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Human Capital Agenda van regio Zwolle is een mooi middel om onze inwoners beter voor te
bereiden op hun toekomst. Echter, al eerder merkte de GroenLinks fractie op dat mbo studenten van
niveau 1, 2 en 3 te weinig aandacht krijgen in de HCA. Het mbo wordt slechts op enkele plekken
genoemd in dit programma.
Op vrijdag 15 maart publiceerde de SER hun onderzoek ‘SER Overijssel Vakmensen Gezocht Nu en
Straks’. De fractie van GroenLinks maakt zich zorgen over de toekomstperspectief voor studenten en
werkenden op MBOniveas 1-2-3, statushouders en langdurig werkzoekenden. In het onderzoek
wordt duidelijk gemaakt dat Zwolle en regio Zwolle nog niet “futureproof” zijn. In dit onderzoek
wordt het onderwijs zeer duidelijk aangespoord om stappen richting de toekomst te versnellen en op
te schalen. Er moet toekomstbestendig onderwijsstelsel komen met blijvend perspectief voor deze
doelgroep. Het onderwijs moet inspelen op onderwerpen van deze tijd (klimaatbeheersing,
energietranisitie, etc) en zorgen voor betere samenwerking met het bedrijfsleven zodat aansluiting
onderwijs-werkveld sterker is.

Met het uitkomen van het onderzoek van SER, neemt onze eerder geuite zorgen over de wijze
waarop MBO-studenten onderdeel zijn van de HCA, niet af. Het is voor deze reden dat GroenLinks de
volgende vragen aan het college van B&W stelt.
Deze vragen betreffen 2 onderwerpen, namelijk arbeidsmarkt/arbeidsgelegenheid inclusief Human
Capital Agenda en het onderwijs.

Eerste set vragen is met betrekking tot arbeidsmarkt/arbeidsgelegenheid inclusief HCA voor deze
doelgroep:
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Wat is uw reactie op de resultaten van dit onderzoek?
Heeft u in beeld hoe de werkgelegenheidssituatie voor MBO-opgeleiden is? Indien ja,
hoe ziet de situatie eruit? Indien nee, bent u voornemens een dergelijk
onderzoek/analyse uit te gaan voeren?
Is de wethouder bereid om aan de hand van dit onderzoek in gesprek te gaan met de
Zwolse8, het bedrijfselven en maatschappelijke partners om te kijken op welke wijze de
arbeidsmarktsituatie voor mbo-studenten niveaus 1-2-3 en/of werkenden op niveaus 12-3 kan verbeteren?
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Is er een visie voor om- en/of bijscholing van werkenden met of zonder startkwalificatie,
of ter activering van langdurig werkzoekende en statushouders in Zwolle? Indien ja, hoe
ziet deze visie eruit? Indien nee, kan de gemeenteraad op termijn zo’n visie verwachten?
In het onderzoek wordt gemeld dat regio Zwolle nog geen agenda heeft voor Leven Lang
Ontwikkelen. De Zwolse8 heeft een voorzichtige stap gezet. Bent u voornemens deze
agenda voor Zwolle op te stellen? Bent u voornemens het bedrijfsleven/mkb ook hierop
aan te spreken voor hun werknemers?

Onderstaande vragen stelt GroenLinks met betrekking tot het onderwijs :
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Wat is uw reactie op dit onderzoek, met name op de adviezen en inhaalactie(s) die
het mbo moet ondernemen om beter toekomstgerichte/toekomstbestendige (jonge)
arbeidsdeelnemers af te leveren?
Bent u voornemens om naar aanleiding van dit SER onderzoek en hun adviezen
samen met scholen te kijken naar hun opleidingsaanbod, regionale samenwerking en
de oplevering van HCA voor de meest kwetsbare groepen, mbo-niveaus 1 t/m 3?
Bent u het met GroenLinks eens dat het HCA een duidelijker verdieping, verbreding
en toekomstgerichte visie moet aanbieden, specifiek voor eerder genoemde
doelgroepen? Indien ja, hoe gaat u deze uitzetten en bericht u het gemeenteraad
hierover? Indien nee, wat is hiervoor de reden(en)?
Welke methode(n) gaat Zwolle inzetten om het imago van het mbo te versterken?
Welke methode gaat gemeente Zwolle inzetten om de mbo-onderwijsinstellingen
een positiever beeld te laten verwerven in de regio, inclusief toekomstgerichte
opleidingen én voor de arbeidsmarkt van de toekomst?
In het onderzoek wordt duidelijk gemeld dat Agro/food een pijler is van de regionale
economie maar dat veel opleidingen (binnen deze sector) nog onvoldoende hierop
inspelen. Gaat u met betreffende scholen hierover in gesprek?

Hartelijk dank voor uw meedenken.

