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 uw 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 in de regio recent het initiatief genomen
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 wordt nu al ingericht voor de installatie- en
procestechniek, bedrijven in de regio hebben zich verbonden aan de RPA. De mogelijkheid bestaat voor de
bedrijven in de autotechniek om daarbij aan te haken en het initiatief te verbreden.
Gezamenlijk willen wij op woensdagmorgen 6 juli met u in gesprek om te komen tot een wenselijke oplossing
in samenwerking met bestaande succesvolle initiatieven zoals STO. 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.
Is uw interesse gewekt? Wilt u er meer over weten?
Op woensdag 6 juli 2022 organiseren we er van 07:30-09:00 uur een informatieve ontbijtsessie over. Wij doen
dat op het gemeentehuis in Steenwijk.
Bent u er bij? Laat het ons weten. Dat kan door een email te sturen naar de projectregisseur Joël Assenberg:
info@regionalepraktijkacademie.nl. In week 26 ontvangt u dan de officiële uitnodiging met het programma.
Wij hopen op uw aanwezigheid op 6 juli om samen dit belangrijke thema te bespreken. Graag tot dan.
Met vriendelijke groet,
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