
Voorbereidingsmemo
beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 30 november 2022

Betreft 
X Agendering 

X na agendaverzoek
X College

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Arbeidsmarkt

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Freek de Bos (bestuursadviseur) / 06 4140 2783 / freek.de.bos@groningen.nl

Korte samenvatting:
Tijdens deze beeldvormende sessie zal de raad kennismaken met het Talentperron aan het Harm 
Buiterplein, daarna zal de raad worden bijgepraat over ontwikkelingen in de regio en de gemeente 
Groningen. Het programma ziet er als volgt uit:

10:00 uur Start op Talentperron
1. Welkom Carine Bloemhoff
2. Kennismaking Talentperron José Gatsonides

10: 30 Koffie en naar de vergaderzaal 

Regio in beeld                                                                                                                 
3. Wat gebeurt er in de arbeidsmarkt, waar liggen de kansen voor de regio. Erik Oostenveld
4. WIZ Josien Hof

Wat doet Werk In Zicht, programma, kansrijk opleiden (1000 Banen)
verbreding naar alle doelgroepen.

5. Fondsen Josien Hof
Achtergrond JTF, Nationaal programma etc.

De gemeente Groningen
6. Hoe ziet het bestand van de gemeente Groningen er uit, hoe heeft zich Bart van der Scheer

dit ontwikkelt, wat is het ontwikkelniveau, welke kansen zijn er voor 
onze doelgroep

7. Werkprogramma Mathilda Oosterhuis
Wat pakken we aan met het werkprogramma

8. De Groningse aanpak Marije Klopstra
9. Vragen en afsluiting Carine Bloemhoff

mailto:freek.de.bos@groningen.nl


Wijze van behandeling 
Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 
stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, 
stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening 
van burgers of andere betrokkenen.

Tijdens deze beeldvormende sessie gaat het om een werkbezoek aan het Harm Buiterplein waar het 
talentperron gevestigd is, daarnaast wordt de raad bijgepraat over regionale en gemeentelijke 
ontwikkelingen. 

Voorgeschiedenis / dossier
Arbeidsmarktbeleid, Gemeente Groningen
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