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De Kracht van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer

Voorwoord
Voor u ligt het rapport van het zesde onderzoek van De Kracht van de Ondernemer in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Dit jaar hebben de partners gekozen voor een kwalitatief onderzoek met als thema de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Het economisch
presteren van beide gemeenten is niet onderzocht, omdat de uitkomsten in de afgelopen onderzoeken een vrij constant beeld lieten zien.
Dit jaar staat het thema “aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt” centraal. Als eerste is in beeld gebracht waar kwantitatieve en vooral kwalitatieve aansluitingsknelpunten zitten. In de verdere
uitwerking hebben we ook gekeken naar projecten die elders al zijn opgestart en die tot een
beter toegeruste (aankomende) beroepsbevolking en betere kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt kunnen leiden.

De Kracht van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer

De inzichten en ervaringen die hieruit voortkomen, zijn ronduit inspirerend. Ze leren dat een
goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een perspectiefvolle arbeidsmarkttoekomst voor alle jongeren, ongeacht hun opleidingsniveau, haalbaar is. Het is de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van onderwijs, bedrijfsleven, de jongeren zelf en uiteraard de overheid
om dat doel ook daadwerkelijk te bereiken. Dit lijkt voor de hand liggend, maar de praktijk leert
helaas dat vooral onderwijs en bedrijfsleven vaak nog gescheiden werelden zijn, waar men
elkaar nauwelijks kent en kansen mist om gezamenlijk aan oplossingen te werken.
Een tweede belangrijke conclusie is, dat er geen behoefte is aan nog meer nieuwe concepten.
De belangrijkste opgave is nu om creatieve ideeën en oplossingen, na hun initiatiefase te borgen in concrete en blijvende oplossingen. Daaraan zullen de partners van dit onderzoek blijven
bijdragen, en zij nodigen nadrukkelijk ook anderen, waaronder het onderwijs en bedrijfsleven
uit om daar gezamenlijk de schouders onder te blijven zetten.
Dit rapport is tot stand gebracht in goede onderlinge samenwerking tussen de vier partners: de
gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg, de Kamer van Koophandel Den Haag en
Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer en is opgesteld door de onderzoekers van Rabobank Nederland. Wij wensen u veel inspiratie en leesplezier.

Namens Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer,

Namens Kamer van Koophandel Den Haag,

Drs. L.L.M. van der Plas

P.J.A.M. Luijkx

Directievoorzitter 	Directeur Kantoor Zoetermeer en Oostland
Namens de gemeente Zoetermeer,

Namens de gemeente Leidschendam-Voorburg,

Ir. B. Emmens

Drs. P.M.M. van Ostaijen

Wethouder

Wethouder

Dr. T.J. Haan

Drs. G.G.J. Rensen

Wethouder

Wethouder

Mevrouw M.E. van Leeuwen

Mevrouw drs. S. Bruines

Wethouder

Wethouder
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Inleiding
1.1.

Achtergrond

Dit jaar heeft Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer voor de zesde achtereenvolgende keer het initiatief genomen voor het project “De Kracht van de Ondernemer”. Met dit project worden ondernemers en andere organisaties in de regio van informatie en kennis voorzien die bruikbaar
is voor het stimuleren van de regionale economie. Ook dit jaar is het project in samenwerking
met de Kamer van Koophandel Den Haag en de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer georganiseerd.
In 2011 stond het thema “sociaal ondernemen” centraal. De arbeidsmarkt blijkt een onderwerp
te zijn dat leeft bij zowel ondernemers als de initiatiefnemers van het project. Daarom is besloten om in 2012 op dit thema voort te borduren. Terwijl in 2011 is gekeken in hoeverre de
arbeidsmarktreserve een oplossing kan zijn voor het invullen van toekomstige arbeidsmarktkrapte (kwantitatieve aansluiting), staat in deze editie de kwalitatieve aansluiting van vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt centraal. Het gaat hierbij om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, eventuele knelpunten die zich hierin voordoen en mogelijke oplossingsrichtingen.
In het bijzonder gaat de aandacht uit naar creatieve oplossingen die de aansluiting kunnen
verbeteren. Hiervoor is een aantal bestaande innovatie concepten bestudeerd die mogelijk ook
in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg ontwikkeld kunnen worden.

In het onderzoek stond de vraag centraal in hoeverre bestaande creatieve en innovatieve
projecten in andere regio’s, in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer toepasbaar zijn
om kwalitatieve discrepanties in de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten weg
te nemen.

Het onderzoek is grotendeels vormgegeven op basis van kwalitatief onderzoek. Naast deskresearch heeft een groot aantal interviews plaatsgevonden en zijn workshops georganiseerd om
de kansen voor de onderzochte projecten bij betrokkenen te toetsen.
In tegenstelling tot voorgaande jaren vormt de Economische Thermometer (die de economische prestaties van de regio in beeld brengt) dit jaar geen onderdeel van de studie.

1.2.

