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Kansen bieden, dat is de kern van de boodschap van de PvdA. Maar hoe creëren we kansen
voor zowel jong en oud, hoog of laag opgeleid, kortom voor alle geledingen in onze
samenleving? Kansen op een baan die perspectief biedt, mensen de kans geeft zich te
ontplooien, en een goed bestaan op te bouwen? Zoals terecht opgemerkt op pagina 10 van
het Uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt en Onderwijs: de toekomst begint nu, en de
complexe processen die inspelen op de dynamiek van de arbeidsmarkt – demografische
aspecten als ontgroening en vergrijzing, veranderende werkprocessen, daar zullen we nu
een antwoord op moeten formuleren.
De kerncijfers voor de economische ontwikkeling in Nederland in het algemeen, en Drenthe
in het bijzonder, geven aanleiding tot bescheiden optimisme. Toch zijn er nog zorgen
rondom de werkloosheid, de structuur van de toekomstige arbeidsmarkt en de toenemende
vraag naar hoger geschoold personeel. De prognose over een bescheiden
werkgelegenheidstoename in Drenthe tot 2020 stemt ook de PvdA voorzichtig positief, net
als de afname van de werkloosheid, vooral onder jongeren. Positief natuurlijk, maar we
moeten ons wel afvragen in welke mate het gaat om banen met perspectief. We moeten
een scherp oog houden op de effecten van flexibilisering op de bestaanszekerheid, juist van
kwetsbare groepen zoals starters, oudere werknemers van 50-plus en lager opgeleiden, die
door de groeiende vraag naar hoger gekwalificeerd personeel in de verdrukking dreigen te
komen. Zonder dit cruciale element is een lagdurige binding van jongeren aan onze regio een
lastige opgave. De situatie vraagt om een structurele aanpak en goede samenwerking tussen
het onderwijsveld, overheid en bedrijfsleven. Om zoveel mogelijk de mismatch tussen vraag
en aanbod te verkleinen. Zoals uit de bijlagen blijkt vormen de kansen om door te kunnen
blijven leren een cruciaal element om mensen de kans te bieden om mee te groeien met de
vraag naar goed opgeleid personeel.
De PvdA is dan ook blij dat dit uitvoeringsprogramma een product is van constructieve
samenwerking. Het belang van een goed georganiseerde ketenaanpak onderschrijft mijn
partij volledig, alhoewel de vraag is wie hierin de ‘regionale aanjager’ is (p. 14). Wie is deze
spin in het web? De PvdA is blij dat de provincie een belangrijke coördinerende rol voor
zichzelf weggelegd ziet ten aanzien van de afstemming van het onderwijs op de
arbeidsmarkt. Maar wel dringt zich de vraag op waar we uiteindelijk het eigenaarschap van
deze aanpak neerleggen: wie gaat de regie voeren en zorgdragen voor de daadwerkelijke
uitvoering? Wij zijn een mogelijke rol weggelegd voor het Projectenbureau. Graag hierop
een reactie van de gedeputeerde.

Ook dient wat de PvdA betreft nog veel sterker dan nu het geval ingezet worden op de
grensproblematiek en de wijze waarop we de kansen van onze beroepsbevolking op een
baan aan de andere kant van de grens kunnen vergroten. De inzet op de
grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en de daarbij geformuleerde opgaven en activiteiten
worden door de PvdA onderschreven. Bevorder het Duits, maar doe dit in alle lagen en alle
niveaus van het onderwijs en verbind het ook aan vaktechnisch Duits en de vakopleidingen .
En vergeet daarbij ook niet de bewustwording van de in Duitsland heersende arbeidscultuur
en andere normen en waarden op de werkvloer.
Over het algemeen is de PvdA dus positief, maar het wel zaak dat dit uitvoeringsprogramma
ook echt handen en voeten gaat krijgen en niet verzandt in een goede analyse en ‘that’s
that’. In dit opzicht is het opvallend dat de analyse van de trends een groot deel van dit
programma in beslag neemt, terwijl de in de inleiding beloofde concretisering wel wat
oppervlakkig blijft. De provinciale investering van ruim twee miljoen euro moet dan ook een
goed meetbaar aanjaageffect hebben die effectief leidt tot een sterke regionale economie,
die flexibel genoeg is om zich een plaats te verwerven als sterke, innovatieve regio binnen de
steeds verder met elkaar verweven Europese en mondiale economieën. Er moeten nu echt
concrete stappen genomen worden om de Drentse arbeidsmarkt zodanig in te richten dat
deze flexibel genoeg is om met de veranderende economische en maatschappelijke
omstandigheden mee te bewegen. Toegankelijk onderwijs, zo weinig mogelijk drempels die
mensen ervan weerhouden om zichzelf te laten bij-, om- of opscholen en zorg voor
bereikbaarheid vormen belangrijke speerpunten wat de PvdA betreft.

