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Geachte voorzitter/leden,

ln juni 2014 ontving u van ons de statenbrief over de arbeidsmarkt en de Versnel-
lingsagenda 2.0, die wij in september met elkaar hebben besproken. Deze brief bevat
in aansluiting daarop een aantal actuele ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt.
Wíj blikken onder andere terug op de Versnellingsagenda 2.0 en lichten de activiteiten
in het kader van het Techniekpact Noord-Nederfand toe. Tot slot bevat deze brief een
aantal maatregelen voor versterking van de arbeidsmarkt op korte termijn en een be-
tere aansluiting tussen het ondenryijs en de beroepspraktijk. Met deze maatregelen
geven wij uitvoering aan de in november 2014 door Provinciale Staten aanvaarde
motie over het ontwikkelen van een Versnellingsagenda 3.0.

Leeswijzer
Deze brief is als volgt opgebouwd.
1. De arbeidsmarkt van vandaag: herstel, maar wij zijn er nog niet
2. Terugblik Extra maatregelenpakket 201 3-201 4 (Versnell ingsagenda 2.0)
3. Maatregelen voor structuurversterking van de Drentse arbeidsmarkt
4. De resultaten van het Techniekpact Noord-Nederland
5. Meer kansen en meer banen met de Versnellingsagenda 3.0
6. Tot slot

1. De arbeidsmarkt van vandaag
Herstel van de werkgelegenheid, maar wij zijn er nog niet
De Drentse arbeidsmarkt kent op dit moment twee verschillende gezichten. Aan de
ene kant ziin er duidelijke signalen die wijzen op economisch herstel. Aan de andere
kant neemt de economische groei nog niet in kracht toe en dreigt zelfs te stagneren.
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Daarnaast is de groei lang niet in alle sectoren zichtbaar en leidt hij nog niet tot een
toename van werkgelegenheid. Dit komt ook in uitdrukking in de cijfers. Zo verwacht
het CPB voor 2015 een daling van de werkloosheid van 7o/o in 2014 naar 6,75% in
2015. ln Drenthe ligt de werkloosheid ongeveer een procent hoger, maar is de trend
hetzelfde: 2014 is het keerpunt, vanaf 2015 zien wij een groei van de werkgelegen-
heid. Het herstel zal zich in eerste instantie vooral vertalen in tijdelijke banen en uit-
zendwerk. UWV ziet met name herstel van werkgelegenheid in de techniek, ICT en

delen van de zorg (UWV, Regio in beeld 2014). Sterker nog: voor verschillende tech-
nische beroepen zal het voor ondernemers moeilijk worden om voldoende gekwalifi-
ceerde medewerkers te vinden. Dit heeft, naast het economisch herstel, ook te maken

met het vertrek van ervaren vakmensen door pensronenng.

Ook de bouwsector gaat weer groeien

Wij hebben aan uw Staten toegezegd nader in te gaan op de ontwikkeling van de
arbeidsmarkt in de bouwsector. Ook hier is herstel ingetreden, zo concludeert het
Economisch lnstituut voor de Bouwnijverheid (ElB) in haar Septemberraming 2014.|n
2013 kromp de bouwsector - woningbouw, kantoren en grond-, weg- en waterbouw
samen - met 3%. Het aantal arbeidsjaren in de bouwsector is in de periode 2009-2013
met maar liefst 70.000 gedaald. Maar ook hier is 2014 heI keerpunt: landelijk gezien
groeit de bouwsector licht, vanaf 2015 verwacht men ook herstel van de werkgele-
genheid. ln de komende twee jaar zal het aantal arbeidsjaren in de bouw naar ver-
wachting met 14.000 toenemen. ln Noord-Nederland blijft het herstel echter broos.

Aandacht voor sfages blijf nodig

U hebt gevraagd om inzicht in de tekorten aan stageplaatsen in Drenthe. Het vinden
van een stageplek is van groot belang voor het succesvol afronden van een opleiding.
Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers, scholen en leerlingen.
Het Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) constateert in de SBB-
monitor van oktober 2014 dat in Noord-Nederland een aantal knelpunten zijn: in de
zorg, de bouw- en de transportsector zijn onvoldoende stageplekken. Ook constateert
men een landelijke daling van het aantal BBl{rajecten. Beide trends zijn een gevolg

van de economische omstandigheden. Werkgevers in de zorg, de bouw en de
transportsector zijn aan het overleven - en daarmee is er onvoldoende aandacht voor
het opleiden van de werknemers van de toekomst. Wij vinden dit zorgelijk en spreken
scholen en ondernemers daarop ook aan. Later in deze brief komen we hierop terug.

