Oplegger ondertekening intentieovereenkomst PIM Werkt
Het realiseren van een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen is
in Meierijstad een speerpunt van beleid. Omdat werk daar in een belangrijke mate
aan bijdraagt, streeft de gemeente Meierijstad er naar om in 2025 alle inwoners
die kunnen en willen werken werkgelegenheid te bieden. Hiervoor is de gemeente
in 2017 het project Participeren in Meierijstad (PIM) gestart waarin wij inwoners
met een loonwaarde tot 80% een garantie bieden op werk.
In onze ambitie gaan wij nu een stap verder en willen in de komende 5 jaar alle
inwoners in Meierijstad een garantie bieden op werk. Om deze droom invulling te
kunnen geven is het belangrijk dat we gaan werken aan een ontschotte
arbeidsmarkt in Meierijstad. Daarnaast bouwen we ook verder aan de parallelle
arbeidsmarkt om schommelingen op de reguliere arbeidsmarkt op te vangen en
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te kunnen bieden. Dit doen we
samen met onze lokale en regionale partners.
Begin 2021 starten we het mobiliteitscentrum PIM WERKT. Dit wordt één (fysiek)
loket waar werkgevers, werknemers en werkzoekenden terecht kunnen met
vragen over werk, loopbaan, ontslag, zijinstroom, werk-naar-werk en scholing.
Een voorportaal van waaruit iedereen gericht wordt doorverwezen naar de juiste
organisatie en dienst in onze gemeente of in de regio.
PIM WERKT is een versterking van ons Werkgeverservicepunt (WSP). WSP PIM
WERKT (voorheen Frisselstein) is onderdeel van WSP Noordoost Brabant / het
Regionaal Werkbedrijf en daarmee onderdeel van de regionale arbeidsmarktregio
Noordoost Brabant Werkt.
Om ontslagen te voorkomen is het belangrijk om de mobiliteit van werknemers
van krimp- naar groeisectoren vroegtijdig op gang te brengen. PIM Werkt gaat
hier pilots in opzetten en doet om die reden ook mee aan de lopende regionale
pilot Van werk naar werk. Bij van werk naar werk projecten gaan wij ook
samenwerken met landelijke en regionale uitzendorganisaties. Daarnaast zal een
intensieve samenwerking ontstaan met het op te richten regionale mobiliteitsteam
Noordoost-Brabant. Doordat wij onderdeel zijn van deze regionale samenwerking
zijn onze activiteiten schaalbaar en willen we ook een bijdrage leveren om
vergelijkbare dienstverlening als PIM WERKT ook op andere locaties in de regio
te realiseren en zo overal een plus op de huidige dienstverlening voor inwoners,
werknemers en werkgevers mogelijk te maken. Hiermee bouwen wij mee aan een
stevige regionale infrastructuur voor mobiliteit op regionaal niveau
(arbeidsmarktregio Noordoost Brabant).
Om de samenwerking tussen onze lokale en regionale partners zichtbaar te
maken ondertekenen wij gezamenlijk een intentieovereenkomst.
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