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Geachte dames en heren,
Het is ons een genoegen om u het advies ‘Het werkend alternatief voor Noord-Nederland, de noordelijke aanpak maakt het verschil’ aan te bieden. Wij gaan hier in op uw
adviesaanvraag over een strategie voor een toekomstbestendige regionale arbeidsmarkt.
Thema’s
Uw vragen zijn gericht op drie thema’s: leven lang leren, intersectorale samenwerking
en de dienstencheque als een mogelijk instrument bij arbeidstoeleiding. We signaleren
in dit advies de belangrijkste knelpunten. Een fors probleem bij leven lang leren is het op
peil houden van kennis en vaardigheden van lager en middelbaar opgeleiden. Wat betreft
de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt moeten nog aanzienlijke institutionele
problemen worden opgelost om de effectiviteit van de arbeidsbemiddeling te vergroten.
Dat gaat veel verder dan de vraag of de dienstencheque effectief kan zijn. Wij hebben in
dit advies twee belangrijke regionale opgaven geformuleerd. Deze opgaven zijn vertaald
in een aantal aanbevelingen.
Regiodeal
We stellen een regiodeal voor, omdat een gezamenlijk aanpak nodig is voor de uitvoering
van de aanbevelingen. Aan de deal doen onder meer provincies, gemeenten, UWV, roc’s,
aoc’s en sociale partners mee. Het doel is tweeledig: het duurzaam inzetbaar krijgen
en houden van mensen én het wegnemen van institutionele belemmeringen. Dit vraagt
om verregaande afspraken op het niveau van de arbeidsmarktregio’s. De deal brengt de
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tot uitdrukking. Ook leggen partijen vast hoe
ze elkaar scherp houden bij de afspraken over de uitvoering. Het voortouw om te komen
tot een regiodeal tussen de genoemde partijen kan naar onze mening het beste komen te
liggen bij de provincies, ook al hebben de provincies geen formele wettelijke taken in het
sociale domein. Hierna gaan we kort in op onze aanbevelingen per thema.

Leven lang leren
Terecht signaleert u in de adviesaanvraag dat er vooral een probleem dreigt voor mensen
met een mbo-opleiding op niveau 2 en 3. Hun banen staan onder druk door robotisering,
digitalisering en automatisering. Tegelijkertijd is er in een aantal sectoren een schreeuwend tekort aan goed opgeleide vaklieden. Nu de economische situatie weer verbetert,
wordt deze behoefte alleen maar groter. Er is dus niet alleen een kwantitatieve discrepantie op de regionale arbeidsmarkt, maar vooral een kwalitatief verschil tussen vraag
en aanbod.
Het overbruggen van dit kwalitatieve verschil gaat niet vanzelf. Uit onderzoek blijkt dat
een meerderheid van de hoger opgeleiden zich op een of andere manier bijschoolt. Lager
en middelbaar opgeleiden doen dit veel minder. De grootste uitdaging is dus om de
beroepskwalificaties op peil te houden door om-, her- en bijscholing. Wij komen wat betreft een leven lang leren met vier aanbevelingen: zorg voor bedrijfstakgewijze scholing,
zet een regionaal opleidings- en ontwikkelingsfonds voor mbo’ers op, faciliteer kleine
ondernemers bij de ontwikkeling en scholing van medewerkers en maak een programma
voor scholing van werkenden en werkzoekenden dat zich richt op clusters van kleinere
bedrijven.
Wij zien hierbij een belangrijke rol voor de provincies weggelegd. De provincies kunnen
zowel het initiatief nemen als faciliteren. De sociale partners zouden het voortouw bij de
uitvoering moeten nemen. Zij kunnen per werkveld of sector een gemeenschappelijke
uitvoerende stichting opzetten of aansluiten bij een bestaande gemeenschappelijke opleidingsactiviteit (GOA). Werkzoekenden krijgen hierin een (tijdelijk) dienstverband, zodat ze
kunnen werken en leren via de beroepsbegeleidende leerweg. Gemeenten, sociale partners en opleidingscentra kunnen daarover duidelijke afspraken in de regiodeal maken.

Toeleiding naar arbeid
Een ander belangrijk spoor in het advies gaat over de onderkant van de arbeidsmarkt
(mbo-1 en lager én langdurig werkzoekend). De uitvoering is flink versnipperd. Ook laat
het her- en erkennen van de kwaliteiten en mogelijkheden van werkzoekenden nog te
wensen over. Wij doen een aantal fundamentele aanbevelingen die het niveau van individuele gemeenten en UWV overstijgen. Belangrijk is dat er in de arbeidsmarktregio’s een
eenduidige aanpak met voldoende ‘doorzettingsmacht’ komt. Dit vraagt om een sterk
bestuurlijk commitment, waarbij wordt gestuurd op doelgerichte samenwerking. Er is een
betere bestuurlijke verbinding tussen sociaal domein, economie en onderwijs nodig.

Tot slot
Het advies Het werkend alternatief voor Noord-Nederland is tot stand gekomen in nauw
overleg met heel veel betrokkenen in het Noorden: gedeputeerden, wethouders, ambtenaren, bestuurders van roc’s en aoc’s, regiomanagers van UWV, directeur NOM en vertegenwoordigers van bedrijfsleven, vakbeweging en sociale ondernemingen. Wij bedanken
al onze gesprekspartners voor hun uiterst waardevolle bijdrage! We hebben gemerkt dat
de analyse van de problemen breed wordt gedeeld en de aanbevelingen uitvoerbaar zijn.
Uiteraard is alleen de SER Noord-Nederland verantwoordelijk voor de aanbevelingen en
voorstellen in dit advies.

Onze aanbevelingen zijn bedoeld om verdere samenwerking te bevorderen en de ‘eigen-kaartenbak-eerst-systematiek’ te doorbreken, zodat publieke partijen beter kunnen
voorzien in de vraag van het bedrijfsleven. Ook moeten belemmerende regels die maatwerkoplossingen voor mensen in de weg staan, worden weggewerkt. Want effectiviteit
moet boven rechtmatigheid gaan. Wij pleiten ervoor dat de regio zich hiervoor in Den Haag
gezamenlijk sterk maakt. Ook bevelen we aan om het opzetten van sociale ondernemingen te stimuleren, zodat de kansen voor mensen met een beperking worden verruimd.

In de huidige regelgeving is al veel mogelijk, als het gaat om sociale vernieuwing. Ook
bevatten alle potten samen veel geld voor scholing en toeleiding. De kunst is om de
schotten weg te nemen, zodat een integrale gezamenlijke aanpak kan worden ondersteund vanuit de instrumenten. Dit zorgt voor een financiële basis onder de regiodeal.
Deze deal kan alleen slagen, als partijen bereid zijn om over hun eigen schaduw heen te
stappen. Daarvoor is bestuurlijke moed nodig. Op basis van de positieve gesprekken met
u hebben we hierin veel vertrouwen!

Wij hebben gelukkig geconstateerd dat op een aantal plaatsen de eerste goede stappen
zijn gezet, onder meer in de gebieden rondom Assen, Hoogeveen, Leeuwarden en Groningen. Deze ontwikkelingen moeten met kracht worden ondersteund. Dat kan op korte
termijn leiden tot een aanpak op het niveau van de arbeidsmarktregio’s. Of zoals een
gesprekspartner zei: “Laat duizend bloemen bloeien, maar wel in één tuin!” De noordelijke sociale partners zijn graag bereid om hun verantwoordelijkheid te nemen. Zij willen
helpen om deze aanbevelingen vorm te geven door hun eigen achterban en netwerk in te
zetten. Dit kan in de regiodeal worden bekrachtigd.

Hoogachtend,

Drs. Fr.C.A. Jaspers,
Voorzitter

Drs. H. Bloupot,
Algemeen secretaris
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Managementsamenvatting
Adviesaanvraag en focus op twee grootste knelpunten
Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft in
december 2015 een adviesaanvraag over de regionale arbeidsmarkt aan de SER
Noord-Nederland voorgelegd. Samengevat gaat de adviesaanvraag over het in beeld
brengen van de trends op de noordelijke arbeidsmarkt, de kansen voor Noord-Nederland als voorbeeldregio voor leven lang leren en de mate waarin intersectorale mobiliteit en dienstencheques een oplossing kunnen bieden voor verwachte knelpunten op
de arbeidsmarkt. Deze aanvraag bestrijkt een erg breed beleidsveld. Daarom hebben
we op basis van gesignaleerde trends en onze gesprekken met verantwoordelijke bestuurders, ervoor gekozen om te focussen op de twee grootste knelpunten die samenhangen met de adviesaanvraag.
We behandelen de volgende thema’s:
THEMA 1 De situatie van de beroepsbevolking op het niveau van mbo-2 tot en met
mbo-4. We laten leven lang leren en intersectorale mobiliteit de revue passeren. Vanwege de nauwe samenhang tussen deze twee onderwerpen behandelen we ze als één gezamenlijk thema.
THEMA 2 De problemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (mbo-1 en lager én
langdurig werkzoekend). De vraag is: met welke maatregelen kunnen we in
het Noorden de kansen voor deze groep vergroten?
We vermelden bij elk thema onze belangrijkste bevindingen. Vervolgens hebben we
per thema de maatschappelijke opgave voor Noord-Nederland en een aantal aanbevelingen geformuleerd. Omdat onze aanbevelingen voor de twee thema’s alleen gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd, stellen we een regiodeal voor het Noorden voor.
Aan het eind is een overzicht met acties van alle betrokken partijen opgenomen.

THEMA 1

Stimuleren van leven lang leren en intersectorale mobiliteit
Bevindingen
Scholing vooral door hoger opgeleiden gevolgd
De beroepsbevolking in Noord-Nederland telde 885 duizend mensen in 2015. Daarvan hadden 818 duizend mensen werk, terwijl 67 duizend mensen werkloos waren.
Er zijn in de drie noordelijke provincies relatief veel mensen die een uitkering krijgen,
vergeleken met de rest van het land. Dat geldt in het bijzonder voor Oost-Groningen,
Noordoost-Fryslân en Zuidoost-Drenthe. In het Noorden hebben 31.500 mensen een
Wajong-uitkering en 11.000 mensen hebben een WIA-uitkering.
Het Noorden wordt - net als heel Nederland trouwens – gedomineerd door mbo-opgeleiden. De vraag naar om-, her- en bijscholing richt zich dus vooral op dit niveau.
Tegelijkertijd worden middelbaar en lager opgeleide medewerkers beduidend minder
bijgeschoold dan hoger opgeleiden. We constateren dat 60 procent van de hoger opgeleiden enige vorm van bijscholing volgt. Voor de andere twee opleidingsniveaus zijn de
percentages aanzienlijk lager: 41 procent van de middelbaar opgeleiden en 23 procent
van de lager opgeleiden volgen enige vorm van scholing.
Betere kwalitatieve afstemming van vraag en aanbod op mbo-niveau nodig
We zien graag dat alle inwoners in Noord-Nederland gelijke toegang en kansen hebben
op een vorm van scholing. Dit is nu niet het geval, zoals uit de percentages blijkt. Dat
knelt, zeker omdat de routinematige banen op het niveau van mbo-2 en mbo-3 sterk
onder druk komen te staan door verdergaande automatisering, digitalisering en robotisering. Het gaat hierbij om ongeveer 150 duizend mensen in Noord-Nederland. Er is
dus een betere kwalitatieve afstemming van vraag en aanbod op mbo-niveau nodig.
Leven lang leren is hiervoor een zeer belangrijk middel. Gezien de situatie op de
noordelijke arbeidsmarkt moeten we leven lang leren vooral aanbieden aan mbo’ers.
Daarbij is bijzondere aandacht nodig voor de ontwikkeling en scholing van werkenden
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met functies op het niveau van mbo-2 of mbo-3. Positief is dat volgens het Centraal
Planbureau de economische groei in ons land zich doorzet, waardoor de werkloosheid
afneemt. Ook de noordelijke werkgevers zien een kentering. Volgens hen wordt het
steeds lastiger om in bepaalde beroepsgroepen goed geschoolde werknemers te vinden. Dat biedt nieuwe kansen voor werkenden (werk naar werk) en werkzoekenden.
Dan is het uiteraard wel van belang dat hun kennis en vaardigheden aansluiten bij wat
er tegenwoordig wordt gevraagd.
Flexibilisering van post-initieel onderwijs belangrijk
Werknemers en werkgevers lopen tegen het probleem aan dat de reguliere mbo-instellingen onvoldoende geschikte opleidingen voor werkenden aanbieden. Zowel het
kabinet als de MBO Raad hamert op het belang van flexibilisering van het post-initieel
onderwijs (het onderwijs dat iemand volgt na het betreden van de arbeidsmarkt). De
kenniseconomie vraagt om nieuwe werk- en leercombinaties waarbij bedrijven en
onderwijs samenwerken (comakership). Daarvoor is binnen het beroepsonderwijs een
wezenlijke cultuuromslag bij een groot deel van de docenten nodig.
De roc’s en aoc’s pakken in onze regio deze uitdaging op, vooral op het gebied van het
initieel beroepsonderwijs. Tegelijkertijd constateren we op basis van onze gesprekken met onderwijsinstellingen en bedrijven dat er nog een wereld te winnen is bij het
post-initieel onderwijs. Zo komt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) nauwelijks uit
de verf. We zijn daarom voorstander van pacten per werkveld. Hierin maken bedrijven,
overheden, onderwijsinstellingen en opleidings- en ontwikkelingsfondsen in het Noorden concrete taakafspraken over scholing aan werknemers.
Ook verbetering van intersectorale mobiliteit nodig
Een ander belangrijk thema is intersectorale mobiliteit. Het versterken van deze mobiliteit biedt nieuwe kansen voor werkenden. Onze analyse van de O&O-fondsen heeft
een zorgwekkend beeld opgeleverd. Het is erg onduidelijk hoe het gros van de fondsen
functioneert. Ook zijn ze moeilijk toegankelijk voor werkgevers en werknemers. Hierdoor blijven onnodig middelen voor scholing onbenut.

De O&O-fondsen in de metaal- en elektrotechnische industrie springen er positief uit.
Hier wordt actief intersectoraal samengewerkt, mede vanwege de toenemende personeelskrapte in deze industrieën. De samenwerking in de metaal- en elektrotechnische industrie kan als voorbeeld dienen voor andere O&O-fondsen.

Maatschappelijke opgave
We willen dat de middelbaar en lager opgeleide werkenden in het Noorden even grote
kansen op scholing hebben als hoger opgeleiden (van wie 60 procent enige vorm van
scholing volgt). Daarom hebben wij de volgende maatschappelijke opgave geformuleerd:
Het aantal lager en middelbaar opgeleiden dat
wordt bereikt voor deelname aan beroepsgeoriënteerde om-, her- en bijscholing, wordt in
de komende vijf tot tien jaar verhoogd naar 60
procent. Hiermee bedoelen we ook ondernemers en zelfstandigen zonder personeel. Het
gaat thans globaal om 210 duizend mensen die
worden bereikt; daar komen dan ongeveer 160
duizend mensen bij.

Aanbevelingen
Op basis van onze bevindingen en de maatschappelijke opgave voor het Noorden komen we tot vier aanbevelingen om leven lang leren en intersectorale mobiliteit te
stimuleren.
AANBEVELING 1 Zorg voor bedrijfstakgewijze scholing
We vinden dat werkgeversorganisaties, onderwijs, werknemersorganisaties en provincies samen bedrijfsscholing moeten opzetten. De onderwijsinstellingen zetten daarbij
steviger in op post-initieel beroepsonderwijs, waarmee ook werkenden in kleinere
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bedrijven worden bereikt. De bedoeling is dat iemand op flexibele wijze modules in
het mbo kan volgen. Ook erkenning van eerder verworven competenties (EVC) en ervaringsprofiel (EVP) zijn belangrijke instrumenten. Dit geldt voor zowel werkenden als
werkzoekenden.

2016 beschikbaar gesteld. Het regionaal fonds voor mbo’ers moet minstens even groot
zijn. De middelen komen van O&O-fondsen, sectorfondsen en provincies. We adviseren
dat de provincies het initiatief voor dit fonds nemen.
AANBEVELING 3

Faciliteer kleine ondernemers

AANBEVELING 3

Faciliteer kleine ondernemers

Mkb

Voor bedrijfsscholing kunnen bestaande of nieuwe stichtingen voor gemeenschappelijke opleidingsactiviteiten (GOA’s) worden gebruikt. Werkzoekenden krijgen een
tijdelijk dienstverband in een GOA, waardoor opleidingen mede vanuit de bbl kunnen
worden betaald. Deze stichtingen worden aangestuurd door de werkgevers- en werknemersorganisaties. We stellen voor om te beginnen in de metaal- en elektrotechnische industrie, waar het tekort aan vakbekwame arbeidskrachten steeds groter wordt.
Ook in andere sectoren zoals bouw, ICT, transport en zorg worden inmiddels tekorten
aan vakbekwaam personeel gesignaleerd.
AANBEVELING 2

Zet een regionaal opleidings- en ontwikkelingsfonds voor
mbo’ers op

We adviseren een voorziening of regeling te ontwikkelen, waarmee kleine ondernemers
op individueel niveau worden ontzorgd. Het gaat om de facilitering van onder meer het
screenen van personeel voor noodzakelijke her- en bijscholing, benutten van fiscale
regelingen, voeren van strategisch personeelsmanagement en bijhouden van nieuwe
ontwikkelingen. Daarvoor ontbreken nu vaak de middelen, tijd en kennis. Ook krijgen de
ondernemers door de voorziening of regeling gemakkelijker toegang tot middelen voor
scholing en begeleiding. Neem bij deze facilitering de zzp’ers mee. De provincies kunnen samen met werkgeversorganisaties de voorziening of regeling uitwerken.
AANBEVELING 4

Mkb

Wij zijn voorstander van een subsidieregeling voor de samenwerking tussen mbo-instellingen en het regionale mkb. Deze regeling is te vergelijken met de call Human
Capital van het SNN die zich richt op hoger opgeleiden. Hiervoor is 6 miljoen euro in
6

Maak een programma voor scholing bij kleinere bedrijven

Mkb

Mkb

Het is van belang om scholing aan werkenden te organiseren voor clusters van gelijksoortige kleinere bedrijven. We denken dan niet alleen aan standaardvormen van
scholing, maar ook aan trajecten waarin maatwerk wordt geboden. Bijvoorbeeld aan het

herintroduceren van de formule van meester en gezel als vorm van duaal leren op de
werkvloer.
Dit vraagt om een programmatische regionale aanpak, waarbij de O&O-fondsen worden ingezet. Ook is provinciale cofinanciering mogelijk en moet de inzet van Europese
fondsen worden onderzocht. De provincies kunnen de opdracht geven voor het opzetten van een programma voor scholing bij kleinere bedrijven en aan werkgevers-,
werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen vragen om uitvoering te geven aan
het programma.
THEMA 2

Maatregelen voor de onderkant van de arbeidsmarkt
Bevindingen
Snel verlies van kennis en vaardigheden bij werkloosheid
We constateren dat de problemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (mbo-1 en
lager én langdurig werkzoekend) groot zijn. Bij werkloosheid neemt laaggeletterdheid
snel toe en verliezen mensen in rap tempo hun kennis en vaardigheden. Bovendien
neemt de kans op werk af als men werkloos is geworden. De markt vraagt juist steeds
meer om mensen die minimaal mbo-4 niveau hebben. Volgens dr. Edzes die op ons
verzoek de situatie op de noordelijke arbeidsmarkt heeft onderzocht, gaat het de
komende jaren ook om het upgraden van andere mbo-opleidingsniveaus. Een grote
belemmering is dat uitkeringsgerechtigden een opleiding van maximaal een half jaar
mogen volgen, anders verliezen ze hun uitkering. Daardoor is een mbo-opleiding vaak
niet mogelijk.
Lastige keuzes voor gemeenten
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor werklozen en mensen met een arbeidsbeperking die moeilijk aan het werk komen. In 2015 is er een nieuwe groep bijgekomen:
de arbeidsgehandicapten met een beperkte productiviteit. De gemeenten moeten
gezien het beperkte budget lastige keuzes maken. De vraag is: op welke groep of
groepen richten gemeenten zich in hun beleid, gezien de enorme leerachterstanden
bij veel mensen die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen?
Versnippering op bestuurlijk en uitvoerend niveau
Edzes constateert, mede op basis van een analyse van de OECD, dat het arbeids-

marktdomein in Noord-Nederland op bestuurlijk en uitvoerend niveau versnipperd
is. Dat is ook gebleken uit onze analyse en dit probleem wordt onderkend door de bestuurders en andere betrokkenen die we hebben gesproken. De regionale samenwerking houdt vaak niet meer in dan overleg.
Deze versnippering belemmert een effectieve arbeidstoeleiding van mensen aan de
onderkant van de arbeidsmarkt. Hoewel er sprake is van arbeidsmarktregio’s, zijn de
afzonderlijke gemeenten nog steeds eindverantwoordelijk voor de bemiddeling van
de werkzoekenden die bij hen ingeschreven staan. Helaas hanteren gemeenten vaak
nog de aanpak van ‘eigen-kaartenbak-eerst’, hoewel inmiddels een aantal gemeenten
beseft dat een regiobrede aanpak effectiever is.
Onvoldoende kennis van kandidaten
Gemeenten en UWV kennen onvoldoende de kandidaten die bij hen zijn ingeschreven.
Zij zijn niet goed in staat om op basis van een vacature of een beroepsprofiel kandidaten uit hun bestanden te matchen. Gemeenten en UWV besteden ook onvoldoende
persoonlijke aandacht aan kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor
een deel tussen wal en schip valt. In combinatie met de gesignaleerde versnippering
in de uitvoering is de slotsom dat er nog veel te winnen valt bij de effectiviteit van de
arbeidstoeleiding.

