
Dit format mailen naar statengriffie@overijssel.nl 
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Datum  : 28 08 2021 
 

Naam & fractie : Kees Hofstee, VVD 
 
Onderwerp : Beschikbaarheid passend personeel  
 
 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel, 

De VVD Overijssel is blij met  de cijfers van het CBS. Het laat de veerkracht en het snelle herstel van 

de economie van Overijssel zien in veel sectoren in het tweede kwartaal.   
 

We zijn er echter nog niet en er lijken ook nieuwe problemen te ontstaan. Het wordt namelijk steeds 

lastiger voor bedrijven om geschikt personeel te vinden. Dat blijkt eveneens uit de recent 

gepubliceerde cijfers van het CBS.  

 

We horen dit signaal ook rechtstreeks, van bedrijven in met name de horeca- en de vrije tijdssector. 

Veel mensen die in deze sectoren werkzaam waren hebben namelijk andere banen gevonden. Deze 

mensen keren lang niet altijd terug en dat leidt tot nieuwe problemen voor de bedrijven die zwaar 

getroffen zijn door de Coronacrisis. We zagen een vergelijkbare mismatch eerder ook al in de bouw 

en in de industrie (en dat is nog steeds het geval). Het wordt steeds lastiger wordt om geschikt 

personeel te vinden. Wij ervaren dat de mismatch op de arbeidsmarkt in versneld tempo urgenter 

wordt.  

  

Provinciale Staten hebben middelen beschikbaar gesteld voor een betere afstemming van de vraag 

en het aanbod op de arbeidsmarkt. Voor passend personeel. Nu het het probleem steeds nijpender 

lijkt te worden in de genoemde sectoren hebben we de volgende vragen voor het College van 

Gedeputeerde Staten: 

  

1. Herkent u de versnelling die momenteel op lijkt te treden in de mismatch tussen vraag en 

aanbod op de arbeidsmarkt in Overijssel? En zo ja, waar zitten volgens u de grootste 

knelpunten? 

2. Bieden de provinciale programma's nog voldoende mogelijkheden om  in te zetten op 

veranderende knelpunten die nu ontstaan in de getroffen sectoren? 

3. Mocht dit niet het geval zijn, ziet u dan andere mogelijkheden om deze programma's 

beter en sneller aan te laten sluiten op het de sectoren die het hardst getroffen worden 

door huidige mismatch? 

 

Graag zien wij hierop uw reactie tegemoet. 

Kees Hofstee 

VVD Overijssel 