Ook in de rol van werkgever heeft de provincie Drenthe zich ingezet voor leeruverk-
plekken voor jongeren. ln totaal hebben in 2014 19 jongeren stage gelopen bij de
provincie Drenthe. Daarnaast hebben 15 mensen in een BBl-traject en 7 jongeren op

een werkervaringsplek gewerkt binnen de provinciale organisatie. Tot slot zijn in 20'13

7 jongeren gestart als "Drentalent". Dit zijn pas afgestudeerde jongeren die in de vorm
van een traineeship werken binnen de provincie en dit programma loopt tot in 2015.

Zoals bekend is bij uw Staten, besteden wij op dit moment extra aandacht aan een

aantal individuele werkzoekenden in Drenthe. Zij worden onder andere op de website
van de provincie Drenthe in het zonnetje gezet en geïntroduceerd in onze netwerken.

Ook een groot aantal leden van uw Staten heeft kennisgemaakt met deze mensen.
Met de actie "Gezichten van Drenthe" verdiepen wij ons in de werking van de Drentse

arbeidsmarkt en komen wij wellicht nieuwe ideeën op het spoor om de matching

tussen ondernemers en werkzoekenden te verbeteren. Daarnaast hopen wij uiteraard
dat deze extra inzet leidt tot nieuwe kansen en nieuwe banen voor de werkzoekenden
die het betreft.
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Maatregelen voor meer banen en betere werking arbeidsmarkt
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maken twee zaken duidelijk: het herstel van de
werkgelegenheid gaat traag én het is van belang te investeren in een goede match
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Onder andere in twee bijeenkomsten
'Slim investeren in werk' met uw Staten in oktober 2012 en 201 3 is dit door veel leden
benadrukt. ln het vervolg van deze brief gaan wij in op de maatregelen die wij, mede
op basis van de input van de Statenbijeenkomsten, hebben genomen en die wij
voorzien voor 2015 en verder.

2. Extra maatregelenpakket 2013-2014: Drenthe investeert in werk en scholing
ln juni 2014 informeerden wij u over de tussenstand van de Versnellingsagenda 2.0.

lnmiddels zijn alle maatregelen uit deze Versnellingsagenda in uitvoering gekomen.

Met genoegen constateren wij dat de extra inzet voor bijna 500 mensen een baan,

leerwerkplek en/of opleiding heeft opgeleverd waarmee zij hun kansen op de ar-
beidsmarkt fors hebben vergroot. Bovendien hebben wij op deze manier geïnvesteerd

in een betere aansluiting tussen de vraag van ondernemers enerzijds en de kennis en

vaardigheden van werknemers in Drenthe.

Actielijn Actie Reguliere

banen
(realisatie)

Leerwerk-
plekken

(realisatie)

BBL{rajecten BO

Stage-vouchers 25 25

1

GOA Publiek 7 34

6Restau ratie monu menten

14lnzet op zonnepanelen

2

SLIM wonen met energie 10

3 Regionale projecten 120 60

4 Jeugdwerkloosheid 100*

Totaal 2013 + 2014 176 305

De maatregelen in het kader van de 3 Actieplannen Jeugdwerkloosheid lopen nog tot eind van 2015

Pas aan het eind kunnen wij de definitieve resultaten vermelden.

Ter illustratie van de resultaten hieronder een paar voorbeelden

Zonnelening
Met de regeling Duurzaamheidslening Hernieuwbare Energie Drenthe (Zonnelening)

investeert provincie en gemeenten in Drenthe in zonnepanelen en zonneboilers bij

particulieren. De inschatting is dat de zonnelening voor minimaal 14 installateurs een
voltijdsbaan van minimaal zes maanden heeft opgeleverd. De in dit kader uitgevoerde
campagne Zon zoekt Drent heeft een grotere spin-off doordat ook indirecte werkgele-
genheid voor adviseurs en leveranciers gestimuleerd wordt.

