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INLEIDING  

Het gaat goed met Gelderland. We komen uit de diepste economische crisis sinds 1929 – 

een crisis die net als toen door hebzucht en kapitaal werd veroorzaakt. Na jaren ploeteren 

lijken de cijfers voor het eerst sinds 2008 weer rooskleurig. Maar velen voelen dat nog 

niet. Zaten bij het begin van deze Statenperiode in 2015 nog 80.000 Gelderlanders zonder 

werk aan de kant, een groep ter grootte van de helft van de bevolking van Arnhem. 

Inmiddels is dat aantal gezakt tot ver onder de 50.000 en de jeugdwerkloosheid verkeert 

op het laagste niveau sinds 8 jaar. De groei van de werkgelegenheid is het sterkst in de 

bouw en de transport – sectoren waarvoor de PvdA Gelderland zich altijd sterk maakt. 

Maar veel mensen voelen zich onzeker. Blijft het goed gaan, of gaat het binnenkort toch 

weer mis? Heb ik over een jaar mijn baan nog? Krijg ik ooit nog de zekerheid van een vast 

contract? In wat voor economische situatie groeien mijn kinderen op? Sta ik er alleen voor, 

of ben ik onderdeel van een samenleving en kan ik ergens op terugvallen?  

In het verleden was het volgen van een opleiding gunstig voor het verkrijgen van een baan, 

maar zelfs dat lijkt niet meer genoeg om onzekerheid uit te sluiten. En we zien dat meer 

geld kan worden verdiend met geld (investeringen, beleggingen) dan met werk. 

Tegelijkertijd zijn er in Gelderland 90.000 onvervulde vacatures. De arbeidsmarkt 

verandert in rap tempo. De beroepsbevolking vergrijst maar zal tegelijkertijd langer door 

moeten werken. We zien tevens een toename van flexibilisering van contracten, meer 

investeringen in kapitaalgoederen als robots, digitalisering en algoritmes, waarmee de 

positie van met name praktisch geschoolde werknemers worden bedreigd. We zien 

bedrijven die kapitaal en goederen in enkele muisklikken over de wereld kunnen bewegen. 

De werkgelegenheid waarin deze bedrijven voorzien wordt vloeibaar. Bedrijven, overheden 

en mensen moeten mee veranderen willen we in de nabije toekomst onze welvaart nog 

steeds rechtvaardig kunnen verdelen.  

Voor de Partij van de Arbeid vormt goed werk de sleutel. Het is de basis voor economische 

zekerheid voor jezelf en je gezin, de basis van vooruitkomen in het leven, de basis van 

zingeving, ontwikkeling en emancipatie. En de basis van sociale samenhang en onderlinge 

verbondenheid. Juist nu het economisch beter gaat moeten we de kansen benutten om de 

binding tussen werknemers, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven te versterken, om 

daarmee de Gelderse samenleving minder kwetsbaar te maken voor de nadelige gevolgen 

van conjunctuurwisselingen. Tijden van hoog – en laagconjunctuur zullen elkaar blijven 

afwisselen. We staan nu op een kantelpunt. De werkloosheidsbestrijding van de afgelopen 

jaren heeft effect – nu staan we voor de uitdaging om:  

1. toekomstige werkloosheid te voorkomen en 

2. zij die nog niet hebben kunnen profiteren van het economisch herstel (flexwerkers, 

participatiebanen) de hand te reiken. 

Juist nu het economisch goed gaat moeten we de medewerker van nu weerbaarder en 

wendbaarder te maken. En zij die langs de kant staan en mee willen doen alsnog een kans 

bieden. We willen de omslag maken naar een economie die er voor mensen is en niet 

andersom. De Partij van de Arbeid kiest daarin partij voor de factor arbeid. 
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SPEERPUNTEN  

De Partij van de Arbeid wil de zekerheid en positie van de werknemers van nu en van 

morgen in Gelderland verder versterken door te werken aan drie speerpunten: 

1. Het verkleinen van de mismatch tussen aanbod van en vraag naar arbeid (kwantitatief 

en kwalitatief).  Als bedrijven niet over de juiste medewerkers kunnen beschikken nu 

en straks is het gevaar groot dat ze vertrekken. Andersom bieden een goed op de vraag 

toegeruste beroepsbevolking en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat kansen om 

bedrijven naar Gelderland te halen en te behouden. 