Maatschappelijke opgave
Onze conclusie is dus dat er nog veel te verbeteren is bij de arbeidstoeleiding van
mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Als richtlijn hebben we de volgende
maatschappelijke opgave geformuleerd:

Gemeenten

UWV

Provincies

Scholen

Het is nodig dat er een meer integrale bestuurlijke samenwerking komt in het sociaal domein,
de economie en het onderwijs.
Dit wordt vertaald naar een verdere gestructureerde samenwerking binnen de arbeidsmarktregio’s. De re-integratie (toeleiding

naar werk) wordt minimaal op het niveau van de arbeidsmarktregio’s in Groningen, Fryslân en Drenthe uitgevoerd. De eerste noodzakelijke stap is dat er één
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De mens moet centraal komen te staan in plaats
van de instanties.

bestand voor werkzoekenden komt. Dit bestand is van UWV en gemeenten gezamenlijk. De intake is zo vormgegeven dat UWV en gemeenten weer over de ingeschreven mensen weten, wat ze kunnen en welke competenties ze hebben. En
ook is het mogelijk dat deze mensen in hun ontwikkeling worden gevolgd. In het
perspectief van de uitkeringsinstanties staat de kandidaat centraal! Gemeenten
en UWV zoeken bij werkgevers in de regio naar passende vacatures en passend
werk, op basis van een aanpak die aansluit bij de wensen van de werkgevers.

Aanbevelingen
Op basis van onze bevindingen en de maatschappelijke opgave presenteren we vier
aanbevelingen voor de verbetering van de arbeidstoeleiding van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. DezeHerstructureer
aanbevelingen de
zijnaansturing
vanaf 5 doorgenummerd
om
en uitvoering van
de
verwarring te voorkomen met de vier aanbevelingen
bij het thema van leven lang leren
arbeidstoeleiding.
en intersectorale mobiliteit.
AANBEVELING 5

Herstructureer de aansturing en uitvoering van de arbeidstoeleiding

Waar moeten we naartoe?
Hoe gaan we dat bereiken?
AANBEVELING 6 Voeg de databestanden van gemeenten en UWV samen tot één
bestand van werkzoekenden
Gemeenten

UWV

Provincies

Scholen

De mens moet centraal komen te staan in plaats
van de instanties.
De databestanden
van van
de gemeenten
UWV
moeten
gekoppeld
Voeg
de databestanden
gemeentenen
enhet
UWV
samen
tot versneld worden
Doorbreek
belemmering in wet- en
om werkgevers
met
beter te kunnen
bedienen. We pleiten voor een gezaéén bestand
envacatures
leer werkzoekenden
kennen.
knelpunten aan te pa
menlijk bestand dat eenduidig wordt beheerd. Alleen samenvoegen is echter onvoldoende. Een belangrijke randvoorwaarde is dat uitkeringsinstanties kandidaten weer
persoonlijk benaderen en kennen. Het is nodig om te weten welke beroepskwaliteiten
en competenties iemand heeft en hoe die verder ontwikkeld kunnen worden. Want dan
is individueel maatwerk mogelijk. Deze informatie is nu onvoldoende bekend. Hier is
een forse inhaalslag nodig.

Hoe gaan we dat bereiken?

Een andere belangrijke randvoorwaarde is dat het beheer van het nieuwe gezamenlijke bestand eenduidig wordt geregeld. UWV, gemeenten en werkgevers moeten daarover duidelijke afspraken maken. Om te voorkomen dat het een tijdrovend en geldverslindend ICT-project wordt, stellen we voor om het databestand van UWV als basis
te gebruiken. Het moet eventueel mogelijk zijn om marktpartijen voor het eenduidige
beheer in te schakelen.
Wij pleiten voor het doorbreken van de versnippering. De arbeidsmarktregio’s zouden
een
veel stevigerede
rolaansturing
moeten krijgen
in de aansturing
houdt in
We vinden
werkgevers
andersDoorbreek
om kunnenbelemmering
gaan met de werving
in regelgeving
plaats van door
Herstructureer
en uitvoering
van de van de toeleiding.
Voeg deDit
databestanden
van gemeenten
en ook
UWVdat
samen
tot
in wet- en
dat het bestuurlijkarbeidstoeleiding.
overleg in het kader van de arbeidsmarktregio wordt één
versterkt.
het opstellen
van vacatures, omdat een vacature vaak
grofmazigaan
is of
werkgever
bestand en leer werkzoekenden
kennen.
knelpunten
te de
pakken.
Stop daarom met alle andere versnipperde overleggen over de arbeidsmarkt. Ceneen schaap met vijf poten zoekt. Het is beter om profielen te maken van de gevraagde
trumgemeenten en UWV moeten het voortouw nemen bij het herstructureren van de
medewerkers.
aansturing en uitvoering van de arbeidstoeleiding. Maak werkgevers en werknemers
in de aanpak medeverantwoordelijk en eigenaar. En haak aan bij de goede ontwikkeAANBEVELING 7 Doorbreek belemmeringen in wet- en regelgeving
lingen die we rondom Assen, Hoogeveen, Groningen en Leeuwarden zien.
Wij vinden dat een individuele oplossing voor de kandidaat centraal moet staan en
niet de uitvoering van regels. We pleiten niet voor een algemene regelvrije zone in
Noord-Nederland, want in de Participatiewet als onderdeel van het sociaal domein is
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ntraal komen te staan in plaats
an de instanties.

al veel mogelijk. Wel moeten gericht knelpunten worden aangepakt, zoals:
• Stel de harde kern van werklozen vrij van de sollicitatieplicht.
Zorg voor veelzijn
meer
ruimte om te leren met behoud van een uitkering.
t een afstand tot• de arbeidsmarkt
voor
Verruim
de strikte scheiding van doelgroepen in de gemeentelijke aanpak.
endabel onder •normale
arbeidsvoorwaarden.

we dat bereiken?

Het is essentieel dat sociale ondernemingen in de startfase toegang hebben tot expertise en investeringskapitaal. De NOM kan hieraan een bijdrage leveren. De overheden
en sociale partners kunnen de NOM verzoeken om expertise en investeringskapitaal
beschikbaar te stellen aan sociale ondernemingen. Past dit niet binnen de huidige
spelregels van de NOM? Dan stellen wij voor dat provincies en gemeenten aanvullende
middelen beschikbaar stellen.

Regiodeal
Provincie

Gezamenlijke aanpak voor de uitvoering van de aanbevelingen nodig
VoorGemeente
de uitvoering van onze acht aanbevelingen is een gezamenlijke aanpak nodig. We
stellen daarom een regiodeal voor het Noorden voor. Hiermee wordt de integrale aanSociale
pakonderneming
voor werkenden en werkzoekenden vormgegeven. Onder meer provincies, gemeenten, UWV, roc’s, aoc’s en de sociale partners doen mee aan de regiodeal.

tot

oor

Een voorbeeld: slechts enkele gemeenten zetten middelen voor jeugdzorg indien noBelangrijke
aandachtspunten
dig
ook in voorbelemmering
participatie opin
dewetarbeidsmarkt,
terwijldoor
hiervoor wettelijk
geen
enkele en gemeenten
Doorbreek
en regelgeving
Laat
provincies
in het Noorden
het opzetten van
Het
doel
is
om
mensen
duurzaam inzetbaar te krijgen en houden en om institutionele
belemmering is.knelpunten aan te pakken.
sociale ondernemingen faciliteren d.m.v.
een startkapitaal.
belemmeringen weg te nemen. Dit vraagt om verregaande afspraken op het niveau van
de arbeidsmarktregio’s. Belangrijke aandachtspunten voor de regiodeal zijn:
Indien voor aanpassingen in de wet- en regelgeving een lobby richting het Rijk nodig
• Voer de acht aanbevelingen uit en richt hiervoor een gemeenschappelijk ontwikkeis, dan zouden provincies, gemeenten, UWV en sociale partners samen moeten oplingsbureau op.
trekken. Met als inzet dat in Noord-Nederland wordt geëxperimenteerd met versoepe• Creëer een regionaal budget.
ling van een aantal regels binnen de bestaande wetgeving.
• Bied ruimte aan de ‘couleur locale’.
• Maak duidelijke afspraken over de monitoring van proces en resultaten.
AANBEVELING 8 Faciliteer actief het opzetten van sociale ondernemingen

Provincie

Dit advies mag niet worden gezien als het eind van een traject, maar is vooral een begin. Er moet ruimte zijn om te leren van elkaar en waar nodig doelen bij te stellen. Laat
partijen die niet kunnen of willen, niet het tempo van de uitvoering van de aanpak bepalen. Start daarom met de partijen die geloven in een gemeenschappelijke aanpak.

Gemeente
Sociale
onderneming

Een
groot aantal
mensen in
zalhet
niet
economisch
zelfstandig
kunnen functioneren, bijLaat
provincies
en gemeenten
Noorden
het opzetten
van
sociale
ondernemingen
faciliteren
d.m.v. eenvan
startkapitaal.
voorbeeld
inwoners die
in de doelgroep
WSW en Wajong vallen. Voor deze mensen
kan werknemerschap bij een sociale onderneming een oplossing zijn.
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Overzicht van acties

UWV

Bij de uitvoering van de aanbevelingen is het natuurlijk van groot belang dat alle organisaties hun verantwoordelijkheid nemen. We hebben de voorgestelde acties van de
betrokken partijen op een rij gezet.
Organisatie

Acties

Roc’s/aoc’s

•
•
•
•
•
•

Gemeenten

•
•
•

•
•
•
•
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Mede opzetten van bedrijfstakgewijze scholing en
uitvoering;
Actief deelnemen aan het opzetten van een programma
voor scholing bij kleinere bedrijven;
Afsluiten van pacten per werkveld met sociale partners;
Flexibiliseren van het onderwijsaanbod (combinaties van
werken en leren);
Bevorderen van de inzet van de beroepsbegeleidende
leerweg;
Bevorderen van de noodzakelijke cultuuromslag bij het
eigen personeel.
Initiatief nemen om de aansturing en uitvoering van
arbeidstoeleiding te herstructureren (samen met UWV);
Toewerken naar één bestand van werkzoekenden;
Voor een aanpak zorgen waarbij de gemeente (weer)
weet wat de competenties van ingeschreven kandidaten
zijn en wat deze mensen kunnen;
Herinvoeren van persoonlijke begeleiding van
kandidaten;
Maximaal de ruimte zoeken binnen wettelijke kaders;
Bijdrage leveren aan het creëren van een regionaal
budget;
Mede faciliteren van sociale ondernemingen.

•

•
•

•
•
Provincies

•
•
•

•
•
•
Sociale
partners

•
•
•
•

Initiatief nemen om de aansturing en uitvoering van
arbeidstoeleiding te herstructureren (samen met
gemeenten);
Toewerken naar één bestand van werkzoekenden;
Voor een aanpak zorgen waarbij UWV (weer) weet wat de
competenties van ingeschreven kandidaten zijn en wat
deze mensen kunnen;
Herinvoeren van persoonlijke begeleiding van
kandidaten;
Maximaal de ruimte zoeken binnen wettelijke kaders.
Faciliteren van het opzetten van bedrijfstakgewijze
scholing;
Initiatief nemen voor een regionaal opleidings- en
ontwikkelingsfonds voor mbo’ers;
Voorziening creëren waarmee kleine ondernemers
kunnen worden ontzorgd bij bedrijfsontwikkeling en
scholing;
Opdracht geven voor het opzetten van een programma
voor scholing van werkenden;
Mede faciliteren van sociale ondernemingen;
Regie nemen bij het opzetten van de regiodeal.
Opzetten van bedrijfstakgewijze scholing, onder meer via
het opzetten van GOA’s;
Invloed in O&O-fondsen aanwenden voor een effectievere
regionale inzet;
Input geven voor de opzet van het regionaal opleidingsen ontwikkelingsfonds voor mbo’ers;
Aanpak uitvoeren bij het faciliteren van kleine
ondernemers.
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HOOFDSTUK 1

Adviesaanvraag
1.1

Aanleiding voor dit advies

Trends als automatisering, digitalisering en robotisering hebben ingrijpende gevolgen
voor de noordelijke arbeidsmarkt. Sommige banen verdwijnen, terwijl er ook nieuwe
banen ontstaan. Wat deze banen inhouden en hoeveel erbij komen, is nog onduidelijk.
Wel is duidelijk dat de veranderende arbeidsmarkt vraagt om een nieuwe strategie.
In deze strategie moeten de vraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt op elkaar zijn
afgestemd. Ook is aandacht nodig voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zij worden naar verwachting het meest getroffen door de veranderingen, omdat hun productiviteit niet meer rendabel is bij een geautomatiseerd proces.
1.2

Brede adviesaanvraag

Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (DB SNN)
heeft in december 2015 een brede adviesaanvraag over de regionale arbeidsmarkt
aan de SER Noord-Nederland (SER NN) voorgelegd. Hierin is onder meer het volgende te lezen:
Het DB SNN verzoekt de SER NN te adviseren over een strategie die erop gericht is via
de ontwikkeling en bevordering van leven lang leren bij te dragen aan een toekomstbestendige noordelijke arbeidsmarkt.
•
•

•

Hoe kan Noord-Nederland een voorbeeldregio worden op het gebied van leven
lang leren?
Gerelateerd hieraan is de vraag welke overige instrumenten en initiatieven, zoals
Intersectorale mobiliteitscentra (bijvoorbeeld F-top), dienstencheques en regionale arrangementen voor werkzekerheid, geschikt zijn om een oplossing te bieden
voor de verwachte knelpunten. Hoe kunnen deze instrumenten ertoe bijdragen dat
een bundeling van krachten tot stand wordt gebracht op een beleidsterrein waar
vele belangen spelen?
Welke rol kunnen de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties)
zowel op centraal als decentraal niveau hierbij spelen?
13

De vraagstelling is breed en bestrijkt zowel de terreinen van onderwijs en arbeidsmarkt als die van ondernemerschap en belangenbehartiging. Het DB SNN vraagt de
SER NN daarom in zijn advisering de volgende vragen te betrekken:
1

•
•
•

De vraag naar de stand van zaken.
Welke trends zijn er waarneembaar?
Welke groepen werknemers komen in Noord-Nederland vooral onder druk te staan
als gevolg van technologische ontwikkeling en robotisering?
Welke knelpunten maar ook kansen liggen er?

Voor de beantwoording van deze vragen zou moeten worden aangesloten bij onderzoeken van onder meer het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau en
SER Nederland, omdat er geen budget voor nader onderzoek beschikbaar is gesteld.1
2

•
•
•
•
•

3

•
•

1

2
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De vraag naar de kansen van leven lang leren.
Bij welke partij ligt het initiatief en welke motieven spelen er?
Welke partijen zijn in Noord-Nederland aan zet om leven lang leren te bevorderen
en in goede banen te leiden?
Op welke niveaus liggen de meeste kansen?
En welke kansen bieden de instrumenten van het Rijk en UWV op het gebied van
scholing2.
Hoe kan Noord-Nederland voorbeeldregio op het gebied van leven lang leren
worden?
Gegeven de noodzaak voor beleidsaanpassingen, de vraag welke beproefde
instrumenten in Nederland en daarbuiten de SER NN zou bepleiten voor invoering in Noord-Nederland.
Welke kansen bieden instrumenten zoals Intersectorale mobiliteitscentra in het
kader van werk-naar-werktrajecten?
Op welke manier kunnen O&O-fondsen en individuele of regionale arrangementen
voor werkzekerheid worden benut voor een versterkte sectorale en intersectorale
scholing en mobiliteit?

Zie ook SER-adviesaanvraag (oktober 2015). Effecten van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en
arbeidsverhoudingen.
Tweede Kamer (2015). Brief van de minister van SZW over hoofdlijnen vervolg sectorplannen.

•

1.3

In aanvulling daarop de vraag of dienstencheques een bijdrage kunnen leveren om
de arbeidsmarkt aan de onderkant te stimuleren. Wat kan hierbij de rol zijn van
het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs?

Twee speerpunten

De adviesvragen bestrijken een erg breed beleidsveld. Zij gaan over laag, middelbaar
en hoog opgeleid arbeidspotentieel. Daarbij zijn veel verschillende partijen met hun
eigen belangen betrokken. We hebben ervoor gekozen ons in dit arbeidsmarktadvies
te focussen op twee belangrijke speerpunten:
• De situatie van de beroepsbevolking op het niveau van mbo-2 tot en met mbo-4;
• De problemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt (mbo-niveau 1 en lager én
langdurig werkzoekend).
Gezien de adviesvraag gaat het om de twee voornaamste knelpunten op de noordelijke
arbeidsmarkt. In de volgende hoofdstukken lichten we daarom deze knelpunten toe en
presenteren we aanbevelingen.
Het advies is opgesteld door de SER Noord-Nederland. Daarbij hebben de SER-leden
die deskundig zijn op het onderwerp, geholpen en geadviseerd. Ook hebben we veel
andere betrokkenen geconsulteerd: gedeputeerden, wethouders, ambtenaren, bestuurders van regionale en agrarische opleidingencentra, regiomanagers van UWV, de
directeur van de NOM en verantwoordelijken bij bedrijven en sociale ondernemingen.
We hebben daarnaast een SER Noord-Nederland Jongeren Challenge georganiseerd.
De jongeren kwamen met een aantal verfrissende ideeën voor het aanpakken van de
knelpunten op de arbeidsmarkt.
1.4

Leeswijzer

We hebben de adviesvragen voorgelegd aan dr. Edzes. Hoofdstuk 2 bevat een samenvatting van zijn bijdrage, die in zijn geheel in de eerste bijlage is opgenomen. U vindt in
dit hoofdstuk ook kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de noordelijke arbeidsmarkt. De kwantitatieve gegevens komen uit bestaande onderzoeken, zoals door het
SNN gevraagd. Wij hebben daarom geen aanvullend kwantitatief onderzoek gedaan in
het kader van dit adviestraject.

U leest in hoofdstuk 3 over leven lang leren in Noord-Nederland en de rol van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, overheden en O&O-fondsen. We sluiten dit hoofdstuk af
met een formulering van de maatschappelijke opgave en een aantal aanbevelingen.

Uit onze vele gesprekken is duidelijk geworden dat vrijwel iedereen vindt dat er fundamentele veranderingen nodig zijn om de arbeidsmarkt in Noord-Nederland te verbeteren. We hebben daarbij geconstateerd dat in subregio’s hoopgevende stappen zijn
gezet om werkgevers en werkzoekenden beter te bedienen.

