
Mededeling 
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Onderwerp 

motie 8 stimulering jeugdwerkgelegenheid 

Doel van deze mededeling: 

Middels deze mededeling willen wij u kennis laten nemen van de acties die 
plaatsvinden op het gebied van stimulering jeugdwerkloosheid 

Toezegging/motie/amendement: 

motie 8 stimulering jeugdwerkgelegenheid 

Inleiding: 

Het aanbod 
De stand van zaken is dat er eind april circa 2748 jongeren Ingeschreven stonden 
als niet werkende werkzoekende. Het aantal werkzoekenden is in één jaar ge
groeid met ruim 33%. Daarbij zijn grote verschillen tussen de Flevolandse ge
meenten. Almere heeft een groei met 73% en Dronten met 25%. Het aandeel 
jongeren is regionaal met 15,4% aanzienlijk hoger dan landelijk 13%. 
Van het totaal aantal geregistreerde werkzoekenden in de regio heeft 51% geen 
startkwalificatie (BO, VMBO, en MBO-1), 29,7% een middelbare opleiding en 
15,3% een hogere opleiding. De toename van werkzoekenden betreft vooral 
middelbaar opgeleiden. Ook bij hoger opgeleiden zien we nu een stijging. Bij de 
groep lager opgeleiden zien we een daling t.o.v. een jaar geleden met 6%. 
Binnen de regio zien we aanzienlijke verschillen. Het aantal werkzoekenden is in 
Almere met 10,2% hoog. In Lelystad is het aantal werkzoekenden met 13% nog 
aanzienlijk hoger. Lelystad en Almere bepalen de arbeidsmarkt in de regio voor 
ruim 80%. Van het totaal aantal werkzoekenden in de regio komt 55,1% uit Alme
re, 26% uit Lelystad, 9,6% uit Noordoostpolder, 7,4% uit Dronten en 1,9% uit Urk . 
Opvallend is dat in Almere 16,7% van het aantal werkzoekenden behoort tot de 
groep jongeren. 

De vraag 
De ontwikkeling van de economie zal op zijn vroegst in 2014 een voorzichtig 
herstel te zien geven. De verwachting is dat dit herstel in de jaren daarna op 
laag niveau voortzet. Het gevolg is dat landelijk en regionaal het aantal werk
zoekenden stijgt en het aantal vacatures op een laag niveau blijft. We moeten 
niet uitsluiten dat deze voorspellingen negatief zullen worden bijgesteld. Dit 
betekent een aanzienlijk tekort aan banen. Regionaal vormt Flevoland een uit
zondering met een toename van de werkgelegenheid waar de overige regio's de 
werkgelegenheid zien dalen. De regio groot Amsterdam (MRA) steekt met een 
beperktere daling van de werkgelegenheid ook relatief gunstig af (voor een 
belangrijk deel zijn de Inwoners van vooral Almere en Lelystad aangewezen op 
de arbeidsmarkt in de MRA) . 
In Flevoland zijn in de periode december 2012 tot maart 2013 ruim 1900 vacatu
res geregistreerd. Er zijn dus nog wel mogelijkheden op de markt. Daar staat 
tegenover dat er ruim 11.000 werkzoekenden waren. De mogelijkheden op de 
regionale arbeidsmarkt zijn vooral te vinden in de techniek, in de handel en de 
economische administratieve beroepen, de horeca en de schoonmaak. In omvang 
beperkt zijn er ook mogelijkheden in de zorg. 