Leeswijzer

Het onderzoek start met een beschrijving van de situatie en ontwikkelingen op de Nederlandse
arbeidsmarkt. Hiermee wordt de context geschetst van waaruit het onderwerp dat centraal
staat in deze studie (aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt) beschouwd dient te worden. Hoofdstuk drie geeft een beeld van de arbeidsmarkt in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer en
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de regio Haaglanden. Het hoofdstuk laat zien waar de knelpunten in de kwalitatieve aansluiting
zich bevinden en wat de verwachtingen zijn voor de nabije toekomt. Vervolgens geeft hoofdstuk vier een beeld van de initiatieven die in de regio al worden ondernomen om onderwijs en
arbeidsmarkt beter met elkaar te verbinden. In hoofdstuk vijf komen de in de studie onderzochte innovatie projecten aan de orde (Move Your Skills, Leerpark Dordrecht en Vakgilde). De projecten worden beschreven op basis van de onderscheidende uitgangspunten in de aanpak, de
financiering van de projecten, de doelgroepen, de resultaten en de effectiviteit en ervaringen
(bij de instituten en het bedrijfsleven). In hoofdstuk zes leggen we de link tussen de voorgaande
twee hoofdstukken waarbij we kijken in hoeverre de ingrediënten van onderzochte concepten
ook in het werkgebied van Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer kansen bieden om de aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.
In dit rapport staat het werkgebied van Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer centraal. Deze regio
bestaat uit de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, de plaats Benthuizen en de
Haagse wijk Leidschenveen. Vanwege het ontbreken van data op het niveau van individuele
plaatsen en wijken zijn Benthuizen en Leidschenveen in het onderzoek buiten beschouwing
gelaten.
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2. Wat is er aan de hand op de arbeidsmarkt
2.1.

Inleiding

Nederland staat voor een bijzondere uitdaging. De economie groeit nauwelijks en door bezuinigingen bij bedrijven is er een overschot aan arbeidskrachten. Door een teruglopende vraag
neemt de werkgelegenheid op korte termijn verder af. In de iets verder gelegen toekomst zal de
Nederlandse economie echter kampen met een structureel tekort op de arbeidsmarkt.
Daarom zullen we juist nu onze ogen op de toekomst moeten richten en ons moeten voorbereiden op de veranderingen die ons op de arbeidsmarkt te wachten staan.
Tijdens de conferentie “de arbeidsmarkt op z’n kop” (Nicis Instituut, oktober 2011) is door Alexander Rinnooy Kan (destijds voorzitter van de SER) een beeld geschetst van de situatie op de
Nederlandse arbeidsmarkt en de ontwikkelingen die hierin gaande zijn. Deze speech geeft een
duidelijk beeld van de context van waaruit het thema van de Kracht van de Ondernemer 2012
tot stand is gekomen. In dit hoofdstuk geven we dat deel van de speech weer dat ingaat op
de veranderingen op de arbeidsmarkt en de rol van de verschillende betrokkenen in dit vernieuwde speelveld.

2.2.

Vraag en aanbod veranderen

De vraag naar en het aanbod van arbeid veranderen de komende jaren.
Voor wat betreft de vraag naar arbeidskrachten zijn verschillende ontwikkelingen relevant. In
de eerste plaats zijn dat innovaties, technologische ontwikkelingen en globalisering. Deze
ontwikkelingen kunnen leiden tot vervanging van de vraag naar laaggeschoold werk, hogere
opleidingseisen, andere vaardigheden zoals op het communicatieve en sociale vlak en aanpassingsvermogen en veranderingen in de functiestructuur binnen bedrijven. Meer dan ooit geldt
dat mensen zich permanent moeten blijven ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te zijn in het
arbeidsproces.
Een andere ontwikkeling is flexibiliteit. Het gaat om flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden
(werktijden, combinatie van werk en privé et cetera) en om de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen werken als uitzendkracht, hebben een tijdelijke aanstelling of zijn
een zelfstandige zonder personeel. De verwachting is dat deze trend doorgaat, omdat deze
vorm van flexibilisering werkgevers mogelijkheden biedt om de omvang van het personeel aan
te passen aan veranderingen in de economische omgeving. Flexibele arbeidsrelaties veroorzaken voor betrokkenen echter meer baanonzekerheid. Ook de dynamiek op de arbeidsmarkt verhoogt de baanonzekerheid. Werknemers zullen meer dan voorheen moeten blijven bijscholen
om werkloosheid te voorkomen. Baanmobiliteit vereist een brede inzetbaarheid. Baanmobiliteit
is ook belangrijk bij fysiek belastende werkzaamheden. Die zijn niet een arbeidsleven lang vol
te houden. Om te voorkomen dat betrokkenen op latere leeftijd moeten uitstromen naar arbeidsongeschiktheid, is tijdige doorstroom naar een andere niet of minder fysiek belastende
baan nodig. Tot slot verhogen ook de vergrijzing en het langer doorwerken het belang van
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baanmobiliteit, evenals verschillen in de sectorale werkgelegenheidsontwikkeling die resulteren in groei- en krimpsectoren.
Ook de aanbodkant verandert. Een belangrijke ontwikkeling is demografie. Door vergrijzing en
ontgroening daalt de bevolking van 20-64 jaar volgens de laatste prognoses van het CBS met
800.000 personen tot 2040. Daarmee daalt ook het arbeidsaanbod, tenzij het arbeidsaanbodgedrag drastisch verandert, bijvoorbeeld doordat deeltijders meer uren gaan werken. Het afnemend arbeidsaanbod leidt volgens de Intelligence Group1 tot een tekort van een half miljoen
arbeidskrachten in 2015, waarvan 300.000 hoogopgeleiden. Hoogopgeleiden zijn samen met
vakspecialisten de ruggengraat van de economie. Een tekort aan hen betekent niet alleen verlies
van potentiële werkgelegenheid voor hoogopgeleiden. Feit is dat een stijging van de werkgelegenheid voor hoogopgeleiden ook leidt tot meer banen voor laagopgeleiden. Deze komen
dan dus evenmin tot stand. Het toenemend tekort aan hoogopgeleiden zal naar verwachting
de arbeidsmigratie van hoog opgeleiden (kenniswerkers) doen stijgen. Dit kan leiden tot een
internationale concurrentieslag om hoogopgeleiden. Momenteel is circa een derde van de beroepsbevolking hoogopgeleid. Naar verwachting neemt het gemiddelde opleidingsniveau de
komende jaren toe, maar minder hard dan in de afgelopen decennia. Het opleidingsniveau zal
daarom minder bijdragen aan verhoging van de arbeidsparticipatie dan in het verleden.