SLIM wonen met energie
ln toenemende mate sluiten steeds individuele MKB-ers zich aan bij de Vereniging
SLIM wonen met energie. De inschatting is dat voor Drenthe maximaal 10 extra banen
gecreëerd worden als gevolg van de extra investeringen van particulieren en bedrijven
in energiezuinig wonen en werken.
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3. Maatregelen voor structuurversterking van de Drentse arbeidsmarkt
Naast onze kortetermijnacties in het kader van de Versnellingsagenda 2.0 hebben wij

in de afgelopen periode veel meer gedaan voor het versterken van de werkgelegen-
heid en de werking van de arbeidsmarkt in Drenthe. Voordat wij in paragraaf 4 nader
ingaan op het Techniekpact, lichten wij hier nog een aantal andere activiteiten toe:

3.1. Terugblik

Sectorolan vri ieti idssector
Zoals wij ook hebben aangekondigd in de Statenbrief van juni 2014, zijn wij namens
het samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers opgetreden als hoofd-
aanvrager van een sectorplanaanvraag voor de vrijetijdssector. Met deze aanvraag
doen werkgevers in Drenthe een beroep op de Asscher-middelen voor scholing en

ontwikkeling van werknemers in horeca, recreatie en toerisme. lnmiddels is de
aanvraag goedgekeurd: in de komende jaren zal plusminus € 2,6 miljoen worden
besteed aan het opleiden van de huidige en toekomstige medewerkers in de vrijetijds-
sector. De bijdrage vanuit de Asscher-middelen hieraan is bijna € 1 miljoen.

Er worden 55 extra leerwerkplekken (BBL) gerealiseerd, onder meer in de fast service
en ook worden de leerlingen bemiddeld naar werk. Ook worden de (ondernemers)-
vaardigheden van in totaal 650 ondernemers en werknemers in de vrijetijdssector
verbeterd. Daarnaast worden drie personeelspoules in Drenthe opgericht met als doel
seizoenswerkloosheid beter op te vangen en mensen te behouden voor de vrijetijds-
sector.

Ook andere sectorplannen voor opleidingen, stages en van-werk-naar-werk-trajecten
slaan neer in Drenthe. Een voorbeeld is het sectorplan voor de zorg waarmee onder
andere door inzet van Zorgplein Noord de kwalificaties van werkenden in de zorg
worden versterkt. Een overzicht van alle reeds toegekende sectorplannen vindt u des-
gewenst op www.sectorplannen. nl.

Nieuwe opleidinqsstructuur voor de bouwsector
Zoals hierboven is aangegeven, vraagt de bouwsector in Drenthe om specifieke
aandacht. Samen met ondernemers en onderwijsinstellingen werken wij aan een
transitie van het opleidingsstelsel in de bouw. Het doel hiervan is dat de opleiding
beter gaat aansluiten bij de beroepspraktijk en dat het opleiden van jongeren crisis-
bestendig wordt. Met andere woorden: ook in economisch zwate tijden is het be-
langrijk te investeren in het opleiden van de werknemers van de toekomst. ln dit
nieuwe opleidingsstelsel zijn flexibiliteit, duurzaamheid en innovatie belangrijke
sleutelwoorden.

3.2. Maatregelen structuurversterking Drentse arbeidsmarkt 2015 en verder

Samen met de provincie Overijssel onderzoeken wij of een gezamenlijk sectorplan-
aanvraag mogelijk is. Doel is het vragen van steun voor van-werk-naar-werk-trajecten
voor mensen die met ontslag worden bedreigd. Met de inzet van middelen van onder-
nemers, O&O-fondsen, de Asscher-middelen en deels WW-uitkeringsmiddelen,
kunnen wij ervoor zorgen dat - bijvoorbeeld bij dreigende sluiting van een bedrijf - de
werknemers vroegtijdig scholing krijgen aangeboden. Werkgevers met veel of moeilijk
vervulbare vacatures zullen actief hierbijworden betrokken. Hiermee maken wij een
soepele overgang van de ene naar de andere baan mogelijk en zorgen wij ervoor dat
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de nieuwe werkgever vanaf dag 1 beschikt over goed opgeleide en gemotiveerde

medewerkers. Met deze aanpak, inclusief de samenwerking met Overijssel, geven wij
mede uitvoering aan de plannen in 'Vierkant voor werk'voor de regio Emmen,
Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg.

