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Onderwerp: Startnotitie Uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs

2016-2019

Geachte voorzitter/leden,

Het beleidsprogramma voor Arbeidsmarkt en Onderwijs 'Aan het werk met kennis'

was onderdeel van de Drentse Economische Agenda (DEA) en het Kader voor
Economische lnvesteringen (KEl) uit 2011. Deze twee beleidsprogramma's zijn eind
2015 afgelopen. Tijdens de looptijd van dat beleid heeft de provincie zich nadrukkelijk
gemanifesteerd als aanjager en makelaar/schakelaar op de arbeidsmarkt. ln het veld

wordt zij gewaardeerd om haar onafhankelijke en neutrale positie en om haar onder-
steunende/aanvullende rol bij arbeidsmarktvraagstukken. Hierdoor is een breed noor-

delijk en grensoverschrijdend netwerk van partijen uit de triple helix ontstaan waarmee
wordt samengewerkt. Er zijn veel projecten met (inhoudelijke en deels ook financiële)
ondersteuning van de provincie tot uitvoering gekomen. De komende maanden willen

wij vooral benutten om nog voor de zomer een nieuw uitvoeringsprogramma aan u

voor te leggen, met het verzoek om dit vast te stellen.

Richtingbepaling met stakeholders

Wij realiseren ons dat wij alleen samen met de stakeholders op het terrein van

Arbeidsmarkt en Onderwijs, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere

overheden een succesvol uitvoeringsprogramma kunnen maken, waarin wij gezamen-

lijk aan de maatschappelijke opgaven gaan werken, de juiste keuzes maken en waar-
bij de betrokkenheid groot is. Wij stellen dan ook voor om het nieuwe uitvoeringspro-
gramma co-creërend vorm te geven. Dit geeft houvast om de richting van het uitvoe-

ringsprogramma te bepalen.
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Daarbijgeven het bestuursakkoord Dynamisch en Ondernemend, de Begroting 2016

en de conceptversie van de nieuwe beleidsnota voor het economische beleidsveld

van de provincie Drenthe: de nieuwe Economische Koers Drenthe 2016-2019, richting

aan zowel de inhoud als het proces. Arbeidsmarktbeleid is naast Concurrentiekracht,

Groene economie en Vestigingsklimaat één van de vier programmalijnen in de Eco-

nomische Koers.

Daarnaast heeft arbeidsmarktbeleid ook duidelijke raakvlakken met andere provinciale

beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld het programma Dynamisch Drenthe en de nieuwe

notitie Sociaal beleid. Wijzorgen dat de afstemming en uitwisseling tussen arbeids-
markt en andere provinciale programma's optimaal is.

Om samen met onze partners tot een uitvoeringsprogramma te komen, organiseren

wij een aantal kleinschalige werkateliers. Tijdens de werkateliers wordt het gezamen-

lijke belang bepaald, de opgaven benoemd en samen gezocht naar oplossingen en

kansen. Het resultaat van de werkateliers is een verdere concretisering van de vier
actielijnen uit de Begroting 2016 en de Economische Koers:
. werkgelegenheidstoename en werkloosheidsdaling op korte termijn
¡ betere aansluiting onderwijs op behoeften bedrijfsleven
¡ investeren in beroepsbevolking en arbeidsmarkt van de toekomst
. grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en investeren in arbeidsmigranten

Omdat het onmogelijk is om met alle arbeidsmarktpartijen te spreken, nodigen wij

voor de werkateliers gericht organisaties, gemeenten, onderwijsinstellingen en onder-
nemers uit die een frisse blik op het beleidsveld hebben. Wijfocussen hierbij op de
partners waarmee een duurzame relatie bestaat en op'unusual suspects'. Daarnaast

zoeken wij voor het ophalen van input voor het nieuwe uitvoeringsprogramma zoveel

mogelijk aansluiting bij bestaande overleggremia, zoals de Regiegroep Kennis en

Arbeidsmarkt. De resultaten van de werksessies zullen vervolgens met elkaar in ver-

band worden gebracht en uitgewerkt worden in een aantal uitvoeringsrichtingen welke
gezamenlijk het u itvoeringskader Arbeidsmarkt en Onden¡vijs vormen.

De marsroute

Tussen februari en maart organiseren wij de werkateliers om samen met de betrokken
partijen de verdere invulling van het uitvoeringsprogramma te bepalen. Wij nodigen u

uit om de werkateliers als toehoorder bijte wonen en de voortgang te volgen. Zodra
de data van de werkateliers bekend zijn, berichten wij u hierover. De eerste uitkom-

sten van de werkateliers worden aan u teruggekoppeld via een gezamenlijke bijeen-

komst. Aan het einde van het proces (medio 2016) vragen onze Staten aan uw Staten

om het Uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs 2016-2019 vast te stellen.

Hoogachtend

Gedep n van Drenthe,

, secretaris , voorzitter