2.3.

De rol van het onderwijs

Al deze ontwikkelingen beïnvloeden de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn nog meer ontwikkelingen relevant. Neem het aanbod van opleidingen
(mbo, hbo en wo). Dit aanbod is zo groot dat jongeren door de bomen het bos niet meer zien
met het risico van foute keuzes. Bovendien mist een deel van de opleidingen arbeidsmarktrelevantie. Hierdoor hebben jongeren die deze opleidingen volgen minder kans op een baan
dan hun leeftijdsgenoten met de juiste studie. Ook de arbeidsmarktperspectieven van voortijdige schoolverlaters zijn ongunstig. Met vermindering hiervan zijn al goede resultaten geboekt,
maar we zijn er nog niet. Het ontbreken van een startkwalificatie leidt ertoe dat betrokkenen
moeite hebben een baan te vinden en een grotere kans hebben op herhalingswerkloosheid.
Ook hebben zij last van concurrenten. Bij laaggeschoold werk is de neerwaartse verdringing
groot. Van alle vacatures op basisonderwijsniveau, bezetten werkgevers de helft met beter gekwalificeerde werknemers. Hier is dus sprake van kwalitatieve mismatches.
Naar verwachting zullen de komende tijd mismatches tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt eerder toe- dan afnemen. Het onderwijs speelt hier een cruciale rol. Hoe beter het onderwijs en de arbeidsmarkt op elkaar aansluiten, hoe beter mensen zijn opgeleid en hoe gemakkelijker men kan doorstromen naar (ander) werk. Met een goede afstemming tussen onderwijs en
bedrijfsleven kan worden bereikt dat er minder kwalitatieve mismatches ontstaan. Opleidingen
moeten meer gericht zijn op de behoeften van het bedrijfsleven. Op dit punt is nog een wereld
1 Onderzoeks- en advies-

dat het voor jongeren vaak onduidelijk is welke kansen een opleiding biedt op het vinden van

arbeidsmarktcommuni-

een baan. Mede daardoor kiezen jongeren niet altijd de meest kansrijke opleiding.

catie en (internationale)
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te winnen. Bijvoorbeeld waar het gaat om het aanbod van opleidingen. Dit aanbod is zo groot

bureau op het gebied van

recruitment.
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2.4.

Innovatie en valorisatie

De veelheid aan onderzoek, innovatie en valorisatie2 vraagt om een goede en intensieve samenwerking tussen universiteiten, hogescholen en bedrijven. Dit is een punt waar sterk op
wordt ingezet in het bedrijvenbeleid. Maar de markt is grillig en innovatie en vooral valorisatie
laten zich moeilijk sturen. Hetzelfde geldt voor samenwerking tussen hogescholen en universiteiten en het bedrijfsleven. Er is ruimte om overleg en samenwerking te verbeteren. Maar ook
hier geldt de waarschuwing dat de arbeidsmarkt grillig is, dat opleiden tijd vergt en dat onderwijs meer dan uitsluitend de arbeidsmarkt dient.
Samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven en gemeenten kan op velerlei wijze ingevuld worden, zoals het zorgen voor goede contacten tussen bedrijven, gemeenten en opleidingsinstellingen, het aanstellen van docenten die deels in het onderwijs en deels in het bedrijfsleven werken, inspelen door gemeenten op de vraag van bedrijven naar arbeidskrachten
(vraaggerichte re-integratie) etc. Hoe dan ook: deze tripartiete wisselwerking tussen opleidings2 Het aanwenden van

instellingen, bedrijven en gemeenten is en blijft van groot belang voor een goede aansluiting

wetenschappelijke kennis

tussen onderwijs en arbeidsmarkt, respectievelijk een goede match tussen vraag en aanbod op

en technieken.

de (regionale) arbeidsmarkt.
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3. De arbeidsmarkt in Vlietstreek-Zoetermeer
3.1.