Kansen voor de werknemers van de toekomst
Kinderen van nu zijn de ondernemers en de werknemers van de toekomst. Naast
investeringen in een goede aansluiting van het (beroeps)onderwijs op de praktijk in

bedrijven, zijn netwerken, ervaringen en vaardigheden van grote invloed op een suc-
cesvolle loopbaan. Samen met de Drentse gemeenten willen wij onderzoeken op

welke manier de talentontwikkeling van jongeren daar waar nodig ondersteunt kan
worden. Zodat jonge leerlingen een goede keuze voor hun vervolgopleiding maken en

daarmee hun toekomstige kansen op de arbeidsmarkt verhogen. U ontvangt hierover
binnenkort meer informatie.

3.3. Benutten van kansen in Duitsland
U hebt ons gevraagd om extra inzet voor het slechten van de Nederlands-Duitse
grens op de terreinen economie, arbeidsmarkt, onderwijs, taal en cultuur. ln deze brief
lichten wij twee ingezette acties eruit op het terrein van de arbeidsmarkt en de zorg.
Binnenkort ontvangt u nadere informatie over de wijze waarop wij deze opdracht van
uw Staten in de volle breedte invullen.

Meer samenwerkinq voor de qrensoverschriidende arbeidsmarkt
De provincie Drenthe, UWV, de EDR (Eems Dollard Regio) en de gemeenten

Borger-Odoorn, Emmen, Coevorden en Hardenberg slaan te handen ineen om de
grensoverschrijdende arbeid te stimuleren. Voor de uitvoering van het plan ter bevor-
dering van het werken over de grens, stelt de provincie maximaal € '100.000,-- be-

schikbaar. Hiermee worden onder andere taaltrainingen Duits aangeboden, verschijnt
er regelmatig een e-mailkrant met vacatures en worden workshops en voorlichtings-
en promotiecampagnes over de mogelijkheden voor werk in Duitsland georganiseerd.

Ook ondersteunen we met deze inzet de ambities van 'Vierkant voor werk' voor meer
samenwerking over de grens.

Grensoverschri idende zorq
Met het project Grensoverschrijdende zorg willen wij medewerkers in de zorg inzet-
baar maken aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens. Met onder meer UWV,

netwerk ZON, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, CMO
Groningen, provincie Groningen en verschillende partners in Duitsland werkt Drenthe
aan de opbouw van netwerken en het in beeld brengen van belemmeringen en op-
lossing voor grensoverschrijdende inzet van zorgwerkers. Concreet gaan wij in januari

2015 aan de slag met 50 stageplekken in Duitsland voor Nederlandse studenten en

de matching van 15 tot 20 werkzoekende kandidaten uit Nederland op vacatures bij

Duitse zorgverleners.

4. De resultaten van het Techniekpact Noord-Nederland
Techniekpact Noord-Nederland is volop in beweging
De uitvoering van het Techniekpact Noord-Nederland is in volle gang. ln vervolg op de
bespreking van het Techniekpact in de Statenbrief van juni 2014, kunnen wij u melden
dat het startdocument is vertaald naar een doe-agenda met zes prioriteiten. Deze
prioriteiten zijn inmiddels in uitvoering. Alle partijen uit het veld - sociale partners, het
onderwijs, de overheid en de regio - geven gezamenlijk uitvoering aan deze acties.
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Hiermee geven wij op noordelijke schaal een verdere impuls om van elkaar te leren,

verbindingen te leggen, te versnellen en de versterking te zoeken.

Wij constateren dat het Techniekpact steeds meer energie losmaakt bij ondernemers

en onderwijsinstellingen in Noord-Nederland. De noordelijke inzet is dan ook in
Den Haag niet onopgemerkt gebleven en men ziet delen van onze aanpak als goed

voorbeeld voor de rest van Nederland. ln het bijzonder de noordelijke aanpak om de

samenwerking tussen primair en voortgezet onderwijs te verbeteren, wordt als

voorbeeld benoemd.

