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Voorgestelde behandeling: ter informatie  

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Een goede balans tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is cruciaal voor een goed functionerende 
regionale economie. Het gaat dan om voldoende (kwantitatief) en goed opgeleide (kwalitatief) arbeidskrachten. In 
de provincie nemen de zorgen toe over de mismatch op de Utrechtse arbeidsmarkt, over de manier waarop 
leerlingen worden voorbereid op de arbeidsmarkt en de wijze waarop het samenspel tussen onderwijs en het 
bedrijfsleven zich ontwikkelt. Daarom hebben PS het beleidsplan Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
vastgesteld. 
 
Voorgeschiedenis 
Bij vaststelling van het beleidsplan Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt hebben wij toegezegd om voor 
1 april 2018 de Uitvoeringsverordening subsidie Onderwijs-arbeidsmarkt provincie Utrecht vast te stellen en ter 
informatie aan PS toe te sturen.  
 
Essentie / samenvatting: 
Op 5 februari 2018 is het beleidsplan Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt vastgesteld door PS.  
Via deze Uitvoeringsverordening subsidie Aansluiting Onderwijs-arbeidsmarkt geven wij uitvoering aan het 

beleidsplan. 
Vanuit onze faciliterende, aanjagende en verbindende rol willen wij projecten en programma’s ondersteunen die 
tot doel hebben de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. Om dit te kunnen doen is deze 
uitvoeringsverordening nodig op basis waarvan subsidie kan worden toegekend.  
 
Subsidie kan verstrekt worden voor een project of programma dat op een doelmatige wijze bijdraagt aan:  
a. het aantoonbaar verbeteren van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven en 

overheid, gericht op het verkleinen van de tekorten op de arbeidsmarkt dan wel op de duurzame 
inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt; 

b. het duurzaam en wezenlijk vergroten van het aantal stageplaatsen of leerwerkplekken voor (v)mbo-ers in 
tekortsectoren (sectoren met grote tekorten aan geschikte arbeidskrachten);  

c. het stimuleren van werving en behoud van vakbekwame jongeren in tekortsectoren; 



 

  

 

d. het stimuleren van activiteiten ten behoeve van leven lang ontwikkelen van vaardigheden en 
competenties die het aanpassingsvermogen en de duurzame inzetbaarheid van jongeren vergroten; 

e. het stimuleren van studiekeuzes met een goed arbeidsmarktperspectief; 
f. het aanjagen van activiteiten vanuit het Nationaal Techniekpact 2020 gericht op kiezen, leren en werken 

in de techniek. 
 
Vooruitlopend op het vaststellen van de verordening zijn we in gesprek met diverse partijen over initiatieven die 
bij kunnen dragen aan het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om Technetten, techniekfabriek en projecten in de zorg. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Doel is het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De rol en invloed van de provincie bij 
de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt is echter beperkt. Bedrijven, opleidingen en gemeenten staan hiervoor 
primair aan de lat. De meerwaarde van de provinciale inzet ligt op het terrein van faciliteren, verbinden en 
stimuleren (inclusief de inzet van financiële middelen).  
Beoogde beleidseffecten zijn: 
-  Er worden zichtbare, concrete en – waar mogelijk – meetbare activiteiten uitgevoerd die daadwerkelijk 
bijdragen aan een verbetering van de huidige situatie; 
-  De kansen voor studenten VMBO en MBO op een passende baan zijn gestegen. 
 
 
Financiële consequenties 

In totaal is voor 2018 en 2019 nog € 800.000,--beschikbaar van het eerder beschikbaar gestelde budget ad  
€ 1.025.000,--. Hiervan wordt een bedrag van maximaal € 200.000,--gereserveerd voor de Technologieraad. Het 
subsidieplafond is vastgesteld op € 400.000,--  en het resterende bedrag wordt eventueel later aan het plafond 
toegevoegd.  
De subsidie voor de Technologieraad past vanwege de hoogte van het bedrag niet onder deze verordening. 
Bovendien is het niet mogelijk om in de verordening vooraf een specifieke ontvanger te benoemen. Daarom 
gebeurt dit via een begrotingssubsidie.  
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Met publicatie in het provinciaal blad van deze uitvoeringsverordening kunnen partijen subsidieaanvragen 

indienen bij de provincie Utrecht.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze verordening.  
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