Inleiding

Het voorgaande hoofdstuk schetst een beeld van de situatie op de arbeidsmarkt en het belang (de noodzaak) van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Onvoldoende
aansluiting kan aanleiding geven tot mismatches op de arbeidsmarkt. Daarvan is bijvoorbeeld
sprake wanneer teveel jongeren worden opgeleid voor een diploma waar amper vraag naar is,
en er tegelijkertijd sectoren zijn die kampen met structurele tekorten aan gediplomeerd personeel. Werkgevers hebben bovendien steeds meer behoefte aan mensen met een diploma op
mbo 3 niveau en hoger. Het is daarom ook van belang dat jongeren op een zo hoog mogelijk
niveau het onderwijs verlaten.
In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van de situatie in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg. Op basis van een analyse van het beschikbare cijfermateriaal laten we zien waar zich in
deze regio de discrepanties bevinden en hoe zich dit in de toekomst naar verwachting gaat
ontwikkelen. Bijlage I geeft een overzicht van het onderwijsaanbod in Leidschendam-Voorburg
en Zoetermeer.

3.2.

Macro-economische context

In het vorige hoofdstuk is een beeld geschetst van de ontwikkelingen die we op de arbeidsmarkt kunnen verwachten. De arbeidsmarktkrapte waarmee we in de toekomst te maken krijgen, kunnen we ons op dit moment maar moeilijk voorstellen. De huidige arbeidsmarkt wordt
immers overheerst door de recessie waarin ons land zich nu al enige tijd bevindt.
Hoewel de omvang van de Nederlandse economie in het tweede kwartaal is toegenomen, zijn
de krachten achter de economische groei verre van solide. De groei is volledig afkomstig van de
internationale handel, terwijl de binnenlandse bestedingen blijvend onder druk staan3. Het toekomstbeeld ziet er wat de internationale omgeving betreft echter minder rooskleurig uit. In de
voor Nederland belangrijke economieën, zoals Duitsland, neemt het groeitempo af. Hoewel de
impact van de afzwakking van de wereldeconomie op de Nederlandse economie tot nu toe beperkt is gebleven, zal dit naar verwachting niet zo blijven. De omvang van de buitenlandse orders
daalt al een groot aantal maanden op rij en dit zal zich uiteindelijk vertalen in een lagere afzet.
De binnenlandse vraag stelde in het tweede kwartaal opnieuw teleur. De groeibijdrage van de
particuliere consumptie was negatief (-0,1%) en de groeibijdrage van de particuliere investeringen (exclusief woningbouw) was nihil. Het is onwaarschijnlijk dat de binnenlandse vraag op
korte termijn gaat aantrekken. Consumenten blijven bijvoorbeeld last houden van de lastenver-
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zwaringen (de BTW-verhoging, een stijging van de zorgkosten en de veranderende regelgeving

internationale netto-

op het gebied van kinderopvang) en de zwakke huizenmarkt. Daarbij zorgen de verkiezingen

handel bedroeg 0,4%.

en de daarop volgende coalitieperiode voor onzekerheid.
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Consumenten zijn dan ook zeer negatief gestemd. Ondernemers verwachten dat de bedrijvigheid in de komende maanden gaat verslechteren. In combinatie met een dalende vacaturegraad en werkgelegenheid, biedt dit weinig hoop op een voortdurend economisch herstel.
Ook de groeibijdrage van de overheid was met- 0,1% negatief.
In 2013 blijven veel bedrijven het moeilijk houden. Hoewel de relevante wereldhandel slechts
mondjesmaat toeneemt, blijft het binnenlandse plaatje somber. De overheid moet orde op
zaken stellen. Niet alleen zet zij het mes in eigen vlees, ook schuift zij een deel van de rekening
door naar burgers en bedrijven. Door aanzienlijke lastenverzwaringen voor consumenten en
een oplopende werkloosheid daalt de koopkracht van huishoudens in 2013 voor het vierde jaar
op rij. De koopbereidheid van consumenten zal hierdoor laag blijven. Hiervan zal met name het
MKB hinder ondervinden4.

3.3.

