PERSBERICHT
Human Capital Agenda - Regio Zwolle van start in 2019
De Human Capital agenda is zeer urgent. Een tekort aan goed opgeleide medewerkers moet op alle manieren
voorkomen worden. Met de Human Capital Agenda start de Regio Zwolle in 2019 een breed
werkgelegenheids- en arbeidsmarktoffensief voor alle mensen, op alle opleidingsniveaus en in alle sectoren.
Binnen de Human Capital Agenda werken partners aan oplossingen voor vandaag en die van morgen. Het
draait om beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit van zoveel mogelijk inwoners uit de Regio Zwolle.
Regio Zwolle investeert meerjarig in de Human Capital Agenda, een programma dat zich richt op het tekort aan
goed opgeleide medewerkers in de Regio Zwolle. In de uitvoering gaat het om beschikbaarheid van voldoende
medewerkers, wendbaarheid van medewerkers en inclusiviteit. Ieder talent telt in de regio Zwolle. De Tafel is
een werkgroep die zich richt op het vormgeven van een sociaal - economische agenda en
uitvoeringsprogramma. Hierin doen gemeenten, provincies, onderwijs, ondernemers en kennisinstellingen uit
Regio Zwolle mee.
Het programma wordt verder uitgewerkt en geconcretiseerd met als onderdelen: sectorale – sub regionale
aanpak, het ontwikkelfonds, kennis- en onderzoeksprogramma alsmede de campagne. Uitvoering geschiedt
door een klein organisatieteam. Inzet is nodig van alle stakeholders en partners. Specifiek voor de
concretisering van de agenda zijn aanjaagteams HCA ingesteld. De teams zijn in gesprek met meer dan 50
werkgevers uit zeven sectoren: Creatieve Industrie, Energietransitie, Techniek, Bouw, Onderwijs –
lerarentekort, E-commerce en Zorg – Welzijn. Bij de uitvraag worden ook 200 werkgevers bevraagd op hun
vraagstukken rondom beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit. In 2019 worden ook andere sectoren
bevraagd. Zo wordt in de subregio Meppel – Staphorst – Steenwijkerland – Westerveld wordt een actieplan
ontwikkeld door werkgevers, gemeenten en onderwijsinstellingen. Voor de sector Techniek werken partners
samen in het succesvol benutten van de Overijsselse Techniek uitdaging waarbij 450 vouchers beschikbaar zijn
voor werkzoekenden, werknemers en mensen die graag het onderwijs in gaan als docent. De eerste uitkomsten
van het aanjaagteam worden begin 2019 verwacht. Dan is ook de werking van het Ontwikkelfonds gereed en is
deze te benutten voor projectaanvragen uit de regio.
De Human Capital Agenda wordt gefinancierd door regiogemeenten, Provincie Overijssel en waar mogelijk
door het Rijk. Zowel de regiogemeenten als de Provincie Overijssel maken dit programma mogelijk.
Financiering vanuit het Rijk laat vooralsnog op zich wachten. De RegioDeal is niet toegekend voor de Regio
Zwolle. Samen met de Provincie Overijssel wordt in de komende weken bepaald welke stappen gezet kunnen
worden. Daarbij wordt het Rijk nadrukkelijk uitgenodigd om te kijken of zij op andere wijze alsnog een bijdrage
kan leveren.
Voor het Landsdeel Oost zijn toegekend: Twente, Achterhoek en FoodValley. Ook toegekend als RegioDeals,
met een bijdrage van de Envelop, zijn: RegioDeal Flevoland (gemeenten Urk en Noordoostpolder) en Zuid- en
Oost-Drenthe (gemeenten Aa en Hunze, Borger – Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Hardenberg en
Provincie Drenthe).
Einde bericht
Noot voor de reactie
Meer informatie kunt u contact opnemen met <<contactgegevens lokaal toevoegen>> .