In hoofdstuk 4 is de schijnwerper gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt. De
centrale vraag is: hoe kunnen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen bij het vinden en behouden van werk? Ook hier komen wij met een maatschappelijke opgave en aanbevelingen.
In hoofdstuk 5 wordt de regiodeal besproken, waarin de aanbevelingen van hoofdstuk
3 en 4 een gezamenlijke uitwerking krijgen.
De bijlagen zijn in een apart bijlagenboek opgenomen.
1.5

Samen veranderen

Wij willen met de door ons geformuleerde opgaven en aanbevelingen een fundamentele discussie op gang brengen over de aanpak van de problemen op de noordelijke
arbeidsmarkt. We staan een aanpak voor die niet uitgaat van heilige huisjes, maar de
werkenden en werkzoekenden weer centraal stelt. De wil tot écht samenwerken is
cruciaal.
We weten dat samenwerking niet altijd en overal gemakkelijk zal zijn. Ook kosten veranderingen tijd om ze goed in te voeren. Dit mag echter geen excuus zijn om niet te
veranderen. Begin met een verkenning wie werkelijk wil veranderen en wie niet. Start
met de partijen die de noodzaak van veranderingen inzien en de huidige problemen
resoluut willen aanpakken. Want we kunnen niet blijven stilzitten!
De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) in de SER NN stellen
voor om de samenwerking aan de hand van de aanbevelingen te verankeren in een
regiodeal tussen de meest betrokken en verantwoordelijke partijen. Dit advies moet
daarom niet worden gezien als een eindadvies, maar als het begin van een proces.
Hierin leren de partijen al doende. De samenwerking wordt op basis van heldere afspraken gemonitord.
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HOOFDSTUK 2

Noordelijke arbeidsmarkt
2.1

Adviesvragen

Dit hoofdstuk gaat over de stand van zaken op de noordelijke arbeidsmarkt. Hierbij
staan deze drie vragen centraal:
• Welke trends zijn waarneembaar?
• Wat zijn de groepen werknemers in Noord-Nederland die vooral onder druk komen te staan door technologische ontwikkelingen en robotisering?
• Welke knelpunten en kansen zijn er?
2.2

Trends

In opdracht van ons heeft dr. Arjen Edzes van de Rijksuniversiteit Groningen de trends
op de regionale arbeidsmarkt in kaart gebracht. Zijn analyse is de basis voor onze
uitwerking van de andere adviesvragen. Edzes komt met enkele belangwekkende
constateringen in zijn startnotitie over bouwstenen voor de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt (zie bijlage 1). Het is op zich niet nieuw wat hij signaleert. Wel geven zijn
constateringen een heel duidelijk beeld van een aantal knelpunten. De belangrijkste
staan in dit hoofdstuk.
Gevolgen voor regio van permanente veranderingen
De economische recessie heeft het zicht belemmerd op de permanente veranderingen
op de arbeidsmarkt in Nederland. De situatie op de arbeidsmarkt wordt anders door:

•
•
•

demografische ontwikkelingen als vergrijzing, ontgroening en krimp;
globalisering en internationale verwevenheid van economieën;
steeds grotere inzet van ICT en robotisering.

Deze veranderingen hebben volgens Edzes diverse gevolgen voor de regionale
arbeidsmarkt:
• Door de snellere aanpassingsprocessen in de economie is meer flexibiliteit nodig.
Het wordt belangrijker om tijdens de loopbaan te bewegen en veranderen.
• De banen- en beroepenstructuur verandert, waardoor banen op mbo-2 en mbo-3
niveau verdwijnen. Aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt ontstaat verdringing.
• Continu leren is belangrijk. Er wordt van werknemers verwacht dat zij zich goed
kunnen aanpassen.
• Het economische belang van de stad neemt toe in de regio. Dit heeft vooral consequenties voor gemeenten. Zij hebben individueel nauwelijks invloed op deze
ontwikkeling, maar krijgen wel te maken met lokale en regionale verschillen in
werkloosheid en moeilijk oplosbare inactiviteit.
Regio weer centraal
We kunnen in het Noorden de gevolgen van permanente veranderingen het hoofd bieden door de regio weer centraal te stellen, aldus Edzes. Daarbij is het belangrijk om
te kijken naar analyses van onder andere de Inspectie Werk en Inkomen en de Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).3 Zij constateren dat in de
afgelopen twintig jaar slechts beperkt vooruitgang is geboekt bij het tot stand brengen
van het regionaal arbeidsmarktbeleid.
Volgens de OECD is de bestuurlijke structuur in Nederland niet in balans.4 Gemeenten
hebben veel invloed door hun wettelijke verantwoordelijkheden, provincies weinig. De
OECD wijst ook op de afwezigheid van een effectief regionaal beleid.

3

Inspectie voor Werk en Inkomen (2013). Regierol gemeenten bij regionaal arbeidsmarktbeleid. Den Haag.

4

OECD (2014). Territorial Review of The Netherlands. Paris: OECD.
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Een dergelijk beleid houdt rekening met:
• de rol van de stad;
• het stimuleren van mobiliteit binnen de regio;
• het stroomlijnen van bestuurlijke structuren;
• de relatie tussen stedelijke en plattelandsgebieden.
Drie thema’s bij belemmeringen
Bij de belemmeringen onderscheidt Edzes drie belangrijke thema’s:
• De samenhang tussen sociaal domein, economie en onderwijs ontbreekt. Belangrijke redenen: deze domeinen worden gescheiden vanuit ministeries aangestuurd
en de verantwoordelijkheden zijn over verschillende bestuurslagen verdeeld.
• De samenwerking in de regio houdt vaak niet meer in dan overleg. Dat komt onder
andere omdat deelnemers onvoldoende beslissingsbevoegdheid hebben en het
budget ontoereikend is. Dit wordt ondersteund door de brief over matchen op werk
in de arbeidsmarktregio’s die het kabinet in oktober 2016 naar de Tweede Kamer
stuurde.5
• De ketenpartners bij werk en inkomen en de marktpartijen hebben verschillende
belangen en rollen. Werkgevers willen snel geschikt personeel, terwijl gemeenten
juist mensen aanbieden die minder redzaam zijn. Ook hebben gemeenten geen
goed beeld van de functiekwalificaties van deze mensen. Bij onderwijsinstellingen
is het financieringssysteem nog te veel op aanbod en te weinig op vraag gericht.
Dat geldt vooral voor het beroepsonderwijs. De opleidings- en ontwikkelingsfondsen (O&O-fondsen) oriënteren zich op de sector als geheel en hebben nauwelijks
oog voor regionale verschillen.
Drie bouwstenen
Op basis van deze analyse formuleert Edzes de bouwstenen voor de regionale arbeidsmarktagenda. In deze agenda staan drie thema’s centraal:
•

5
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Inclusiviteit
Het gaat erom dat werklozen en inactieven op de arbeidsmarkt kunnen meedoen.
Daarom is veel aandacht nodig voor het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit
van maatregelen. Dat pleit voor een langetermijnbenadering bij de inzet van maatregelen.

Tweede Kamer (26-10-2016). Brief van kabinet over matchen op werk in de arbeidsmarktregio’s.

•

Weerbaarheid
Dit is het vermogen van mensen, werkgevers, industrieën en regio’s om zich aan
te passen aan wisselende omstandigheden en schoksgewijze veranderingen. Bij
weerbaarheid past een scholingsagenda. Ook is het belangrijk om arbeidsmobiliteit te bevorderen en te faciliteren. Bij deze mobiliteit gaat het onder andere om de
overgang van werk naar werk, van werkloos naar werk en van werk naar scholing.
Bijvoorbeeld een soepeler in- en uitstroom in de bijstand, wanneer mensen tijdelijk werk hebben. Houdt hun tijdelijk werk op? Dan mag er geen wachttijd van een
maand zijn, voordat zij een uitkering krijgen. Zonder deze wachttijd zijn mensen
flexibeler en nemen ze meer risico’s bij het accepteren van tijdelijk werk. Een ander voorbeeld zijn arbeidspools die op de branche of sector georiënteerd zijn. In
deze pools kunnen taken en banen bij meerdere werkgevers worden gebundeld.

•

Institutionele hervorming
De nog bestaande vrijblijvendheid in de regionale samenwerking moet verdwijnen.
Het is belangrijk om bindende afspraken te maken die de gemeenten overstijgen.

Dit is samengevat de analyse van dr. Edzes. Wij kunnen ons in zijn analyse vinden en
zien de noodzaak van de bouwstenen in. We hebben hiervoor veel aandacht bij onze
uitwerking van de twee andere adviesaanvragen (zie hoofdstukken 3 en 4).
2.3

Cijfers

In deze paragraaf schetsen we een beeld van de noordelijke arbeidsmarkt aan de
hand van cijfers. Daarbij kijken we vooral naar de situatie per provincie. In bijlage 2 is
nog veel meer informatie voor cijferliefhebbers te vinden. De meeste tabellen in de
bijlage bevatten cijfers op het niveau van gebieden of gemeenten.
Beroepsbevolking van 885 duizend mensen
De beroepsbevolking in Noord-Nederland telde 885 duizend mensen in 2015. Daarvan
hadden 818 duizend mensen werk, terwijl 67 duizend mensen werkloos waren. Dit is
gebaseerd op de definitie van het CBS. Volgens deze definitie behoort iemand tot de
werkloze beroepsbevolking wanneer deze persoon voldoet aan de volgende criteria:
• geen of minder dan één uur per week werkt;
• in de afgelopen vier weken naar werk heeft gezocht;
• minimaal 15 jaar oud is maar niet ouder dan 75.

UWV maakte in oktober 2016 bekend dat in Noord-Nederland 102.745 mensen staan
geregistreerd als niet-werkende werkzoekende (NWW). Een niet-werkende werkzoekende is iemand van 15 tot en met 74 jaar die bij UWV als werkzoekende is ingeschreven. De groep van niet-werkende werkzoekenden bestaat uit mensen met een
WW-uitkering (Wet werkloosheid), mensen met een Wwb-uitkering (Wet werk en bijstand) en werkzoekenden zonder uitkering.

voor de Statistiek. Het CBS heeft het hoogst behaalde opleidingsniveau van de werkzame beroepsbevolking weergegeven. Dit niveau is in figuur 1 aangegeven per provincie.
De meeste mensen hebben ook een baan die voortvloeit uit een mbo-opleiding. Er is
bij de werkzame beroepsbevolking amper verschil met de rest van Nederland. Wel
hebben in Drenthe en Fryslân relatief minder mensen een baan die voortvloeit uit een
hbo- of wo-opleiding.

Het aantal niet-werkende werkzoekenden in de drie noordelijke provincies ligt een
stuk hoger dan de werkloosheidscijfers van het CBS. Dat komt door de definitie van
het CBS waarin mensen die één uur per week werken, niet meer werkloos zijn. Deze
mensen blijven dan nog wel ingeschreven staan bij UWV en worden gerekend tot de
groep NWW’ers tot het moment dat zij de inschrijving beëindigen, de uitkering stoppen of niet langer aan de sollicitatieverplichting voldoen.

Relatief veel werklozen in Noord-Nederland zijn laagopgeleid (zie figuur 2). Er is vooral
een duidelijk verschil tussen de provincie Groningen en de rest van Nederland.
FIGUUR 2

Werkloosheid per opleidingsniveau
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Veel mensen met middelbare opleiding
De beroepsbevolking is te verdelen in drie opleidingsniveaus:
• lager opgeleid: mbo-1, vmbo en onderbouw havo/vwo;
• middelbaar opgeleid: mbo-2, mbo-3, mbo-4 en bovenbouw havo/vwo;
• hoger opgeleid: hbo en wetenschappelijk onderwijs.
FIGUUR 1
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Ook het gemiddelde percentage werklozen is in Groningen, Fryslân en Drenthe hoger
dan het landelijk gemiddelde: respectievelijk 1,6, 0,4 en 0,1 procentpunt.6
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Het grootste deel van de werkzame beroepsbevolking in de provincies Groningen,
Fryslân en Drenthe is middelbaar opgeleid, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau
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Leeftijdsspreiding niet afwijkend
Een ander criterium is leeftijd. De spreiding naar leeftijd van werkzoekenden in Groningen, Fryslân en Drenthe verschilt niet veel van het landelijke beeld (zie figuur 3).
FIGUUR 3

Leeftijd van niet-werkende werkzoekenden
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Post-initieel onderwijs vooral voor hoger opgeleiden
Post-initieel onderwijs is onderwijs dat iemand volgt na het betreden van de arbeidsmarkt. In Nederland maken vooral hoger opgeleiden hiervan gebruik (zie figuur 5). Er
zijn geen aparte cijfers voor Noord-Nederland beschikbaar. Het is aannemelijk dat het
noordelijke beeld vergelijkbaar is.
FIGUUR 5
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Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs heeft in 2011 geïnventariseerd welk type
post-initieel onderwijs het meest wordt gebruikt. Verreweg het grootste deel van dit
onderwijs (83,2 procent in 2010) wordt georganiseerd door commerciële organisaties
en de eigen branche of het eigen bedrijf. De reguliere scholen van het middelbaar
onderwijs zijn verantwoordelijk voor 8,2 procent van het post-initieel onderwijs.
150 duizend laaggeletterden
In Noord-Nederland zijn ongeveer 150 duizend mensen (13 procent) laaggeletterd. De
laaggeletterdheid is hoog (16 procent) in het noordoosten van Fryslân en Groningen en
het zuidoosten en zuidwesten van Drenthe (COROP-gebieden).
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Relatief veel mensen met uitkering
Het percentage uitkeringsontvangers is in de drie noordelijke provincies aanzienlijk
hoger dan in de rest van Nederland (zie figuur 4). Vooral in Groningen zijn er relatief
veel mensen die een uitkering krijgen.
FIGUUR 4
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Laaggeletterdheid houdt een taalniveau lager dan 1F in. Dat staat gelijk aan het niveau van groep 8 van de basisschool. Laaggeletterden hebben meestal moeite met
lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Zij kunnen geen mbo-2 opleiding
volgen, omdat daarvoor een taalniveau van 2F is vereist. Twee derde van de laaggeletterden in Noord-Nederland is autochtoon, een derde allochtoon.

Meer dan de helft (57 procent) van de laaggeletterden in Nederland is nog steeds
aan het werk.7 Door toenemende digitalisering wordt het voor hen steeds lastiger om
hun functie uit te oefenen. Schaamte vormt een grote blokkade voor scholing. Het is
voor de werkgever niet altijd gemakkelijk om laaggeletterdheid te herkennen, omdat
medewerkers dit goed weten te verbloemen. Het scholingsaanbod van de werkgever
heeft vaak een te hoog taalniveau. Dat gaat ten koste van de effectiviteit. Ook zijn laaggeletterden niet altijd in staat om scholing van een hoger taalniveau te volgen.

Uit de analyse van Edzes blijkt dat de arbeidstoeleiding van mensen met een (grote)
afstand tot de arbeidsmarkt minder effectief is door de versnippering in de uitvoering
en het gebrek aan samenhang tussen sociaal domein, economie en onderwijs. Er
gaat veel geld om bij arbeidstoeleiding, maar er kan niet worden bewezen dat dit geld
effectief wordt besteed. In hoofdstuk 4 beschrijven we de knelpunten in de uitvoering.
Volgens ons moet het oplossen van deze knelpunten de hoogste prioriteit binnen het
beleid hebben. Daarom vestigen we vooral hierop de aandacht in de aanbevelingen.

Positieve effecten door economische groei
Het Centraal Planbureau kwam eind 2016 met nieuwe ramingen over de economie in
Nederland. Er was al een kentering naar economische groei te zien. Uit de ramingen
van het CPB blijkt dat deze groei zich doorzet. De verwachting is dat de werkgelegenheid de komende jaren zal groeien en de werkloosheid afnemen. Deze constatering
wordt ondersteund door de werkloosheidscijfers voor Nederland uit december 2016,
die door het CBS zijn gepubliceerd.
Uit gegevens van UWV van december 2016 blijkt dat ook in Noord-Nederland de werkloosheid daalt. De noordelijke werkgevers geven aan dat zij een kentering zien. Volgens hen wordt het steeds lastiger om in bepaalde beroepsgroepen goed geschoold
personeel te vinden. Het is nu nog niet exact te kwantificeren hoe groot de behoefte
aan nieuwe instroom van personeel bij de noordelijke bedrijven is.
2.4

Tot slot

We kunnen op basis van de trends die Edzes aangeeft en de cijfers over de noordelijke arbeidsmarkt constateren dat lager en middelbaar opgeleid personeel beduidend
minder wordt bijgeschoold dan hoger opgeleid personeel. Tegelijkertijd is de verwachting dat vooral banen tot en met niveau mbo-3 in de nabije toekomst verdwijnen door
automatisering, digitalisering en robotisering. De innovatiekracht van het midden- en
kleinbedrijf hangt nauw samen met de scholingsgraad van het personeel: hoe beter
werknemers opgeleid zijn, des te gemakkelijker kunnen bedrijven inspelen op nieuwe
technologische ontwikkelingen. We concentreren ons daarom in hoofdstuk 3 op leven
lang leren en intersectorale samenwerking, vooral op de niveaus tot en met mbo-4.
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HOOFDSTUK 3

Leven lang leren en
intersectorale mobiliteit
3.1

Adviesvragen

In de tweede adviesvraag komen de kansen van leven lang leren aan bod:
• Bij welke partij ligt het initiatief en welke motieven spelen er?
• Welke partijen zijn in Noord-Nederland aan zet om leven lang leren te bevorderen
en in goede banen te leiden?
• Op welke niveaus liggen de meeste kansen?
• Welke kansen bieden de instrumenten van het Rijk en UWV op het gebied van
scholing?8
• Hoe kan Noord-Nederland een voorbeeldregio op het gebied van leven lang leren
worden?
De derde adviesvraag gaat over de instrumenten die in Nederland en andere landen
zijn beproefd en in Noord-Nederland kunnen worden ingevoerd:
• Welke kansen bieden instrumenten zoals Intersectorale mobiliteitscentra in het
kader van werk-naar-werktrajecten?
• Hoe kunnen O&O-fondsen en individuele of regionale arrangementen voor werkzekerheid worden benut om sectorale en intersectorale scholing en mobiliteit te
versterken?
• Kunnen dienstencheques een bijdrage leveren om de arbeidsmarkt aan de onderkant te stimuleren?
• Wat kan hierbij de rol zijn van het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs?
Grote samenhang tussen beide adviesvragen
In dit hoofdstuk gaan wij in op beide adviesvragen, uitgezonderd de dienstencheques.
Dat instrument nemen we apart onder de loep in hoofdstuk 4. We behandelen hier zowel de tweede als derde adviesvraag, omdat de beleidsaanpassingen voor leven lang
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leren en intersectorale samenwerking nauw met elkaar samenhangen. Daarom is het
beste om ze samen te behandelen.
Grote inbreng van veel partijen
Veel partijen hebben meegewerkt aan de beantwoording van de adviesvragen. We
hebben alle noordelijke roc’s gesproken, zowel gezamenlijk als afzonderlijk (zie paragraaf 3.3). Ook hebben we een enquête gehouden onder O&O-fondsen, die door zeven
fondsen zijn ingevuld (zie paragraaf 3.6). Naar aanleiding daarvan hebben we nog gesprekken met een aantal O&O-fondsen gehad. Vanzelfsprekend hebben ook de sociale
partners in SER Noord-Nederland hun mening gegeven. Op basis van de inbreng van
al deze partijen hebben we onze aanbevelingen voor leven lang leren en intersectorale
mobiliteit geformuleerd (zie paragraaf 3.9).
3.2

Leven lang leren: stand van zaken

Leven lang leren is een belangrijk thema in het onderwijsbeleid van het Rijk. De overheid wil volwassenen stimuleren om te blijven leren en studeren. Het beleid richt zich
op scholing van zowel werklozen als werkenden.
Definitie van EU
De Europese Unie hanteert deze definitie van leven lang leren:
‘Al het onderwijs dat wordt gevolgd door personen van 25 tot 65 jaar, zoals
werkgerelateerde scholing, initiële opleidingen, cursussen, informeel en formeel leren, ICT en afstandsleren.’

BLIJVEND ONTWIKKELEN
Tijdens de SER Noord-Nederland Jongeren Challenge kwam naar voren dat
het begrip ‘leven lang leren’ negatief klinkt. De term ‘blijvend ontwikkelen’
werd geïntroduceerd. Hierbij hoort niet alleen het volgen van een opleiding,
maar ook de ervaringen op de werkvloer. Wij zijn ermee eens dat ‘blijvend
ontwikkelen’ de lading beter dekt. De term ‘leven lang leren’ is echter ingeburgerd. Daarom blijven we dit begrip voorlopig nog gebruiken.