Knelpuntén en kansen 
De ruime arbeidsmarkt maakt dat de mogelijkheid voor jongeren om een baan te 
vinden beperkt zijn. Dat geldt vooral wanneer hun opleiding of vaardigheden niet 
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afdoende aansluiten op de vraag en verwachtingen van werkgevers. Ook ontbreken van ervaring (en 
daarmee een CV) vormt een beletsel. 
Kansen liggen vooral in de techniek, in de handel en de economisch administratieve beroepen, de 
horeca en de schoonmaak (bijvoorbeeld Center Pares Eemhof heeft moeite met het vinden van 
mensen die willen werken in de schoonmaak en overweegt om In aangrenzende regio's te gaan 
zoeken). Kansen liggen vooral daar waar op termijn (meer) vraag naar personeel ontstaat en secto
ren willen Investeren om hun personeelsbehoefte op termijn veilig te stellen. Dit geldt met name 
voor de technische beroepen. 
Het gemiddelde opleidingsniveau van jongeren in de regio en vooral in Lelystad en Almere is laag 
en daarmee een belangrijk uitgangspunt. Doorstroom naar vervolgopleidingen (met name binnen 
mbo, van mbo naar hbo en van mbo naar bbl en bol) is niet alleen nu maar ook strategisch van 
groot belang. Het Regionaal Actieplan Aanpak Jeugdwerkloosheid 2.0 Flevoland wil het onderwijs
veld stimuleren om ook in het kader van het School Ex2 initiatief, deze doorstroom naar vervolgop
leidingen te stimuleren en te richten op kansrijke beroepsrichtingen. Ook kan hiermee voor een 
belangrijk deel Instroom in een toch al ruime arbeidsmarkt worden voorkomen van jongeren die 
zich beter kunnen kwalificeren. Daarbij wil het actieplan ook bevorderen dat aansluiting kan wor
den gevonden bij de uitwerking van sectorale plannen, zoals het al gestarte 'Toptechniek in Bedrijf 
Flevoland' en de acties in het kader van het 'Techniekpact'. 

Mededeling: 
In Flevoland wordt op dit moment hard gewerkt aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Deze 
kerntaak ligt bij de gemeenten en zij voeren dan ook het regionaal actieplan jeugdwerkloosheid 
u1t. De provincie Flevoland heeft geen kerntaak op jeugdwerkloosheidsbestrijding, maar voert wel 
activiteiten uit in de Economische Agenda die bijdragen aan werkgelegenheid, verhogen kwaliteit 
arbeidspotentieel. 
Hieronder volgt een overzicht van activiteiten die worden ontplooid: 

1. Creëren randvoorwaardelijke voorwaarden in de vorm van BSPT (Branche Service Punt Techniek) 
Luchtvaarttechniek als kennisintensieve maakindustrie heeft onze aandacht zowel in relatie tot de 
topsector HTSM als tot de'ontwikkeling van Lelystad Airport. Clusterontwikkeling Luchtvaarttech
niek vraagt om de ontwikkeling van een leerwerkbedrijf. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de 
Asscher-middelen/O&O-middelen jeugdwerkeloosheid. Een Branche Service Punt Techniek vormt 
een belangrijke randvoorwaarde. Provincie Flevoland kan onder verwijzing naar de Economische 
Agenda deze belangrijke randvoorwaarde Invullen. Naast een mooie multiplier naar Rijksmiddelen 
betekent dit een versterking van de economische structuur van Flevoland die bijdraagt aan het 
opleiden van Flevolandse jongeren voor een baan in onder andere de Luchtvaarttechniek (voor de 
MRO activiteiten). 
Daarbij is het BSPT een Instrument die door het rijk nadrukkelijk wordt gepositioneerd in onder 
andere het landelijke techniekpact. 
We creëren extra vestigingsvoorwaarden voor de huidige en toekomstige bedrijvigheid rondom de 
luchthaven. Op deze locatie hebben de bedrijven direct Invloed op vraaggericht onderwijs en is het 
mogelijk om arbeidspotentieel te scholen c.q. te werven. 
Indien nodig kan het leerbedrijf gebruik maken van de SEZ status. 
Wij hebben in ons huidige collegeakkoord het sociaal domein afgebouwd. Echter als neveneffect 
bieden we mogelijkheden voor jongeren/kwetsbare doelgroepen om vraaggerichte oplei
ding/scholing te volgen in de technieksector gerelateerd aan de activiteiten/bedrijvigheid op de 
luchthaven. 