Toptechniek in Bedrijf en Bedrijfsvakschool Techniek Drenthe

Mede door inzet van de provincie Drenthe worden Toptechniek in Bedrijf en de

Bedrijfsvakschool voor de Techniek gerealiseerd. De Bedrijfsvakschool Techniek
Drenthe is een initiatief van elf 'maakbedrijven' in de regio Emmen en gaat jaarlijks

ongeveer 20 vakmensen op gebied van verspaning en fijnmechanica bij bedrijven in
Emmen en omgeving opleiden.

Eind november heeft het Platform Beta Techniek namens het Ministerie van Onder-

wijs, Cultuur en Wetenschappen groen licht gegeven voor de start van de uitvoering

van het project Toptechniek in bedrijf Drenthe. ln dit project werken vmbo- en mbo-

scholen actief samen om de instroom te vergroten en aansluiting te verbeteren. Met

het tekenen van het prestatiecontract bieden alle onderwijsinstellingen van het basis-

onderwijs tot aan het hbo in Drenthe niet alleen techniekondenruijs aan, maar

stemmen deze opleidingen ook op elkaar af . Deze samenwerking en synergie dragen

bij aan een leeromgeving waarin technisch talent goed gedijt.

JetNet en Technasia
Wij kunnen u melden dat wij in gesprek zijn met het Vincent van Gogh college om als
provincie een JetNet-bedrijf te kunnen worden. Deze JetNet-status houdt in dat scho-
lieren praktijkopdrachten kunnen doen op het terrein van techniek en lCT. Onder an-

dere bij onze inzet voor bouw, beheer en onderhoud van wegen en kanalen zijn

zonder twijfel voldoende interessante en relevante opdrachten uit te voeren.

Ook hebt u ons gevraagd om een evaluatie van de Drentse Technasia. Deze evaluatie

wordt nu uitgevoerd door OTIB. Zodra het rapport beschikbaar is, zullen wij uw Staten

hierover berichten.

Techniekpact on Tour op 12 februari 201 5

U bent inmiddels uitgenodigd voor de conferentie'Techniekpact on Tour'voor Noord-

Nederland op 12 februari 2015. Tijdens deze conferentie zullen de vele initiatieven in
de noordelijke technieksector zich presenteren. Wij hopen u op deze dag te verwel-

komen in het Techniek lnnovatie Centrum in Groningen.

5. Meer kansen en meer banen met de Versnellingsagenda 3.0

ln deze brief hebben wij geconstateerd dat met de Versnellingsagenda 2.0 meer dan

500 mensen nieuwe kansen hebben gekregen met een baan, leerwerkplek, stage of
opleiding. Dat is een resultaat dat er mag wezen. Gezien het prille economisch herstel

en de opgaven die er liggen voor een goede aansluiting tussen vraag en aanbod op

de arbeidsmarkt - zowel kwantitatief als kwalitatief - presenteren wij hier een aantal

maatregelen die ook in 2015 een stevige impuls zullen geven aan de werkgelegenheid

in Drenthe. De goede ervaringen met het Extra maatregelenpakkel20lS-2014leiden
ertoe dat wij deze aanpak voor een belangrijk deel willen voortzetten.
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Met deze voorstellen sluiten wij aan bij de door uw Staten aanvaarde motre over de

opzet van een Versnellingsagenda 3.0. Naast de door uw Staten vrijgemaakte mid-

delen van € 500.000,-- in 2015, maken wij ook uit het reguliere budget voor onderwijs

en arbeidsmarkt middelen hiervoor vrij.

Actie 1: regionale projecten met een direct werkgelegenheidseffect
Wij stellen in 2015 maximaal € 300.000,-- beschikbaar voor regionale projecten met
een direct effect op de werkgelegenheid in Drenthe. Net als in de Versnellingsagenda

2.0 scoren bij de aanvraag die projecten het hoogst die leiden tot het hoogste aantal
reguliere banen. Ook projecten die leiden tot stages, opleidingen en/of leerwerkplek-
ken - waarmee de kansen op het vinden van een baan substantieel worden vergroot -
komen voor een bijdrage van de provincie in aanmerking. Speciale aandacht gaat uit
naar projecten die ontwikkeld zijn voor specifieke doelgroepen, onder wie werkzoe-
kenden van 50 jaar en ouder. Wanneer de projecten in uitvoering komen, zullen wij uw
Staten hierover informeren.