De arbeidsmarkt in Vlietstreek-Zoetermeer

Economische structuur
Een groot deel van de werkgelegenheid in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg komt op
het conto van de zorg (vooral in Leidschendam-Voorburg) en de zakelijke diensten. Leidschendam-Voorburg kent daarnaast veel werkgelegenheid in de consumentgerichte sectoren detailhandel en horeca. Verder kenmerkt deze gemeente zich door een groot MKB. Gemiddeld telt
een bedrijf in deze gemeente 5,6 medewerkers terwijl dit aantal in de regio Haaglanden op 7,4
ligt. Het bedrijfsleven in Zoetermeer is iets grootschaliger en telt gemiddeld 8,3 medewerkers.
De werkgelegenheidsontwikkeling in deze regio is de afgelopen 10 jaar achtergebleven bij de
landelijke ontwikkeling en die van de regio Haaglanden. In Zoetermeer is in deze periode het
aantal banen per saldo ongeveer gelijk gebleven (tegenover een groei van 10% in Nederland
en 6% in Haaglanden) en in Leidschendam-Voorburg is (onder andere door het vertrek van CBS
en AIVD) het aantal banen met 18% afgenomen.
Als het gaat om banen en arbeidskrachten zijn Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg vanzelfsprekend niet alleen op zichzelf aangewezen. Hiervoor maken ze deel uit van de grotere
arbeidsmarkregio Haaglanden. Een groot deel van de beroepsbevolking van deze gemeenten
werkt niet in de eigen gemeente. Zo is een groot deel van hen werkzaam in Den Haag (o.a.
bij de overheid). Zowel Zoetermeer als Leidschendam-Voorburg zijn dan ook meer woon- dan
werkgemeente en hebben een relatief kleine werkgelegenheidsfunctie. Voor wat betreft de arbeidsmarkt zijn daarom ook ontwikkelingen in de sectoren in de rest van de regio Haaglanden
relevant. Hetzelfde geldt voor het onderwijsaanbod: niet alle leerlingen uit deze gemeenten
gaan in hun eigen gemeente naar school maar kiezen voor een opleiding elders (in de regio). Zo
gaat een groot deel van de leerlingen uit Leidschendam-Voorburg naar ROC Mondriaan in Den
Haag. Dus niet alleen voor werk maar ook voor het onderwijs zijn de inwoners van Zoetermeer
en Leidschendam-Voorburg aangewezen op hetgeen de scholen in omliggende gemeenten
te bieden hebben en andersom. Voor het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt zal dus ook naar het bedrijfsleven en het onderwijsaanbod buiten de eigen gemeentegrens gekeken moeten worden. In dit hoofdstuk bekijken we de situatie dan ook zoveel
4 Bron: Rabobank.

mogelijk vanuit dit regionale perspectief.
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Toenemende werkloosheid
In januari 2012 stonden bij het UWV in Zoetermeer 4.043 niet werkende werkzoekenden (nww)
ingeschreven en in Leidschendam-Voorburg 2.403. In Zoetermeer is het aantal werklozen ten
opzichte van vorig jaar met 7,2% toegenomen. In Leidschendam-Voorburg bedraagt de toename van het aantal werklozen in deze periode meer dan 27%. Gemiddeld nam het aantal nietwerkende werkzoekenden in de regio Haaglanden toe met ruim 10%. Figuur 3.1 laat zien hoe
het aantal niet-werkende werkzoekenden verdeeld is over de verschillende leeftijdsklassen en
over de duur van de werkloosheid. Hieruit blijkt dat in Leidschendam-Voorburg zich relatief veel
jongeren bevinden onder de niet-werkende werkzoekenden. Bovendien gaat het hier relatief
vaak om langdurig werklozen (meer dan een half jaar). In Zoetermeer bevinden zich juist veel
ouderen (≥ 45 jaar) onder de niet-werkende werkzoekenden.

Figuur 3.1 Nww naar leeftijd en duur niet werkend (januari 2012)
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Bron: UWV Werkbedrijf, bewerking Rabobank
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B
 ijvoorbeeld metaalarbeiders, conciërges,

Discrepantie grootst bij laaggeschoolde beroepen

bouwvakkers, verko-

Eind januari 2012 stond bijna 33% van de niet-werkende werkzoekenden in Haaglanden inge-

pers en chauffeurs.

schreven met een beroep op lager niveau5. Ruim 28% stond ingeschreven met een beroep op

6	Bijvoorbeeld productie-

elementair niveau6, een kwart op middelbaar niveau7 en bijna 14% op hoger niveau (hbo/wo).

medewerkers, vakken-

Van de totale groep niet-werkende werkzoekenden zocht op dat moment ruim 26% werk in

vullers en interieur-

de verzorgende en dienstverlenende beroepen, nog eens 26% in de technische- en industrie-

verzorgers.

beroepen en ruim 23% in de economisch-administratieve beroepen. Vergeleken met een jaar

7	Bijvoorbeeld laboran-
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eerder is het aantal niet-werkende werkzoekenden met een elementair, een lager of met een

ten, verplegers, bakkers,

middelbaar beroep met 11 tot 12% toegenomen. Het aantal nww met een hoger- of weten-

secretaresses en boek-

schappelijk beroep is in deze periode met 1,5% toegenomen.

houders.

