Motie aanpak werkgelegenheid essentiële beroepen en de werkloosheid van Laag- en niet
opgeleiden
Provinciale Staten van Noord Brabant in vergadering bijeen op 19 juni 2020, behandelend het
Statenvoorstel 59/20 A: Het Actieplan Arbeidsmarkt 2020-2023 'Talent voor de kenniseconomie van
morgen'
Constaterende dat:
« In deze Coronaperiode duidelijk is geworden welke waardevolle bijdrage werd geleverd door
de werknemers in de essentiële sectoren om onze samenleving draaiend te houden,
waaronder ook heel veel laaggeschoolde beroepen zoals schoonmaak, huisvuilophalers,
vakkenvullers, cassières, transportmedewerkers
* Sinds Coronamaatregelen in Brabant 4196 minder nieuwe vacatures zijn.1
» De coronacrisis diepere sporen zal trekken dan de kredietcrisis. Nederland moet dit jaar
rekening houden met 3696 meer faillissementen wat gepaard zal gaan met toenemende
werkloosheid2
« In 2019 in Brabant de werkloosheid hoogst was onder lager opgeleiden (5,296) Bij
middelbaar was dit (3.0) en hoger opgeleiden (2.2)3
« In het arbeidsmarktbeleid de focus voornamelijk ligt op kennisintensieve maakindustrie en
de kenniseconomie en met name hiervoor de talenten te benutten, ontwikkelen, aantrekken
en te behoud. Deze aandacht is onevenredig ten opzichte van groot deel van de werklozen in
Brabant
« Mede doel van arbeidsmarktbeleid is om de mismatch tussen vraag en aanbod aan te
pakken, en weinig focus ligt op de grootste doelgroep onder de werklozen namelijk de laag
opgeleiden en niet-opgeleiden.
Verzoekt Gedeputeerde Staten:
» Het behoud en stimuleren van de werkgelegenheid in de vitale beroepen als Zorgsector-,
Levensmiddelensector (supermarkten), het openbaar vervoer (chauffeurs), ea.
« In het Actieplan Arbeidsmarkt qua inspanning en middelen evenredig focus en aandacht te
besteden wat die recht doet aan de populatie van werklozen in Brabant waardoor in het
bijzonder de mismatch tussen de doelgroepen Lager opgeleiden en niet-opgeleiden en de
arbeidsmarkt ook aangepakt wordt.
« De GS binnen 6 maanden komt met een plan van aanpak om bovenstaand verzoek te
realiseren

En gaan over tot de orde van de dag.
Nurettin Altundal, SP Statenlid

1 https://arbeidsmarktinzicht.nl/gemiddeld-41-minder-nieuwe-vacatures-in-noord-brabant-sinds-maatregelencorona
2 https://fd.nl/ondernemen/1348149/ruim-derde-meer-nederlandse-faillissementen-in-2020
3 https://arbeidsmarktinzicht.nl/brabantse-werkloosheidspercentage-daalt-naar-3-l