Snel op veranderingen inspelen
Werkenden moeten blijven leren. Want het tempo waarin beroepen wat betreft werk24

zaamheden en kennis veranderen, neemt snel toe. De eisen aan vaardigheden worden
alsmaar hoger door technologische ontwikkelingen, robotisering en globalisering. Door
om-, bij- en nascholing kunnen werkenden en werkgevers snel op veranderingen inspelen. De rijksoverheid ondersteunt met een aantal maatregelen werkgevers die aan
de slag gaan met scholing en mobiliteit van hun medewerkers. Een van deze maatregelen is de fiscalisering van leren en werken.
Middel voor kwalitatieve afstemming tussen vraag en aanbod
Leven lang leren is geen doel op zich, maar een middel om de kwalitatieve afstemming
tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het is op de korte termijn
van belang dat de beroepsopleidingen zoveel mogelijk aansluiten bij de kwalificaties die
de markt vraagt. Op de lange termijn zijn incentives nodig, waarmee werknemers en
werkzoekenden worden gestimuleerd om zich te laten bij-, her- en zo nodig omscholen.
Noord-Nederland mbo-economie
We horen vaak dat Noord-Nederland een echte mbo-economie is. Dat klopt, maar het
geldt voor heel Nederland. Volgens cijfers van het CBS komt het aantal middelbaar
opgeleide werkenden in onze regio overeen met het landelijk gemiddelde (zie hoofdstuk
2). De meeste werkenden hebben een mbo-opleiding gevolgd. De vraag naar om-, heren bijscholing richt zich daarom vooral op opleidingstrajecten op mbo-niveau.
Modernisering en flexibilisering van mbo
De MBO Raad streeft naar modernisering en flexibilisering van het middelbaar beroepsonderwijs. Hierdoor kan het onderwijs flexibel inspelen op de wensen van het
regionale bedrijfsleven. Ook is maatwerk mogelijk voor diverse doelgroepen en opdrachtgevers.
De MBO Raad heeft deze ambitie vastgelegd in het manifest ‘Het mbo in 2025’. Hierin
schrijft de raad dat zij wil dat ‘er in 2025 meer variatie is, met gestandaardiseerde of
niet gestandaardiseerde opleidingen, korte of langere opleidingen, volledige of (combinatie van) delen van opleidingen (denk aan cross-overs), in een permanente dialoog
met het regionale bedrijfsleven.’ Volgens de MBO Raad verdraagt deze ambitie zich
slecht met de huidige gefixeerde, met veel overheidsregels geplaveide leerwegen.9 Er
is snel een praktische uitwerking en invulling nodig om de ambitie in 2025 te bereiken.
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MBO Raad (april 2015): Het mbo in 2025.

Nieuw rijksbeleid voor leven lang leren
Het kabinet heeft in september 2016 een brief over leven lang leren aan de Tweede
Kamer gestuurd.10 Hierin wordt uiteengezet hoe het kabinet leven lang leren in de
komende jaren wil stimuleren.

Door technologische veranderingen verdwijnen en veranderen vooral in het middensegment van de arbeidsmarkt banen, terwijl er tegelijkertijd nieuwe banen ontstaan.
Om in deze dynamische arbeidsmarkt iedereen gelijke kansen te bieden, is het beleid
gericht op duurzame en brede inzetbaarheid.

werkenden de urgentie beseffen. De huidige fiscale instrumenten om scholing
te stimuleren komen vooral terecht bij hoger opgeleiden en hogere inkomensgroepen. Zij volgen meestal ook zonder een fiscale stimulans scholing.11 Om tot
een effectievere aanpak te komen, heeft het kabinet besloten tot een systeem van
scholingsvouchers vanaf 2018. Deze vouchers zijn bedoeld voor mensen die uit
zichzelf minder snel scholing volgen. De vouchers zullen vooral worden gebruikt
door mensen die hoogstens een mbo-4 opleiding hebben gevolgd of maximaal een
havo- of vwo-diploma hebben gehaald. De regering besteedt hieraan jaarlijks 90,8
miljoen euro in de periode 2018-2022 en daarna structureel maximaal 112 miljoen
euro per jaar.
Flexibilisering van post-initieel onderwijs
Zowel het kabinet als de MBO Raad vindt flexibilisering van het post-initieel onderwijs
van wezenlijk belang. Het uitgangspunt bij deze flexibilisering moet de vraag van de
deelnemer zijn. Dan is het mogelijk om af te wijken van de gestandaardiseerde opleidingsstructuur. De deelnemer doet alleen de onderdelen die relevant zijn voor bijvoorbeeld werk. Elk onderdeel wordt afgesloten met een erkend deelcertificaat. Hiervoor
kunnen ook de instrumenten EVC (erkenning van eerder verworven competenties) en
EVP (ervaringsprofiel) worden ingezet.

Het kabinet wil deze inzetbaarheid op twee manieren stimuleren:
•

Flexibilisering van onderwijsaanbod
Het is vanaf het schooljaar 2016-2017 mogelijk dat volwassenen in het niet-bekostigde onderwijs arbeidsmarktrelevante delen van mbo-opleidingen volgen, die
zij afsluiten met een certificaat. Zo’n certificaat wordt opgenomen in het diplomaregister. Ook komt er ruimte voor experimenten met onderwijs dat meer vraaggefinancierd is vormgegeven. Denk bijvoorbeeld aan vouchers om deel te nemen
aan opleidingen. Het gaat om zowel bekostigde opleidingen als deeltijdse en duale
opleidingen die niet bekostigd zijn.

•

Versterken van duurzame inzetbaarheid
Werknemers met een opleiding op hooguit mbo-2 niveau laten zich maar zeer
beperkt bijscholen (zie hoofdstuk 2). Juist deze groep loopt een relatief groot risico om werkloos te worden. Daarom is het belangrijk dat zowel werkgevers als
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Tweede Kamer (20-09-2016). Brief van kabinet over Het belang van een leven lang leren.

FLEXIBEL DEELTIJDONDERWIJS
De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) is bijvoorbeeld onlangs begonnen met flexibel deeltijdonderwijs, waarbij mensen hun eigen leerroute
kunnen bepalen. De NHL biedt in een traject verschillende manieren van
leren aan: op de werkplek, op school en via e-learning. Dit wordt ‘blended
learning’ genoemd.12 Iemand hoeft dus niet in vaste onderwijsjaren te
studeren. De NHL biedt een keuze uit verschillende modules die met een
certificaat worden afgesloten. Wie voldoende modules behaalt, krijgt een
diploma. Het zou goed zijn als het mbo-onderwijs in het Noorden op korte
termijn met een vergelijkbare aanpak komt.

11

Tweede Kamer (20-09-2016). Brief van kabinet over Het belang van een leven lang leren
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3.3

Aanpak

Gezien de situatie op de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt moeten we leven lang leren vooral aanbieden aan mensen met een mbo-achtergrond. Naar verwachting
komen de routinematige banen op het niveau van mbo-2 en mbo-3 in de nabije toekomst onder druk te staan door verdergaande automatisering, digitalisering en robotisering.13 Dit geldt vooral voor verkopers, mensen met administratieve beroepen (bijvoorbeeld administratief of boekhoudkundig medewerker) en bouwarbeiders. Mensen
met deze opleidingsniveaus zullen moeten bij- en herscholen.

Nieuwe combinaties van leren en werken

De kenniseconomie vraagt om nieuwe werk- en leercombinaties waarbij bedrijven en
onderwijs samenwerken. Denk aan leren op de werkplek en samenwerkingsvormen
als duaal, multidisciplinair en op verschillende niveaus. We spreken bij deze nieuwe
combinaties van leren en werken over ‘comakership’.

Ongeveer 150 duizend mensen met mbo-2 of mbo-3
In hoofdstuk 2 hebben wij een beeld geschetst van het opleidingsniveau van de werkzame beroepsbevolking in Nederland. We weten niet precies hoeveel mensen in het
Noorden het niveau van mbo-2 of mbo-3 hebben. Er zijn alleen cijfers op nationaal niveau bekend. Het is wel mogelijk om deze cijfers door te vertalen, omdat het beeld van
het opleidingsniveau in Noord-Nederland sterk overeenkomt met het landelijke beeld.

Kansen voor werknemers en werkzoekenden
Comakership biedt kansen voor werknemers en werkzoekenden op verschillende
niveaus. Hierdoor kunnen mensen in de praktijk een vak leren. Ook opent comakership nieuwe mogelijkheden voor mensen die een erkende beroepskwalificatie hebben,
maar feitelijk overgekwalificeerd zijn voor hun werk. Zij kunnen door middel van comakership doorstromen naar een functie die beter past bij hun kwalificaties. Daardoor
komen werkplekken vrij voor mensen met de geschikte kwalificaties. Het stimuleren
van doorstroming helpt bij het verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt.

Van de Nederlandse beroepsbevolking heeft 17 procent een mbo-2 of mbo-3 opleiding
afgerond.14 Wanneer dit wordt doorgerekend naar de Noord-Nederlandse beroepsbevolking, hebben naar schatting zo’n 150.000 mensen een mbo-2 of mbo-3 opleiding
afgerond. De uitwerking van de berekening is te vinden in bijlage 2.

Dat vraagt om andere manieren van samenwerking tussen onderwijsinstellingen onderling en tussen onderwijs en bedrijfsleven. Scholing moet up-to-date en op maat
zijn. De samenwerking zorgt voor toegang tot nieuwe kennis, het delen van kennis en
gezamenlijke kennisontwikkeling. Het gaat vaak om post-mbo, -hbo en -wo trajecten.

Eerdere adviezen van de SER Nederland
Leven lang leren is al een onderwerp van enkele SER-adviezen geweest. Het gaat om
de volgende adviezen:
• een werkende combinatie. Advies over het combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst;
• toekomstgericht beroepsonderwijs deel 1;
• mens en technologie: samen aan het werk;
• werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren: Een toekomstbestendige
arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet;
• sociale infrastructuur kwetsbare groepen binnen de Participatiewet.

Inhoudelijke inbreng vanuit bedrijfsleven
De regionale opleidingencentra (roc’s) en agrarische opleidingencentra (aoc’s) pakken in onze regio de uitdaging van comakership op. Er wordt op verschillende niveaus
en vanuit meerdere disciplines samengewerkt tussen roc’s en aoc’s en bedrijven.
De samenwerkingsverbanden bestaan uit een of meerdere onderwijsinstellingen en
meerdere bedrijven. De basis is wederzijds vertrouwen.

Deze adviezen van de SER zijn in samenwerking met onder andere de sociale partners
tot stand gekomen.
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Via comakership heeft het bedrijfsleven een inhoudelijke inbreng bij opleidingen. De
vraag vanuit bedrijven wordt vertaald naar de inhoud van opleidingen. De leerlingen
volgen een deel van hun opleiding bij een bedrijf. Dat heeft een positief neveneffect.
Werknemers zien door hun contact met de leerlingen in hoe belangrijk na- en bijscholing in nieuwe technieken is.

KENNISWERKPLAATS WESTERKWARTIER (AOC TERRA)
Een goed voorbeeld van comakership is de kenniswerkplaats Westerkwartier van AOC Terra. Het gaat om coöperatief leren en werken in de regio. Dit
initiatief wordt ondersteund door het Regionaal Investeringsfonds mbo, een
subsidieregeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
die nog loopt tot en met 2021.
De aanpak is kort samengevat:
• de kenniswerkplaats in de gebiedscoöperatie opbouwen en verankeren;
• het systeem van regioleren verder ontwikkelen en uitvoeren;
• meewerken aan innovatieve projecten in de beroepspraktijk;
• samen met de andere partijen innovatieve lerende netwerken in de
regio bouwen.

Uitbreiding van comakership
De regionale en agrarische opleidingscentra in Noord-Nederland willen comakership
verder uitbreiden. Het voordeel hiervan is dat er meer mogelijkheden zijn om opleidingen aan te bieden, waardoor veel meer bedrijven en werknemers kunnen worden
bereikt. In de huidige aanpak van comakerschip is dat aantal nog beperkt.
De roc’s en aoc’s zijn voorstander van meer clustering rondom sociaaleconomische
thema’s. Daarbij leren partijen van elkaar en groeit het vertrouwen. Dat zorgt voor
duurzame samenwerking. Tevens is het belangrijk dat onderwijs en onderzoek meer
worden samengebracht.

BEDRIJFSSCHOOL BIJ DOUWE EGBERTS (ROC FRIESE POORT)
Een ander mooi voorbeeld van comakership is de bedrijfsschool van ROC
Friese Poort bij Douwe Egberts. Dit bedrijf heeft behoefte aan jonge allround
monteurs om de dreigende vergrijzing het hoofd te bieden. Daarom heeft de
koffiebrander een samenwerkingsverband met ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen. Vijf monteurs hebben met succes een opleiding voor machinebouwer gevolgd, die 2,5 jaar duurde. Zij ontvingen in maart 2016 het mbo-diploma Allround machinebouwer mechatronica niveau 4.

Cultuuromslag nodig
Om de nieuwe aanpak tot een succes te maken, is een cultuuromslag nodig. Managers
en medewerkers van onderwijsinstellingen en bedrijven moeten op een andere manier kijken naar de vormgeving van onderwijs. Zoals roc’s en aoc’s zelf aangeven, zijn
veel docenten nog niet in staat of bereid om buiten de gebaande paden van het traditionele onderwijs te treden. Er ligt een belangrijke opgave voor de opleidingencentra
om door interne bedrijfsopleidingen voor het eigen personeel deze cultuuromslag te
realiseren.
De uitbreiding van comakership is volgens de opleidingencentra een zaak van lange
adem. De huidige aanpak is vooral gericht op leerlingen die initieel onderwijs volgen
via een combinatie van leren en werken. Er is nog geen of onvoldoende aandacht voor
post-initieel onderwijs. De mbo-instellingen geven aan dat hun focus niet ligt op scholing aan werkenden en werkzoekenden.
Beroepsbegeleidende leerweg ondergesneeuwd
Roc’s richten zich vooral op de beroepsopleidende leerweg (bol). Deze leerweg wordt
volledig gefinancierd door het Rijk. Bij de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gaat het
om werken én leren. Het Rijk stelt ook geld beschikbaar voor de beroepsbegeleidende
leerweg. De bbl is nauwelijks uit de verf gekomen. Slechts 18 procent van de mbo-opleidingen is een bbl-opleiding.15
De bbl is dus net als de bol een onderdeel van het door de overheid bekostigde onderwijs. Er zijn echter vrij weinig leerlingen die een bbl-opleiding willen starten. Ook het
bedrijfsleven maakt onvoldoende gebruik van de bbl. Werkgevers kiezen blijkbaar het
liefst voor bol-stagiairs en niet voor bbl-medewerkers, hoewel zij de bbl-medewerkers veel gerichter kunnen opleiden. In de huidige vorm lijkt de beroepsbegeleidende
leerweg dus weinig effectief.
Uit onze inventarisatie bij de roc’s is niet goed duidelijk geworden waarom duaal leren
niet actiever wordt gepromoot. Volgens de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven is de afgelopen vijf jaar het aantal bbl-studenten met bijna 37 procent
gedaald (cijfers van juni 2016). De afname wordt niet gecompenseerd door een stijging
van het aantal bol-leerlingen.
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Volgens de SER16 zijn er diverse oorzaken voor de forse daling van het aantal bblstudenten:
• economische recessie;
• minder adequate voorlichting;
• verhoogde wettelijke eisen van het ministerie van OCW;
• wijziging van de fiscale regeling.
Vanuit de roc’s komen er nu signalen dat het aantal bbl-leerlingen lijkt toe te nemen
door de economische opleving. Desondanks staan de mogelijkheden voor werken en
leren nog steeds sterk onder druk. Er ontstaan hierdoor wel nieuwe kansen om de
bbl te stimuleren via comakership. Bestaande samenwerkingsvormen kunnen worden
aangepast en nieuwe vormen opgericht.
Extra investeringen in post-initieel onderwijs door aoc’s
De aoc’s geven aan dat zij van plan zijn om extra te investeren in post-initieel onderwijs, omdat er veel verandert in de agrarische sector. Aoc’s willen op deze verandering
inspelen door meer opleidingen aan te bieden. Deze opleidingen vallen gedeeltelijk
onder het post-initieel onderwijs.
3.5

Scholing bij mkb en zzp’ers

Er zijn in het Noorden veel mkb-bedrijven, vooral kleine bedrijven. Hun focus ligt vooral op de orderportefeuille. De meeste werkgevers en werknemers zijn op mbo-niveau
geschoold en geven vanuit de technische inhoud het bedrijf vorm. Zij houden vaak
onvoldoende rekening met ontwikkelingen op de lange termijn. Daardoor zijn ze terughoudend met scholing.
Meer nadenken over toekomst
Het zou goed zijn als ondernemers in het mkb meer over de iets verdere toekomst
van hun bedrijf nadenken. Wat zijn de technische ontwikkelingen en wat wordt van het
personeel gevraagd? Zie scholing als een investering in de productiefactor arbeid en
niet, zoals nu nog vaak de houding is, als een kostenpost. Ook om andere redenen zien
werkgevers af van scholing. Zo zijn veel werkgevers bang dat medewerkers na bij- of
omscholing op zoek gaan naar een andere baan, omdat hun marktwaarde vergroot is.
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Verder ontbreekt het kleine mkb-bedrijven vaak aan tijd en budget om een vergaande
samenwerking met een onderwijsinstelling aan te gaan. Door de terughoudendheid
van werkgevers in het mkb blijven middelen voor opleiding en ontwikkeling onbenut.
Dat is bijzonder jammer, omdat adequate scholing een bedrijf juist veel kan opleveren.
Vaak commerciële aanbieders
Werkgevers die medewerkers laten bijscholen, doen dit meestal via commerciële
opleiders of binnen het bedrijf zelf (zie bijlage 2). Het reguliere onderwijs is hiervoor
nauwelijks in beeld. Dit maakt voor het leren van praktijkvaardigheden weinig uit. Een
belangrijk nadeel van commerciële opleidingen is echter dat zij niet altijd leiden tot
erkende beroepskwalificaties. Dit kan nadelig uitpakken voor de werknemer die een
andere baan wil en opgedane praktijkvaardigheden niet kan aantonen. We wijzen er
nogmaals op dat de instrumenten EVC en EVP hiervoor een oplossing kunnen bieden
(zie paragraaf 3.2).
Problematische situatie bij zzp’ers en werklozen
Het aantal zelfstandigen zonder personeel neemt aanzienlijk toe. In ons land is 9,0
procent van de beroepsbevolking zzp’er (cijfer uit 2013). Het beeld voor het Noorden
komt hiermee aardig overeen: in Groningen gaat het om 8,0 procent, in Fryslân om
10,2 procent en in Drenthe om 9,0 procent (zie bijlage 2, tabel 20). Het is niet duidelijk
of en zo ja, hoe zzp’ers in aanmerking komen voor bijscholing. Doorgaans hebben zij
geen stagiairs in dienst, omdat ze geen tijd en geld hebben om een stageplek te faciliteren. Het ministerie van OCW heeft recent toegezegd om zzp’ers te helpen met een
vergoeding, zodat ze stagiairs in dienst kunnen nemen. Het gaat om een fiscale regeling die ook voor andere ondernemers beschikbaar is.

