Nieuws van januari

| Bekijk de online versie

Kom naar vragenuur Meerjarenbeleidsplan
Graag bieden wij u de mogelijkheid om met ons in gesprek te gaan en vragen te stellen
over het meerjarenbeleidsplan 2020 2023 tijdens twee inloop vragenuren.
Dit plan staat in de komende periode op de agenda van uw gemeenteraad
(zienswijzeprocedure).
De inloop vragenuren zijn van 19.00 -20.00 op de Poppenbouwing in Geldermalsen.



maandag 27 januari (aanmelden uiterlijk vrijdag 24 januari)
maandag 3 februari ( aanmelden uiterlijk vrijdag 31 januari)

Wilt u als raadslid komen? Graag ontvangen we uw aanmelding via
secretariaat@werkzaakrivierenland.nl.
Het vragenuur gaat alleen door als er aanmeldingen zijn.
Tijdens de inloopuren kunt u uw vragen stellen aan een MT Lid en de
beleidsmedewerker.

Nomineer nu voor All-in werkgeversprijs
Iedereen in Rivierenland mag één werkgever nomineren voor de All-in
werkgeversprijs 2020. Alle werkgevers in Rivierenland die in de dagelijkse praktijk
laten zien dat ze als inclusief werkgever actief zijn, komen in aanmerking voor de
All-in Werkgeversprijs.
Ga naar de nominatiesite en nomineer een werkgever die volgens u in aanmerking
komt voor de All-in werkgeversprijs. Dit kan tot 26 februari 2020.

128000 euro voor Puur Betuws
De provincie geeft 128.000 euro subsidie voor Puur Betuws, het distributieproject
van regionale streekproducten in de korte voorzieningsketen Rivierenland. Werkzaak
vroeg deze subsidie aan samen met de gemeenten Tiel, West Betuwe, West Maas en
Waal en Culemborg.
We kunnen in 2020 met dit innovatieve project aan de slag. Het doel van de
samenwerking is om in een regio die mooie streekproducten produceert, de lokale,
circulaire en inclusieve voedsel- en arbeidsmarkt te realiseren met als doel:
1.
2.
3.
4.

om voedsel gezonder, ecologischer en circulairder te maken
transport efficiënter te organiseren
consumenten in verbinding te brengen met hun eigen regio
nieuwe lokale en inclusieve werkgelegenheid te scheppen

Wij gaan met veel enthousiasme aan de slag om dit project in het jaar 2020
succesvol te laten zijn.

Vanaf links Marieke Karssen (Food Value), Gerard van Duren (Werkzaak), Pauline
Pels (The Plant), Theo Niënhaus (Werkzaak), Hanneke Rombouts (Fruitmotor),
Gerard Poldervaart (Betuwse fruitshop), Hilde Engels (Fruitmotor).

Tamara van Ark geeft complimenten
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van VNO-NCW spreekt staatssecretaris Tamara van
Ark haar complimenten uit over de aanpak in Rivierenland: Gemeenten en
werkgevers doen het goed voor de kwetsbare mens.

Verslag jongeren 4e kwartaal 2019
Het doel vanuit cluster Jongeren is om kwetsbare jongeren tussen de 16 en 27 jaar
te ondersteunen bij hun zoektocht richting werk en/of scholing. Dit kunnen jongeren
zijn met en zonder uitkering. Lees de resultaten van het 4e kwataal 2019.