2. "Goed voorbeeld, doet goed volgen" 
De ontwikkeling die zichtbaar wordt op het gebied van jeugdwerkloosheidsbestrijding is vooral dat 
de vraag bij werkgevers wordt neergelegd om de deuren te openen voor jeugdigen. Echter kan het 
toch niet zo zijn dat wij als provincie Flevoland daar zelf geen aandeel in nemen. Traineepro-
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gramma's zijn afgebouwd en SROI wordt nog niet volledig benut. Onze inzet voor bestrijding jeugd
werkloosheid zou zich dan ook kunnen richten op zelf het goede voorbeeld te geven (social return). 
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3. Bouwconvenant 
Het bouwconvenant beoogt zoveel mogelijk beroepspraktijkvormende plaatsen voor leerlingen in 
de bouwopleidingen. De verschillende partijen in de bouwketen hebben in dit convenant het voor
nemen uitgesproken om hiervoor gezamenlijk Inspanning te verrichten. De bouwsector zit in zwaar 
weer, maar heeft in de toekomst voldoende goed geschoolde werknemers nodig en bli jft het nood
zakelijk om leerlingen op te leiden voor deze sector. Alle inspanningen die hierin verricht worden 
hebben een directe link naar bestrijding jeugdwerkloosheid. Het bouwconvenant is gericht op 
leerlingen in de bouw. Omdat de aanpalende sectoren (infra, schilders en installatietechniek) ook 
in de bouwketen zitten ervaren zij net zo goed de crisis. De partijen in het bouwconvenant hebben 
dan ook aangegeven het convenant met deze sectoren te verbreden. Landelijk heeft de bouw en 
Infrasector aanspraak gedaan op Asschergelden o.a. voor instroombevordering en scholing om de 
kwaliteit van zittend personeel te verhogen. Deze plannen zijn onlangs gehonoreerd. Dit geeft een 
extra Impuls aan de sector en zal een regionale vertaling moeten krijgen. 

4. Lesplaats Lelystad 
Met het initiatief Lesplaats Lelystad beoogt de Provincie een kwalitatief goede opleidingsfaciliteit 
voor jeugdigen die de kansen vergroten op de arbeidsmarkt. Indirect te verbinden met bestrijding 
jeugdwerkloosheid. 

5. Sectorale plannen 
In Flevoland gaat de sector Zorg een sectorplan schrijven om aanspraak te maken op de Asscher
gelden uit het sociaal akkoord. Aspect jeugdwerkloosheidsbestrijding zal vanuit de werkgevershoek 
op deze wijze Invulling krijgen. De provincie vervult hierin een adviserende rol naar deze sector. 
Zoals eerder vermeld heeft de bouwsector landelijk aanvraag gedaan voor gelden en zal dit een 
regionale vertaling krijgen. De Stuurgroep bouwconvenant (o.l.v. gedeputeerde Appelman) zal met 
de partijen uit het convenant en opleidingsbedrijf Rolbij gaan kijken hoe deze vertaling Ingekleurd 
kan worden. Naar verwachting zal de sector Techniek ook landelijk een aanvraag doen voor secto
rale gelden en een vertaling krijgen naar de regio. 

6. Toptechniek in Bedrijf 
Toptechniek in bedrijf is een project waarin de provincie participeert. Dit project beoogt een 
doorlopende leerlijn waarmee goed technische onderwijs Instroombevordering moet realiseren 
teneinde voldoende (vraaggericht) arbeidspotentieel op te lelden voor deze regio. 

7. Techniekpact/topsectorenbeleid 
De provincie participeert in het techniekpact Noordvleugel. Vanwege de economische ontwikkelin
gen voor nu en in de toekomst in onze regio, waarin de sector Techniek een nadrukkelijke rol 
heeft. Het techniekpact is een bundeling van activiteiten die bijdragen aan de kapstok kiezen voor 
de techniek, leren in de techniek en werken in de techniek. In het techniekpact hebben de drie 
"O's" gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen het verschil te gaan maken. 

8. ESF 
Medio 2014/2015 krijgen de gemeenten een extra financiële Impuls vanuit ESF om jeugdwerkloos
heid te gaan bestrijden. Deze middelen komen bovenop de gelden in het reguliere beleid en de 
Mirjam Sterk-gelden. De Provincie heeft geen directe toegang tot deze middelen. 