Actie 2: no-rskpolissen voor banen vanuit de Participatiewet

Gemeenten hebben een enorme opdracht om mensen vanuit de Participatiewet te
begeleiden richting werk bij reguliere werkgevers. Veel ondernemers schrikken terug
voor het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid en gaan daarom niet met de
doelgroep in zee. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken welke mogelijkheden er
liggen om samen met het UWV en gemeenten no-riskpolissen aan ondernemers aan

te bieden. Hiermee komt het risico voor ziekte en arbeidsongeschiktheid dan niet

meer bij de ondernemer te liggen, maar bij een verzekeraar. Dit voorstel is ook aan de
orde geweest bij de bijeenkomst over de participatiewetgeving met uw Staten en

voorziet in een behoefte bij gemeenten en ondernemers. Voor deze maatregel trekken
wij in 2015 maximaal€ 150.000,- uit.

Actie 3: aanpak schooluitval
Met de Versnellingsagenda 2.0 hebben wij geïnvesteerd in de aanpak van school-
uitval in het mbo. |n2014 zijn met een investering van € 50.000,-- in totaal 50 drei-
gende schooluitvallers begeleid richting een beroepsopleiding en/of leerwerkplek. ln
2015 zetten wij dit initiatief voort.

Actie 4: í?+-vouchers
Oudere werkzoekenden hebben het moeilijk op de arbeidsmarkt: slechts 3% van alle
vacatures in Nederland wordt vervuld door een 50+er. ln Drenthe is ruim een op de
drie werkzoekenden 50 jaar of ouder. Daarom bieden wij in lijn met de BBl-vouchers
uit de Versnellingsagenda 2.0 een eenmalige bijdrage van € 2.500,-- aan onder-
nemers die een 50+-er in dienst nemen vanuit Participatiewet of WW. ln 2015 trekken
wij hiervoor maximaal€ 100.000,-- uit, waarmee wij in totaal 40 mensen kunnen on-
dersteunen de stap te maken naar een betaalde baan.

Actie 5: De provincie als werkgever
Als werkgever dienen wij het goede voorbeeld te geven als het gaat om de inzet van
mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Naast een voortzetting van de

acties uit 2014 (stages, BBL-plekken, Drentalenten), willen wij ons ook actief inzetten

voor de inschakeling van mensen met een arbeidshandicap. ln het kader van de Par-

ticipatiewet is de provincie Drenthe (naast de provincie Fryslân en de gemeenten

Delft, Doetinchem en Wijchen) namens de decentrale overheden een pilot gestart die
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erop ger¡cht is hoe wij het mogelijk kunnen maken arbeidsgehandicapten een plek in

de organisatie te bieden. Samen met de drie sociale werkvoorzieningen binnen

Drenthe en begeleid door externe experts wordt uitvoering gegeven aan dat on-

derzoek. Voor de zomeu van 2015 leveren wij de conclusies van dat onderzoek op aan

CAO-partijen en hopen wij de eerste arbeidsgehandicapte(n) te kunnen verwelkomen.

6. Tot slot
Met deze brief hebben wij u geTnformeerd over een aantal bereikte resultaten voor de

Drentse arbeidsmarkt en onze inzet voor 2015. Tevens hebben wij hiermee invulling
gegeven aan de volgende toezeggingen en ingediende moties vanuit uw Staten.

Moties:
. ondersteuning uitvoering 'Vierkant voor werk'
o extra inzet voor de grensoverschrijdende arbeidsmarkt (een integrale Statenbrief

hierover volgt)
.'Versnellingsagenda 3.0'

Toezeggingen:
r eindevaluatie Versnellingsagenda 2.0

¡ informatie over tekort aan stageplaatsen
¡ informatie over werkgelegenheid in de bouw
¡ informatie over stand van zaken Techniekpact
o informatie over een aantal projecten binnen het Techniekpact
. uitnodiging voor de bijeenkomst Techniekpact on Tour (reeds verstuurd)

Over de resultaten, waaronder de gerealiseerde banen en leerwerkplekken op basis

van de Versnellingsagenda 3.0, zullen we te zijner tijd aan uw Staten rapporteren.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd

Hoogachtend,

n van Drenthe,

secretaris voorzitter

G

(


