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FORMAT VOOR BEELDVORMENDE BIJEENKOMST Statushouders en Arbeidsmarkt
30 oktober, 17.00 – 20.00 uur
Locatie: Goese Lyceum, locatie Bergweg Goes
referentienummer 18923815
Onderwerp van Beeldvormende Bijeenkomst:
Statushouders en Arbeidsmarkt

Wat zijn de (inhoudelijke) doelen van de Beeldvormende Bijeenkomst? Waar moet de bijeenkomst
over gaan om bij te dragen aan een betere oordeels- en besluitvorming?
Doelen:
- Op 27 juni 2017 is er een werkconferentie geweest in Middelburg over dit onderwerp, maar
de statenleden waren niet uitgenodigd.
Provinciale Staten hebben een informatieachterstand met betrekking tot dit onderwerp.
Het doel van deze bijeenkomst is hen zo breed mogelijk te informeren over alle aspecten
ervan, zodat zij zich een mening kunnen vormen over de vraag of er een rol is voor de
provincie, en wat die zou kunnen zijn.

Waar staat de Beeldvormende Bijeenkomst op de tijdslijn van het onderwerp, wat is de plaats in de
reeks beeldvorming-oordeelsvorming-besluitvorming?
De provincie heeft een taak op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten.
Ook is bevordering van de regionale economie een provinciale taak, wat dit onderwerp raakt.

Welke vragen komen in de Beeldvormende Bijeenkomst aan de orde?
(Zorg dat deze vragen centraal staan tijdens workshops/discussies e.d.)
Informeren over de weg die statushouders moeten bewandelen om aan werk te komen.
Wat is hierbij behulpzaam en wat niet?
Deelvragen:
-Waar heeft/krijgt erkende vluchteling mee te maken op weg naar werk in Nederland?
-Waar lopen werkgevers tegenaan?
-Wat doet de provincie nu in deze?
Zie verder het bijgevoegde conceptprogramma
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Wat is het uitgewerkte programma. Wie worden uitgenodigd (b.v. BB bedoeld voor alle Statenleden,
of alleen woordvoerders en fractiespecialisten etc.) en waarom?
Zie bijgevoegd conceptprogramma

Welke Statenleden, ambtenaren en griffiemedewerkers worden betrokken bij de verdere uitwerking?
Gerwi Temmink, Anita Pijpelink, Ton Veraart, Annemieke Lobik
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Indeling en tijdsduur, voorstel voor locatie
Zie het conceptprogramma

Op welke wijze dient het ‘eindresultaat’ opgeleverd te worden?
De werkgroep komt na afloop nog een keer bij elkaar om de bijeenkomst te evalueren.
Er komt een eindverslag, dat wordt besproken in de commissie Economie.
Dan komt de vraag aan de orde of er een taak is voor de provincie, wat die zou moeten zijn en hoe het
een vervolg krijgt.
Zijn er suggesties vanuit het werkveld waar de provincie een bijdrage zou kunnen leveren aan betere
matchen? Behoort dit tot haar takenpakket? Is er behoefte aan een vervolg?
-

Wat is het vervolg op de Beeldvormende Bijeenkomst
Zie hierboven
Evt. Bijzonderheden
Via mededelingen in de commissie Economie worden de statenleden en GS op de hoogte gehouden
van de voortgang.
Het format voor deze Beeldvormende Bijeenkomst wordt besproken in de commissie
Economie van 5 oktober.

Bedenk ook van tevoren:
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-

Welke (inhoudelijke) doelen heb je voor ogen met een BB?
Wat kunnen Statenleden met de informatie die zij ophalen bij een BB?
Op welk kennisniveau starten de Statenleden voorafgaand aan een BB?
Welke werkvorm voor een BB (bijv. workshops e.d.) past bij het doel van de BB?
Wat is de beste locatie om een dergelijke BB te houden?
Wie nodig je uit (ook de pers?) en hoeveel bekendheid geef je aan de BB?
Wie doet de inleiding / plenaire terugkoppeling / is dagvoorzitter?
Heb je in- of externen nodig om de discussie goed op gang te brengen?
Waar past de BB op de tijdslijn van een onderwerp (‘organiseer niet alleen om het
organiseren’).
Maak van tevoren goed duidelijk wat je van de diverse sprekers verwacht.
Kies een moment waarbij veel Statenleden aanwezig kunnen zijn (vrijdag of ’s avonds) en leg
tijdig vast.
Hoeveel tijd is benodigd voor de voorbereiding van de BB.
Zorg bij de voorbereiding voor een goede connectie tussen Statengriffie en ambtelijke
organisatie.
Zorg voor afstemming/communicatie werkgroep BB en GS (en wat is de rol van GS).
Wat is het vervolgtraject en wat wordt er gedaan met de resultaten/uitkomsten van de BB?

