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College van Gedeputeerde Staten van Overijssel 

Postbus 10078 

8000 GB Zwolle 

 

Datum: 27 augustus 2020 

Onderwerp: voorstel vervolgadviezen SER Overijssel m.b.t. mbo 2/3 
en arbeidsmarkt 
 
 
Geacht college, 
 
Op 7 mei jl. sprak de SER-adviescommissie Vervolgadvies MBO met gedeputeerde Tijs de Bree over 
welke behoefte er bij hem bestaat wat betreft het vervolg dat de SER Overijssel wil geven aan het SER-
adviesrapport ‘Vakmensen gevraagd, nu en straks’ over de positie van mbo 2/3 opgeleiden op de 
arbeidsmarkt. In dit gesprek werd gezamenlijk geconstateerd dat het belang van dit thema onverminderd 
groot is. Afgesproken is het overleg over de uitvoering van de adviezen voort te zetten, met in het 
bijzonder aandacht voor de subthema’s ‘Leven lang ontwikkelen en loonbaanbegeleiding’ en ‘Regionale 
samenwerking in de beroepskolom en tussen de sectoren’. Met de beleidsadviseurs zijn vervolgens opties 
verkend. 
 
Veel van wat er in het adviesrapport ‘Vakmensen gevraagd’ staat en wat op het bijbehorend symposium 
op 13 maart 2019 aan de orde is geweest, heeft een vervolg gekregen. Tegelijkertijd maakt de impact 
van de coronacrisis nog eens extra duidelijk hoe kwetsbaar de positie van jongeren op de arbeidsmarkt 
is, zeker in specifieke sectoren. Blijvende, intensieve aandacht voor arbeidsmarkt- en onderwijsinnovatie, 
speciaal gericht op de middenberoepen en het mkb, is van levensbelang voor een toekomstbestendige 
regionale economie in onze provincie. Nu snel kunnen schakelen met alle betrokken partners is essentieel 
om te voorkomen dat jonge mensen blijvend buitenspel komen te staan op de arbeidsmarkt en om 
optimaal gebruik te maken van extra scholingsmiddelen in het kader van het derde pakket 
steunmaatregelen van de rijksoverheid. 
 
Daarnaast heeft de coronacrisis ook laten zien dat mensen met flexibele contacten en ZZP-ers een 
andere groep is die buitengewoon kwetsbaar is op de arbeidsmarkt. De Commissie Borstlap constateerde 
dit ook al. Juist binnen deze groepen is het van belang dat mensen met een mbo-2/3-achtergrond middels 
loopbaanbegeleiding en/of een Leven Lang Ontwikkelen perspectief krijgen of houden op een duurzame 
arbeidsplek. Dit maakt vervolgacties op het uitgebrachte advies des te urgenter. 
 
De SER Overijssel is zich er terdege van bewust dat binnen het thema onderwijs-arbeidsmarkt-
bedrijfsleven vele actoren actief zijn en dat de provincie op dit thema vaak zoekende is naar haar 
specifieke toegevoegde waarde. Helemaal in een tijd waarbij allerlei extra initiatieven bij de gemeenten, 
arbeidsmarktregio’s, sociale partners en het onderwijs worden neergelegd om de crisis het hoofd te 
bieden. Naar verwachting wordt er eind augustus en rond Prinsjesdag door het Rijk een derde pakket 
aan steunmaatregelen afgekondigd.  
 
De SER Overijssel stelt voor om samen met de provincie Overijssel begin oktober 2020 drie 
rondetafelgesprekken te organiseren om tot verdieping van het advies te komen. In eerste instantie 
geordend naar de drie arbeidsmarktregio’s binnen de provinciegrenzen, met mogelijk een ‘wrap up’ naar 
provinciebrede conclusies. Doel van deze gesprekken is te bezien welke toegevoegde waarde de 
provincie kan hebben voor mensen (jongeren/studenten, werkenden, niet werkenden) met een mbo-2/3- 
achtergrond. Waar kan de provincie in de veelheid van maatregelen, initiatieven en actoren van extra 
betekenis zijn? Op welke wijze kunnen we zorgen dat acties en maatregelen ook duurzaam bijdragen 
aan het perspectief van deze groep? Een precieze afbakening van de vraagstelling vergt nog wel enig 
gezamenlijk denkwerk. 
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Deelnemers zijn key-spelers uit onderwijs, bedrijfsleven, provincie, gemeenten, UWV en 
maatschappelijke organisaties die in de voorhoede van de uitvoering staan. Uit de grote groep van 
mensen die deelnamen aan het symposium maakt de SER Overijssel een gerichte selectie van uit te 
nodigen personen. Met goede voorbereiding en deskundige gespreksleiding kan op deze manier snel 
zicht verkregen worden op waar kansen en barrières liggen, hoe deze geslecht kunnen worden en wie 
daarin het voortouw willen nemen. Zo vragen actuele knelpunten als de beschikbaarheid van stage- of 
bbl-plaatsen om vindingrijkheid en inzet van meerdere belanghebbenden. Ook is te identificeren op welke 
punten de provincie bewegingen kan versterken en voor versnelling kan zorgen.  
 
De SER Overijssel constateert dat het thema mbo altijd al een belangrijk en relevant thema voor de mbo-
economie van Overijssel is geweest en ook altijd zal blijven. En door de ervaringen tijdens de coronacrisis 
wordt dit nog eens extra benadrukt. Daarbij vindt de SER Overijssel het niet alleen belangrijk om samen 
met de provincie en stakeholders te kijken naar de doorwerking in onderwerpen zoals vakmanschap en 
sectoren zoals de landbouw, bouw en installatietechniek, maar vooral ook naar de factor mens in de 
brede zin des woords. 
 
De SER Overijssel verneemt graag een reactie op dit voorstel en hoopt vervolgens snel stappen te 
kunnen zetten in de praktische voorbereiding. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
ir. H.A.A.M. (Harry) Webers   drs. O.P. (Aljona) Wertheim-Davygora 
Voorzitter     Secretaris-directeur  

 


