
 

 

Achterhoek Raad Motie 2020-M2 “Achterhoek, sta op 

voor stages!” 

Motie behorende bij agendapunt 2. Concept Uitvoeringsplan 2021, o.b.v. 

Achterhoek Visie 2030. 

 

 

       

 

De Achterhoek Raad, in vergadering bijeen d.d. 7 december 2020 

Constaterende dat: 

  
● Corona enorme gevolgen heeft voor onderwijs en arbeidsmarkt in de Achterhoek en 

dat het einde nog niet in zicht is, 
● Leer/werkbanen onder druk staan en de tekorten aan stages stijgen, 

● De eerste mensen die onder de economische klap te lijden hebben, mensen zijn 
zonder vast arbeidscontract, zoals ZZP’ers en uitzendkrachten, en dat jongeren een 
groot deel van deze groep vormen, 

● Het niet hebben van een stageplaats in een aantal opleidingen negatief doorwerkt op 
het examen, maar sowieso jongeren onthoudt ervaring op te doen, wat vooral bij 
opleidingen waarin leren in de praktijk centraal staat (zoals (V)MBO en HBO) extra 
van belang is, 

● Er grote verschuivingen tussen sectoren optreden: in sommige sectoren is geen 
behoefte aan arbeid, in andere sectoren des te meer, zoals de zorgsector, 

● De tweedeling op de arbeidsmarkt hierdoor verder versterkt wordt; 

Voorts van mening zijnde dat: 

 

● De opgave voor onderwijsinstellingen en bedrijven zodanig is dat extra hulp gewenst 
is, 

● Het regionale netwerk van bedrijven, onderwijs en gemeenten rond het creëren van 

stages en leerwerktrajecten van belang blijft. Deze echter wel versterkt kunnen 

worden en bovenregionaal beter verbonden kunnen zijn, 

● De thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt vanuit haar regionale positie een rol kan 

spelen bij versterking/ vernieuwing van de netwerken door een faciliterende, 

coördinerende rol in te nemen. 

  

 



 

Verzoekt de Achterhoek Board: 

 

 Tot een plan van aanpak te komen met partners in de regio met in ieder geval 

aandacht voor: 

- versterking en vernieuwing van de stage- en leerwerkaanpak, 

- de rol en toegevoegde waarde van de Thematafel Onderwijs en Arbeidsmarkt op 

dit punt, 

 Dit als focuspunt op te nemen in de Uitvoeringsagenda 2021 van de 8HRK; 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

 

De D66-fractie van de Achterhoek Raad 


