Formulier voortgang dialoogvoorstellen

Datum: 13-8-2018

Naam voorstel

E6 Arbeidsbureau Nieuwe Stijl
Naam trekker(s)

Marleen Schuit

Contactpersoon vanuit gemeente: Gerard Gijtenbeek
Heeft verbinding met:
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)
horeca leerwerkbedrijf / De Nijkerkse uitdaging / Werkgevers Service Punt/Team Werk/van weesfiets tot
toerfiets/diverse ondernemers/maatschappelijk
veld/onderwijs/ontmoetingsplein/ondernemersverenigingen/Foodvalley/Veluweportaal
De naam van dit project is inmiddels gewijzigd in: Werkwarenhuis Nijkerk.
Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming):
-

Doelstellingen (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen)
Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)?
Een locatie waar inwoners en ondernemers terecht kunnen voor advies op gebied van participatie en werk en/of
beroepsscholing. Trainingen kunnen er worden gegeven, professionals kunnen elkaar ontmoeten, er worden
werkervaringsplaatsen gecreëerd, uiteindelijk doel: Heel Nijkerk Werkt!
Wat hebben we (al) bereikt (successen)?
Er is betrokkenheid en draagvlak ontstaan voor het Werkwarenhuis door bijeenkomsten te organiseren en
gesprekken te voeren met diverse mensen en partijen uit Nijkerk.

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten)
Wat wordt er gedaan?
Beter inzicht in bestaand aanbod van activiteiten in Nijkerk die aansluiten bij het Werkwarenhuis. Inzicht in
diverse doelgroepen die het Werkwarenhuis willen bezoeken. Inzicht in wensen en verwachtingen van partijen
die interesse/belang kunnen hebben bij het Werkwarenhuis. Inzicht in organisatievormen die passend kunnen
zijn voor het Werkwarenhuis. Inzicht in financieringsvormen (co-financieren). De komende maanden zal de
inventarisatie leiden tot een concreet plan van aanpak.
Wat is er al gedaan?
Er is contact met een ondernemer en een stichting voor een mogelijke locatie. Er is een bijeenkomst bijgewoond
Met Movisie is gesproken over het plan en ze blijven betrokken. Een persbericht over de inspiratiesessie met
ondernemers is door de media opgepakt. Met het team Leren en Werk heeft een wensen- en
verwachtingenbijeenkomst plaatsgevonden. Meer dan twintig ondernemers zijn persoonlijk gesproken en
geïnformeerd over het plan en een deel hiervan bezocht ook de inspiratiesessie, meer dan 20 partijen uit het
maatschappelijk veld en onderwijs zijn gesproken en geïnformeerd over het plan en een deel hiervan bezocht de
inspiratiesessie, regionale partijen als WSP, FoodValley en Veluweportaal zijn gesproken, geïnformeerd en
betrokken bij het plan, er zijn gesprekken gevoerd met sociaal ondernemers, er is gezocht naar bronnen van
financiering om te komen tot cofinanciering en hierdoor zijn een aantal opties in beeld gekomen.
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Financiële informatie E6 Arbeidsbureau Nieuwe Stijl
Totale geschatte
Bijdrage gemeente
Cofinanciering door:
Wat heeft het tot nu toe
kosten
gekost
2017: 30.000
2017: 30.000
2017 2017: 13.310,00
2018:
2018: 51.000
2018:
2018:
2019:
2019: 36.000
2019:
2019:
2020:
2020: 36.000
2020:
2020:
Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt:
Er wordt onderzocht op welke wijze het Werkwarenhuis kan bestaan op basis van cofinanciering.
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