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Is DATUM 23-6-2020 

AAN Leden van Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Strijk 

ONDERWERP Beantwoording vraag om vluchtelingen met status in een traineeprogramma opnemen 

Statenlid Chris Westerlaken van het CDA heeft in de Statencommissie RGW (begrotingsbehandeling dd. 19 
oktober 2019) de volgende vraag gesteld: 
 
De heer Westerlaken vraagt of de gedeputeerde bekend is met het initiatief van de provincie Gelderland om 
hoogopgeleide vluchtelingen met status in een traineeprogramma op te nemen. Zij komen moeilijk aan werk. 
Wellicht is het interessant hiernaar te kijken. 
 
Antwoord: 
 
Naar aanleiding van uw vraag is door de organisatie contact gezocht met de provincie Gelderland om bekend te 
raken met het initiatief. Belangrijke insteek van het initiatief is om statushouders met doorgaans een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt een gelijk speelveld te bieden bij de provincie als werkgever. De inzet die de 
provincie Gelderland doet om deze trainee-trajecten mogelijk te maken zou te veel aandacht vragen van andere 
trajecten die nodig zijn om de organisatie op een hoger plan te trekken. Wel is het HR-beleid van de provincie - 
Utrecht reeds gericht op inclusiviteit, en daarbij spannen wij ons in om eenieder ongeacht geslacht, etnische 
afkomst, geloof of gezindte, handicap, leeftijd, geaardheid of politieke voorkeur gelijke kansen te bieden. De 
inclusiviteit gaat voor ons boven een apart doelgroepenbeleid. Uw vraag scherpt ons om ten allen tijden te 
waarborgen dat met onze zoekopdrachten voor medewerkers en bij het uitzetten van de vacatures het bereik zo 
groot mogelijk is. Voorts worden bij specifieke uitvagen mogelijkheden geboden voor ingroei en ondersteuning 
aan kandidaten om tot een goede rolinvulling te komen en daarmee een mogelijke afstand te overbruggen. Dus 
we blijven ons inzetten om hoogopgeleide vluchtelingen met status in de provincie een kans te bieden door ons te 
richten op inclusiviteit maar ik zie geen ruimte om conform de provincie Gelderland op dit moment hier een apart 
traject voor op te zetten.    
 
 
 


