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Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 17 december 2007 ter bespreking en
vaststelling van het Collegeprogramma 2007 -2011 en het bijbehorend Uitvoeringsprogramma

Constaterende dat:
. Een groot deel van de leerlingen die het praktijkonderwijs gevolgd hebben niet of moeilijk aan het

werk komen en blijven en in een uitkeringssituatie terecht komen
. Jongeren die het praktijkonderwijs gevolgd hebben geen startkwalificatie kunnen behalen
. Jongeren die het praktijkonderwijs gevolgd hebben vaak de sociale en communicatieve

vaardigheden missen die nodig zijn om te werken
o Voor een groot deel van de jongeren met een diploma praktijkondenrijs de overgang van stage

naar een "echte werkplek" te groot is
r Werkgevers de expertise en tijd missen om deze jongeren extra te begeleiden
. Door ùier scholen voor praktijkonderwijs in de regio Utrecht een arbeidstrainings en coachings

centrum (ATCC) opgestart wordt

Ovelwegende dat:
. Een ÀTCC de jongeren de mogelijkheid biedt om zich binnen een bedrijf te ontwikkelen en beter

voor te bereiden op de arbeidsmarkt
o Binnen het ATCC aandacht besteed wordt aan zowel algemene werknemers competenties als

vakspecifieke vaardigheden
r Het ATCC daarnaasf werkgevers en (leidinggevende) collega's begeleid bij de omgang met deze

specifieke groep werknemers
. De provincie een taak heeft op het gebied van arbeidsmarktbeleid
o ln het collegeprogramma vermeld staat dat begeleiding en coaching van mensen met een grote

afstand tot de arbeidsmarkt minstens zo belangrijk is als het realiseren van werk- en
ondenrijsplekken

. Een ATÓC juist deze begeleiding en coaching aan van mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt vezorgt

. Een ATCC bij kan Oiagen aan het aan het werk helpen en houden van mensen met een beperking
en dus aansluit bij het in het collegeprogramma

o Het ATCC samenwerkt met sociale werkvoorziening, relntegratiebedrijven, UVW en CWI
o Het ATCC alleen in de opstartfase van 2008 tot 2010 een extra financièle bijdrage nodig heeft en

daarna kostendekkend kan functioneren

Vezoekt het college:
o Voor 2008 binnen het budget ondenrijs en arbeidsmarkt van de sociale agenda een bedrag van €

50.000,- vrij te maken voor het ATCC en voor 2009 en 2010 elk € 50.000,- te reserveren
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