Werkconferentie Taalakkoord Rivierenland
In Rivierenland gingen in de afgelopen 4 jaar 3500 mensen met hun
laaggeletterdheid aan de slag. Dat is het goede nieuws. Er zijn nog steeds zo’n
26500 mensen die door hun laaggeletterdheid belangrijke kansen in hun leven en
ontwikkeling, werk en goede gezondheid mislopen. Bovendien heeft
laaggeletterdheid een relatie met armoedeproblematiek. Gelukkig bereikte
Rivierenland al veel, mede door het Taalakkoord dat 47 partijen ondertekenden. Op
de werkconferentie van dit Taalakkoord werden dinsdag 14 januari successen en
nieuwe plannen gedeeld. Werkzaak was erbij.
Wie kan lezen kan meedoen en verbetert zijn plek in de samenleving. Het
allerbelangrijkste is dan ook om de laaggeletterden te vinden en aan het leren te
krijgen. Dat doe je door ze vooral te laten zien wat lezen en digitale vaardigheden je
kunnen opleveren.
Maurice de Greef: ‘Praat over de plus, wat kun je straks. En blijf praten.’
Als iemand met zijn taal en digitale vaardigheden aan de slag gaat is het effect vaak
al binnen enkele maanden zichtbaar. Er gaan ineens allerlei deuren open. Het effect
is duurzaam. Opgedane kennis die laaggeletterden direct in de praktijk kunnen
toepassen, versterkt dit effect.
Leren lezen verbetert het leven
Maurice de Greef, hoogleraar leereffecten laagopgeleiden, vertelde hierover en
onderbouwde dat vanuit 110 onderzoeken die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.
Groepen die we in beleidsstukken het stempel lastig geven, zoals migranten,
laagopgeleide vrouwen en langdurig werklozen blijken grote stappen te zetten als ze
de kans krijgen om met opleiding aan de slag te gaan.

Zo had hij ook een mooi voorbeeld uit Harderwijk waar aan mensen met een
verstandelijke beperking heel zorgvuldig nieuwe dingen werden aangeleerd. De
resultaten waren prachtig. Zo ging 70% zelfstandig wonen, gingen hun taal- en
rekenvaardigheden omhoog en werden ze beter in contacten leggen en zelfstandig
dingen ondernemen.
In de herkansing
Volgens deze hoogleraar zijn er vier oorzaken voor laaggeletterdheid:
•Leerling kenmerken
•Invloed van de thuissituatie
•Onderwijsfactoren: didactiek, methouden, leerkracht en leeromgeving
•School zelf (locatie / ligging)
Mensen kunnen hierdoor in hun jeugd de belangrijke stap om taal te leren hebben
gemist. Hoe mooi is het als je die vaardigheden later toch nog kunt leren en
daarmee je mogelijkheden op een ander soort werk en invulling van je leven kan
veranderen.
Screenen aan de poort is super belangrijk
Bij Werkzaak screenen we nieuwe cliënten. Dit heeft blijvend aandacht nodig. Bij
cluster 5 screenen we ook het zittende bestand.
Jos, ambassadeur laaggeletterdheid: ‘Probeer iemand niet te vertellen wat je niet
kan. Probeer iemand aan te moedigen door te vertellen wat ie wel kan en als je dat
kunt, kun je iedereen bereiken.’
We gaan door
Tijdens een tafelronde werden plannen voor de toekomst gemaakt. Die komen terug
in het nieuwe plan van aanpak voor de komende jaren. Een ding is zeker Werkzaak
doet veel en dat is heel belangrijk om te blijven doen.
Joyce van Sterkenburg, Nicolette Hoynk en Inge Schopenhouer namen deel aan de
werkconferentie Taalakkoord Rivierenland
Meer info
Wil jij meer weten over laaggeletterdheid en hoe jij het verschil kunt maken? Lees
het Online magazine laaggeletterdheid in Rivierenland. Of raadpleeg Nicolette
Hoynck van Papendrecht, zij coordineert de activiteiten vanuit Werkzaak.
Stem op ambassadeur Addy
De ambassadeurs kunnen als geen ander duidelijk maken wat het hen heeft
gebracht om hun laaggeletterheid aan te pakken. Ze spelen een belangrijke rol om
ook andere laaggeletterden te helpen.
Rivierenlandse Addy is in de run om de taalheldenprijs 2019 te winnen. Help onze
Rivierenlandse ambassadeur Addy aan genoeg stemmen. Stem voor 23 februari op
Addy.