9. Centre of Expertise CAH Vilentum 
In het Hoger Agrarisch onderwijs wordt in Nederland momenteel gewerkt aan het oprichten van 6 
Centres of Expertise. In deze Centres of Expertise staat een verregaande samenwerking tussen 
Hoger Agrarisch Onderwijs, praktijkgericht onderzoek en de innovatieve beroepspraktijk centraal. 
Kennisinstellingen richten zich hierbij, samen met de innovatieve beroepspraktijk, op een thema 
dat voor de economische ontwikkeling van Agro-Nederland van belang is. Deze samenwerking dient 
het collectieve belang van betere vervlechting van onderwijs, praktijkgericht onderzoek en be
roepspraktijk en het individuele belang van partners in de beroepspraktijk 
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Het Centre of Expertise Duurzaam Produceren & Ondernemen is één van de zes genoemde Centres 
of Expertise. De CAH Vilentum trekt dit Centre of Expertise namens de Agrarische Hogescholen. 
De innovatiekracht van bedrijven wordt in hoge mate bepaald door de Human Resources. De snelle 
technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn voor het beroepsonderwijs lastig bij te 
benen. Daarom worden onderwijsinstellingen- liever gezegd kennisinstellingen - en bedrijven uitge
daagd om samen Innovaties, ontwikkeling van onderwijsprogramma's en praktijkgericht onderzoek 
in tuinbouw, uitgangsmateriaal, agro en food sectoren goed te (blijven) verzorgen. Met de ontwik
keling van Centres of Expertise wordt precies dat aangejaagd. Binnen dit programma wordt ook een 
traineeprogramma ontwikkeld. 

10. Aansluiting gemeentelijk beleid/kansrijke projecten 
De provincie zou in de jeugdwerkloosheidsbestrijding gericht projecten kunnen uitvoeren die aan
sluiten op de activiteiten die door de gemeenten worden uitgevoerd. Echter moeten wij ons reali
seren dat dit verder van onze taak afligt. Het is dan ook lastig om dit aan ons economisch beleid 
die vormgegeven is in de economische agenda te verknopen. De keuze om toch gemeenten te 
ondersteunen (uit maatschappelijke verantwoordelijkheid) bij deze opgave door middel van uitvoe
ring van twee kansrijke projecten zou dan ook op incidentele basis kunnen 

Het vervolg 

Bovenstaande acties 1 t /m 10 worden reeds uitgevoerd. Indien er behoefte bestaat om naast deze 
acties gericht een tweetal projecten uit te voeren die verder van ons takenpakket vallen, hebben 
wij twee kansrijke projecten als aanvulling op het regionale actieplan jeugdwerkloosheid van de 
gemeenten. Het eerste project is een project waarin mensen met een afstand op de arbeidsmarkt 
worden toegeieid naar een plaats op de arbeidsmarkt. Het andere project is om een groep mensen 
toe te leiden naar de callcenter branche. Deze branche kampt met imagoproblemen, maar heeft 
voldoende vraag om mensen een baan te kunnen bieden. Om beide projecten uit te kunnen voeren 
zal een budget beschikbaar moeten worden gesteld van circa € 200.000. Deze middelen zijn niet 
beschikbaar binnen het budget van de Economische Agenda. 

Ter inzage in de leeskamer 

n.v.t. 

Verdere informatie 

De middelen binnen de Economische Agenda (investeringsfiche Economie en Voorzieningen) zijn 
volledig belegd met projecten en projecten in wording: 

€ 3,0 min, beschikbaar voor Kenniseconomie: 
1. TMI en kredietfaciliteit in afwachting van EFRO-middelen: € 1,5 min. (2014) 
2. Clusterontwikkeling/Human Capital Agenda Luchtvaarttechniek: € 0,4 min. (2013-2015) 
3. Ontwikkeling innovatief pijnmedicijn en bijbehorend medical device € 0,5 - € 1,0 min. 

(2014-2017) 
4. Talentenpool Schothorst i.s.m. CAH (In voorbereiding, 2014-2016) 
5. Verzilveren kennis CVI i.s.m. Flevolandse bedrijven (in voorbereiding, 2014-2015) 
6. Clusterontwikkeling composieten Almere (in voorbereiding, 2014-2015) 
7. Clusterontwikkeling composieten Flevoland-Overijssel (In voorbereiding, 2014-2015) 
8. Crossover Voeding en Gezondheid (Centrum of Expertise bijv. kruiden (in voorbereiding,, 

2014-2015) 
9. Crossover Zaaizaad (Noord-Holland) en Pootgoed (Flevoland) (in voorbereiding, 2014-2015) 

€1,0 min, beschikbaar voor Vriletijdseconomie: 
1. Internationaal zeilevenement: € 0,6 (2014-2016) 
2. Fietsknooppunten netwerk € 0,2 (2013-2015) 
3. Toegankelijk maken natuurgebieden € 0,2 (2014-2015) 