 

2. Samen met bedrijven, ROC’s en hogescholen initiatieven nemen om een leven lang 

leren daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Het is nu niet aantrekkelijk om als ROC 

of hogeschool een bedrijfsschool te beginnen vanwege de financieringssystemen. Dat 

willen wij doorbreken. Ontwikkel vouchers waarmee vakmensen die zich willen laten 

bijscholen op een ROC of Hogeschool ook die mogelijkheid krijgen om een leven lang te 

leren 

 

3. Experimenteren met het opvangen van mensen die door arbeidsgerelateerde ziekte of 

arbeidsongeschiktheid niet meer kunnen werken in hun oude baan. Wanneer iemand 

ziek of ongeschikt voor de huidige functie uitvalt moet dat geen val in armoede met 

zich meebrengen. Samen met de arbeidsmarktregio’s willen we ervoor zorgen dat 

mensen die in dergelijke situaties willen werken, ook kúnnen werken. Zo kijken we 

naar wat mensen wél kunnen én willen. We willen daarmee terugval in armoede en 

ongeluk te voorkomen. 

Deze drie speerpunten vormen de rode draad waarmee de Partij van de Arbeid de 

komende tijd, vorm wil geven aan een economie voor iedereen in Gelderland. Dat willen 

we doen met de gereedschappen die ons in het provinciaal bestuur voor handen zijn: 

1. het beleid op het terrein van Onderwijs en Arbeidsmarkt,  

2. de kansen die we kunnen benutten, en 

3. het goede voorbeeld dat we als provinciale overheid kunnen geven. 
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1. ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT  

Binnen het beleidskader onderwijs en arbeidsmarkt, dat Provinciale Staten meer dan een 

jaar terug hebben vastgesteld wil de Partij van de Arbeid actie langs de volgende drie 

lijnen:  

1. Innoveren 

 We ontwikkelen een plan om met de negatieve effecten van robotisering om te gaan. 

Op korte termijn kan robotisering banen kosten. Tevens worden mensen vervangen 

door kapitaal – robots. De Partij van de Arbeid ziet dat als een ongewenste 

ontwikkeling. Werknemers en hun kansen staan centraal – niet robots. Tegelijkertijd 

worden door het inzetten van robots ook nieuwe functies gecreëerd. De provincie 

Gelderland ontwikkelt samen met universiteiten, hbo’s, mbo’s én het bedrijfsleven een 

agenda waarin deze banen van de toekomst – en de opleidingen daarnaartoe – voorop 

staan. We nemen een voorbeeld aan het project “Empowered by Robots” van de 

gemeente Eindhoven en Start Foundation. 

 Samen met de ROC’s en het bedrijfsleven pakken we de tekorten aan vakmensen aan. 

Daarbij betrekken we ook de sectorkamers waarin op landelijk niveau de koppeling 

wordt gelegd tussen de opleidingen en de praktijk. Deze zijn niet alleen broodnodig in 

de technische sectoren zoals afbouw en montage; ook aan verzorgenden kent 

Gelderland straks een nijpend tekort. Inspirerend voorbeeld hierin is de RDM-Campus in 

Rotterdam, waar technische bedrijven zich vestigen samen met mbo- en hbo-

onderwijsinstellingen. 

 

2. Organiseren 

 We ontwikkelen samen met onderwijs, bedrijfsleven, gemeenten, provincie, 

arbeidsmarktregio’s en UWV’s een regionaal stelsel waarin mensen die ziek uitvallen 

worden opgevangen en, wanneer wenselijk, worden begeleid naar nieuw werk.  

 De provincie verspreid best practices (en worst cases): 

o Er gebeuren veel mooi dingen op regionale schaal in Gelderland, van Achterhoek tot 

Rivierenland. Vaak kent men elkaar niet, en heeft onvoldoende zicht op de best 

practices. De provincie kan juist deze ervaringen delen en verspreiden. 

o Monitoren: de provincie Gelderland heeft een traditie als het gaat om het meten 

van ontwikkelingen op de Gelderse arbeidsmarkt. Deze gegevens zijn goud waard 

als het gaat om het beïnvloeden van de arbeidsmarkt. We blijven deze zaken niet 

alleen digitaal delen maar verspreiden de gegevens en analyses ook actief in 

Gelderland.  

