
Motie: Arbeidsvoucher in Corona tijd 

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 8 juli 2020, ter bespreking van het 
Statenvoorstel Kaderbrief 2021-2024, 

Constaterende dat: 

• De Provinciale Staten op 9 juli 2018, tijdens de behandeling van de kadernota, een
motie heeft aangenomen (Motie 038A) om een onderwijsvoucher in leven te roepen.

• De werkloosheid in Utrecht 3,4% is van Beroepsbevolking (Born CBS).

• De meeste werkloosheid nog steeds te zien is bij (V)MBO opgeleiden en jongeren.

• Begin 2020 de Regionale Economische Agenda is vastgesteld

Overwegende dat: 

• De eerder aangenomen motie over onderwijsvoucher in het derde kwartaal van
2020 wordt uitgewerkt binnen het Onderwijs Arbeidsmarkt agenda.

• De verwachting is dat de werkloosheid sterk zal toenemen, als gevolg van de
Corona crisis.

• Arbeidsvoucher bedoeld is voor mensen die door corona crisis plotseling te maken
kregen met daling van werkgelegenheid in hun sector (zoals horeca, evenementen),
terwijl de onderwijsvoucher vooral bedoeld is als 2e kans voor schoolverlaters of
langdurige werklozen.

• Er verschuiving van banen in diverse sectoren zullen plaatsvinden, waarbij de inzet
van deze voucher vooral bedoeld is voor sectoren, waarbij de nieuwe baan en/of
omscholing aansluit bij de Regionale Economische Agenda.

• De voucher te benutten om mensen aan het werk te krijgen in sectoren met
toekomstperspectief; dat betekent groene, duurzame én circulaire banen.

M30 VERWORPEN



• De arbeidsvoucher kan (wellicht) tevens tijdelijk ingezet worden als opvulling van 
salaris voor de inwerkperiode van de nieuwe arbeidsrelatie. 
 

• Tevens zal het ook een bijdrage leveren voor andere doelen van onze provincie, zoals 
de realisatie van woningen en de nodige banen voor energie transitie.  

 
 
Verzoekt het college om: 

1. De mogelijkheden van een arbeidsvoucher uit te werken en deze te koppelen aan 
Onderwijs en arbeidsmarkt Agenda  
 

2. Bij de volgende begrotingsbehandeling met voorstellen te komen richting de 
Provinciale Staten. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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