Verder blijkt dat ongeveer 63% van de niet-werkende werkzoekenden in Haaglanden geen
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startkwalificatie heeft8. Dat is de groep met basisonderwijs, vmbo of mbo-1 als hoogste afgeronde opleiding in het totale bestand niet-werkende werkzoekenden. De groep middelbaar
opgeleiden heeft een aandeel van 18%. Het aandeel van de hoogopgeleiden (hbo/wo) binnen
de groep niet-werkende werkzoekenden bedraagt 14%9.
Jeugdwerkloosheid loopt op
Het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren (jonger dan 27 jaar) bedraagt in Leidschendam-Voorburg 370 en is hiermee tussen april 2011 en april 2012 met maar liefst 52% toegenomen. In Zoetermeer zijn 426 niet-werkende jongeren op zoek naar werk. Dit aantal is vorig jaar
met 44% toegenomen. In Haaglanden totaal nam vorig jaar het aantal niet-werkende werkzoekende jongeren toe met 12%.
Jongeren hebben meer kans op werk als hun opleiding aansluit op de beroepspraktijk. Voldoende stageplaatsen en leerbanen zijn daarbij onmisbaar. Het totale aantal leerbedrijven in
Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer is, evenals in de regio Haaglanden, vorig jaar iets toegenomen. De beschikbaarheid van stageplaatsen en leerbanen varieert sterk per branche en
opleidingsniveau. De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en UWV
WERKbedrijf geven hiervan een beeld in de publicatie ‘Basiscijfers Jeugd’10
Voortijdige schoolverlaters
De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt wordt bemoeilijkt op het moment dat een
leerling niet over een startkwalificatie beschikt. Jaarlijks verlaten duizenden Nederlandse jongeren hun school zonder diploma. Zij maken daardoor nauwelijks kans op geschoold werk.
Onderstaande figuur laat de ontwikkeling van het aantal voortijdige schoolverlaters (vsv’ers)
zien in Nederland, Haaglanden en in de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg.
In de regio Haaglanden ligt het aandeel vsv’ers beduidend hoger dan gemiddeld in Nederland.
Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg hebben met minder vsv’ers te maken dan gemiddeld
in de regio Haaglanden. Over de hele linie zien we sinds 2005 een daling van het aandeel vsv’ers
in alle regio’s.
8 	Een startkwalificatie
hebben is officieel het

Opvallend is dat de gemeente Zoetermeer in het schooljaar 2009/2010 te maken heeft gehad

afgerond hebben van

met een forse toename van het aandeel vsv’ers. Het daarop volgende jaar is dit echter weer

een opleiding op mini-

ruimschoots teruggebracht. Leidschendam-Voorburg heeft vorig jaar te maken gehad met een

maal mbo-2 niveau.

toename van het aantal vsv’ers.

9	Bron: Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie. UWV, januari
2012.
10	Bron: Basiscijfers Jeugd
(van de jeugdwerkloosheid, stageplaatsen- en
	leerbanenmarkt regio
Haaglanden), juni 2012.
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Figuur 3.2 Aandeel voortijdige schoolverlaters (VO + mbo)
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Het (demissionair) kabinet heeft de doelstelling voor het tegengaan van voortijdige schooluitval aangescherpt. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters mag in 2016 nog maar maximaal
25.000 zijn. Zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie (een diploma op minimaal havo-,
vwo- of mbo2-niveau): dat is in de eerste plaats goed voor de jongere zelf. Jongeren met een
startkwalificatie komen vijf keer minder vaak voor in criminaliteitscijfers. Ze vinden ook beter
hun weg op de arbeidsmarkt: de kans op werkloosheid is voor jongeren zonder startkwalificatie
twee keer zo hoog. Bovendien dragen goed opgeleide arbeidskrachten bij aan economisch
herstel.

3.4.

De arbeidsmarkt in Haaglanden

Werkgelegenheid Haaglanden
In 2013 zal het aantal banen in de regio Haaglanden licht stijgen, maar omdat de beroepsbevolking harder stijgt, zal het aantal werklozen in 2013 toenemen. Dit jaar stijgt het aantal werkzoekenden ook. Dat blijkt uit de Arbeidsmarktprognose van UWV. De stijging van de beroepsbevolking komt vooral door het groeiend aantal ouderen en vrouwen dat wil gaan werken. Het
aantal geregistreerde werkzoekenden in Haaglanden neemt dit jaar met 17% en in 2013 met 7%
toe tot 44.400. Landelijk neemt het aantal geregistreerde werkzoekenden iets minder sterk toe.
De voorspelling is gebaseerd op meest recente macro-economische cijfers van het Centraal
Planbureau (CPB). Het CPB gaat uit van een economische krimp van 0,75% in 2012 en een groei
van 1,25% in 2013. De verwachte economische groei heeft tot gevolg dat het aantal banen in
Nederland in 2012 met 0,5% en in 2013 met 0,1% krimpt. In Haaglanden wordt, in tegenstelling
tot landelijke verwachte ontwikkelingen, in 2013 een lichte groei van 0,2% verwacht. Voor 2012
16

