CONCEPT Beeldvorming Statushouders en Arbeidsmarkt
Provinciale Staten organiseren een bijeenkomst over Statushouders en Arbeidsmarkt.
Het doel is: brede oriëntatie op alle aspecten van dit onderwerp.

Wanneer: dinsdag 30 oktober 2018
17.00 – 20.00 uur
Waar:

Goese Lyceum Bergweg 14

Voor wie:
 Inwoners
 Statenleden en gedeputeerden
 Raadsleden en wethouders
 Werkgevers
 Vluchtelingenwerk Zeeland
 Beleidsambtenaren
 Impuls
 En vele anderen

Programma
16.45 uur
17.00 uur
17.05 uur

17.30 uur

Inloop
Opening door statengriffier
Inleiding door Barbara Oomen
- korte beschouwing van de geschiedenis van Zeeland op gebied van opvang van
vluchtelingen
- situatieschets: wat zijn de cijfers? Hoeveel statushouders zijn er zonder werk en
hoeveel vacatures? De actualiteit
Zichtbaar maken met welke personen en instanties statushouders
te maken krijgen en in welke volgorde?
Deze informatie wordt kort en krachtig neergezet door de Zeeuwse
Jeugdtheaterschool.
We delen ook hand-outs uit (1 A4) waarop je dit kunt nalezen.
Participanten:
- COA (beslissen in welke gemeente wordt geplaatst)
- Taalcoach, inburgeringscoach, jobcoach, buddy, taalmaatje, Taalhuis, Scalda, EBC
- Werkgevers Service Punt (WSP): bemiddelen voor bijstandsgerechtigden namens
de gemeente
- Vertegenwoordigers van gemeenten
- Werkgevers
- Statushouders

18.00 uur

De aanwezigen bezoeken 5 lokalen, om in gesprek te gaan rond de volgende thema’s:
Opleidingen
Werk
Taal en inburgering: het verplichte onderdeel
Taal en inburgering: vrijwillige aanvullingen
Financiën

In ieder lokaal is een statushouder, een vrijwilliger van VWN en een professional
(bijvoorbeeld een taalcoach of buddy, werkgever enz.); het kunnen er ook meerdere
zijn.
Met elkaar in gesprek gaan terwijl je ondertussen een klein gerechtje eet.
Daarna naar volgende groepje, volgende gerechtje.
10 minuten in ieder lokaal, daarna gaat de schoolbel.
Zichtbaar maken wie deze vertegenwoordigers van dat groepje zijn.
Bijvoorbeeld met nog een extra naamsticker met het thema erop.
19.00 uur

Panel discussie: 4 personen:
- André van Reest, wethouder gemeente Goes
- een werkgever (VWN zoekt een geschikte werkgever)
- een werkgever (uit een heel andere sector, VWN zoekt)
- Ronald de Back namens Werkgevers Service Punt (hem nog vragen, is vanaf 1
oktober weer bereikbaar)
- Mirjam Huisman (Vluchtelingenwerk) (graag haar contactgegevens doorgeven)

20.00 uur
20.30 uur

afsluiten met een drankje
Einde

U kunt zich aanmelden via

www.formdesk.com/provinciezeeland/statushouders_2018
N.B.
Na de bijeenkomst wordt deze bijeenkomst besproken in de commissie Economie, met als
belangrijkste vraag: is er een rol voor de provincie in dit onderwerp, zo ja, wat is die rol precies en
wat wordt het vervolg

