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Gelderland: een voorbeeld voor innovatief en 

duurzaam arbeidsmarktbeleid  

WHITEPAPER  De centrale rol van de Gelderse regionale 
arbeidsmarktnetwerken ondernemers, overheid en 
onderwijs        

                          

            
            
            
Inleiding 

In augustus 2014 hebben Provinciale Staten 

het college van Gedeputeerde Staten van 

Gelderland  gevraagd te komen met een 

integraal en meerjarig actieplan stimulering 

werkgelegenheid Gelderland. In het 

verlengde van deze motie 41 heeft 

Gedeputeerde Staten een voorstel gedaan 

om te komen met een  (her)formulering van 

het economische beleid voor de komende 

statenperiode. Onderdeel van de uitwerking 

van de motie is om met innovatieve 

arbeidsmarktinitiatieven ruimte te bieden bij 

de aanpak van de kwalitatieve mismatch 

tussen vraag en aanbod naar arbeid in de 

regio. Die aanpak sluit aan bij de huidige rol 

van de Provincie Gelderland op het terrein 

van de arbeidsmarkt die erop is gericht dat 

de kwalificaties van de beroepsbevolking zijn 

afgestemd op wat ondernemers nodig 

hebben (Human Capital Agenda/duurzame 

inzetbaarheid). Om dit te realiseren is 

samenwerking in de regio’s van het grootste 

belang.  

Samenvatting  
De provincie Gelderland wil een voorlopers rol 

spelen op het gebied van arbeidsmarktbeleid. 

Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. 

De ligging van Gelderland als transitiepunt 

naar het Europees achterland maakt dat ook 

mogelijk. Dat betekent wel dat we moeten 

blijven investeren in de samenwerking tussen 

overheid, ondernemers en onderwijs. Juist 

omdat het om innovatie- en kenniseconomie 

gaat, is de goed opgeleide mens als 

“ontwikkelingsfactor” cruciaal. Algemeen 

landelijk beleid is hierbij niet voldoende. Het 

gaat om “regionaal maatwerk”. Bedrijven, 

onderwijs en lokale overheden kunnen veel 

zelf waarmaken. Maar er is meer nodig. Tot nu 

toe heeft de Provincie Gelderland de regionale 

Netwerken Onderwijs Arbeidsmarkt 

ondersteund. De Rekenkamer Gelderland 

heeft onlangs een positief rapport  

uitgebracht over het functioneren van de 

regionale aanpak. De gezamenlijke netwerken 

in Gelderland pleiten dan ook voor een 

voortzetting en versterking van die aanpak in 

de regio in de nieuwe Statenperiode  
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1) Voor wie is dit whitepaper bedoeld?  
Dit whitepaper is bedoeld voor (de nieuwe) leden van de Provinciale Staten en het college van 

Gedeputeerde staten in Gelderland en allen die betrokken zijn bij de sociaal-economische agenda in 

Gelderland.  

2) Trends 
Arbeidsmarktregio’s en gemeenten krijgen een cruciale rol toebedeeld in de ingrijpende verbouwing 

die het kabinet voorstaat op het gebied van het arbeidsmarktbeleid. Verder zijn veranderingen 

binnen de sociale zekerheid en het inkomensbeleid van invloed op de manier, waarop het 

arbeidsmarktbeleid wordt uitgevoerd. En er speelt nog meer: 

 

 Ingrijpende transities in de economie zoals bijvoorbeeld 3D, robotisering en zorgtechnologie 

zullen ingrijpende gevolgen hebben voor gevraagde competenties van werknemers; 

 De komende jaren is er sprake van een ruime arbeidsmarkt met een relatief hoge 

werkloosheid; er zijn relatief weinig banen/vacatures ten opzichte van het beschikbare 

arbeidspotentieel; 

 Werkgevers hebben de neiging steeds zwaardere instroom- en opleidingseisen te formuleren 

waarbij ook de zogeheten soft skills In teams werken, communiceren, etc.) steeds 

belangrijker worden; 

 De flexibilisering van arbeidsrelaties zet verder door. Werkzekerheid i.p.v. baanzekerheid; 

 Het landelijk Sociaal Akkoord en de Participatiewet/Quotumwet leiden er toe dat  op de 

arbeidsmarkt vanuit werkgevers meer aandacht voor de “inclusieve” arbeidsmarkt ontstaat 

(participatie van kwetsbare groepen); 

 De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid brengen veranderingen in het arbeidsrecht. Zo 

worden de regels rond flexwerken aangescherpt, wordt het ontslagrecht versimpeld en de 

duur van de WW beperkt. 

