RegionalePraktijk academie

Beste ondernemer,
Hoe komen we tot vernieuwende initiatieven die een oplossing kunnen bieden voor de toenemende krapte en
mismatch op de arbeidsmarkt waardoor groei en ontwikkeling van bedrijven wordt beperkt?
Op dit moment speelt het structurele tekort aan technisch geschoold personeel een grote rol in onze sector.
Daarnaast zorgen innovaties en ontwikkelingen voor een constante vraag naar scholing van technische mensen
We hebben hierin met elkaar een grote uitdaging te vervullen!
Voor de sectoren Installatie- en Elektrotechniek en Procestechniek is recent het initiatief genomen in de regio
van de gemeente(n) Meppel en Steenwijkerland voor het opzetten van de Regionale Praktijk Academie (RPA).
Deze Regionale Praktijk Academie is een onderdeel van het Actieplan Werk(t) dat door de regio Zwolle wordt
ondersteund. Het kan vergeleken worden met het Regionale Techniek Centrum in Hardenberg.
De RPA in de gemeente(n) Meppel en Steenwijkerland wordt nu al ingericht voor de installatie- en
procestechniek en ondersteund door aantal bedrijven in de regio en de mogelijkheid bestaat voor de
metaalbewerkingsbedrijven in de regio om daarbij aan te haken en het initiatief te verbreden.
Koninklijke Metaalunie pakt samen met een aantal bedrijven in de regio en het Opleidingsbedrijf Metaal in
Noord en Oost Nederland de handschoen op om te kijken wat wenselijk is om samen in uw regio te kijken wat
nodig is om het tekort aan vakkrachten in uw regio te verkleinen. In dit kader is het goed te weten dat het
Opleidingsbedrijf Metaal voorlichtingen organiseert, opleidingen verzorgt en BBL studenten werft voor de
metaal- en maakindustrie, mogelijk ook voor uw bedrijf. Zij kunnen in dit traject u van dienst zijn.
Gezamenlijk willen wij op woensdagmorgen 22 juni met u in gesprek om te komen tot een wenselijke oplossing
in samenwerking met bestaande succesvolle initiatieven zoals STO, maar ook de nieuwe regionale initiatieven
die nu worden ontwikkeld zoals de Regionale Praktijk Academie. Daarbij hoort ook dat we gezamenlijk de
uitdaging afpellen om te komen tot een wenselijke situatie in de regio. Het opleiden en ontwikkelen van
personeel dat al werkzaam is bij uw bedrijf hoort daar ook bij. Naast leerlingen studenten zal ook deze
doelgroep zich moeten ontwikkelen voor de juiste aansluiting met de snel ontwikkelende beroepspraktijk.
Door de onderlinge samenwerking te zoeken verstevigen we ook de samenwerking met Sterk Techniek
Onderwijs Steenwijk-Meppel. Dat zal de instroom van jonge medewerkers ten goede komen.
Woensdag 22 juni a.s. bent u van harte welkom bij A. van der Hulst BV, Eekhorstweg 28 in Meppel.
Programma:
07:15 uur
Inloop
07:30 uur
Opening
07:35 uur
Sterk Techniek Onderwijs
07:45 uur
Gerwin Peppelman (directeur OBM-oost) en Joël Assenberg (projectleider
RPA) over samenwerken en opleiden voor de metaal.
08:10 uur
Inventarisatie behoefte (via Mentimeter) aan onder andere:
 Werknemers/leerlingen
 Opleidingsniveau
 Opleidingsrichtingen

RegionalePraktijk academie
08:30 uur
08:50 uur
08:55 uur

Vragen en discussie over inventarisatie
Vervolgstappen, hoe nu verder?
Afsluiting

Graag nodigen wij u uit om samen met ons op 22 juni a.s. mee te denken over de problematiek van de
arbeidsmarkt dat u als ondernemer treft. Graag horen wij of wij op uw komst mogen rekenen. Wilt u zich voor
21 juni a.s. 12.00 uur aanmelden via info@regionalepraktijkacademie.nl
Wij rekenen op uw aanwezigheid op 22 juni om samen dit belangrijke thema te bespreken. Graag tot dan.
Met vriendelijke groet,
-

A. van der Hulst BV, Anne van der Hulst
Gemeente Steenwijkerland/RPA, Joël Assenberg
Koninklijke Metaalunie, Margriet Bouma en Philippe Hondelink
OBM-Oost, Gerwin Peppelman
OBM Noord, Peter Janssen
Gemeente Meppel, Daan Doornbos en Cyril Kroontje

