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Vragen van het statenlid Anita Pijpelink/Ralph van Hertum (PvdA) ingevolge artikel 44 reglement 

van orde 
 

AANHANGSEL 

 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 010. 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het 
reglement van orde inzake mismatch 

Zeeuwse arbeidsmarkt 
 

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 16-07-2015)  

1. Zijn Gedeputeerde Staten op de hoogte 
van de zogenaamde mismatch op de 
Nederlandse arbeidsmarkt en de 
Zeeuwse arbeidsmarkt in het bijzonder? 
  

1. Ja. 

2. Zijn er cijfers die een mismatch op de 
arbeidsmarkt in Zeeland aantonen dan 
wel ontkrachten? Zo neen, kan er een 
onderzoek komen naar de vraag en het 
aanbod voor de middellange termijn op 
de Zeeuwse arbeidsmarkt? 
 

2. In opdracht van de Zeeuwse 3Os, de 
werkgevers- en werknemersorganisaties, 
onderwijsinstellingen en overheden, is de 
eerste Zeeuwse arbeidsmarktmonitor 
ontwikkeld. De Zeeuwse Arbeidsmarkt-
monitor bevat cijfers over de arbeidsmarkt en 
het onderwijs. Door te analyseren wat er de 
afgelopen jaren is gebeurd in het onderwijs 
en op de arbeidsmarkt, het verzamelen van 
feiten en cijfers en rekening houdende met 
trends, wordt een voorspelling gemaakt van 
de banen en de aansluiting van het onderwijs 
daarop in Zeeland tot 2018. Scoop houdt 
deze gegevens actueel. 

Zie: www.zeeuwsearbeidsmarktmonitor.nl..  
  

3. Welke maatregelen hebben de Zeeuwse 
overheden, ondernemers en 
onderwijsinstellingen getroffen om 
mismatches op de Zeeuwse 
arbeidsmarkt op te lossen en / of te 
voorkomen? 

3. De Zeeuwse arbeidsmarktmonitor levert input 
voor het 3O-overleg tussen overheid, 
onderwijs en ondernemers en wordt ook door 
andere Zeeuwse partijen gebruikt om de 
ontwikkelingen op de Zeeuwse arbeidsmarkt 
te volgen. Op dit moment zijn er geen 
concrete activiteiten ondernomen om het 
verwachte tekort in één van de beroeps-
groepen in Zeeland gezamenlijk op te 
pakken. Wel hebben de Zeeuwse beroeps-
opleidingen overleg met werkgevers om het 
opleidingsaanbod zo veel mogelijk aan te 
laten sluiten aan de vraag van de markt.   

    
 MIDDELBURG, 15 september 2015  
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