 

Het is van belang op al deze thema’s te anticiperen en daarop beleid te ontwikkelen. Nog 

belangrijker echter dan het denken over beleid is het voeren van regie op deze ontwikkelingen om er 

voor te zorgen dat het op een samenhangende wijze binnen de regio’s ook daadwerkelijk wordt 

ingepast. In het Statenvoorstel als gevolg van motie 41 is door de provincie ook nadrukkelijk het 

belang van samenwerking in de (arbeidsmarkt-) regio centraal gesteld. De huidige Gelderse 

arbeidsmarktnetwerken zijn voor de provincie een succesfactor voor het realiseren van economische 

doelen. 

3) Uitgangspunten voor de Gelderse regio’s  
Voor de Gelderse regio’s is het de komende jaren van belang om een meerjarige kennisagenda met 

deelprogramma’s te hanteren. De focus hierbij ligt hierbij op: 

1. de aansluiting tussen onderwijs en werkgevers (een leven lang leren, innovatieve 

onderwijsconcepten); 

2. het bevorderen van echte economische groei en echte banen in kansrijke niches; 

3. het duurzaam werken aan ondernemerschap en het koppelen van de sociale 

arbeidsmarktagenda aan de economische agenda; 

4. optimalisering van de regionale vestigingsfactoren voor bedrijven zoals een kwalitatief goede 

beroepsbevolking, bereikbaarheid, ruimte, regionale netwerken, kwaliteit van wonen, etc. 
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4) Het speelveld verandert 
In dit whitepaper wordt aandacht gevraagd om de regio’s voldoende organiserend vermogen te 

bieden om de regie op de uitvoering van een innoverend arbeidsmarktbeleid in de toekomst gestalte 

te kunnen geven.  Los van de al geformuleerde uitgangspunten, zijn er nog een aantal overwegingen 

die het belang hiervan onderstrepen: 

1. Regio’s krijgen te maken met de inrichting van regionale werkbedrijven. Een belangrijk 

ontwikkelingspunt hierbij zijn de regionale werkgeversservicepunten; 

2. De uitvoering van de sectorplannen (met financiële steun van minister Asscher) vraagt 

aandacht van de regio; 

3. De steeds intensievere cross-sectorale branchebenadering bij arbeidsmobiliteit en 

innovatieve thema’s vraagt om het zoeken naar verbinding binnen de regio. 

5) Call to action 
Met de ondersteuning van de huidige arbeidsmarktnetwerken heeft de provincie Gelderland een 

bijdrage geleverd aan het verkleinen van de aansluitingsproblemen tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt. Uit onderzoek van de Rekenkamer Oost-Nederland blijkt dat deze netwerken een 

doeltreffende bijdrage leveren aan het (economisch) arbeidsmarktbeleid (human capital agenda)  

van de provincie, in het bijzonder het voorzien in voldoende gekwalificeerd personeel voor de 

Gelderse werkgevers.  

 

Netwerkorganisaties 

In bijna alle Gelderse regio’s werken netwerken van onderwijs, ondernemers en overheid  op 

regionaal niveau samen. Gezamenlijk inventariseren zij waar de aansluiting tussen het aanbod op de 

arbeidsmarkt en de vraag van ondernemers naar arbeidskrachten verbeterd kan worden. Dit doen zij 

door kennis te delen en door partijen te stimuleren om projecten op te starten die daar een bijdrage 

aan kunnen leveren.  

 

Toekomst 

De arbeidsmarktregio’s moeten hun regierol in de komende jaren kunnen handhaven, zo niet 

versterken. De regionale samenwerkingspartners doen een beroep op de provincie Gelderland om 

ook in de toekomst haar rol als ondersteuner en financier te willen voortzetten. Zij waarderen de 

ruimte die de provincie biedt voor regionale differentiatie. De door de provincie geboden 

arbeidsmarktrapportages zullen ook in de toekomst noodzakelijk blijven om beleid en 

arbeidsmarktprogramma’s/projecten te onderbouwen. 

De Staten  gaan de komende periode aan de slag met het economisch beleid voor de periode 2015 

en verder. Dit whitepaper en de resultaten van het onderzoek van de Rekenkamer en de 

aanbevelingen die daaruit voortvloeien, kunnen zij daarbij betrekken. 

De voorzitters van de regionale netwerken ondernemers, overheid en onderwijs 

Met vriendelijke groet, 
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POA 

Rivierenland 

 

(voorheen RAAK) 

 
G.M. (Gert) Veenendaal 
Secretaris Platform Onderwijs 
en Arbeidsmarkt Rivierenland 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


