdijk een jaarcontract om te ondertekenen. Het contact ontstond
toen Teklit in september 2016 na bemiddeling van de gemeente Tholen één dag per week een
werkervaringsplek kreeg. Noom: “Op die manier konden we in de praktijk er achter komen of ons ambacht
door ons wel aan hem over te dragen is. Het was een totaal nieuwe situatie voor ons.” Lees meer.

Aanvalsplan krapte arbeidsmarkt: vacatures invullen met
ongebruikt Zeeuws arbeidspotentieel
Aan de slag in Zeeland|Arbeidsmarktregio Zeeland gaat per derde kwartaal van dit jaar er voor zorgen dat
in de komende twee jaar het Zeeuwse bedrijfsleven wordt bediend met de invulling van vierhonderd
langdurige vacatures voor laaggeschoold werk. Dit gebeurt door gebruik te maken van een arbeidspotentieel dat nog niet of nauwelijks is benut: de bijna veertienduizend Zeeuwen die een WW- of
bijstandsuitkering ontvangen. Lees meer.
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Netwerkborrel 22 juni geeft
concreet vervolg aan
symposium 'Meer diversiteit...'
Tijdens het symposium ‘Meer diversiteit in het
Zeeuws bestuur, toezicht en management ’ van 9
maart in het stadhuis in Middelburg (foto) is een
lijst opgesteld met namen van potentiële
kandidaten. Lees meer.

Wat wil en doet de campagne 'Diversiteit loont!' eigenlijk?
Om aan iedereen het streven van de campagne ‘Diversiteit loont!’ helder uit te leggen is een tekenfilmpje
gemaakt. Kort en krachtig wordt uitgelegd wat de campagne inhoudt en wat bedrijven of organisaties
ervan kunnen verwachten. De animatie van anderhalve minuut is te vinden op www.youtube.com.
Wilt u met uw bedrijf ook het Charter Diversiteit ondertekenen, er meer over weten of meer informatie over
‘Diversiteit loont!’ krijgen? Ga dan naar www.adbzeeland.nl/diversiteit-loont of neem contact op via
info@adbzeeland.nl of tel. (0113) 397 171.

Statushouders en de Zeeuwse
arbeidsmarkt
De vaste informatiepagina over statushouders en
de Zeeuwse arbeidsmarkt biedt u deze keer een
kort verslag van de Meet & Greet van het COA
en de Zeeuwse gemeenten (foto). Verder onder
meer: het opzetten van een leerwerktraject voor
statushouders op mbo3-niveau, de laatste
IntegratieBarometer en nieuws over de
instroombijstand van statushouders. Lees meer.

Nieuwe cijfers banenafspraak in Zeeland
De Regionale Trendrapportage banenafspraak over het vierde kwartaal van 2017 is verschenen. Hieruit
blijkt dat in Zeeland sinds 1 januari 2013 521 extra banen zijn gecreëerd voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Lees meer.
Een schematische weergave van de Zeeuwse cijfers rond de banenafspraak, maar ook van andere
indicatoren zoals bijstandsuitkeringen en voortijdige schoolverlaters, vindt u voortaan op een speciale
pagina van de website: Kerncijfers.
Wilt u alles weten over de banenafspraak en de quotumregeling voor overheidsinstanties? Bekijk dan het
Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten van het ministerie van SZW, dat in
april in een geactualiseerde versie is verschenen.
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Subsidie voor werkgevers die duurzame inzetbaarheid van
medewerkers bevorderen
Werkgevers kunnen in 2018 en 2019 ESF-subsidie aanvragen voor maatregelen die de duurzame
inzetbaarheid van hun personeel vergroten. Lees meer.
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