Formulier voortgang dialoogvoorstellen

Datum: 28-6-2018

Naam voorstel

E7 Horeca Leerwerkbedrijf
Naam trekker(s)

Anja Vedder en Liesbeth Kranenburg

Contactpersoon vanuit gemeente: Gerard Gijtenbeek
Heeft verbinding met:
(andere dialoogvoorstel(len) of bestaande activiteiten/voorzieningen noemen)
Arbeidsbureau nieuwe stijl /team Werk
Aanvullende voorwaarden vanuit gemeente (gesteld bij financiering/besluitvorming):
Onderzoeken of ook financiering te verkrijgen is vanuit UWV omdat de kostenbesparing ook grotendeels bij
UWV landt.

Doelstellingen (beschrijf in grote lijnen de doelen en successen)
Wat willen we bereiken (wanneer is het geslaagd)?
Stage- en leerwerkplekken bevorderen voor leerlingen uit praktijkonderwijs, schoolverlaters zonder uitzicht op
vast werk en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bevordering van uitstroom naar reguliere / deel
Wat hebben we (al) bereikt (successen)?
Er is draagvlak ontstaan om dit project op te gaan zetten bij diverse groepen mensen.
Er is draagvlak bij de horeca voor dit project.
Er is een geschikte training geselecteerd.
Er zijn geschikte trainers bij Accent beschikbaar voor dit project
Er is een geschikte opleidingsruimte.

Prestaties (beschrijf in grote lijnen de activiteiten)
Wat wordt er gedaan?
Offertes opgevraagd voor huur locatie en docent
Berekeningen kosten baten
Mensen die hiervoor in aanmerking komen
Wat is er al gedaan?
Er is overleg geweest met diverse horecaondernemers om de wensen en verwachtingen te inventariseren.
Maar liefst 30 horecaondernemers in de gemeente Nijkerk zijn bezocht en betrokken bij het projectplan
door middel van een gesprek en een wensen en verwachtingen avond.
Veel horecaondernemers staan positief tegenover dit initiatief.
Er zijn meerdere leerwerkbedrijven in Nederland bezocht.
We hebben een training voor een gerichte opleiding uitgezocht. De BAS en KAS training.
We hebben een gesprek met de directeur van Accent gehad. Hier is een geschikte keuken die per week 2
dagen beschikbaar is. Er is een docent die opgeleid is om de BAS en KAS training te geven. We wachten
nog op een offerte wanneer we gebruik maken van de keuken en van de docent van Accent om deze
opleiding te geven.
Overleg met medewerkers van team werk en leren van de gemeente. Afstemmen wat belangrijk is voor
de mensen die aan dit project mee gaan doen.
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Financiële informatie E7 Horeca Leerwerkbedrijf
Totale geschatte
kosten
2017:
2018: 40.000
(voorlopige
schatting)(kosten
docent, locatie,
training en examen en
materiaal, Jobcoach,
begeleiding,
coordinatie, etc.)

Bijdrage gemeente

Cofinanciering door:

2017:
2018:

2017: Inzet vrijwillige stuurgroep
2018: Inzet ontwikkelbudget per
cliënt. Bijdrage van UWV

12.500
25.000

Wat heeft het tot nu toe
gekost
2017: 5330,00
2018:

2019: 40.000 zie
2019:
2019: Inzet ontwikkelbudget per
2019:
boven
cliënt. Bijdrage van UWV
2020: 40.000 zie
2020:
2020: Inzet ontwikkelbudget per
2020:
boven
cliënt. Bijdrage van UWV
Hoe wordt gefinancierd als gemeente niet meer (financieel) bijdraagt:
Per cliënt die tot de doelgroep van de Participatiewet behoort, wordt er door het team Leren en Werk een plan
op maat gemaakt. Een horeca leer/werk plek kán onderdeel van een traject voor de cliënt zijn; in dat geval
investeert de gemeente in deze cliënt. Het uiteindelijk doel is dat de cliënt een baan krijgt. Door een training aan
te bieden die door meerdere personen gevolgd kan worden, kunnen we geld besparen.
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