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Digipower 2021 - 2022: 5 miljoen subsidie voor scholing, begeleiding en advies

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft een subsidie toegekend voor de aanvraag
Digipower 2021 - 2022. Deze aanvraag is ingediend door CA-ICT, het
opleidingsfonds voor de arbeidsmarkt ICT (een samenwerking tussen
werkgeversorganisatie NLdigital en de vakbonden FNV, CNV en De Unie).
Door deze subsidie worden 500 ZZP-ers en 1.500 werkenden het komende jaar
geholpen met 1.100 ontwikkeladviezen, 2.000 begeleidingstrajecten en 2.775
scholingstrajecten.

Het betreft de subsidieregeling NL Leert Door met inzet van sectoraal maatwerk van de
rijksoverheid. De subsidie is bedoeld om de negatieve gevolgen op de arbeidsmarkt
door de Covid-19 pandemie te verkleinen. Werk kan onzeker zijn waardoor
ontwikkeling en scholing van groot belang zijn voor zowel behoud van werk als de weg
naar ander werk.

Met Digipower 2021 – 2022 kunnen 2.000 mensen worden geholpen. Een prachtige
vorm van samenwerken aan de toekomstige arbeidsmarkt De uitvoering zal worden
gedaan in een netwerk bestaande uit: Avans+, Bit Academy, Global Knowledge, ITMG,
ITPH, NCOI, Techionista, en Winc Academy.
Er wordt hard gewerkt naar de start van de uitvoering van dit pracht project.
 Check de website van CA-ICT op Digipower 2021 – 2022 in augustus.

Over CA-ICT

De Stichting Centrum Arbeidsmarktvraagstukken ICT (CA-ICT werkt aan verbetering

van de employability van ICT professionals en werknemers op de arbeidsmarkt ICT en

daarmee aan versterking van de concurrentiekracht van Nederland.

De verdergaande digitalisering beïnvloed de hele economie, in 2020 540.000 ICT

professionals in Nederland, 6% van de totale beroepsbevolking, waarvan 70% buiten de

traditionele ICT-sectoren. Het werkgebied van CA-ICT raakt inmiddels de hele

economie. Het CA-ICT, actief sinds 1997, stimuleert werkgelegenheidsprojecten en

bedrijfsopleidingen, instroom, doorstroom en duurzame inzetbaarheid.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@caict..nl
Contactpersoon: Louis Spaninks, directeur CA-ICT.


