
Motie arbeidsmarkt in actie 

De Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering op 30 september 2020, voor de behandeling 
van de zomernota,  

constateren dat: 
- Corona net als elders enorme gevolgen heeft voor de provincie en provinciale economie
- De eerste mensen die onder de economische klap lijden, mensen zijn zonder vast

arbeidscontract zoals ZZP’ers en uitzendkrachten, en dat jongeren een groot deel van
deze groep vormen

- Dat het niet hebben van werk voor schoolverlaters extra negatief effect heeft
- Dat het niet hebben van een stageplaats in een aantal opleidingen negatief doorwerkt op

het examen, maar sowieso jongeren onthoudt ervaring op te doen, wat vooral bij
opleidingen waarin leren in de praktijk centraal staat (zoals (V)MBO en HBO) extra van
belang is;

- Dat de provincie samen met haar partners werkt aan de aansluiting van onderwijs en
arbeidsmarkt, waaronder hulp bij het creëren van stageplaatsen en techniek onderwijs
(zoals de MKB deal West)

overwegen dat: 
- De komende maanden naar verwachting meer mensen op de arbeidsmarkt zullen komen
- Dit leidt tot extra werkzaamheden voor bestaande organisaties die zich inzetten voor

matching naar stageplaatsen en banen en werk-naar-werktrajecten.
- Economisch verschuivingen tussen sectoren optreden: in sommige sectoren is geen

behoefte aan arbeid; in andere sectoren des te meer
- De opgave zodanig is dat extra hulp gewenst kan zijn: netwerken om tot innovatieve

oplossingen te komen en leveren van kennis, vaardigheden en financiële middelen
- Dat de provincie een centrale rol heeft in een regionaal netwerk met partners zoals

bedrijven, onderwijs en gemeenten.
- Dit een uitgelezen moment is om de analyses en onderzoeken met aanbevelingen die de

laatste jaren zijn opgesteld in de praktijk te brengen en al in gang zijnde ontwikkelingen
te versnellen.

voorts overwegende 
- De onderbesteding in de programmabegroting 2020 van de provincie
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verzoeken Gedeputeerde Staten 

- De organisaties en mensen die al jaren ervaring hebben met het ondersteunen van 
mensen bij het aan een stageplaats of (nieuwe) baan komen en (om)scholing voor de 
duur van zes maanden te versterken met kennis en informatie, netwerkkracht, eventueel 
mensen en middelen 

- Een ambassadeur aan te stellen die ingangen heeft in cruciale netwerken die de 
organisaties kan helpen nieuwe werklozen aan toekomstige arbeid en onderwijs/ 
omscholingsmogelijkheden te komen en haar/ hem te voorzien van een regionaal team 
dat met ervaring helpt de verbinding te leggen tussen de verschillende organisaties 

- Versnelde omscholing mogelijk te maken voor markten waar nu en in de toekomst groei 
te verwachten is (onderwijs, techniek, circulaire economie, zorg etc) 

- Juist nu extra in te zetten op het matchen en creëren van stageplaatsen in sectoren waar 
mensen nodig zijn en bijvoorbeeld voor de begeleiding te vragen of (recent) 
gepensioneerden bereid zijn een rol te spelen.  

- Wat betreft stageplaatsen tevens aansluiting te zoeken bij landelijke en regionale 
initiatieven zoals NLwerktdoor.nl en SBB Actieplan stages en leerbanen. 

- Op korte termijn een voorbeeldfunctie te vervullen door actief meer stageplaatsen aan te 
bieden aan (V)MBO- en HBO studenten. 

- Te inventariseren of extra middelen nodig zijn (bijv aanvullende arbeids- of 
onderwijsvouchers) en daar bij PS dit najaar op terug te komen.  

- Bij de behandeling van de begroting 2021 in beeld te brengen hoe de provincie 
structureel financieel kan bijdragen aan marktinitiatieven1 die door innovatie en 
samenwerking met onderwijs het MKB versterken 
 

 
dragen voorts GS op om  

- Hiervoor EUR 500.000 vrij te maken in de begroting 2020 
- Na 6 maanden te evalueren of voortzetting nodig is 
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1 Denk aan initiatieven als de TechnoHub in Woerden, Makerspace Mijdrecht, MAKE center 
Nieuwegein, ITvitea Amersfoort 