wordt een daling van 0,5% verwacht.
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Openbaar bestuur is de grootste krimpsector. Zorg en welzijn is twee jaar achtereen de omvangrijkste groeisector. Andere sectoren waarvoor de prognoses volgend jaar een positieve
ontwikkeling aangeven zijn de specialistische zakelijke dienstverlening, het onderwijs, de informatie & communicatie, de horeca en de groothandel. In de landbouw en visserij, de industrie,
de bouw en de financiële dienstverlening wordt in 2013 een krimp verwacht.
In de regio Haaglanden neemt de bevolking in de leeftijd van 15 tot 65 jaar nog niet af. Voor
2013 wordt een groei met 0,6% verwacht. In geheel Nederland neemt deze bevolkingscategorie licht af. Door deze bevolkingsgroei en een bescheiden stijging van deelname aan arbeid
(participatiegraad), zal de beroepsbevolking in Haaglanden groeien tot 485.600 personen in
2013.
Arbeidsmarktkansen
Gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV zien bij de bemiddeling van werkzoekenden
vooral kansen in de sectoren handel, dienstverlening, zorg en tuinbouw. Bij de handel gaat
het dan om het brede pallet van detailhandel, grootwinkelbedrijven, groothandel en opslag/
vervoer.
Binnen de dienstverlening bieden sectoren als schoonmaak, beveiliging en horeca/catering
kansen. De zorg kent een bovengemiddelde groei. Deze sector krijgt te maken met de gevolgen van vergrijzing van de samenleving én van het eigen personeel. Nieuwe instroom is nodig,
vooral op niveau 3 en 4. De tuinbouw biedt traditioneel veel seizoenswerk, maar als gevolg
van technologische ontwikkelingen ontstaat ook meer vraag naar technisch en hoger opgeleid
personeel.
Sectoren met veel minder kansen zijn op dit moment de overheid, bouw en industrie. In deze
regio is veel overheidspersoneel werkzaam. Zowel op rijks- als op gemeentelijk niveau is sprake
van een krimp in het personeelsbestand zodat er voorlopig weinig instroommogelijkheden
zijn. In de (nieuw)bouw en industrie zorgt de economische teruggang voor minder vraag. Deelsectoren bieden wel mogelijkheden zoals het verbouwings- en onderhoudswerk. Als de economie aantrekt, zal de vraag naar goed geschoold personeel in de bouw en de industrie naar
verwachting weer toenemen11.
Verwachte krapte en kwalitatieve mismatch
Hoewel het in de huidige laagconjunctuur (met afnemende werkgelegenheid en toenemende
werkloosheid) maar moeilijk voor te stellen is, bestaat er een serieuze kans dat de Nederlandse
economie op termijn te maken krijgt met een situatie waarbij het arbeidsaanbod te kort zal
schieten. In welke sectoren en branches er problemen ontstaan, ligt aan de combinatie van
11	Bron: Basiscijfers Jeugd

economische groei en vergrijzing. In verschillende deelsegmenten van de arbeidsmarkt zul-

(van de jeugdwerkloos-

len er tekorten optreden. Voor ondernemers kan dit een rem op hun groeiambities en een

heid, stageplaatsen- en

bedreiging voor de continuïteit van hun bedrijf betekenen. Figuur 3.3 geeft de verwachte ont-

leerbanenmarkt regio

wikkeling van de beroepsbevolking en van het aantal 65-plussers in de gemeenten Leidschen-

	Haaglanden), februari

dam-Voorburg en Zoetermeer vergeleken met de regio Haaglanden en Nederland. In beide

2012.

gemeenten neemt de beroepsbevolking tot 2030 met ongeveer 5% af. In 2030 zijn er dus min-

17

De Kracht van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer

der mensen beschikbaar om de economie draaiende te houden en om de toenemende groep
ouderen te ‘verzorgen’. Het aantal 65-plussers zal in deze periode immers toenemen. Met name
Zoetermeer staat een forse vergrijzing te wachten. Het aantal 65-plussers zal hier de komende
20 jaar ongeveer verdubbelen.

Figuur 3.3 Ontwikkeling 65-plussers en beroepsbevolking tot 2030
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Bron: Primos 2011, bewerking Rabobank

Het RPA Haaglanden verwacht regionaal vooral een risico op krapte in de transportsector, de
tuinbouw, de zorg, het onderwijs en bij de overheid. Verder zijn ook voor technische beroepen
in het algemeen lastig mensen te vinden. Bovendien is sprake van een kwalitatieve mismatch
tussen vraag en aanbod als gevolg van opleidingsniveau. Bedrijven vragen in veel gevallen
minimaal mensen met middelbaar of hoger onderwijs terwijl het regionale aanbod voor het
grootste deel uit lager opgeleiden bestaat.12
Arbeidsmarkt en onderwijs zijn dan ook nauw met elkaar verbonden. Een toename van de
werkgelegenheid zorgt niet per definitie voor een afname van de werkloosheid. Het onderwijs
moet zorgen voor voldoende gekwalificeerde en competente mensen waar de arbeidsmarkt
om vraagt. Vergrijzing, ontgroening en een toename van de vraag naar (hoger) gekwalificeerd
personeel blijven ook in minder economische tijden van invloed op de vraag naar arbeid. Terwijl vooral laagopgeleiden het gevaar lopen werkloos te worden en te blijven door een tekort
aan laaggeschoold werk, dreigt er ook een groeiend tekort aan beschikbare werknemers op
12	Bron: De kracht van

mbo+ en hbo-niveau.

sociaal ondernemen in
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Zoetermeer en Leidschen-

3.5.

dam-Voorburg.

