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Actieagenda 2012-2015, Geslaagd in het vak, onderwijs en
arbeidsmarkt verbinden

Geachte leden van de Raad,
Bij brief van 5 oktober 2011 hebben wij onze beleidsagenda Geslaagd in het vak, leren en werken
effectief verbinden aangeboden aan de Raad. Daarin staat onze inzet verwoord op zeven speerpunten
om het onderwijs en de arbeidsmarkt in Den Haag en Haaglanden beter op elkaar aan te laten sluiten.
Deze speerpunten zijn:
1. Leren en werken in de techniek aantrekkelijker maken;
2. Personeelstekorten in de zorg aanpakken;
3. Personeelstekorten in het onderwijs aanpakken;
4. Kansrijke clusters Vrede & Recht en Veiligheid versterken via onderwijs;
5. Ondernemerschap stimuleren via onderwijs;
6. Jongeren helpen met een goede loopbaanstart;
7. Stimuleren van dynamiek op de arbeidsmarkt.
Op 17 november 2011 vond over deze beleidsagenda een debat plaats in uw Commissie Samenleving.
De suggesties van uw kant zijn betrokken bij de voorbereiding van deze actieagenda. Hoogtepunt van
de dialoog was de werkconferentie die plaats vond op 8 december 2011, waarbij 185 mensen hun licht
lieten schijnen over één (onderdeel) van de speerpunten. Bij brief van 7 februari 2012 (RIS 245309)
bent u uitvoerig geïnformeerd over de resultaten van de dialoog met de stad en de regio. Hiermee is de
basis gelegd voor een actieagenda voor de komende jaren.
Actieagenda voor de komende jaren
Met deze brief bieden wij u graag de actieagenda Geslaagd in het vak, onderwijs en arbeidsmarkt
verbinden aan. Deze actieagenda bevat zes speerpunten die identiek zijn aan die uit de beleidsagenda.
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Het zevende speerpunt, Stimuleren dynamiek op de arbeidsmarkt, is vervallen. Uit de dialoog bleek
dat er vooralsnog geen behoefte bestaat aan een actieve rol van de gemeente op dit punt. Wel zal de
gemeente blijven inzetten op (re)integratie van werkzoekenden in de techniek, zorg, onderwijs. Dit is
ondergebracht bij de desbetreffende speerpunten.
Onder de zes speerpunten zijn 29 actiepunten opgenomen die samen de actieagenda 2012 – 2015
vormen. De inhoudsopgave van de actieagenda biedt een totaaloverzicht. Verschillende partners
hebben aangegeven mee te gaan doen; andere partners zullen we actief benaderen. We hechten er aan
om te benadrukken dat de actieagenda geen “gestold” stuk is; ontwikkelingen in de samenleving
noodzaken tot het vlot inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarom stellen we nadrukkelijk dat
partijen die van mening zijn dat een speerpunt of actiepunt ontbreekt, de gelegenheid hebben dit toe te
voegen.
Communiceren: uitwisselen en delen
Uit de dialoog kwam naar voren dat er behoefte is aan informatie-uitwisseling en netwerken tussen
partijen. Het gaat hierbij om kennisdeling. Hiervoor richten we een digitaal platform
www.geslaagdinhetvak.nl op.
Eind 2013 willen we met alle partners de stand van zaken op maken in een werkconferentie. Uiteraard
is dit ook een mooi moment om de dynamische actieagenda voor de jaren 2014 en 2015 met elkaar
vast stellen.
Monitoren en evalueren: bijhouden hoever we zijn
De gemeente Den Haag draagt zorg voor monitoring en evalueert deze actieagenda in samenwerking
met de partners. We beginnen met een startmeting op een aantal indicatoren per speerpunt. De
uitkomsten daarvan verschijnen in het najaar van 2012. We publiceren een tussenstand in het
verlengde van de werkconferentie eind 2013 en in 2015 het eindresultaat.
Financiering
Op de Onderwijsbegroting is in 2012 € 500.000,00 beschikbaar en in te zetten als aanjaagpremie,
seedmoney, cofinanciering enz. Op de Economiebegroting is € 70.000,00 beschikbaar voor 2012.
SZW zet werkgelegenheidsmiddelen in voor de instroom van personeel in de techniek of zorg.
Wij zien uit naar uw reactie.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram

J.J. van Aartsen