Ook bij werklozen komt bij- of omscholing nauwelijks voor. UWV heeft slechts een
zeer beperkt budget voor de individuele ontwikkeling van ingeschreven werklozen.
UWV geeft en financiert vaak korte sollicitatietrainingen17.
Subsidieregeling van EFRO-programma ook voor mbo-instellingen
Het Operationeel Programma EFRO voor Noord-Nederland is het Europese programma van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De activiteiten worden
medegefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Vanuit
dit programma heeft het SNN onlangs de call Human Capital opengesteld (zie bijlage
3). Dat richt zich op een duurzame publiek-private samenwerking tussen wetenschappelijk onderwijs, hoger beroepsonderwijs en georganiseerd midden- en kleinbedrijf.
De behoefte van innovatieve mkb-bedrijven staat centraal. Voor initiatieven op dit terrein stelt het SNN in 2016 in totaal 6 miljoen euro subsidie beschikbaar.
Deze call richt zich op de hoger opgeleiden in de regionale arbeidsmarkt. Wij juichen
het bestaan van dit instrument toe. Tegelijkertijd is het nodig dat er een vergelijkbare
regeling voor de samenwerking tussen mbo-instellingen en het regionale mkb komt,
hoewel de financiële steun voor zo’n fonds niet vanuit EFRO-middelen mogelijk is
waardoor het inzetten van andere middelen moet worden onderzocht. Door automatisering, digitalisering en robotisering komen met name banen op mbo-2 en mbo-3
niveau in Noord-Nederland onder druk te staan. Er moet nader worden onderzocht
om hoeveel werknemers het precies gaat in het Noorden en in welke sectoren en regio’s ze werken. Dan kunnen we gericht beleid voeren en activiteiten ontwikkelen.
3.6

Intersectorale samenwerking en mobiliteit

Een van de vragen in dit adviestraject is: hoe kunnen O&O-fondsen en individuele of
regionale arrangementen voor werkzekerheid worden benut om sectorale en intersectorale scholing en mobiliteit te versterken? De ervaring leert dat het denken over
intersectorale mobiliteit vaak begint met een reorganisatie of bedrijfssluiting. Mobiliteit wordt over het algemeen niet gezien als het zoeken naar nieuwe kansen, maar
als een noodzaak om weer werk te vinden bij ontslag of dreigend ontslag. Ook worden
mobiliteit en scholing vaak benaderd vanuit het belang van de werkgever. Er is weinig
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aandacht voor de werknemer, terwijl het juist zo belangrijk is dat ook de werknemer
de waarde van toekomstgerichte scholing beseft.
Intersectorale samenwerking geen doel op zich
De Stichting van de Arbeid vindt het belangrijk dat de intersectorale samenwerking
wordt geïntensiveerd en de O&O-fondsen zich hiervoor inzetten. Dit is echter geen
doel op zich, schrijft de stichting in een brief aan de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.18 Het doel is dat de ‘allocatie van de arbeidsmarkt beter functioneert’. De Stichting van de Arbeid pleit voor scholing en het op peil houden van vakkennis. Door deze middelen blijven werknemers inzetbaar in de eigen of een andere
sector. De Stichting van de Arbeid constateert dat het denken over intersectorale
scholing binnen O&O-fondsen zich geleidelijk vernieuwt. Het is belangrijk dat deze
verandering doorgaat en wordt gestimuleerd.
Enquête onder O&O-fondsen
Wij hebben een enquête gehouden onder de O&O-fondsen over hoe zij kunnen worden benut voor de versterking van scholing en mobiliteit. Daarbij lag de nadruk op
intersectorale scholing en mobiliteit, omdat er al een goed beeld bestaat van de sectorale activiteiten van O&O-fondsen in Nederland. In bijlage 4 geven we een volledig
overzicht van de resultaten van de enquête. In dit hoofdstuk behandelen we kort de
belangrijkste resultaten.
We hebben alle opleidings- en ontwikkelingsfondsen benaderd. De respons viel helaas
tegen. Zeven fondsen hebben de enquête ingevuld. Door de lage respons hebben de
resultaten slechts een kwalitatieve functie in dit arbeidsmarktadvies. In bijlage 4 gaan
we uitgebreid in op de redenen voor de beperkte deelname. Een belangrijke reden is
dat zowel de officiële lijst met O&O-fondsen van het Agentschap van Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid als de contactinformatie op de website
www.opleidingenberoep.nl ernstig verouderd is. Als deze gegevens niet up-to-date
zijn, hoe weten medewerkers en werkgevers binnen een sector dan waar ze terechtkunnen? Laat staan wat het fonds hen kan bieden?
Ook voor individuele werknemers en werkzoekenden is het moeilijk om regelingen te
vinden waarmee scholing mogelijk is. Aanvragen moeten vaak via de werkgever lopen.
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Kiezen werknemers zelfstandig en vrijwillig voor mobiliteit? Dan kunnen zij alleen met
behulp van de scholingsaftrek onder bepaalde voorwaarden een belastingvoordeel
krijgen, als zij voor hun werk een opleiding volgen.
Bij- en omscholing belangrijkste taak
De zeven O&O-fondsen vertegenwoordigen relatief veel werknemers binnen hun eigen sectoren. Het minimum is 71 procent. Bij vijf O&O-fondsen ligt de representatie
van werknemers zelfs tussen de 91 en 100 procent. De O&O-fondsen noemen als hun
sterkste punten:
• expertise van een specifieke branche;
• persoonlijke ontwikkeling van de werknemer;
• op peil houden van het opleidingsniveau van werknemers.
De O&O-fondsen zien daarom het bij- en omscholen van werknemers en werkgevers
binnen de sector als hun belangrijkste taak. Hierna volgen sectorale en intersectorale
mobiliteit.
Klein aantal O&O-fondsen intersectoraal actief
Vijf O&O-fondsen zijn of waren intersectoraal actief. De voornaamste reden is duurzame inzetbaarheid van werknemers. O&O-fondsen werken intersectoraal vooral om:
• te voldoen aan de vraag van sociale partners;
• te voldoen aan de behoefte van individuele werknemers;
• samen te werken bij het sectorplan en/of;
• het sectorplan te ontwikkelen.

nog enkele gerichte vragen beantwoord (zie bijlage 5). De bedrijven die bij deze fondsen
zijn aangesloten, hebben zo’n miljoen mensen in dienst. Het belangrijkste doel van de
O&O-fondsen in de metaal- en elektrotechnische industrie is inzetbaarheid, gericht op
sterk vakmanschap. Zij zien mobiliteit als een mogelijke afgeleide daarvan.
De grootste O&O-fondsen in de metalektro werken actief intersectoraal samen. Zij nemen hiermee een vrij unieke positie in ten opzichte van andere O&O-fondsen. De fondsen hebben de ruimte om bij te dragen aan scholing die gericht is op in- en uitstroom.
De voorwaarde is dat deze scholing arbeidsrelevant is. De metaal- en elektrotechnische industrie kampen vooral met een instroomprobleem. Roc’s willen steeds meer bij
bedrijven de reguliere leerlingen scholen. De O&O-fondsen beschouwen deze opleiding
op de werkvloer in comakerschip als een positieve ontwikkeling. De fondsen hebben
hierover goede contacten met het mbo in het Noorden. Het contact loopt meestal via de
directeur techniek van een onderwijsinstelling.
De O&O-fondsen in de metaal- en elektrotechnische industrie signaleren dat roc’s
nauwelijks een rol van betekenis spelen bij de nascholing van werknemers. Dat wordt
betreurd. Een onderzoek van het Experticecentrum Beroepsonderwijs bevestigt dit
beeld. Deze O&O-fondsen zijn bereid om mee te betalen aan de ontwikkelfase en de
uitvoering van post-initieel onderwijs, op voorwaarde dat de roc’s en aoc’s een meer
programmatische aanpak gaan toepassen voor het post-initieel onderwijs. De fondsen
vinden de ambitie van de MBO Raad voor het mbo in 2025 (zie paragraaf 3.2) belangrijk,
maar volgens hen voldoet het huidige mbo hieraan nog niet.
3.7

Ook in de sectorplannen ligt op intersectoraal niveau de focus op de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dat is vooral om te voldoen aan de vraag van sociale
partners.
Actieve intersectorale samenwerking in metalektro
De O&O-fondsen in de metaal- en elektrotechnische industrie werkten zeer goed mee
aan de enquête. OOMT, OTIB, OOM19 en A+O-metalektro benaderden ons binnen een
paar dagen na het versturen van de enquête. Zij reageerden mede namens andere
O&O-fondsen in de sector (zie bijlage 4). A+O-metalektro heeft op ons verzoek ook
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Lessen uit het buitenland

De onderzoekers Breugel, Gielen, de Grip en Nieuwenhuis hebben in 2012 gekeken
naar goede voorbeelden van leven lang leren in Europa.20 Uit hun survey blijkt dat Nederland kan leren van hoe het buitenland de deelname aan leven lang leren stimuleert.
Belangrijke aanbevelingen zijn:
• Zorg ervoor dat de overheid een actieve rol speelt bij het initiëren van leven lang
leren. Het overheidsbeleid moet bevorderen dat werknemers hun inzetbaarheid
steeds op peil houden. Van werkgevers mag worden verwacht dat zij hun medewerkers faciliteren.
20
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Stimuleer een goede leercultuur.
Zoek aansluiting bij de vernieuwing van de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid, zoals het beleid voor flexicurity van de EU.
Zoek naar slimme combinaties van maatregelen voor de financiering, toegankelijkheid en erkenning gericht op doelgroepen en de bijbehorende voorlichting en
begeleiding. Losstaande maatregelen lijken minder effectief.
Schakel adviseurs voor werknemers en adviseurs voor werkgevers in. Maak een
onderscheid tussen het grootbedrijf en het mkb. Hierbij moet de betekenis van
Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en regionale scholingsadviseurs
worden heroverwogen.
Creëer maatwerk in het aanbod van opleidingen. Om een passend aanbod te organiseren, is het belangrijk dat de scholingsinfrastructuur in gesprek gaat met werkgevers en individuele werknemers.
Zorg voor een cultuur van lerend beleid. In deze cultuur zijn experimenten van
groot belang. Ook moet er een goede basis van praktijkvoorbeelden worden ontwikkeld.

Deze aanbevelingen sluiten naadloos aan bij de aanpak van de comakerships in
Noord-Nederland. Ook heeft de uitvoering van de sectorplannen ‘Groningen op voorsprong’ elementen die kunnen worden uitgebouwd en versterkt. Hierbij is één uitvoeringsorganisatie noodzakelijk, blijkt uit de ervaringen in het buitenland.
3.8

Versterking van samenwerking

We hebben het al eerder opgemerkt: leven lang leren is geen doel op zich, maar een
middel om de kwalitatieve en kwantitatieve afstemming tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt te verbeteren. Dit is een belangrijke economische opgave in de regio.
Inhoudelijke economische opgave centraal
De Studiegroep Openbaar Bestuur pleit in het rapport Maak Verschil ervoor om de
inhoudelijke economische opgave in de regio voorop te stellen.21 De verhouding tussen
Rijk, provincies en gemeenten moet daaraan ondergeschikt zijn. Wij onderschrijven
deze opvatting met kracht. We vinden dat de inhoudelijke economische opgave niet
alleen de leidraad moet zijn, als het gaat om werkgevers en werknemers. Dit geldt
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eveneens voor andere publieke en semipublieke organen, zoals onderwijsinstellingen en
O&O-fondsen. Provincies en gemeenten kunnen leven lang leren en intersectorale mobiliteit stimuleren. Dat is natuurlijk ook belangrijk bij hun eigen personeel en fondsen.
Samen presteren
Leven lang leren is een gedeelde verantwoordelijkheid van meerdere partijen op basis
van heldere afspraken. Zij moeten bereid zijn om over hun eigen schaduw te stappen en
het maatschappelijk probleem centraal te stellen. Dit vraagt om samenwerking tussen
verschillende partijen, zoals roc’s, bedrijfsleven, O&O-fondsen en overheden. Samenwerking is meer dan samen praten; het gaat om samen presteren. De partijen hebben
vertrouwen in elkaar en gunnen de ander wat.
Pacten per werkveld
Binnen de huidige wet- en regelgeving is al veel mogelijk. We zijn voorstander van het
sluiten van pacten per werkveld. Hierin maken bedrijven, overheden, O&O-fondsen en
onderwijsinstellingen concrete taakafspraken over scholing aan werknemers. In de
pacten kunnen de onderwerpen uit onze aanbevelingen (zie paragraaf 3.9) worden opgenomen. Deze pacten op sectorniveau kunnen onderdeel worden van een breder geformuleerde regiodeal (zie hoofdstuk 5).
Bij de uitwerking van deze samenwerking is het belangrijk om aan te sluiten bij bestaande structuren en deze verder uit te bouwen. Een goed voorbeeld is het Leerwerkloket in Fryslân. 22 In dit loket stemmen overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen hun
activiteiten op elkaar af.
Starten met metaal- en elektrotechnische industrie
Wij vinden het belangrijk om klein en overzichtelijk te beginnen en niet in één keer een
groots en meeslepend programma te willen opzetten. We stellen voor om met een pact
in de metaal- en elektrotechnische industrie te starten. Deze sectoren hebben de beste
kansen op succes. In de metalektro is er een tekort aan vakbekwame arbeidskrachten.
Ook werken de O&O-fondsen hier al nauw samen (zie paragraaf 3.6). De ervaringen in
deze sectoren kunnen worden benut voor andere sectoren. De aanpak is dus een zaak
van lange adem, waarvoor voldoende tijd moet zijn. Het opzetten en uitvoeren van een
pact kan worden gezien als een lerend netwerk.

22

http://leerwerkloketfryslan.nl
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3.9

Maatschappelijke opgave en aanbevelingen

Wij pleiten ervoor dat de roc’s en aoc’s de ambitie van de MBO Raad voor het mbo in
2025 (zie paragraaf 3.2) snel uitwerken. Het gaat erom dat de maatschappelijke opgave voor de regio centraal wordt gesteld. Zie onze opmerking naar aanleiding van het
rapport Maak Verschil (zie paragraaf 3.8).
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Middelbaar
opgeleid

60%

ten, werknemers, werkgevers en werkzoekenden belangrijk is. Dat moet steeds duidelijk zijn in de communicatie en publiciteit over de aanbevelingen. Het benadrukken
van de individuele verantwoordelijkheid is namelijk ook van belang om mensen meer
de regie over hun eigen loopbaanontwikkeling te kunnen geven.
AANBEVELING 1 Zorg voor bedrijfstakgewijze scholing
De ondernemers in Noord-Nederland signaleren steeds meer dat er een tekort aan
vakbekwame arbeidskrachten ontstaat. Dat geldt onder meer voor beroepen in de
elektrotechniek, bouw, zorg, ICT en transport. Het opleiden van nieuwe medewerkers
wordt dus alleen maar belangrijker. Daarom moeten er meer opleidingsmogelijkheden komen die snel, flexibel en adequaat op de scholingsvraag inspelen dan er nu bij
de onderwijsinstellingen zijn.

Hoog
opgeleid

We zien dat hoger opgeleiden de minste moeite hebben met het invullen van leven
lang leren; 60 procent doet op een of andere manier aan nascholing. Van de middelbaar opgeleiden schoolt 40 procent zich na, van de lager opgeleiden slechts 23 procent.23 Als we deze percentages doortrekken naar Noord-Nederland, volgen ongeveer
163 duizend mensen met een middelbaar opleidingsniveau één of andere vorm van
nascholing en ongeveer 48 duizend mensen met een lager opleidingsniveau.
Maatschappelijke opgave
We hebben de volgende maatschappelijke opgave voor ogen:
Het aantal lager en middelbaar opgeleiden dat wordt bereikt voor deelname
aan beroepsgeoriënteerde om-, her- en bijscholing, wordt in de komende vijf tot
tien jaar verhoogd naar 60 procent. Hiermee bedoelen we ook ondernemers en
zelfstandigen zonder personeel. Het gaat thans globaal om 210 duizend mensen
die worden bereikt; daar komen dan ongeveer 160 duizend mensen bij. Zij krijgen een zo maximaal mogelijke ondersteuning vanuit de O&O-fondsen.
Onze aanbevelingen zijn activiteiten en instrumenten waarmee deze opgave kan worden gerealiseerd. Voor een deel liggen de aanbevelingen in elkaars verlengde. De
aanbevelingen richten zich primair op instituties: bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. Wij benadrukken dat ook de individuele verantwoordelijkheid van studen-
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CBS, 2011. Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2011

Bedrijfsleven, werknemersorganisaties, provincies en onderwijs (vooral de noordelijke
roc’s en aoc’s) zouden daarom in samenspraak bedrijfsscholing moeten opzetten. Dit
betekent dat de onderwijsinstellingen steviger inzetten op post-initieel beroepsonderwijs, waarmee ook werkenden in kleinere bedrijven worden bereikt. Benut dus beter
de mogelijkheden van bbl. Het maatregelenpakket van de regering daagt onderwijsinstellingen daartoe uit. Er kan worden aangehaakt bij de comakerships tussen mbo-instellingen en bedrijven. Hierbij kunnen EVC en EVP worden gebruikt.
In de trajecten die worden opgezet, kunnen behalve werkenden ook werkzoekenden
instromen. Daarvoor worden de stichtingen voor gemeenschappelijke opleidingsactiviteiten (GOA’s) gebruikt of indien nodig nieuwe stichtingen opgericht. Werkzoekenden
krijgen een tijdelijk dienstverband in een GOA, waardoor de opleidingen mede vanuit
de bbl kunnen worden betaald. Werkgevers en werknemers zouden hierbij het voortouw moeten nemen. Een GOA kan ook worden gebruikt om personeel ‘op te vangen’.

Bijvoorbeeld bij seizoenspieken, zodat tijdelijke werkloosheid en verlies van geschoold
personeel worden voorkomen. Verder moet worden verkend in hoeverre GOA’s kunnen
worden benut om arbeidspools op te zetten. Door deze pools kunnen medewerkers
gemakkelijker voor meerdere bedrijven tegelijk werken of werk-naar-werktrajecten
doorlopen.
Hoewel in meerdere sectoren een tekort aan goed geschoold personeel is ontstaan,
stellen wij voor om te beginnen in de metaal- en elektrotechnische industrie (zie
paragraaf 3.8). Hier is zeker een tekort aan vakbekwame arbeidskrachten. We stellen
voor dat iemand op flexibele wijze modules in het mbo kan volgen, vergelijkbaar met
de aanpak van de NHL in het hbo (zie paragraaf 3.3). Hierbij moeten het georganiseerde bedrijfsleven, provincies en onderwijsinstellingen samenwerken. Zij leggen in een
regiodeal vast wat hun verantwoordelijkheden en taken zijn en welke bijdragen - zowel
financieel als in menskracht - ze leveren. Wij pleiten ervoor om dat als Noorden op te
pakken, waarbij de provincies een ‘projectontwikkelaar’ beschikbaar stellen. Is dit nog
een stap te ver? In dat geval kan als onderdeel van een regiodeal een pact per arbeidsmarktregio worden gesloten. Dan kan in de eerste fase worden begonnen met andere
sectoren dan de metaal- en elektrotechnische industrie.

GOEDE BEREIKBAARHEID VAN WERK- EN STAGEPLEKKEN
Houd ermee rekening dat werk- en stageplekken goed bereikbaar moeten
zijn. Nu zijn veel locaties letterlijk niet bereikbaar voor jongeren, omdat
de meesten afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. De OV-kosten zijn zo
hoog dat het voor een jongere dikwijls niet rendabel is om op enige afstand
van zijn woning te werken. Dit mag geen reden zijn om werk niet aan te nemen, want dankzij de digitalisering kunnen hiervoor slimme oplossingen
worden bedacht. Denk bijvoorbeeld aan een systeem van carpoolen, waarbij
werknemers met hun auto langs een station of een bus- of tramhalte rijden.

Zet een regionaal opleidings- en ontwikkelingsfonds voor
mbo’ers op
Wij zijn voorstander van een subsidieregeling voor de samenwerking tussen het regionale midden- en kleinbedrijf, mbo-instellingen en bedrijfsscholen. Door automatisering,
digitalisering en robotisering staan in Noord-Nederland naar verwachting een groot deel
van de mbo-2 en mbo-3 banen op de tocht. De regeling voor het mbo moet vergelijkbaar
AANBEVELING 2

zijn met de call Human Capital in het kader van het Operationeel Programma EFRO voor
Noord-Nederland. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland heeft voor deze regeling die zich richt op hoger opgeleiden, 6 miljoen euro in 2016 beschikbaar gesteld.

We stellen voor om een regionaal fonds voor mbo’ers op te zetten dat minstens even
groot is. De middelen komen van O&O-fondsen, sectorfondsen en provincies. We vinden
dat de provincies het initiatief voor het regionale fonds voor mbo’ers moeten nemen.
AANBEVELING 3

Faciliteer kleine ondernemers

Mkb

Er moet een voorziening of regeling komen waarmee kleine ondernemers op individueel
niveau worden ontzorgd. Het gaat om de facilitering van onder meer het screenen van
personeel voor noodzakelijke her- en bijscholing, benutten van fiscale regelingen, voeren van strategisch personeelsmanagement en bijhouden van nieuwe ontwikkelingen.
Daarvoor ontbreken nu vaak de middelen, tijd en kennis. Ook krijgen de ondernemers
door de voorziening of regeling gemakkelijker toegang tot middelen voor scholing en
begeleiding. De middelen voor scholing komen nu vooral terecht bij grote ondernemingen. Neem bij deze facilitering ook de zzp’ers en hun specifieke problemen mee. De
provincies kunnen samen met MKB-Noord invulling geven aan dit initiatief.
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PRAKTISCHE ONLINE CURSUSSEN EN BEGELEIDINGSVOUCHERS
Universiteiten en hogescholen werken al enige tijd met Massive Open Online
Courses (MOOC’s). Iedereen kan zich inschrijven voor deze gratis online cursussen. Vanuit de SER Noord-Nederland Jongeren Challenge (zie bijlage 9) is aanbevolen om ook op sectorniveau laagdrempelige en praktische MOOC’s te ontwikkelen. Hierbij kunnen medewerkers en potentiële medewerkers op een eenvoudige
manier leren welke vaardigheden worden gevraagd en hoe zij daaraan kunnen

Dit vraagt om een programmatische regionale aanpak van opleidingsinstellingen,
waarbij de O&O-fondsen worden ingezet. Ook is provinciale cofinanciering mogelijk.
Tevens moet de inzet van Europese fondsen worden onderzocht. Deze aanpak faciliteert niet alleen de doorstroom binnen het eigen bedrijf, maar ook de doorstroom
naar andere bedrijven of sectoren. Dat zorgt voor een betere afstemming van vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt. De provincies kunnen de opdracht geven voor een dergelijk programma en aan werkgeversorganisaties, vakbonden en onderwijsinstellingen
vragen om dit te realiseren.

voldoen. Wie een online cursus voltooit, wordt beloond met een begeleidingsvoucher. Iemand kan deze voucher gebruiken voor praktische zaken in verband met

3.10

Tot slot

het zoeken naar en hebben van een baan. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het opstellen van een sollicitatiebrief of cv. Het lijkt een belangrijke uitdaging voor het
onderwijs om de online cursussen samen met het bedrijfsleven op te zetten.

