PERSBERICHT - Heerlen, 17 december 2020
Parkstad maakt werk met de Regio Deal
De Regio Deal ondersteunt vijf projecten in Heerlen, Kerkrade en Brunssum, gericht op
vergroten van de arbeidsdeelname, met in totaal € 501.030 aan subsidie. Samen hebben de
projecten een omvang van ruim 2,2 miljoen euro. De projecten zijn onderling op elkaar
afgestemd en vormen in de uitvoering één geheel.
Via de Regio Deal Parkstad Limburg investeren het Rijk, de Provincie Limburg en Stadsregio
Parkstad Limburg samen 80 miljoen euro om de brede welvaart in de regio te verbeteren. Dat is
nodig omdat de regio, afgezet tegen de rest van Limburg en van Nederland hardnekkige
achterstanden kent waar het gaat om welzijn en welvaart, waaronder een structureel hogere
werkloosheid. Onderdeel van de aanpak via de Regio Deal is om via een integrale aanpak via het
onderwijs vraag en aanbod binnen de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. Door
maatregelen die de kansen op werk voor werkzoekenden in de hele regio vergroten, maar ook door
gericht te investeren in die buurten en wijken waar de achterstanden in arbeidsdeelname het
grootst en het meest hardnekkig zijn.

Deze integrale aanpak is nog kleinschalig maar wel een belangrijke stap op
weg naar een intensieve, langjarige aanpak van de sociaaleconomische
achterstand in de regio, alleen zo kunnen we uiteindelijk het verschil maken.
Wethouder Martin de Beer
Portefeuillehouder Arbeidsmarkt in Heerlen en voorzitter van het bestuurlijk overleg arbeidsmarkt
in de regio Parkstad en Zuid-Limburg.
De projecten die een subsidie ontvangen zijn:
1. ‘Woow – laagdrempelige leerwerktrajecten in de bouw’. Hierbij bieden ROC Vista en Praktech in
de Heerlense wijk GMS een éénjarig MBO traject aan rond ‘krapteberoepen’ zoals
timmermannen, schilders, stukadoors etc. in de bouw. Concreet worden leerwerkplaatsen
gerealiseerd binnen de renovatiewerkzaamheden aan de Saffierflat in GMS. Hiermee wordt ook
verbinding gelegd met de aanpak vanuit de Regio Deal binnen het thema ‘Wonen en
Leefbaarheid’ waarbinnen ook wordt samengewerkt met woningcorporaties. Binnen de wijk
GMS is dat corporatie Wonen Limburg en het project is op te schalen naar vergelijkbare
projecten en andere corporaties in de regio. Het project is ingebed in de wijk GMS maar staat
open voor deelnemers uit heel Parkstad.
Financieel: Totale projectkosten: € 160.780 / Bijdrage vanuit de Regio Deal € 57.880
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2. Sprincplank Heerlen, waarbinnen het MVO Platform Sprincplank en WSP Parkstad
samenwerken bij het begeleiden van werkgevers om een meer open houding te hebben naar
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Centraal staat het vinden van een balans tussen
economisch rendement en het sociaaleconomisch belang om meer mensen actief te laten
meedoen in het arbeidsproces.
Financieel: Totale projectkosten: € 346.464 / Bijdrage vanuit de Regio Deal € 70.000
3. ‘Werk in de Wijk’ richt zich op werkloze jongeren tot 27 jaar uit Hoensbroek en GMS. Het doel is
om deze jongeren naar werk te brengen binnen de eigen wijk of in Heerlen-Noord. Er worden
verbindingen gelegd met andere Regio Deal-initiatieven in de wijk zoals ‘Kansrijke Start’ en de
‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’. Hiermee worden ook verbindingen gelegd naar ouders
en anderen uit de kring in de sociale omgeving van deze jongeren. ‘Werk in de Wijk’ is daarmee
een bouwsteen voor een duurzaam, in het gebied Heerlen Noord verankerde langjarige
gebiedsgerichte aanpak, gericht op het verbeteren van het perspectief van de jeugd op werk en
groei in welvaart en welzijn.
