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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2017Z08497
Vragen van het lid Amhaouch (CDA) aan de Minister van Economische Zaken
over de schaarste van vakkrachten (ingezonden 19 juni 2017).
Vraag 1
Kent u de berichten «Vakkracht blijft schaars» en «Schreeuw om vakkracht»?1
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Vraag 2
Op welke manier zet u zich in om te stimuleren dat zo snel mogelijk kan
worden voldaan aan de vraag naar tienduizenden vakkrachten in verschillende sectoren die cruciaal zijn voor de Nederlandse economie?
Vraag 3
Kunt u aangeven welke belemmeringen het afgelopen jaar zijn weggehaald
om arbeidsmobiliteit in de grensregio’s met Duitsland en België te bevorderen? Welke belemmeringen bestaan er nog en hoe zullen deze worden
weggenomen?
Vraag 4
Op welke manier zet u zich in op reshoring om op deze wijze de werkgelegenheid in Nederland te vergroten? Op welke manier wilt u hierbij zorgen dat
Nederland over voldoende vakkrachten beschikt die deze bedrijven nodig
hebben, zodat het aantrekkelijker wordt voor bedrijven om werkelijk te
besluiten met de productie terug te keren naar Nederland?
Vraag 5
Kunt u aangeven hoe het op dit moment staat met de samenwerking tussen
het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo) en het bedrijfsleven? Op welke manier zou deze
samenwerking kunnen worden bevorderd?
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Vraag 6
Kunt u aangeven wat op dit moment de trend is op het gebied van het aantal
vmbo’s en mbo’s die technische vakopleidingen aanbieden? Klopt dat het
aantal vmbo’s en mbo’s die technische opleidingen aanbieden aan het
afnemen is? Zo ja, wat is hiervan de reden?
Vraag 7
Wat is uw verklaring dat onvoldoende jongeren enthousiast zijn te krijgen om
te kiezen voor een technische opleiding? Op welke wijze zou het kiezen voor
een technische opleiding kunnen worden gestimuleerd?
Vraag 8
Op welke manier wilt u bevorderen dat jongeren bij de studiekeuze de
arbeidsmarktkansen meer meenemen? Op welke manier zouden ouders
hierbij ook kunnen worden betrokken?
Vraag 9
Bestaat er een landelijke arbeidsmarktmonitor zodat jongeren kunnen worden
geïnformeerd over de arbeidsmarktperspectieven? Zo niet, hoe kijkt u aan
tegen het idee om samen met verschillende instanties een landelijke
arbeidsmarktmonitor op te stellen of te faciliteren, mede door het gebruik van
bestaande provinciale, regionale en sectorale arbeidsmarktmonitoren?
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