
 
 
 
Motie arbeidsmarkt in actie  
 
De Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering op 23 september 2020, voor de behandeling 
van de zomernota,  
 
constateren dat: 

- Corona een belangrijke invloed heeft op de provincie en de provinciale economie 
- De begroting 2020 naar verwachting niet volledig benut zal worden.   
- De eerste mensen die de economische klap opvangen ZZP’ers, jongeren en 

uitzendkrachten zijn.  
 
overwegen dat:  

- De komende maanden naar verwachting meer mensen op de arbeidsmarkt zullen 
komen.  

- Dit extra werkzaamheden voor bestaande organisaties op het terrein van de 
arbeidsmarkt betekent 

- De provincie samen met haar partners al jaren beleid voert met oog op aansluiting 
economie, onderwijs en arbeidsmarkt. 

- Er een mismatch bestaat tussen beschikbare en benodigde kennis en vaardigheden.  
- Dit een uitgelezen moment is om de analyses van de laatste jaren met extra inspanning 

in de praktijk te brengen. 
  
dragen Gedeputeerde Staten daarom op om: 

- Per direct een regionaal team in te richten dat zich voor een beperkte periode van 6 
maanden uitsluitend bezighoudt met actief verbinden van nieuwe werklozen met 
toekomstige arbeid en onderwijs-/omscholingsmogelijkheden 

- De bij ons arbeidsmarktbeleid betrokken partners en de opgedane kennis van de 
afgelopen jaren daarin te betrekken 

- Dit team grotendeels samen te stellen uit mensen die recent op de arbeidsmarkt zijn 
gekomen, zodat bestaande beleidslijnen door kunnen en dit team zich op de actie kan 
richten.  

- Na 6 maanden te evalueren of voortzetting nodig is 
- Hier EUR 500.000 voor vrij te maken, 

 
dragen voorts op om: 

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

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

 
en gaan weer verder met de vergadering, 
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Marc de Droog  
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