
  
 

 

Vragen ingevolge artikel 44 reglement van orde aan het College van 

Gedeputeerde Staten door het Statenlid J.H. Verburg van de Statenfractie 

van de ChristenUnie 

 

Onderwerp: Statushouders en werk.  

 

Toelichting:  

 Werkgevers in Zeeland hebben te kampen met krapte op de arbeidsmarkt, en de 

verwachting is dat deze krapte de komende tijd verder toeneemt. 

 De Provincie Zeeland is initiatiefnemer van het Aanvalsplan Arbeidsmarkt waarin samen 

met de Zeeuwse Arbeidsmarkt regio en bedrijfsleven gewerkt wordt aan het 

verminderen van deze krapte. 

 Het Aanvalsplan is een gezamenlijke aanpak van Zeeuwse ondernemers, instellingen 

(publiek en privaat) en andere overheden om gericht en op gestructureerde wijze ervoor 

te zorgen dat de Zeeuwen die op dit moment niet aan het arbeidsproces deelnemen wél 

gaan participeren en mensen van buiten Zeeland aangetrokken worden om in Zeeland 

aan de slag te gaan om zo 6000 vacatures extra in te kunnen vullen. 

 In het Aanvalsplan Arbeidsmarkt is opgenomen dat 1000 asielzoekers met een status 

ingezet wordt om vacatures in te vullen. 

 Er is een aantal knelpunten bekend bij het naar werk toe leiden van deze statushouders 

zoals : 

o Het beperkte aantal uren taalonderwijs per week dat statushouders kunnen 

volgen ten gevolge van het door de overheid beschikbaar gestelde budget. 

o Het vrijwel ontbreken van begeleiding, na het aan het werk gaan van 

statushouders. 

 

 Onze vragen zijn: 

 Bent u het met de ChristenUnie eens dat er kansen liggen om vacatures van Zeeuwse 

werkgevers versneld in te vullen door statushouders vlotter en beter naar werk te 

begeleiden? 

 Bent u het met de ChristenUnie eens dat intensiever taalonderwijs ervoor zorgt dat 

statushouders veel sneller aan het werk kunnen? 

 Bent u het met de ChristenUnie eens dat statushouders die een baan hebben, beter tot 

hun recht komen, sneller integreren en ook in financieel opzicht een minder afhankelijke 

positie krijgen? 

 Bent u het met de ChristenUnie eens dat een deel van het taalonderwijs vakgericht is en 

het beste in een werksituatie wordt geleerd? 



 Bent u het met de ChristenUnie eens dat begeleiding van statushouders ook na het 

aannemen van een baan, ervoor zorgt dat de statushouders beter kans maken in een 

stabiele werksituatie te komen? 

 Kunt u aangeven hoe u, in het licht van het voorgaande, samen met de andere partijen 

de begeleiding van statushouders naar werk effectiever gaat doen? 

 Bent u bereid er met de andere deelnemers van het Aanvalsplan Arbeidsmarkt bij de 

Rijksoverheid op aan dringen het budget voor taal- onderwijs te verruimen? 

 Houdt u Provinciale staten voor eind december 2019 op de hoogte van de vorderingen 

van het overleg met de verschillende partijen? 




