
 

 

 
 
 
 
 
Motie stageplaatsen en leerwerkplekken 
 
Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 11 november 2013, 
 
Overwegende dat: 
 

 Er momenteel sprake is van hoge (jeugd-)werkloosheid en van een mismatch op de Noord-
Hollandse arbeidsmarkt: de beroepskwalificaties van onze inwoners sluiten onvoldoende aan bij 
de behoeften van bedrijven en instellingen; 

 Voldoende stage- en leerwerkplekken van groot belang zijn om deze mismatch te bestrijden én 
om degenen die het momenteel moeilijk hebben op de arbeidsmarkt perspectief te bieden op 
werk en daarmee een toekomstperspectief; 

 De provincie vanuit de kerntaak regionale economie en de hieruit voortvloeiende 
verantwoordelijkheid voor het regionaal sociaal-economisch beleid een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan het creëren van stage- en leerwerkplekken; 

 

Constaterende dat: 
 

• Verbonden partijen en grote bedrijven in de provincie Noord-Holland vanuit hun 
maatschappelijke verantwoordelijk meer gestimuleerd zouden kunnen worden om (nog meer) 
stage- en leerwerkplekken te creëren en aan te bieden;  

• Het MKB een prioriteitsgebied is binnen de Economische Agenda en zich juist daar momenteel 
een mismatch voordoet tussen vraag en aanbod, met name in de sector techniek; 

• Het MKB in Noord Holland Noord voor 90% van de totale werkgelegenheid in de regio zorgt en 
dat het daarom van belang is dat het MKB voldoende leerwerkplekken kan aanbieden; 

• Met name MBO-opleidingen sterk afhankelijk zijn van stage- en leerwerkplekken die door het 
MKB worden aangeboden en er de laatste jaren een sterke daling in het aantal MBO-studenten 
in bijvoorbeeld de sector techniek viel waar te nemen die samenhangt met het dalend aantal 
stage- en leerwerkplekken in die sector;   

 

Verzoeken Gedeputeerde Staten: 
 

• Uiterlijk begin 2014 met verbonden partijen van de provincie Noord-Holland zoals de 
Waterschappen, de Hoogheemraadschappen, de RUD’s, vervoersmaatschappijen, PWN etc. in 
overleg te treden om extra stage- en leerwerkplekken te creëren en Provinciale Staten uiterlijk 
begin maart 2014 te informeren over de resultaten hiervan;  

• Binnen de Economische Agenda te onderzoeken hoe MKB-bedrijven gericht ondersteund 
kunnen worden zodat zij leerwerkplekken kunnen aanbieden met een focus op techniek en 
Provinciale Staten zo spoedig mogelijk te informeren over de mogelijkheden; 

 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Adnan Tekin (PvdA) 
 
 
 

 
 


