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In deze nieuwsbrief leest u over de recente ontwikkelingen binnen het programma Samenwerking Rijk Noord,
waaronder: de lancering van onze website, de voortgang op de projecten en de ambities van SRN voor 2019.
De vaart zit er goed in en dat is nodig ook. De uitdagingen op het gebied van personele capaciteit waar de
noordelijke regio voor staat, vragen om actie en daadkracht. In dit kader kijk ik tevreden en dankbaar terug op
alle inspanningen die afgelopen jaar in en rondom programma SRN zijn verricht. Ik wil u en alle anderen die
een actieve bijdrage hebben geleverd hiervoor hartelijk danken. Op naar een nóg betere samenwerking in
2019! Voor nu wens ik u mooie feestdagen en graag tot ziens in het nieuwe jaar.
Anton Siedsma, programmamanager SRN
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Wim Westerbeek (DUO): “Rijksdiensten hebben elkaar nodig”
“Samenwerking in onze regio is cruciaal om resultaten te boeken. In 2019 moeten we dit waar
gaan maken.” Aan het woord is Wim Westerbeek, hoofddirecteur bij de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO) en een van de leden van de opdrachtgeversgroep van SRN. “Ik ben ervan
overtuigd dat we het programma tot een succes maken.”

Wim is enthousiast over de verbinding die Rijksdiensten in het noorden realiseren op het gebied
van personele capaciteit. “DUO is een mooie werkgever”, vertelt hij. “Met een gevarieerd
takenpakket is het een aantrekkelijke organisatie om voor te werken. Maar we hebben andere
organisaties nodig om in de toekomst medewerkers perspectief te blijven bieden.”
Kenmerkende cultuur
De cultuur die de noordelijke regio kenmerkt, is volgens Wim een groot voordeel. “Hier geldt
‘afspraak is afspraak’, iets wat mij erg aanspreekt. Bovendien is die mentaliteit een
randvoorwaarde om de samenwerking daadwerkelijk op gang te brengen.”
Benieuwd naar het hele interview met Wim Westerbeek? Klik op de link hierboven!

Nu ook online samenwerken: De website van programma SRN
De website van programma SRN staat online! Op www.ubrijk.nl/samenwerking-rijk-noord staat
het laatste programmanieuws en een actuele toelichting op alle projecten. Daarnaast vindt u er
informatie over de missie, visie en doelstellingen van SRN handig op een rij.

SRN-projecten: Update en korte vooruitblik naar 2019
Binnen de projecten van programma Samenwerking Rijk Noord is de achterliggende periode weer
van alles gebeurd. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken per project,
inclusief een korte vooruitblik. Wilt u aanvullende informatie, klik dan door naar de website.
Versterking ICT
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Arbeidsmarktcommunicatie
Er wordt hard gewerkt aan de
doorontwikkeling van de gezamenlijke
landingspagina voor Rijksorganisaties in de
regio: werkenvoornederland.nl/inhetnoorden.
Steeds meer noordelijke Rijksdiensten hebben
een plek op dit platform. ●●● Begin 2019
worden de eerste resultaten verwacht van een
opdracht die bij NHL Stenden Hogeschool is
uitgezet om creatieve, interactieve
mediaproducten te ontwikkelen.
Lees meer
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Succesvolle eerste meet & match voor arbeidsparticipanten
Vorige week dinsdag werd een eerste noordelijke
meet & match-bijeenkomst gehouden voor
arbeidsparticipanten. SRN organiseerde deze
middag in samenwerking met Team Inclusief van de
Rijksoverheid. De Rijksoverheden DUO, CJIB en
Agentschap Telecom waren op zoek naar
administratieve en ICT professionals met een
registratie in het doelgroepenregister. Tijdens de
meet en match konden participanten en organisaties
met elkaar kennismaken. Dertig participanten zijn in
gesprek gegaan over een mogelijke match. In
overleg met Team Inclusief wordt hier binnenkort een
vervolg aan gegeven.

De Samenwerkingskalender
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Opdrachtgeversgroep

Kwartaaloverleg; over o.m. SRN-programmaplan 2019

