Aan de leden van de gemeenteraad.

Raadsinformatiebrief 45
Helmond, 30 maart 2021

Zaaknummer: 50500003

Onderwerp: Uitwerking Perspectief op Werk; subsidieverlening project ROC Ter Aa.

Geachte leden van de gemeenteraad,
Via eerdere Raadsinformatiebrieven1 informeerden wij u over de ontwikkelingen rondom de projecten in het
kader van Perspectief op Werk regio Helmond – de Peel en over de toekenning van extra impulsgelden voor
Perspectief op Werk (PoW) door de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt
Vanuit het programma onderwijs en arbeidsmarkt wordt in de meest brede zin gewerkt aan de doelstellingen
‘werk voor ieder talent’ en ‘talent voor ieder werk’. Op basis van een regionale arbeidsmarktanalyse door Birch
is door de Regiegroep Onderwijs en Arbeidsmarkt een Human Capital Agenda opgesteld, met urgenties,
ambities en doelstellingen voor deze regio. Eén van de onderliggende gedachten achter de
arbeidsmarktanalyse en de Human Capital Agenda was dat we gezamenlijk onze arbeidsmarkt duurzaam
zouden inrichten, zodat we een volgende (economische) crisis (beter) door zouden komen.
In maart 2020 werden we geconfronteerd met de enorme impact die de coronapandemie corona zou gaan
hebben. Naast de grote zorgen over gezondheid zorgt de pandemie ook voor grote economische gevolgen.
De ambities en projectonderdelen uit de Human Capital Agenda die de Regiegroep al voor de crisis had
opgesteld bleek nog steeds relevant, sterker nog: door de huidige crisis is de versnelling van de uitvoering
noodzakelijk gebleken.
Gevolg Coronacrisis
In de Raadsinformatiebrieven 95 en 119 2020 hebben wij u geïnformeerd over de gevolgen van de
coronacrisis voor de projecten van Perspectief op Werk. Hierin is toegelicht dat een aantal projecten is
aangepast, beëindigd of nieuwe projecten zijn opgestart door onze partners. Hierdoor is er ruimte ontstaan
in de besteedbare middelen welke door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor de doe-agenda Perspectief op
Werk.
De uitvoerende partners hebben het initiatief genomen om een nieuw projectplan te ontwikkelen om
aanspraak te blijven maken op de bestaande financiële middelen van Perspectief op Werk. ROC ter Aa heeft
in samenwerking met UWV, Werkbedrijf Senzer en de LEV groep het projectplan Zorg Werkt! ingediend. Dit
projectplan past binnen de kaders van de Doe-agenda PoW (Helmond-de Peel), en er heeft onderlinge
afstemming plaatsgevonden met alle betrokken arbeidsmarktpartners. In deze brief informeren wij u over het
project Zorg Werkt!
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Plan Zorg Werkt!
In dit project worden ouders met jonge kinderen (onder de 12 jaar) die niet zelfstandig in staat zijn de stap
naar werk of opleiding te maken geholpen naar een baan in de zorg. Door een combinatie van de juiste
begeleiding, passend onderwijsaanbod en ervaring op te doen door te werken worden deze ouders
ondersteund om uiteindelijk zelfstandig aan het werk te gaan. Dit project biedt deelnemers de kans om op
verschillende momenten aanvullend onderwijs aanbod te krijgen buiten de gangbare opleiding. Ook krijgen
deelnemers de kans om door- of af te stromen naar andere opleidingsniveaus. Deze combinatie maakt dat het
project een aanvulling is op bestaande opleidingstrajecten. Dit project geeft deelnemers de kans om geleidelijk
te groeien naar werk en de afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen met als doel een duurzame stap terug
naar de arbeidsmarkt te realiseren. Daarnaast wordt met dit project onderzocht of de gekozen doelgroep kan
bijdragen aan het verkleinen van de personeelstekorten in de zorgsector. Concreet is het streven dat in de
periode april 2021 tot en met december 2022 30-35 ouders aan dit project deelnemen.
Vervolg
In de jaarlijkse evaluatie van de uitvoeringsagenda onderwijs en arbeidsmarkt (onderdeel van strategisch
programma Vitale Economie) worden de behaalde resultaten en actuele stand van zaken per project
toegelicht.
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