Financieel: Totale projectkosten: € 900.000 / Bijdrage vanuit de Regio Deal € 150.000
4. ‘Wijkbedrijf Brunssum-Noord’ waar inwoners laagdrempelig aan de slag gaan met werk waar in
de buurt behoefte aan is en waar nu niet in wordt voorzien. Het wijkbedrijf moet uitgroeien naar
een erkend leerwerkbedrijf voor de zorg, dat samen met Calibris Advies wordt opgezet.
Inwoners van de wijk kunnen laagdrempelig aan de slag met werkzaamheden die voorzien in de
zorgbehoefte die er is in de wijk. Hiermee wordt zowel de arbeidsdeelname, door onder meer de
ontwikkeling van aanwezig talent bij nu laagopgeleiden, in de wijk vergroot als de zorgvraag
door preventief handelen verminderd.
Financieel: Totale projectkosten: € 403.900 / Bijdrage vanuit de Regio Deal € 131.950
5. ‘Leren locatie Holz’ in de wijk Rolduckerveld in Kerkrade. Vanuit het Beroepscollege ParkstadDe Holz wordt extra ingezet op het ondersteunen en begeleiden van jongeren in hun opleidingsen beroepskeuze in het kader van het brede programma Talentontwikkeling van de school. Dat
gebeurt in de lessen op school, waarin Loopbaanoriëntatie een steeds belangrijkere rol inneemt.
Maar het gebeurt ook met name buiten de school, waar leerlingen leren in het bedrijfsleven en
waar ook de toetsing van die leerdoelen plaatsvindt. We noemen dat leerwerkplekleren. Dat
betekent ook het opleiden van docenten, zodat zij naast hun rol als vakdocent ook die van
loopbaanbegeleider en leerwerkplekmakelaar op zich kunnen nemen waarmee de kennis en
kunde, ook voor de langere termijn, binnen de school wordt geborgd. Het project wordt ingebed
in de brede, wijkgerichte aanpak die zowel een fysieke aanpak van de woningmarkt, de
openbare ruimte en voorzieningen kent als een sociaaleconomische aanpak door aansluiting bij
onder meer de ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’, die ook vanuit de Regio Deal worden
ondersteund.
Financieel: Totale projectkosten: € 415.200 / Bijdrage vanuit de Regio Deal € 91.200
Samenhangende aanpak van achterstanden in Parkstad
De achterstand die Parkstad Limburg heeft ten opzichte van Limburg en de rest van Nederland blijft
fors en is hardnekkig. Afgezet tegen heel Nederland, kent Parkstad Limburg duidelijk een lager
welzijns- en welvaartsniveau en een zwakkere sociaaleconomische structuur. De deelname aan de
arbeidsmarkt is in Parkstad de laatste decennia toegenomen, maar ligt nog steeds structureel lager
dan in Nederland. Binnen de regio is er bovendien een scherp onderscheid te zien tussen de diverse
gemeenten. De laagste deelname is er in Kerkrade (61,9%) en Heerlen (62,5%).
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De hoogste in Simpelveld (66,4%) en Voerendaal (68,3%), waarmee deze twee best scorende
gemeenten toch nog onder het landelijk gemiddelde blijven.
Achter deze cijfers gaat een gedifferentieerd beeld op niveau van buurten schuil: de werkloosheid is
in sommige wijken in Heerlen en Kerkrade nog hoger en de problematiek nog groter. De hoge
werkloosheid gekoppeld aan een laag opleidingsniveau, ‘derde’ generatie werklozen en een
slechtere gezondheid leidt er mede toe dat veel kinderen in armoede opgroeien in een omgeving
waarin leren en werken niet tot het normale levenspatroon behoort en hiermee in een vicieuze cirkel
terecht komen. De ambitie is om, vanuit een focus op de jeugd, een trendbreuk tot stand te brengen
en de vicieuze cirkel van ‘overerving’ van kans-armoede te doorbreken.
De aanpak Onderwijs en Arbeidsmarkt die o.a. vorm krijgt in de uitvoering van de vijf nu
gehonoreerde projecten binnen de Regio Deal, verloopt langs twee sporen: enerzijds via specifiek
wijkgebonden / gebiedsgerichte initiatieven gericht op werkzoekenden uit de betreffende wijk /
gebied en anderzijds via generieke initiatieven die gericht zijn op alle werkzoekenden in de regio.
Uitgangspunt bij deze aanpak is de vraag naar arbeidskrachten in bedrijven of sectoren.
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