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Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting vragensteller
De fractie van 50PLUS heeft kennis genomen van de brief van GS dd: 28 augustus
2018 betreffende de QuickScan diversiteit.
Onze fractie is blij met de brief en het is goed dat hier goede aandacht voor is. Echter
hebben wij de volgende vragen aan GS.
1.

Is het bij u bekend dat er een relatief grote groep ouderen op zoek is naar werk in de
Provincie.
Antwoord
Ja, dat is ons bekend.

2.

Bent u het met ons eens dat ouderen met hun werkervaring een zeer positieve
bijdrage zouden kunnen leveren aan het arbeidsproces.
Antwoord
Ja, daar zijn wij het met u over eens.

3.

Heeft u inzicht in de gemiddelde leeftijdsopbouw van het personeel wat werkzaam is
binnen de provincie organisatie?
Antwoord
Ja, daar hebben wij inzicht in. De gemiddelde leeftijd van het personeel binnen de
provincie Zuid-Holland is 48,8 jaar op peildatum 12 september 2018. Voor een
weergave van de gemiddelde leeftijdsopbouw van het personeel binnen de provincie
Zuid-Holland verwijs ik u naar bijlage 1 .

4.

In uw brief spreekt u over bepaalde doelgroepen zoals jongeren / mensen met een
beperking enz… In deze opsomming mis ik de ouderen doelgroep. Is dit een bewuste
keuze of een omissie uwerzijds? Graag een nadere toelichting.
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Antwoord
Zoals is opgenomen in de brief van 28 aug. 2018 gaat het bij diversiteitsbeleid er om
dat een organisatie gelijke kansen mogelijk maakt voor iedereen. Dat zijn ook
ouderen.
Zoals u heeft kunnen zien in de weergave van de gemiddelde leeftijdsopbouw is er
binnen de provincie - net als bij vele andere overheden - sprake van vergrijzing. Wij
zien dat niet als een probleem, deze medewerkers zijn erg waardevol voor de
organisatie. Het geeft wel een verklaring waarom deze doelgroep niet expliciet is
genoemd in de brief. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht is voor deze groep
medewerkers.
5.

Bent u het met ons eens dat ook ouderen een waardevolle bijdrage kunnen leveren
aan de werkzaamheden binnen de Provincie.
Antwoord
Daar zijn wij het mee eens. In de praktijk gebeurt dat ook, onze oudere medewerkers
leveren een goede bijdrage aan de doelstellingen van de organisatie. Veelal is juist
ervaring of specifieke expertise een meerwaarde voor de organisatie.

6.

Bent u bereid ouderen op te nemen in uw overwegingen en bij het uit te voeren beleid
deze ouderen een gelijkwaardige positie te geven net zoals de andere genoemde
doelgroepen?
Antwoord
Uitgangspunt van het te voeren beleid is om iedereen gelijkwaardig te behandelen en
oudere medewerkers worden daarbij niet uitgesloten.
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