AANBEVELING 4

Mkb

Maak een programma voor scholing bij kleinere bedrijven

Mkb

Mkb

Het is belangrijk om scholing aan werkenden te organiseren voor clusters van gelijksoortige kleinere bedrijven. Dit ligt in het verlengde van de voorziening bij aanbeveling
3. Kunnen er met bedrijven deals worden gesloten over scholingstrajecten voor het
eigen personeel, die gedeeltelijk worden gesubsidieerd? Dan moeten ook afspraken
kunnen worden gemaakt over instroom aan de onderkant, wanneer de scholing zorgt
voor doorstroming naar hogere functies binnen het bedrijf. Bij het programma voor
scholing van werkenden bij kleinere bedrijven denken we niet alleen aan standaardvormen van scholing, maar ook aan trajecten waarin maatwerk wordt geboden. Denk
bijvoorbeeld aan het herintroduceren van de formule van meester en gezel als vorm
van duaal leren op de werkvloer.
34

Wij zijn in dit hoofdstuk ingegaan op de adviesvraag over leven lang leren en intersectorale samenwerking. Niet elke vraag is even uitgebreid aan bod gekomen, want
er was soms onvoldoende informatie beschikbaar. Bij een aantal vragen is nader onderzoek nodig. In ons advies is de maatschappelijke opgave gedefinieerd. We doen op
basis daarvan een aantal aanbevelingen die zich richten op beleidsaanpassingen.
Noord-Nederland is niet de enige regio waar de thema’s van leven lang leren en
intersectorale samenwerking in de belangstelling staan. Ook op landelijk niveau is
hierover veel discussie. Bij het schrijven van dit advies waren alle landelijke ontwikkelingen nog niet uitgekristalliseerd. SER Nederland heeft op verzoek van de regering
het conceptadvies ‘Leren in de toekomst’ gemaakt. Wij kregen inzage in dit document
en hebben hiervan gebruikgemaakt bij het schrijven van ons arbeidsmarktadvies. SER
Nederland heeft ook de verkenning Mens en Technologie, Samen aan het werk gepubliceerd. Is er in de toekomst door digitalisering structureel onvoldoende werk voor
bepaalde groepen op de arbeidsmarkt, zoals laaggeschoolden en mensen met een
kwetsbare arbeidsmarktpositie? Dan komen volgens SER Nederland beleidsroutes in
beeld die resulteren in een zekere herverdeling van werk en welvaart.
Bij het opstellen van beleid mag niet worden vergeten dat er vrij veel laaggeletterden
in Noord-Nederland zijn.24 Van de Nederlandse laaggeletterden werkt 57 procent.25 De
verwachting is dat hun baan onder druk komt te staan door digitalisering, omdat de
eisen aan taalbeheersing groter worden. Omscholing kan zich richten op het aanpakken van laaggeletterdheid, zodat werkloosheid wordt voorkomen.

24

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2016). Regionale spreiding van geletterdheid in
Nederland.

25

Stichting Lezen & Schrijven, 2014. Feiten & cijfers geletterdheid.

Leven lang leren & Intersectorale mobiliteit in Noord-Nederland
Wat is de huidige situatie?
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De arbeidsmarkt verandert. Routinematige banen op
mbo-niveau worden daardoor overbodig.
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Lager en middelbaar opgeleiden volgen minder her-,
bij- of omscholing t.o.v. hoger opgeleiden.

In Noord-Nederland werken veel mensen bij een klein
bedrijf, waar weinig tot niets aan scholing wordt gedaan.

Waar moeten we naartoe?

Elke burger in Noord-Nederland moet gelijke toegang en
kansen hebben op een vorm van scholing.

Hoe gaan we dat bereiken?

Mkb
Mkb

Zorg voor bedrijfstakgewijze scholing.

Zet een regionaal opleidings- en ontwikkelingsfonds
voor mbo’ers op.

Faciliteer kleine ondernemers bij de ontwikkeling en
scholing van medewerkers.

Mkb

Mkb

Maak een programma voor scholing dat zich richt op
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clusters van kleine bedrijven.
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HOOFDSTUK 4

Maatregelen voor onderkant
van arbeidsmarkt
4.1

Adviesvragen

De derde adviesvraag gaat over de instrumenten die in Nederland en andere landen
zijn beproefd en in Noord-Nederland kunnen worden ingevoerd. Daarbij was de aandacht oorspronkelijk vooral gericht op dienstencheques:
• Kunnen dienstencheques een bijdrage leveren om de arbeidsmarkt aan de onderkant te stimuleren?
• Wat kan hierbij de rol zijn van het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs?
Adviesvraag aangepast
Uit onze consultatie van bestuurders en deskundigen bleek dat deze adviesvraag te
smal was geformuleerd. Daarom is de adviesvraag aangepast, zodat we breder kunnen kijken naar de problemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt in Noord-Nederland. In dit hoofdstuk gaan we in op deze twee thema’s:
• Geef een advies over hoe de bestuurlijke regie versterkt kan worden. Welke rol
kunnen gemeenten (in het bijzonder centrumgemeenten) vervullen, waarbij belang
en beleid hand in hand gaan en de aanpak gericht is op effectieve verbindingen
tussen beleidsdomeinen? Welke systeemingrepen of veranderingen in bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn wenselijk?
• Geef een advies over de regionale arbeidsmarktagenda wat betreft de thema’s
inclusiviteit, weerbaarheid en institutionele hervorming (zie paragraaf 2.2). Maak
voor deze thema’s een agenda voor de korte en lange termijn. Betrek hierbij een
aantal belangrijke voorwaarden om resultaat te boeken. Geef mogelijke belemmeringen in verband met onder meer wet- en regelgeving en inspectie aan. Het kan
bijvoorbeeld dat partijen onvoldoende willen samenwerken. Ook kan het schorten
aan vertrouwen in elkaar en de wil om een doel te realiseren.
4.2

Dienstencheque

Zoals gezegd, de adviesvraag richtte zich oorspronkelijk vooral op dienstencheques

als instrument om de arbeidsmarkt aan de onderkant te stimuleren. Met deze cheques kunnen particulieren huishoudelijke diensten kopen. De dienstencheque is een
vorm van overheidssubsidie. De werkgever kan daardoor tegen een gereduceerde
prijs cheques aankopen. Werknemers kunnen de cheques tegen een hoger tarief inwisselen. Zij hebben zo ook recht op werknemersverzekeringen.
Bredere benadering
Dr. Arjen Edzes gaat in zijn startnotitie26 kort in op het fenomeen van de dienstencheques. Hij vermeldt daarover: ‘Het is ook denkbaar dat de SER NN een bredere benadering kiest en ook andere mogelijkheden om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan het werk te helpen onderzoekt’.
Kostbare maatregel
De regering heeft de adviescommissie Dienstverlening aan huis ingesteld. In het in
2014 gepubliceerde rapport Dienstverlening aan huis: wie betaalt de rekening? becijfert de commissie dat invoering van de dienstencheque ongeveer 45 duizend fulltime
arbeidsplaatsen in Nederland oplevert.27 Maar het is wel een erg kostbare maatregel
en gaat ten koste van de arbeidsplaatsen in het zwarte circuit. Ook zijn dienstencheques fraudegevoelig.
Deze inschatting is globaal. De exacte omvang van de markt en de mogelijke gedragseffecten zijn lastig te bepalen. Er zal slechts een gedeeltelijke verschuiving van informele naar formele arbeid plaatsvinden. De informele markt blijft voor een deel van de
vragers en aanbieders aantrekkelijker.
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Edzes, A.J.E. (2016). Startnotitie voor de SER Noord-Nederland. Bouwstenen voor de Noord-Nederlandse
arbeidsmarkt. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

27

Adviescommissie Dienstverlening aan huis (28 maart 2014). Dienstverlening aan huis: wie betaalt de
rekening?
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Dienstencheque niet de enige oplossing
Hieruit wordt duidelijk dat een systeem met dienstencheques niet de enige oplossing
is. Wij hebben de vraag over dienstencheques voorgelegd aan verschillende bestuurders van gemeenten en provincies en aan deskundigen. Hieruit ontstond het beeld
dat de adviesvraag over dienstencheques te smal is geformuleerd om de werkelijke
problemen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan te pakken. De adviesvraag is
daarom in april 2016 verbreed na afstemming met leden van de SER Noord-Nederland
en noordelijke bestuurders (zie paragraaf 4.1).
4.3

Ontwikkelingen

In bijlage 2 staan cijfers van UWV over het aantal niet-werkende werkzoekenden in de
noordelijke provincies. Sinds januari 2015 baseert UWV zich op de internationaal afgesproken definitie van werkloosheid: een niet-werkende werkzoekende is iemand van
15 tot en met 74 jaar die bij UWV als werkzoekende staat ingeschreven. In Noord-Nederland staan in totaal 102.745 mensen geregistreerd als werkzoekende (cijfer van
september 2016).
De verdeling per provincie ziet er als volgt uit:
• 38.815 werkzoekenden in Groningen (4.056 jonger dan 27 jaar);
• 37.178 werkzoekenden in Fryslân (3.398 jonger dan 27 jaar);
• 26.752 werkzoekenden in Drenthe (2.290 jonger dan 27 jaar).
Het aantal geregistreerde werkzoekenden in de drie noordelijk provincies is tussen 0,8
en 2,7 procentpunt hoger dan het landelijk gemiddelde. Feitelijk is de groep van werkzoekenden groter, omdat een deel van hen zich niet inschrijft bij UWV.28
Kerncurriculum bepleit
Uit verschillende studies blijkt dat de omgeving waarin iemand opgroeit, vaak bepalend is voor waar hij uiteindelijk terechtkomt. Jongeren die zijn opgegroeid in een
kansarme omgeving hebben veel moeite om deze omgeving te verlaten, ook al hebben
ze feitelijk meer in hun mars. Het Platform Onderwijs2032 stelt daarom een kerncurriculum voor in het eindadvies Ons Onderwijs2032 van januari 2016 (zie bijlage 6). In
dit kerncurriculum wordt vastgesteld welke vaardigheden en kennis nodig zijn, voordat
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UWV (september 2016). Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie: noord.

iemand gaat werken. Dit vaste curriculum zorgt ervoor dat elke leerling dezelfde vaardigheden en kennis meekrijgt.
Naast het kerncurriculum kiezen scholen en leerlingen zelf voor een aantal extra
vakken voor de verbreding of verdieping. Hierdoor kan de leerling zich persoonlijk
ontwikkelen. Volgens het Platform Onderwijs2032 is het belangrijk om ouders erbij te
betrekken en hun rol te versterken. Het platform pleit voor een integrale benadering
van ouders en jongeren. Ook het aanpakken van laaggeletterdheid kan eraan bijdragen dat kinderen meer kansen krijgen.
Schadelast- en compensatieperspectief
Edzes stelt dat er behalve het versterken van de economie nog een ander perspectief
bestaat. Hij noemt dit het schadelast- en compensatieperspectief. Hierbij ligt de focus
op werklozen en mensen met een arbeidsbeperking die moeilijk aan het werk komen.
Dat kan zijn omdat eenvoudige arbeid simpelweg te duur is geworden voor de productiviteit die zij kunnen leveren. Of omdat ze uit de markt worden gedrukt door hoger
opgeleiden. Het gaat vooral om lager opgeleiden. Zij zijn soms arbeidsmigrant, soms
arbeidsgehandicapt, soms op leeftijd. Ze behoren tot de werkloze onderkant van de
arbeidsmarkt of de outsiders.
In het schadelast- en compensatieperspectief ligt de nadruk niet op kansen. Het gaat
vooral om armoede, zorg en schadelast. Daarvoor is compensatie via sociale zekerheidswetgeving noodzakelijk. In het vocabulaire van het schadelast- en compensatieperspectief worden termen als re-integratie, werkbedrijf, werkgeversbenadering,
arbeidsmarktregio en quotaregeling gebruikt.
Nieuwe doelgroep voor gemeenten
De gemeenten zijn sinds de invoering van de Wet werk en bijstand in 2004 financieel
verantwoordelijk voor werklozen en mensen met een arbeidsbeperking die moeilijk aan het werk komen. Daar zijn in 2015 arbeidsgehandicapten met een beperkte
productiviteit bijgekomen. Deze groep stroomde vroeger grotendeels door naar de
Wajong en de sociale werkvoorziening. Dat is nu niet meer mogelijk. De gemeenten
hebben voor deze nieuwe doelgroep middelen in het kader van de Participatiewet en
Wet maatschappelijke ondersteuning ontvangen, maar dit wordt voor een belangrijk
deel tenietgedaan door bezuinigingen.

Snelle afname van vaardigheden en kennis bij langdurige werkloosheid
De ervaring leert dat een derde van alle werkzoekenden relatief gemakkelijk zelf een
baan vindt, terwijl eveneens een derde enige vorm van hulp nodig heeft. De rest - ook
een derde - is langdurig werkloos. Bij werkloosheid neemt laaggeletterdheid snel toe
en verliezen mensen in rap tempo hun vaardigheden en kennis.29
Neem bijvoorbeeld een jongere die op achttienjarige leeftijd het praktijkonderwijs
(PrO) verlaat en na een jaar nog geen werk heeft. Doordat de jongere thuis zit en niet
bezig is met de vaardigheden en kennis opgedaan bij het PrO, valt de jongere terug
naar het niveau van de eerste klas. Kennis en vaardigheden gaan dus verloren. De jongere is terug bij af. De afname van kennis en vaardigheden geldt ook voor alle andere
opleidingsniveaus, inclusief wetenschappelijk onderwijs. Maar dan is de afname pas
na meerdere jaren te merken.
De gemeente zou eigenlijk de werkloze jongeren van het PrO moeten ondersteunen.
Dit gebeurt echter vaak niet, omdat veel van deze jongeren niet in aanmerking komen
voor een uitkering of zelf geen uitkering aanvragen. De schadelast zal in de toekomst
hoog zijn, als er geen oplossing voor dit probleem wordt gevonden. Wel nemen veel
gemeenten in toenemende mate hun verantwoordelijkheid bij de doelgroep van het
praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Een succesvol voorbeeld is de
aanpak Route: Arbeid in de provincie Groningen en het noorden van Drenthe.
Creatieve en effectieve verbindingen
De vraag is: op welke groep of groepen moeten gemeenten het beleid richten, gezien
de enorme leerachterstanden bij veel mensen die onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid vallen? De markt vraagt steeds meer om mensen die minimaal mbo-4
niveau hebben. Ook gaat het de komende jaren om het upgraden van andere mbo-opleidingsniveaus. Om iemand op het niveau van mbo-4 te krijgen, vereist drie tot vijf
jaar scholing. Dat staat los van de vraag of iemand wel in staat is om dit niveau te
behalen.
Gezien de budgetten van de gemeenten voor participatie, economie en onderwijs is
het onwaarschijnlijk dat zij deze investeringen kunnen dragen. Ook het zoeken naar
dwarsverbanden, zoals het ontkokeren van de budgetten voor Wmo en jeugdhulp,
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biedt op korte termijn geen soelaas. Daarom moeten gemeenten zeer gerichte collectieve en individuele keuzes maken.
Het is belangrijk dat gemeenten zich niet laten ontmoedigen. Zij moeten zoeken naar
creatieve en effectieve verbindingen om mensen kansen te bieden. Dat kan door middel van scholing en het opdoen van werkervaring. Het uiteindelijke doel is plaatsing
op de arbeidsmarkt of een andere vorm van arbeidsmatige participatie. En misschien
moet ervoor worden gekozen om een deel van deze groep mensen een basisinkomen
te geven. Gemeenten kunnen dan de vrijgekomen middelen en personele capaciteit
inzetten voor mensen die wel te plaatsen of herplaatsen zijn.
Social return on investment belangrijke innovatie
De huidige situatie vraagt in ieder geval om innovatie van methodieken en instrumenten. Social return on investment (SROI) is een voorbeeld van een kansrijk instrument
dat gemeenten steeds vaker toepassen. SROI betekent letterlijk op een duurzame manier iets teruggeven aan de maatschappij. Bij SROI levert een investering sociale winst
op. Het instrument is bedoeld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer
kansen te geven en hen te begeleiden naar werk. Is SROI een voorwaarde tijdens de
uitvoering van een project? Dan krijgen mensen een kans om zich te ontwikkelen tot
volwaardige werknemers.

GOED WERK!
De noordelijke infrasector heeft de onafhankelijke Stichting Goed Werk! opgericht. De bedoeling van dit overkoepelende initiatief is om voor SROI-kandidaten duurzame werkervaringsplaatsen in de grond-, weg- en waterbouw
te creëren. Door mensen te verbinden aan werk in de sector wordt hun afstand tot de arbeidsmarkt verkleind.

Tekortkomingen in regionaal beleid
Het blijkt lastig om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk
te krijgen en te houden. Dat geldt zeker voor de leerlingen van het praktijkonderwijs
en het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het aantal jongeren dat het PrO en vso
verlaat, is goed in beeld in de arbeidsmarktregio Groningen (provincie Groningen en
noordwest Drenthe). In het schooljaar 2015-2016 heeft de helft van de jongeren van
het praktijkonderwijs een plek op de arbeidsmarkt gekregen, blijkt uit monitorgege39

vens van CMO Stamm.30 Het andere deel heeft geen baan en volgt vaak ook geen vervolgtraject na het afronden van PrO. Deze jongeren zitten dikwijls thuis. Ze verliezen
daardoor kennis en vaardigheden, waardoor hun kansen op plaatsing of herplaatsing
op de arbeidsmarkt sterk afnemen. Hiervoor moeten alternatieve trajecten worden
ontwikkeld of versterkt. Bijvoorbeeld het versterken van de circulaire economie biedt
kansen voor deze groep jongeren, omdat dit zeer waarschijnlijk leidt tot veel meer
laaggeschoold demontagewerk.
We constateren dat er tekortkomingen in het regionaal beleid zijn. Dat is geen nieuw
geluid. Sommige partijen in Noord-Nederland zoeken de samenwerking. Voorbeelden
zijn Werk In Zicht in Groningen en het Innovatiecluster in Drachten. In Drenthe hebben
de gemeenten de handen ineengeslagen om te komen tot de mkb-vriendelijk(st)e
gemeente. Over het algemeen wordt nog te weinig samengewerkt. In de afgelopen
twintig jaar is slechts beperkte vooruitgang geboekt bij het tot stand brengen van een
regionaal arbeidsmarkt- en vestigingsbeleid.
Sociale onderneming erg waardevol
Bij een sociale onderneming wordt het maatschappelijk doel boven het doel van
winstmaximalisatie gesteld (zie ook bijlage 7). Wij sluiten ons aan bij de definitie van
SER Nederland uit 2015, die sociale ondernemingen omschrijft als:
‘zelfstandige ondernemingen die een product of dienst leveren en primair en expliciet een maatschappelijk doel nastreven, dat wil zeggen een maatschappelijk probleem willen oplossen.’
De SER geeft als toelichting: ‘Het gaat om ondernemingen die enerzijds economisch
zelfstandig zijn en dus niet duurzaam volledig afhankelijk zijn van subsidies, schenkingen en donaties. Anderzijds zijn het organisatorisch zelfstandige ondernemingen
die hun beleid onafhankelijk van de overheid of van ‘reguliere’ bedrijven kunnen voeren. Voor sociale ondernemingen staat de financiële doelstelling ten dienste van het
primaire maatschappelijke doel. Dit onderscheidt de sociale onderneming van andere
ondernemingen.’
Maatschappelijk probleem primair bedrijfsdoel
Een sociale onderneming heeft een maatschappelijk probleem, zoals het creëren
van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, tot primair bedrijfsdoel
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gemaakt. Winst is enkel nodig om te kunnen groeien en continuïteit te waarborgen.
Het doel van een sociale onderneming is vaak nauw verwant met een doel dat de
provincie nastreeft. Daardoor kan een sociale onderneming erg waardevol zijn voor
de maatschappij.

ENTREEBEWIJS VOOR MBO
Van Hulley in Groningen maakt van versleten overhemden boxershorts, voor
zowel mannen als vrouwen. Deze boxershorts worden gemaakt in het atelier
in Groningen door vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij doen bij
Van Hulley werkervaring op en volgen daarnaast een opleiding. De vrouwen
gaan anderhalve dag per week naar school om zo hun entreebewijs voor het
mbo te halen. Op deze manier kunnen ze weer terecht op de noordelijke
arbeidsmarkt.

In Noord-Nederland zijn enkele sociale ondernemingen succesvol van de grond gekomen. Voorbeelden zijn Van Hulley in Groningen, Het Ambacht in Heerenveen en VIA
in Assen. Veel ideeën voor een sociale onderneming stranden echter nog door een
gebrek aan financiële ondersteuning en goed ondernemerschap.

