
  
 
 
Motie Voorlichten en begeleiden werkzoekenden naar kansrijke beroepen in coronatijd 
 
De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 01 juli 2020 besprekend de 
voorjaarsbrief 2020.  
 
Constaterende dat: 

• 28% van alle werknemers in Groningen werkt in een sector die te kampen heeft met een 
(zeer) grote banenkrimp door de corona crisis; 

• onder meer de uitzendbranche, de non food detailhandel, horeca en cultuur zwaar worden 
getroffen; 

• relatief veel jongeren die onlangs gestart zijn op de arbeidsmarkt hun baan kwijt zijn geraakt; 

• dat daarentegen 32% van de werknemers in Groningen werkt in sectoren waar juist groei van 
werkgelegenheid plaatsvindt. Te denken valt aan zorg & welzijn, post/koeriers en het 
openbaar bestuur. 

 
Overwegende dat: 

• de groei van de werkgelegenheid voor de coronacrisis zich zeer positief ontwikkelde;  

• het desastreus is voor de tweedeling in onze gemeente als de werkloosheid structureel gaat 
toenemen;  

• het voor de toekomst van met name jongeren het ongelooflijk belangrijk is dat zij betaald 
werk hebben; 

• dat ondanks corona er in vele sectoren in onze regio wel sprake is van groei van 
werkgelegenheid en dat het de taak is van de Gemeente en het UWV om een brug te slaan 
tussen vraag en aanbod op de Groningse arbeidsmarkt. 

 
Verzoekt het college om: 

• bij voorkeur samen met het UWV te onderzoeken op welke manier werkzoekenden de stap 
naar werk in een kansrijke sector kunnen maken; 

• daarbij duidelijkheid te scheppen welke stappen en welke opleiding/begeleiding nodig zijn 
om succesvol een carrièreswitch te maken; 

• vervolgens werkzoekenden voor te lichten en te begeleiden naar werk met perspectief; 

• de Raad voor 1 december 2020 of zo mogelijk eerder te rapporteren over de voortgang. 
 

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
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