 De provincie blaast naar voorbeeld van de provincie Overijssel het regionaal overleg 

nieuw leven in. 
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3. Faciliteren 

 ROC’s moeten een leven lang opleiden: niet alleen jonge MBO’ers opleiden voor een 

start op de arbeidsmarkt, maar ook als zij eenmaal langer aan het werk zijn ervoor 

zorgen dat ROC’s hen een leven lang blijven opleiden. Zo wordt niet alleen de 

leerling/medewerker zijn leven lang goed toegerust, maar wordt ook de binding tussen 

opleidingen en bedrijven versterkt. De provincie ontwikkelt hiervoor een 

instrumentarium van onder meer vouchers of een fonds. 

 ROC’s moeten meer in de bedrijven en instellingen opleiden: shared facilities 

onderwijs-bedrijfsleven. Het is onze overtuiging dat vakmensen opleiden in het bedrijf 

voordelen heeft voor zowel de opleider als het bedrijf: men deelt apparatuur en leidt 

op “state of the art” apparatuur op. De binding tussen bedrijven en onderwijs wordt zo 

vergroot. Opleiden in een bedrijf met erkende diploma’s en certificaten zorgt voor een 

betere positie van de werknemer op de arbeidsmarkt. 

 Zorg dat op de diverse Campussen, bijvoorbeeld Novio Tech Campus in Nijmegen, ook 

ruimte geboden wordt voor startende bedrijven zodat kennis, kunde en uitvoering 

dichter bij elkaar gebracht wordt.  Starters moeten via een Ik Start Smart achtige 

regeling gefaciliteerd worden om zo de kans op succes te vergroten en banengroei 

mogelijk te maken. De provincie is financier en facilitator. Hierin nemen we een 

voorbeeld aan de regio Brainport rondom Eindhoven. 

 Promoot duale trajecten zoals Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) en Beroeps 

Opleidende Leerweg (BOL): leren en werken is voor de bijna 500.000 mbo studenten in 

Nederland een prima methode. Help daar waar het kan als provincie. 
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2. KANSEN DIE WERKEN  
 

Om acties op het gebied van werk goed te laten landen, moet de provincie gebruik maken 

van de kansen en ontwikkelingen die zich breder in de samenleving voordoen. De Partij van 

de Arbeid ziet drie kansen waar de provincie op in kan spelen: 

 

1. De transities 

Gelderland staat voor een aantal grote transities die deels met elkaar van doen hebben 

en onze manier van werken, verdienmodellen en toekomst sterk zullen beïnvloeden: 

 Klimaatadaptatie: ons klimaat verandert. Dit heeft gevolgen voor onze leefomgeving, 

manier van werken, wonen en leven. De aarde overleeft de klimaatverandering wel, de 

Westerse mens niet als wij ons niet tijdig aanpassen. De aanpassingen aan deze 

verandering brengt de nodige ingrepen in het landschap met zich mee. Dit leidt tot 

kansen op het gebied van landschapsaanleg, woning-, weg- en waterbouw. Het gaat 

hier veelal om maatwerk, en willen we realiseren in samenspraak met de gemeenten. 

 De energietransitie: van centrale naar decentrale opwekking. Zoals bekend moet er 

ongelooflijk veel gebeuren, daarvoor zijn veel mensen nodig, mensen die deels nog niet 

over de juiste skills beschikken en dus opgeleid moeten worden. De energietransitie zal 

falen als wij er niet in slagen op tijd de technische tekorten op te lossen. Ook hiervoor 

zullen faciliteiten beschikbaar moeten komen die we uiteraard afstemmen met GEA en 

individuele gemeenten 

 Circulaire economie: met het ondertekenen van het grondstoffenakkoord heeft ook 

Gelderland zich verbonden aan het maken van een grote slag als het gaat om de 

circulaire economie. Hierdoor zullen bedrijven weer terug kunnen komen naar 

Gelderland (reshoring), en zullen er ook veel baanopeningen ontstaan waar mensen 

met een wat lagere opleiding aan de slag kunnen.  