EERLIJKE KANS OP ARBEIDSMARKT
Het Ambacht is een restaurant in Heerenveen waar ze zich niet alleen richten op het bereiden van heerlijke maaltijden, maar ook een maatschappelijk
doel nastreven. Het restaurant richt zich op de re-integratie van jongeren
die door omstandigheden in de Wajong en Wet Investeren in Jongeren zijn
beland. Het Ambacht is ervan overtuigd dat iedereen een eerlijke kans op de
arbeidsmarkt verdient, ook al is de start niet goed geweest. Elk jaar leidt het
restaurant tien tot vijftien jongeren op tot horecaprofessionals.

Ondersteuning in startfase
Het is voor startende sociale ondernemingen belangrijk dat belemmeringen worden
weggenomen. Naast passie en ideële motieven is ook een goed ondernemings- en
financieringsplan nodig. In de opstartfase kan de overheid een rol spelen door het
beschikbaar stellen van expertise en investeringskapitaal. Ook is het zaak dat initi-

atiefnemers meer in aanraking komen met het ondernemerschap: wat houdt dat in en
wat kunnen zij ermee bereiken?
Een van de voorstellen tijdens de SER Noord-Nederland Jongeren Challenge (zie bijlage 9) is het inzetten op ondernemerschap. Men moet op jonge leeftijd al in aanraking
komen met ondernemerschap. Bij de challenge is ervoor gepleit dat de onderwijsopleidingen een vak als ‘ondernemerschap’ opnemen in hun curriculum. Dit kan al gebeuren
in het basisonderwijs en worden voortgezet in het secundaire onderwijs. Bij het hbo en
wetenschappelijk onderwijs in Noord-Nederland bestaan daarvoor al enkele initiatieven.

PRODUCTIE TERUGGEHAALD
VIA in Assen is een samenwerking van Stichting Vrienden van Vanboeijen,
Alescon en Indes. Een aantal jaren geleden is een professionele en originele
fietsendrager ontwikkeld. Deze drager kan worden geproduceerd door mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. VIA geeft
deze mensen de kans om mee te doen aan het productieproces. Zij doen hun
werk zo goed dat de productie is teruggehaald uit China.

4.4

Geen uitkering voor voortijdige schoolverlaters
Jongeren die het onderwijs verlaten als ze nog geen 23 jaar oud zijn, worden aangemerkt als voortijdige schoolverlaters op basis van de regeling voor RMC’s. Elke
RMC-regio heeft een contactgemeente die de melding en registratie van voortijdige
schoolverlaters coördineert en zorgt voor mogelijkheden van doorverwijzing en
herplaatsing in het onderwijs. In principe hebben deze jongeren geen recht op een
uitkering, omdat zij wettelijk gezien geacht worden onderwijs te volgen. Indien een
schoolverlater toch besluit om terug te keren naar school, kan hij wel studiefinanciering aanvragen. Omdat de gemeente de opleiding niet betaalt, bouwen veel voortijdige schoolverlaters extra studieschuld op. Daar komen nog extra kosten bij voor
de aanschaf van boeken, laptop en openbaar vervoer. Deze kosten zijn jaarlijks zo’n
2.500 euro.
Stopzetten van uitkering bij langere studie
Leeft iemand enige tijd van een uitkering en beschikt deze persoon niet meer over de
juiste papieren? Dan is het vaak logisch om een nieuwe opleiding te volgen. Met deze
opleiding wordt de kans op het vinden van een baan vergroot. Duurt de opleiding echter langer dan een half jaar, dan vervalt het recht op uitkering. Aangezien de meeste
mbo-opleidingen langer duren dan een half jaar zal deze worden doorlopen zonder
financiële hulp, wat in de praktijk dikwijls moeilijk blijkt te zijn.

Verwarrende regelgeving en definities

Sommige wettelijke regels en officiële definities zijn verwarrend. Dat komt de arbeidsparticipatie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt niet ten goede. We
gaan hier kort in op enkele verwarrende regels en definities.
Regeling voor kwetsbare jongeren
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft enkele regelingen voor
mensen die een beroepsopleiding volgen. De regionale meld- en coördinatiepunten
(RMC’s) zijn verantwoordelijk voor jongeren met een beperking. Zij moeten zorgen
voor de toeleiding naar Werkpleinen. Deze Werkpleinen bemiddelen naar werk in het
kader van de Participatiewet. Veel jongeren hebben echter geen recht op een uitkering
of vragen geen uitkering aan. Zij verdwijnen uit beeld en worden niet bemiddeld naar
werk, vrijwilligerswerk of een andere vorm van dagbesteding.

STUDIE NIET MOGELIJK VANWEGE VERLIES VAN UITKERING
Hanneke, moeder van twee dochters, heeft vroeger jarenlang als administratief medewerkster voor een grote bank gewerkt tot haar baan vanwege
automatisering verviel. Hanneke heeft na haar mbo-3 opleiding geen andere
cursussen of opleidingen gevolgd, maar wel jarenlang voor een zieke buurvrouw gezorgd. Daarom wil zij zich laten omscholen tot verpleegkundige.
Dan zou ze wel haar uitkering verliezen. Hanneke besluit dat een beroepsopleiding niet mogelijk is omdat ze zonder de uitkering haar dochters niet
kan onderhouden. Zij blijft dus in de bijstand.

Zeer beperkte definitie van werkloosheid
Sinds 2015 is werkloosheid gedefinieerd volgens de richtlijnen van de International
Labour Organization. Deze definitie omvat iedereen die werkt of wil werken, ook
scholieren met kleine bijbaantjes. De grens ligt zeer laag: wie één uur per week
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werkt, is niet werkloos. Vroeger moest iemand minimaal twaalf uur per week werken
of willen werken.
De terminologie is ook verwarrend. Iemand kan werkloos zijn, maar niet uitkeringsgerechtigd vanwege zijn leeftijd of de duur van de werkloosheid. Omgekeerd zijn uitkeringsgerechtigden niet altijd werkloos, omdat zij gedeeltelijk werken of omdat ze
weliswaar niet werken maar worden meegeteld bij de cijfers voor de Wajong en niet bij
die van werkloosheid.

beleidsvrijheid, maar belemmert tegelijkertijd regionale samenwerking. Gemeenten staan hun beleidsautonomie niet gemakkelijk af. Verder heeft het beroepsonderwijs op regionaal niveau weinig vrijheid. Deze vrijheid is de afgelopen jaren wel
toegenomen.
•

Door de nieuwe definitie kunnen de werkloosheidscijfers een vertekend beeld geven.
Het is bijna onmogelijk dat iemand met een baan van enkele uren per week voldoende verdient om zichzelf en eventueel zijn gezin te onderhouden. Daar komt bij dat
mensen die als werkzoekende bij uitzendbureaus geregistreerd zijn, zich niet bij UWV
hoeven in te schrijven als niet-uitkeringsgerechtigde. Daardoor ontbreekt het zicht op
hun arbeidspotentieel.
4.6
4.5

Belangrijke thema’s

We hebben de betrokkenen in de regio geconsulteerd: onder andere gedeputeerden,
wethouders, bestuurders van roc’s en aoc’s, UWV-regiomanagers en betrokkenen bij
bedrijven en sociale partners. Wij hebben hen drie thema’s voorgelegd die volgens ons
met voorrang moeten worden aangepakt. Hierbij haken we in op de thema’s die Edzes
aangeeft (zie paragraaf 2.2). De thema’s zijn:
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•

Integrale aanpak van welzijn, economie en scholing
Het ontbreekt nu nog aan verbindingen bij het versterken van de arbeidsmarkt en
het herstellen van verstoringen. Er is geen samenhang tussen sociaal domein,
economie en onderwijs. Belangrijke redenen: deze domeinen worden gescheiden
vanuit ministeries aangestuurd en de verantwoordelijkheden zijn over verschillende bestuurslagen verdeeld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor sociale zaken,
jeugdhulp en Wmo, provincies voor economie en roc’s en aoc’s voor onderwijs.

•

Versterking van samenwerkingsstructuur
De regionale samenwerking in verband met de arbeidsmarkt houdt vaak niet meer
in dan overleg. Dat komt vooral door de versnipperde uitvoeringstructuur waarin
deelnemers onvoldoende beslissingsbevoegdheid hebben en het budget ontoereikend is. De financieringssystematiek van de Participatiewet bevordert lokale

Overbrugging van belangentegenstellingen
De keten van werk en inkomen en de marktpartijen hebben verschillende belangen en rollen. Dat belemmert een goede aansluiting tussen de vraag naar arbeid
en het aanbod. Werkgevers willen snel geschikt personeel, terwijl gemeenten juist
mensen aanbieden die minder redzaam zijn. Ook hebben gemeenten geen goed
beeld van de functiekwalificaties van kandidaten. Bij onderwijsinstellingen is het
financieringssysteem nog te weinig op de vraag gericht. Voor werkzoekenden is
het lastig om toestemming en financiering te krijgen voor een scholings- of opleidingstraject. De budgetten zijn beperkt en de regelgeving is erg omslachtig.

Knelpunten in samenwerking

We hebben de aangepaste adviesvraag (zie paragraaf 4.1) en de drie thema’s (zie
paragraaf 4.5) voorgelegd aan bestuurders, directeuren, managers en andere betrokkenen in de regio. Zij herkennen en erkennen in grote mate de knelpunten in de samenwerking. Vaak zetten ze de knelpunten nog sterker neer. Ook stellen ze een aantal
vragen aan zichzelf en anderen.
Wijzigingen bij organisatie van sociale zekerheid nodig
Wij stelden de vraag: als we terugkijken naar de invoering van de sociale zekerheid
honderd jaar geleden en dat vergelijken met de huidige praktijk, zouden we nu de
sociale zekerheid op deze wijze organiseren? De vraag stellen stond bijna gelijk aan
de vraag beantwoorden. Het antwoord was nee! Samengevat vinden betrokkenen dat
de huidige systematiek en structuur onhoudbaar zijn. Volgens hen zijn rigoureuze
wijzigingen nodig. Op dit moment zijn er in Noord-Nederland 55 gemeenten en UWV
verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale zekerheid. UWV heeft ook nog twee
uitvoeringsorganisaties. Deze versnippering is allesbehalve effectief.
Systeem van arbeidstoeleiding niet toekomstbestendig
Een andere vraag was: kunnen de individuele gemeenten het huidige systeem van arbeidstoeleiding toekomstbestendig maken binnen de bestaande structuren en regels?
Ook hier luidde het antwoord: nee, dat is hoogst onwaarschijnlijk! Op dit moment
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ten in één sociaal domein. Deze taken zijn echter in de dagelijkse bedrijfsvoering en
uitvoering nog volledig gescheiden.

3

Targeting en profiling van groot belang
Voor het toekomstbestendig maken van arbeidstoeleiding is een aanpak nodig die
minimaal vijf jaar duurt. Het Centraal Planbureau stelt in het rapport Kansrijk arbeidsmarktbeleid (2016)32 dat de inzet van 800 miljoen euro aan re-integratiemiddelen
voor werkzoekenden geen aanwijsbaar effect heeft op de werkgelegenheid. Volgens
het CPB zal het stopzetten van deze middelen wel negatieve effecten hebben op individuele werkzoekenden en uiteindelijk mogelijk op het gebruik van extra middelen in
het sociaal domein.

Het CPB wijst erop dat de effectiviteit van activerende instrumenten verschilt tussen
groepen. Zo is scholing alleen nuttig, als die gericht is op werkzoekenden met een
Bedrijf
grote kans op langdurige werkloosheid. En dan is scholing pas effectief op de langere
termijn. Hierop wordt echter amper ingezet vanuit de re-integratiemiddelen. Ook effectief zijn volgens het CPB maatregelen bij werkgevers om werknemers te behouden
voor werk. Hier geldt hetzelfde: deze maatregelen worden nauwelijks gefinancierd
Uit onze gesprekken komt helder naar voren dat we in de regio moeten kijken naar
vanuit de landelijk re-integratiemiddelen. Dat maakt targeting van groot belang. HierEr is tede
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CPB merkt op dat bij goede targeting de eerste extra
dringen. Dit wordt ook gesignaleerd in het sociaal akkoord tussen kabinet en sociale
euro’s voor actief arbeidsmarktbeleid effectiever zijn dan de euro’s die daarna komen.
partners uit 2013 (zie kader).31
Ook profiling is belangrijk, aldus het planbureau. Dit houdt in dat bij iedere werkzoekende wordt ingeschat hoe lang het duurt om een baan te vinden. Zo is te identificeren
EENVOUDIGE EN OVERZICHTELIJKE STRUCTUUR
welke mensen een grote kans op langdurige werkloosheid hebben. Als zij al in een
Volgens het sociaal akkoord is een nieuwe ordening nodig in de richting
vroeg stadium gericht meer hulp krijgen, wordt kostbare tijd gewonnen. Het inzetten
van een eenvoudige en overzichtelijke structuur. De toenemende verantvan middelen waar ze het meest effectief zijn, betekent ook dat een verdubbeling van
woordelijkheid van de gemeenten in de regio stimuleert om de regionale
middelen niet leidt tot een verdubbeling van het effect op werkgelegenheid.
arbeidsmarktstructuur beter gestalte te geven. Deze structuur is nu nog
onvoldoende in staat om landelijke cao-afspraken in sectoren snel en efOnvoldoende kennis van mogelijkheden van werkzoekenden
Gemeenten
UWV
fectief om te zetten in een regionale aanpak waarmee werkloosheid zoveel
Het advies van het CPB kan alleen worden uitgevoerd als de gemeenten de werkzoemogelijk wordt voorkomen. Weliswaar zijn er in Nederland inmiddels circa
kenden in hun bestanden kennen. De volgende vragen moeten worden gesteld: wat
35 arbeidsmarktregio’s, maar de besluitvorming is nog steeds voorbehouden
kunnen de werkzoekenden? Voor welke her-, bij- of omscholingsprojecten komen zij
aan 400 gemeenten.
eventueel in aanmerking? Wat kunnen ze voor de Noord-Nederlandse arbeidsmarkt
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Het blijkt steeds lastiger om mensen die zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden
te bemiddelen naar werk of arbeidsmatige dagbesteding. Dit komt onder andere door:

1

2

3

deze en veel andere ‘foute’ zaken in het sociaal domein aan te kunnen pakken, moet
de persoon waar het om draait centraal worden gesteld. Mede op basis van profiling en
targeting moet beter worden gekeken naar kansen en belemmeringen voor deze persoon. Zo is er speciale aandacht nodig voor de zeer kwetsbaren op de arbeidsmarkt:
jonge gehandicapten en langdurig werkzoekenden met een laag opleidingsniveau. De
discussie over de arbeidstoeleiding van deze groepen concentreert zich ten onrechte
volledig op de Participatiewet. De gemeenten ontvangen één budget voor het sociaal
Bedrijf
domein en kunnen deze middelen integraal inzetten.

Grotere rol voor werkgevers
De hele sociale zekerheid moet worden aangepakt en geherstructureerd om belemmeringen te verwijderen. Werkgevers moeten een grotere rol krijgen bij de inzet van werkOp dit moment kennen gemeenten en UWV de mensen in hun bestanden niet of nauzoekenden. Daardoor
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en werkzoekenden een ruimer beroep kunnen doen op scholingsmiddelen.
een afstand tot de arbeidsmarkt. De enorme versnippering in de uitvoering, vooral in
gemeenteland, helpt ook niet. Om de effectiviteit van arbeidstoeleiding te verbeteren,
moeten gemeenten en UWV er samen voor zorgen dat zij de mensen in hun bestanden
kennen.

De inwoners van Noord-Nederland zullen moeten accepteren dat het kan zijn dat ze
voor werk verder moeten reizen. Dan moet de vervoersinfrastructuur dit wel mogelijk
maken. Ook is een goede internetverbinding op het platteland noodzakelijk.

Waar moeten we naartoe?

Hun werk wordt niet vergemakkelijkt door het fundamentele probleem dat er te
4.7
Maatschappelijke opgave en aanbevelingen
weinig banen zijn voor de grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Daarom moet goed worden gekeken naar de opbouw van kandidatenbestanden. Bij
In de vorige paragraaf hebben we bewust scherp de knelpunten in de toeleiding naar
langdurig werklozen is de vraag: welke financiële mogelijkheden hebben de gemeenwerk samengevat, naar aanleiding van de gesprekken die we hebben gevoerd. Natuurten nog? Die zijn zeer beperkt binnen het huidige participatiebudget. Er zijn dus colGemeenten
lijk zijn er nuanceringen aan te brengen. EenUWV
aantal gemeentelijke samenwerkingslectieve of individuele keuzes nodig. Ook regelgeving staat vaak individuele oplossinverbanden - onder meer rondom Assen, Hoogeveen, Groningen en Leeuwarden - heeft
gen voor mensen in de weg. Zoals we al eerder in paragraaf 4.4 hebben opgemerkt, is
goede stappen gezet op weg naar een effectievere toeleiding. Hier is of wordt de menhet niet toegestaan om met behoud van uitkering een beroepsopleiding te volgen die
selijke maat weer ingevoerd. Wij vinden dat de aanpak van deze samenwerkingsverlanger dan een half jaar duurt.
banden verder moet worden ontwikkeld en brede navolging verdient. Ons voorstel voor
de regionale opgave in verband met de arbeidstoeleiding sluit hier goed bij aan.
Gemeenten zullen ook zelf verkenningen moeten uitvoeren om te begrijpen hoe de
Scholen
Provincies
onderkant van de arbeidsmarkt eruitziet. De vraag is: willen of kunnen gemeenten
Maatschappelijke opgave
individueel de problemen oplossen? Het is noodzakelijk dat zij de werkelijkheid onder
We hebben de volgende maatschappelijke opgave voor ogen:
ogen zien, schotten binnen de eigen organisatie verwijderen en de samenwerking met
De mens moet centraal komen te staan in plaats
Er komt een meer integrale bestuurlijke samenwerking in het sociaal domein,
andere partijen zoeken.
van de instanties.
economie en onderwijs. Dit wordt vertaald naar een verdere gestructureerde
samenwerking binnen de arbeidsmarktregio’s. De re-integratie (toeleiding naar
Mens centraal gesteld
werk) wordt minimaal op het niveau van de arbeidsmarktregio’s in Groningen,
Professionals in het sociaal domein hebben nog vaak vooroordelen over mensen. Om

Hoe gaan we dat bereiken?
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Fryslân en Drenthe uitgevoerd. De eerste noodzakelijke stap is dat er één bestand
voor werkzoekenden komt. Dit bestand is van UWV en gemeenten gezamenlijk. De
intake is zo vormgegeven dat UWV en gemeenten weer weten wat de mensen die
bij hen zijn ingeschreven kunnen en welke competenties ze hebben. En ook is het
mogelijk dat deze mensen in hun ontwikkeling worden gevolgd. In het perspectief van de uitkeringsinstanties staat de kandidaat centraal! Gemeenten en UWV
zoeken bij werkgevers in de regio naar passende vacatures en passend werk, op
basis van een aanpak die aansluit bij de wensen van de werkgevers.
Lef nodig
Als regionale en lokale bestuurders echt iets willen betekenen voor mensen aan de
onderkant van de arbeidsmarkt, moet het niet in de eerste plaats gaan om nieuwe
instrumenten. Zij moeten het lef hebben om de echte knelpunten aan te pakken en invulling te geven aan de maatschappelijk opgave. Niet eenvoudig, wel noodzakelijk! Om
dit proces op gang krijgen, stellen we voor dat de centrumgemeenten samen met het
bedrijfsleven en de provincies het voortouw nemen.
Doel centraal
Het doel moet centraal staan bij de uitwerking van de opgave voor arbeidstoeleiding en
niet de instituties. Alleen dan kunnen we in het Noorden echt iets betekenen voor de
mensen die geschoold moeten worden, werkloos dreigen te worden of het etiket ‘onbemiddelbaar’ krijgen. Onze aanbevelingen zijn maatregelen waarmee de opgave kan
worden gerealiseerd, blijkt uit de gesprekken die wij hebben gevoerd met betrokkenen
op alle niveaus. De aanbevelingen zijn vanaf 5 doorgenummerd om verwarring te voorkomen met de vier aanbevelingen in hoofdstuk 3.
Herstructureer de aansturing en uitvoering van de arbeidstoeleiding
Wij pleiten ervoor dat de versnippering in de uitvoering wordt doorbroken. We moeten af
van het idee van ‘eigen-kaartenbak-eerst’, zoals veel gemeenten nog hebben. Gelukkig
wordt dit door steeds meer gemeenten onderkend. Onze aanbeveling is dat de arbeidsmarktregio’s een veel stevigere rol in de aansturing van de toeleiding krijgen. Dit betekent dat het bestuurlijk overleg in het kader van de arbeidsmarktregio wordt versterkt.
AANBEVELING 5

Stop daarom met alle andere versnipperde overleggen over de arbeidsmarkt. Als een
wethouder in verband met het arbeidsmarktbeleid een actie richting een werkgever
onderneemt, wees dan transparant en sluit werkzoekenden van andere gemeenten niet
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uit. Spreek ook af dat kwetsbaar opstellen geen vorm van zwakte is, maar een wens
om te leren en gezamenlijk een doel te bereiken.

