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Schriftelijke vragen ex. artikel 23 Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

 

 

Provincie Flevoland 
T.a.v. Voorzitter van Provinciale Staten dhr. L. Verbeek 

Onderwerp:  Schriftelijke vragen ex. artikel 23 Reglement van Orde Provinciale Staten van 
Flevoland over de mismatch tussen de personeelsbehoefte van Inditex en 
langdurig werkzoekenden in Flevoland. 

Datum: 05-02-2020 

Geachte voorzitter van Provinciale Staten, 

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de Flevolandse VVD 
de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten over de mismatch tussen de 
personeelsbehoefte van Inditex en langdurig werkzoekenden in Flevoland. 

1. Is het College bekend met het bericht 
‘https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/177323/inditex-moet-personeel-uit-spanje-
halen’ van Omroep Flevoland op 11 januari 2020? 

2. Is het College bekend met het bericht 
‘https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/177988/inditex-invasie-spaanse-werknemers-
misverstand’ van Omroep Flevoland op 5 februari 2020? 

3. Op de website van de provincie én in het economische programma van de provincie 
(juli 2016) staat dat de provincie onderwijs- en kennisinstellingen, overheden 
(gemeenten en UWV) en bedrijfsleven cruciaal vindt en dat de provincie een actieve 
rol speelt in het samenbrengen van deze partijen. Kan het college uitleggen welke 
concrete inspanningen tot nu toe zijn gedaan met betrekking tot het samenbrengen 
van deze partijen? 

4. In het economisch programma van de provincie staat dat de provincie Flevoland een 
omslag maakt in houding en gedrag van aanbod- naar vraaggericht werken. De 
provincie stelt de vraag en behoefte van de ondernemer centraal. Om die in beeld te 
brengen gaat de provincie in gesprek met ondernemers en partners in de regio. De 
provincie toont goed gastheerschap, heeft oog en oor voor wat er speelt aan 
bedrijvigheid in Flevoland en anticipeert daarop. Kan het College aangeven wat het 
College tot nu toe heeft gedaan om: 1) vraaggericht te onderzoeken wat de vraag en 
behoefte van Inditex is, 2) wat het resultaat van de onderzoeken is en 3) hoe het 
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College heeft geanticipeerd op de ontstane mismatch tussen de personeelsbehoefte 
van Inditex en het aanbod langdurig werkzoekenden in Flevoland? 

5. Volgens het economische programma van de provincie (juli 2016) hebben gemeenten 
en het UWV een rol als het gaat om menselijk kapitaal. Hun opgave is werklozen 
gerichter naar werk te begeleiden en inwoners naar vermogen te laten participeren 
op de arbeidsmarkt. Kan het College aangeven wat voor inspanningen het College tot 
nu toe heeft gedaan om 1) de voorwaarden te scheppen voor de gemeenten en het 
UWV om (langdurig) werklozen gerichter naar werk te begeleiden en 2) wat die 
inspanningen concreet hebben bijgedragen aan het terugdringen van het aantal 
(langdurig) werklozen in Flevoland? 

 

Namens de fractie van een Flevolandse VVD, 

Franco Achtien 