De landelijke inschatting is dat de omschakeling naar de circulaire economie minstens 

50.000 banen gaat opleveren: als we in Gelderland een aantal vooruitstrevende grotere 

zaken als het gaat om van afval naar grondstof oppakken (denk aan textiel) zal dit 

minstens 5000 banen kunnen opleveren in de gemeenten van Gelderland! 

 

2. BREXIT  

Door het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is er bij een aantal 

(grotere) Britse bedrijven onzekerheid aan het ontstaan over vrij handelsverkeer 

zonder een voet tussen de deur in de EU. Een aantal bedrijven overweegt om zich in de 

EU te vestigen. Gelderland kan hierop inspelen door actief bedrijven in het Verenigd 

Koninkrijk te benaderen die banden hebben met onze kennisinstellingen op het terrein 

van Food, Health en Energy. Niet voor niets heeft Unilever gekozen voor Wageningen. 
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3. Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen  

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen in diverse sectoren beschikken middels fondsen 

over aanzienlijke middelen om binnen hun sector opleiding en ontwikkeling te 

stimuleren. Voor een duurzame inzetbaarheid van medewerkers is het heden ten dage 

echter vaak gewenst dat mensen over sectoroverstijgende vaardigheden en 

competenties beschikken en zouden de schotten tussen de fondsen in de uitvoering 

mogen verdwijnen.  

In navolging van het SER Advies 2015/2: Werkloosheid voorkomen, beperken en goed 

verzekeren kunnen we als provincie Gelderland bevorderen dat O&O fondsen over de 

verschillende sectoren heen pilots doen om de weerbaarheid van de medewerkers te 

vergroten.  

Graag gaan we hierover het gesprek aan met bonden en werkgevers. Diverse sectoren 

kampen ook met extra uitdagingen. De nieuwe investeringen á €2 miljard in de 

gezondheidszorg vragen in betrekkelijk korte tijd om goed opgeleide verzorgenden 

(mbo niveau 3 en hoger). Benut de kennis bij O&O fondsen en faciliteer de behoeften. 
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3. DE VOORBEELDIGE OVERHEID 

 

De provincie Gelderland is een van de grotere werkgevers van Gelderland en moet als 

toonbeeld fungeren van goed werkgeverschap. Het provinciale bestuur loopt voorop en 

stelt zich tot voorbeeld ook van gemeenten. Dit moet worden vormgegeven met een aantal 

concrete zaken: 

1. In het personeelsbeleid toont de provincie zich een voorbeeldig werkgever. Wij 

beperken inhuur tot wat op korte termijn noodzakelijk is en nemen afscheid van 

payrollconstructies. Het personeelsbestand zal een afspiegeling van de Gelderse 

samenleving moeten zijn. Dat geldt wat ons betreft niet alleen voor de Provincie 

Gelderland maar ook alle 58 Gelderse gemeenten. 

2. Social Return On Investment en Prestatieladder Sociaal Ondernemen: dit zijn voor 

Gelderland wat ons betreft vanzelfsprekende zaken die bij alles wat wordt aanbesteed 

of gekocht als eis meegenomen worden. De provincie Gelderland loopt als overheid 

voorop in het creëren van Participatiebanen. Ervaringen dragen we graag uit, te 

beginnen in de Gelderse gemeenten. 

3. Als Gelderland worden we koploper circulair inkopen. 

4. Bij dit alles voor is het uitgangspunt een faire beloning: niet te hoog, niet te laag, maar 

redelijk en realistisch. Niet alleen voor de eigen medewerkers maar ook voor inhuur en 

directies en besturen van verbonden partijen. 

 

TOT SLOT  
 

De Partij van de Arbeid denkt dat met het inzetten op het versterken van de relatie 

onderwijs–bedrijfsleven, het grijpen van kansen en het zelf als provincie tonen van het 

goede voorbeeld we Gelderland tot een provincie kunnen maken waarbij de mismatch 

tussen vraag en aanbod van arbeid grotendeels wordt opgeheven, niemand langs de kant 

staat en waar het goed wonen en werken is en blijft. We versterken de positie van 

werknemers over de hele linie door een inclusieve aanpak voor te staan waarin we sociaal 

en realistisch omgaan met mogelijke toekomstige bedreigingen. Van die aanpak en van die 

provincie willen we graag werk maken, samen met vakbonden, werkgevers, 

onderwijsinstellingen en arbeidsmarktregio’s. 
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