H

Hiervoor worden al aanzetten gegeven. Een versnelling is nodig, omdat individueel
arbeidsmarktbeleid
gemeenten
te veel schuurt
in de
arbeidsHerstructureer de van
aansturing
en uitvoering
van demet de afspraken
Voeg de
databestanden
van gemeente
arbeidstoeleiding.
één bestand en leer werkzoeke
marktregio’s. Maak
werkgevers en werknemers in de aanpak medeverantwoordelijk
en eigenaar. Centrumgemeenten en UWV moeten hierbij het voortouw nemen.
In Noord-Nederland is al de weg ingeslagen om de arbeidsmarkt eenduidig te benaderen in een aantal regio’s en provincies. Onze aanbeveling sluit daarop aan. De
herstructurering vraagt vanzelfsprekend een gedegen voorbereiding. In elke arbeidsmarktregio moet de regie voor de verandering goed worden voorbereid. Ook moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. Haak aan bij de ontwikkelingen rondom
Assen, Hoogeveen, Groningen en Leeuwarden, zodat deze ontwikkelingen niet worden
geremd maar juist gevoed.
Voeg de databestanden van gemeenten en UWV samen tot één
bestand van werkzoekenden
Een belangrijke stap bij aanbeveling 5 is dat de databestanden van de gemeenten en
het UWV versneld worden gekoppeld. Eén gezamenlijk bestand heeft veel meer betekenis voor werkgevers die vacatures hebben. Want zij stoppen niet met zoeken naar
medewerkers bij een willekeurige gemeentegrens. Bij het samenvoegen van bestanden worden de eerste stappen gezet.
AANBEVELING 6

Alleen samenvoegen is echter onvoldoende. Een belangrijke randvoorwaarde is dat
kandidaten weer persoonlijk worden gekend en benaderd. Het is nodig om te weten
over welke beroepskwaliteiten en competenties iemand beschikt en hoe dat verder
kan worden ontwikkeld. Dat zorgt voor een helder beeld over zijn mogelijkheden op de
arbeidsmarkt. Deze informatie is nu onvoldoende bekend voor kandidaten. Hier is een

De mens moet centraal komen te staan in plaats
van de instanties.
Provincies

Scholen

gezet, ook bij moeilijk te vervullen vacatures. Daarmee zijn veel banen ingevuld. Dat
forse inhaalslag nodig. Als kandidaten in beeld zijn, is individueel maatwerk mogelijk.
voor een
deel met mensen die in eerste instantie niet voldeden aan de vacature,
We hebben daarbij de vroegere arbeidsmarktconsulent voor ogen.
Deze consulent
De mens
moet centraal komenlukte
te staan
in plaats
maar na bijstelling op basis van profilering toch pasten bij de baan.
fungeert als makelaar tussen kandidaten en werkgever en zorgt voor een goedevan
plaatde instanties.

Hoe gaan we dat bereiken?

sing. Daarnaast kan worden gedacht aan het opzetten van een buddyproject.
AANBEVELING 7 Doorbreek belemmeringen in wet- en regelgeving
Wij vinden dat individuele oplossingen voor mensen centraal moeten staan en niet
de uitvoering van regels. Regels staan vaak maatwerkoplossingen in de weg. Er is
dikwijls te veel aandacht voor rechtmatigheid in plaats van effectiviteit. De effectiviteit
moet weer het belangrijkste uitgangspunt worden.

Hoe gaan we dat bereiken?

Provincie
Gemeente
Sociale
onderneming

Een andere belangrijke randvoorwaarde is een eenduidig beheer van het gezamenlijke

Voeg de databestanden van gemeenten en UWV samen tot
Doorbreek belemmering in wet- en regelgeving door
bestand. UWV, gemeenten en werkgevers moeten daarover duidelijke afspraken maéén bestand en leer werkzoekenden kennen.
knelpunten aan te pakken.
ken. Het moet eventueel mogelijk zijn om marktpartijen voor het eenduidige beheer
in te schakelen. De samenvoeging van bestanden mag geen tijdrovend en geldverslindend ICT-project van de overheid worden. Daarom stellen we voor om het databestand
van UWV als basis te gebruiken.

uitvoering van de
Voeg de databestanden van gemeenten en UWV samen tot
g.
één bestand
en leer
We vinden dat werkgevers anders
om kunnen
gaanwerkzoekenden
met de werving inkennen.
plaats van het
opstellen van vacatures. Een vacature is vaak grofmazig of de werkgever zoekt een
schaap met vijf poten. Het is beter om profielen voor gevraagde medewerkers te maken. In het Westerkwartier (provincie Groningen) zijn met profielen enorme stappen

BUDDYPROJECT
Dit voorstel komt van de SER Noord-Nederland Jongeren Challenge (zie
bijlage 9). In het buddyproject wordt een werkzoekende met een afstand tot
de arbeidsmarkt gekoppeld aan een vrijwilliger. Deze buddy helpt de werkzoekende om zijn mogelijkheden te ontdekken. Samen maken ze een profiel
waarin de competenties in kaart zijn gebracht. Zo ontstaat een goed beeld
van de kwaliteiten van de werkzoekende. Dat maakt matching met vacatures
gemakkelijker en effectiever.

Laat provincies en gemeenten in het Noorden het opzet
sociale ondernemingen faciliteren d.m.v. een startkap

We bepleiten geen algemene regelvrije zone in Noord-Nederland, want in de huidige
Doorbreek belemmering
en regelgeving
Laat geprovincies en gemeen
Participatiewet
als onderdeel in
vanwethet sociaal
domein is door
al veel mogelijk zodat
knelpuntenhebben.
aan te pakken.
sociale
ondernemingen
meenten veel beleidsruimte
We vinden wel dat er gericht een aantal
knelpunten moet worden aangepakt, zoals:
• stel de harde kern van werklozen vrij van de sollicitatieplicht;
• zorg voor veel meer ruimte om te leren met behoud van een uitkering;
• verruim de strikte scheiding van doelgroepen in de gemeentelijke aanpak.
Wij geven hier een voorbeeld. Volgens de Participatiewet mogen gemeenten een loonkostensubsidie van 50 procent bij garantiebanen geven. Stel dat de werkgever hieraan
voldoende heeft en de medewerker heeft op enkele onderdelen wat extra jeugdzorg
nodig om zijn werk goed uit te voeren. Dan blijkt dit in de praktijk vaak niet te worden
gerealiseerd. Er blijven middelen onbenut. Slechts enkele gemeenten zetten middelen
voor jeugdzorg indien nodig ook in voor participatie op de arbeidsmarkt, terwijl hiervoor wettelijk geen enkele belemmering is.
Indien voor aanpassingen in wet- en regelgeving een lobby richting het Rijk nodig is,
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dan zouden provincies, gemeenten, UWV en sociale partners samen moeten optrekken.
Met als inzet dat in Noord-Nederland wordt geëxperimenteerd met versoepeling van
een aantal regels binnen de bestaande wetgeving. Dat zou de eerste twee aanbevelingen enorm ondersteunen. Het Rijk zou ook middelen voor de experimenten beschikbaar moeten stellen. De provincies kunnen goed het voortouw voor de lobby nemen.
AANBEVELING 8

Faciliteer actief het opzetten van sociale ondernemingen

Provincie
Gemeente
Sociale
onderneming

Op grond van de Banenafspraak tussen regering en sociale partners moeten bedrijven
Laat provincies en gemeenten in het Noorden het opzetten van
en overheidsorganisaties
arbeidsplaatsen
creëren
voor mensen met een arbeidsbesociale
ondernemingen faciliteren
d.m.v. een
startkapitaal.
perking. Het blijkt vaak lastig om hen in te passen in de bedrijfsprocessen. Bij sociale
ondernemingen is dat veel gemakkelijker mogelijk. Zo’n onderneming stelt het maatschappelijk doel boven het doel van winstmaximalisatie. We moeten in het Noorden
belemmeringen wegnemen om een sociale onderneming te beginnen. Het is essentieel
dat de sociale ondernemer in de startfase toegang heeft tot expertise en investeringskapitaal. De NOM, de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij van Noord-Nederland, kan hieraan een bijdrage leveren.

or

De overheden en sociale partners kunnen de NOM verzoeken om expertise en investeringskapitaal beschikbaar te stellen aan sociale ondernemingen. Past dit niet binnen
de huidige spelregels van de NOM voor investeringen? Dan stellen wij voor dat provincies en gemeenten aanvullende middelen beschikbaar stellen. Dan kunnen onder
gunstige voorwaarden verantwoorde investeringen in sociale ondernemingen tot stand
komen. Onze aanbeveling staat los van de bezuinigingen op de sociale werkvoorziening.
Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om daar zelf een oplossing voor te vinden.
De drie provincies kunnen eigen keuzes maken bij het stimuleren van sociale ondernemingen. Daardoor kan eventueel de stimulering verschillen tussen provincies.
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4.8

Tot slot

De aanbevelingen in dit hoofdstuk kunnen, net als de aanbevelingen uit hoofdstuk 3,
worden vertaald in een regiodeal. Daarbij zijn ook goede afspraken over monitoring
nodig die worden ondersteund door kwantitatieve en kwalitatieve rapportages. Zet
de doelen om in meetbare indicatoren. Wij denken aan een harde datum waarop de
bestanden zijn gekoppeld, een duidelijk traject voor her-intake van kandidaten en een
eenduidige uitvoering van instrumenten zoals jobcoaching.
Wij hebben in dit advies bestaande gegevens en onderzoeken gebruikt en geen aanvullend onderzoek gedaan (zie paragraaf 1.4). Tijdens het zoeken naar informatie en
het bespreken van het advies kwamen meerdere vragen voor verdieping en nader
onderzoek naar voren. We willen hier een aantal belangrijke vragen noemen:
• Er moet onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om in het Noorden de
middelen en instrumenten van O&O-fondsen in te zetten. Belangrijke vraag daarbij: waarom worden in Noord-Nederland de O&O-fondsen slechts beperkt ingezet
en zijn er maar weinig aanvragen? Onderzoek ook welke belemmeringen er zijn
om middelen intersectoraal in te zetten.
• Het arbeidspotentieel is per gemeente onvoldoende kwantitatief en kwalitatief in
beeld. Doe hiernaar onderzoek en zorg voor een goede uitleg. Hoe komen cijfers
tot stand en welke definities worden gehanteerd? Deze toelichting is noodzakelijk
om veel gerichter beleid te kunnen voeren.
• Welke mensen hebben een arbeidsbeperking? Daarvan bestaat geen volledig overzicht. Breng iedereen met een arbeidsbeperking in beeld en niet alleen de mensen
die in aanmerking komen voor het doelgroepregister en de banen in het kader van
de Banenafspraak.
• Bij welke werkgevers werken vooral de mensen met een mbo-2 en mbo-3 opleiding? Dat is nu onbekend. Doe hiernaar onderzoek, zodat dit kan worden vertaald
in concrete uitvoeringsgerichte maatregelen.
• Hoe groot is de groep van niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers)? De exacte grootte is nu onbekend. Een beperkt aantal nuggers heeft zich bij UWV ingeschreven
als werkzoekende. De werkloosheid bij deze groep is waarschijnlijk groter dan de
cijfers laten zien. Onderzoek hiernaar is aan te bevelen. Dat geldt ook voor ‘verdampers’: hoe groot is deze groep? Tot de verdampers behoren onder meer de
mensen die zich niet kunnen en/of willen inschrijven bij UWV of de gemeente door
onduidelijke regelgeving en geautomatiseerde inschrijvingsvoorwaarden. Ook de
grootte van deze groep is niet duidelijk.

Onderkant arbeidsmarkt in Noord-Nederland
Wat is de huidige situatie?
Het blijkt steeds lastiger om mensen die zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden
te bemiddelen naar werk of arbeidsmatige dagbesteding. Dit komt onder andere door:

2

1

3

Bedrijf

Gemeenten en UWV kennen hun werklozen niet. Ze zijn niet
in staat te matchen op vacatures en bedrijfsprofielen.

Er is te veel versnippering van de aansturing en uitvoering in
de arbeidstoeleiding die de effectiviteit niet ten goede komt.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn voor
bedrijven niet rendabel onder normale arbeidsvoorwaarden.

Waar moeten we naartoe?

Gemeenten

UWV

Provincies

Scholen

De mens moet centraal komen te staan in plaats
van de instanties.

Hoe gaan we dat bereiken?

Provincie
Gemeente
Sociale
onderneming

Herstructureer de aansturing en uitvoering van de
arbeidstoeleiding.

Voeg de databestanden van gemeenten en UWV samen tot
één bestand en leer werkzoekenden kennen.

Doorbreek belemmering in wet- en regelgeving door
knelpunten aan te pakken.

Laat provincies en gemeenten in het Noorden het opzetten van
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sociale ondernemingen faciliteren d.m.v. een startkapitaal.
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HOOFDSTUK 5

Regiodeal
5.1

Gezamenlijke aanpak

Voor de uitvoering van de aanbevelingen is een gezamenlijke aanpak nodig. We stellen
daarom een regiodeal voor het Noorden. Hieraan doen onder meer provincies, gemeenten, UWV, roc’s, aoc’s en sociale partners mee.
Doel
Het doel van de regiodeal is het duurzaam inzetbaar krijgen en houden van mensen
én het wegnemen van institutionele belemmeringen. Dit vraagt om verregaande afspraken op het niveau van de arbeidsmarktregio’s. De deal brengt de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid tot uitdrukking. Ook leggen partijen vast hoe ze elkaar
scherp houden bij de afspraken over de uitvoering. Het is al eerder in dit advies gesteld: samenwerken is meer dan samen praten, het uitgangspunt moet samen presteren worden.
Afstemming
Er zijn meerdere arbeidsmarktregio’s in de drie noordelijke provincies. Provincie Fryslân is één regio. De provincie Groningen werkt samen met Noordwest-Drenthe (Assen,
Tynaarlo, Noordenveld en Aa en Hunze). Drenthe heeft daarnaast nog twee arbeidsmarktregio’s. De gemeenten Emmen, Hoogeveen, Coevorden, Midden-Drenthe en de
Wolden vormen één regio. De twee andere gemeenten Meppel en Westerveld vallen
onder de arbeidsmarktregio IJsselvecht. Deze verdeling in regio’s vraagt alleen al om
de nodige afstemming.

Initiatief bij provincies
Wij pleiten ervoor dat de provincies het voortouw nemen bij de regiodeal in het Noorden. We realiseren ons dat de provincies geen wettelijke taak hebben in het sociaal
domein. Het gaat in de regiodeal echter vooral om de verbinding tussen economie,
arbeidsmarkt en scholing en dat stijgt uit boven de niveaus van de gemeenten en de
roc’s en aoc’s. We roepen de provincies daarom op de regiodeal te initiëren en het
proces te faciliteren.
Aandachtspunten
Belangrijke aandachtspunten voor de regiodeal zijn:
• Voer de aanbevelingen uit hoofdstukken 3 en 4 uit. Richt daarvoor een gemeenschappelijk ontwikkelingsbureau op, dat op basis van een coöperatieve aanpak
door de deelnemers wordt gedragen.
• Creëer een regionaal budget, bijvoorbeeld door de afdracht van een bepaald percentage van de gemeentelijke middelen.
• Bied ruimte voor ‘couleur locale’. Bedrijven houden hierdoor binding met de eigen
burgemeester en wethouders.
• Maak duidelijke afspraken over de monitoring van proces en resultaten.
5.2

Acties per organisatie

Bij de uitvoering van de aanbevelingen is het natuurlijk van groot belang dat alle organisaties hun verantwoordelijkheid nemen. Op de volgende pagina hebben we de voorgestelde acties van de betrokken partijen op een rij gezet.

Regionaal en lokaal zijn al goede vormen van samenwerking en afstemming van start
gegaan. We constateren ook dat versnelling en duidelijke afspraken gewenst zijn.
De Studiegroep Openbaar Bestuur adviseert in het rapport Maak Verschil om in de
komende kabinetsperiode een economisch regionaal-bestuurlijk programma vorm
te geven. Wij hoeven in het Noorden hier niet op te wachten; de urgentie is namelijk
groot. De aanbevelingen in dit advies en de door vrijwel iedereen geuite wens om
meer samen te werken bieden een goede basis om de afspraken in een regiodeal te
verankeren.
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Organisatie

Acties

Roc’s/aoc’s

•
•
•
•
•
•

Gemeenten

•
•
•

•
•
•
•
UWV

•

•
•

•
•
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Mede opzetten van bedrijfstakgewijze scholing en
uitvoering;
Actief deelnemen aan het opzetten van een programma
voor scholing bij kleinere bedrijven;
Afsluiten van pacten per werkveld met sociale partners;
Flexibiliseren van het onderwijsaanbod (combinaties van
werken en leren);
Bevorderen van de inzet van de beroepsbegeleidende
leerweg;
Bevorderen van de noodzakelijke cultuuromslag bij het
eigen personeel.
Initiatief nemen om de aansturing en uitvoering van
arbeidstoeleiding te herstructureren (samen met UWV);
Toewerken naar één bestand van werkzoekenden;
Voor een aanpak zorgen waarbij de gemeente (weer)
weet wat de competenties van ingeschreven kandidaten
zijn en wat deze mensen kunnen;
Herinvoeren van persoonlijke begeleiding van
kandidaten;
Maximaal de ruimte zoeken binnen wettelijke kaders;
Bijdrage leveren aan het creëren van een regionaal
budget;
Mede faciliteren van sociale ondernemingen.
Initiatief nemen om de aansturing en uitvoering van
arbeidstoeleiding te herstructureren (samen met
gemeenten);
Toewerken naar één bestand van werkzoekenden;
Voor een aanpak zorgen waarbij UWV (weer) weet wat de
competenties van ingeschreven kandidaten zijn en wat
deze mensen kunnen;
Herinvoeren van persoonlijke begeleiding van
kandidaten;
Maximaal de ruimte zoeken binnen wettelijke kaders.

Provincies

•
•
•

•
•
•
Sociale
partners

•
•
•
•

5.3

Faciliteren van het opzetten van bedrijfstakgewijze
scholing;
Initiatief nemen voor een regionaal opleidings- en
ontwikkelingsfonds voor mbo’ers;
Voorziening creëren waarmee kleine ondernemers
kunnen worden ontzorgd bij bedrijfsontwikkeling en
scholing;
Opdracht geven voor het opzetten van een programma
voor scholing van werkenden;
Mede faciliteren van sociale ondernemingen;
Regie nemen bij het opzetten van de regiodeal.
Opzetten van bedrijfstakgewijze scholing, onder meer via
het opzetten van GOA’s;
Invloed in O&O-fondsen aanwenden voor een effectievere
regionale inzet;
Input geven voor de opzet van het regionaal opleidingsen ontwikkelingsfonds voor mbo’ers;
Aanpak uitvoeren bij het faciliteren van kleine
ondernemers.

Tot slot

De recente signalen over de doorzettende groei van de economie onderstrepen naar
onze mening de urgentie van onze aanbevelingen. Het adequaat ‘blijvend ontwikkelen’
van werkenden en werkzoekenden is meer dan ooit belangrijk om de groeikansen van de
noordelijke economie daadwerkelijk te verzilveren. Ook maakt de economische groei het
beter mogelijk om een succes van de hier voorgestelde aanpak te maken. Want de kansen op de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen worden door deze aanpak vergroot.
Dit advies mag niet worden gezien als het eind van een traject, maar is vooral een begin.
Er moet ruimte zijn om te leren van elkaar en waar nodig doelen bij te stellen. Laat partijen die niet kunnen of willen, niet het tempo van de uitvoering van de aanpak bepalen.
Start daarom met de instanties die geloven in een gemeenschappelijke aanpak.

Regiodeal
Om uitvoering te geven aan de aanbeveling is een gezamenlijke aanpak (de regiodeal) nodig.

Provincies
nemen het
voortouw

Gemeenten

UWV

Provincies

Roc’s en Aoc’s

Sociale partners

REGIODEAL

Doel

1

Doel

Duurzaam inzetbaar krijgen en houden van mensen.

Aandachtspunt

1

Aandachtspunt

2

2
Gemeenten

UWV

Provincies

Scholen

Het wegnemen van institutionele belemmeringen,
zodat de mens centraal komt te staan.
Aandachtspunt

3

Aandachtspunt

4

Het werkend alternatief
voor Noord-Nederland

Voer de aanbevelingen uit hoofdstuk 3 en 4 uit.

Creëer een regionaal budget.

Bied ruimte voor couleur locale.
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Monitor het proces en de resultaten van de regiodeal.
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9700 AL Groningen