De problematiek in Vlietstreek-Zoetermeer

In het onderzoek is een aantal interviews gehouden met personen die betrokken zijn bij de ar-

Rabobank, 2011.

beidsmarkt in Vlietstreek-Zoetermeer. Aan hen is onder andere gevraagd waar de kwalitatieve
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discrepanties op de arbeidsmarkt zich bevinden en waar de mogelijkheden liggen om deze aan
te pakken. Deze paragraaf geeft een overzicht van de ideeën die hierover in de regio bestaan.
Sectorale aansluiting
Hoewel bepaalde bedrijven in de regio wel te maken hebben met een tekort aan technisch
personeel is dit probleem in deze regio vanwege de sectorstructuur minder dan elders. Wel
heeft de zorgsector in Vlietstreek-Zoetermeer te maken met de problematiek die ook landelijk
voor deze sector geldt.
Over het algemeen sluit het onderwijsaanbod (richtingen) in de regio redelijk goed aan bij
de samenstelling van het bedrijfsleven in de regio. Het ID-college geeft dan ook aan altijd de
marktrelevantie te toetsen alvorens het met een opleiding start. Wel wordt geconstateerd dat
bepaalde opleidingen voor veel aanbod zorgen terwijl hiervoor niet de vraag aanwezig is. Daar
tegenover staat dat voor bepaalde richtingen (zoals facilitaire dienstverlening) juist geen scholing aanwezig is. Daarnaast is er een tekort aan leerwerkplekken. Dit speelt momenteel met
name bij conjunctuurgevoelige bedrijven zoals de bouw. BBL’ers moeten een leerwerkplek hebben bij een gecertificeerd leerwerkbedrijf voordat ze aan de opleiding kunnen beginnen.
Hoewel er enerzijds een belangrijke rol voor het onderwijs ligt om te zorgen voor afstemming
van aanbod op de vraag, ligt er ook een belangrijke rol voor het bedrijfsleven. Bedrijven zullen
een duidelijke visie moeten hebben op de lange termijn vraagontwikkeling naar arbeidskrachten. Met name bij het MKB ontbreekt deze visie vaak wat het moeilijk maakt voor gemeenten
en onderwijs om daar het beleid op af te stemmen.
Aansluiting niveau
Behalve de sectorale (kwantitatieve) aansluiting tussen aanbod en vraag van arbeid zal in een
goed functionerende arbeidsmarkt ook het niveau van onderwijs en functie op elkaar moeten aansluiten. In dit hoofdstuk is reeds gebleken dat dit vaak niet het geval is in VlietstreekZoetermeer. Dit lijkt een groter probleem te vormen dan alleen de sectorale aansluiting. Zo
bevindt zich in Zoetermeer veel ICT mbo-geschoold personeel terwijl bedrijven in Zoetermeer
juist vragen naar ICT-personeel op hbo+ niveau. Ook in de zorg kampt men met een gebrekkige
aansluiting van het niveau van vraag en aanbod: er is veel aanbod op niveau 2 terwijl de vraag
vanuit de sector ligt bij niveau 3/4. Een mogelijke (deel)oplossing voor bedrijven is jobcarving
waarbij men het personeel die werkzaamheden binnen het bedrijf laat doen die passen bij het
betreffende functieniveau. Daarnaast zouden onderwijsinstellingen doorleren meer moeten
stimuleren en zou er meer aandacht moeten zijn voor het doorontwikkelingen van medewerkers in de zorgsector.
Competenties
Behalve de aansluiting van de feitelijke opleiding en het opleidingsniveau met de behoefte van
het bedrijfsleven, hebben bedrijven ook te maken met leerlingen of medewerkers van wie de
competenties onvoldoende aansluiten bij de dagelijkse praktijk van het bedrijf. Bedrijven moeten dan nog veel doen om de medewerker of leerling geschikt te maken voor zijn functie. Er
klinken dan ook vaak geluiden dat het onderwijs onvoldoende op de hoogte is van het reilen en

19

De Kracht van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer

zeilen in het bedrijfsleven. Voor het onderwijs ligt er een uitdaging om vanuit dit perspectief de
aansluiting met het bedrijfsleven te vergroten. Hiertoe worden in Vlietstreek-Zoetermeer al de
nodige initiatieven ondernomen (gastcolleges, docentstages etc.). Daarnaast zal het onderwijs
meer aandacht moeten besteden aan ondernemerschap. Gezien het gebrek aan bedrijfsopvolging in bepaalde sectoren en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (waar steeds meer van
flexibele krachten gebruik wordt gemaakt) wordt het voor leerlingen steeds belangrijker om,
behalve over inhoudelijke kennis en vaardigheden, ook over ondernemerschapsvaardigheden
te beschikken.
Rollen
In de interviews is gevraagd naar de mogelijkheden om de aansluiting tussen het onderwijs
en het bedrijfsleven te vergroten en wie daarin welke verantwoordelijkheid heeft. Samengevat
komen de ideeën op het volgende neer:
n

Het onderwijs zou transparanter moeten zijn.

n

Bedrijven en onderwijs moeten de dialoog aangaan en elkaars taal leren spreken.

n	De

aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt moet regionaal worden opgepakt. Maar

ook alleen de twee gemeenten kunnen meer samenwerken.
n	Er moet sprake zijn van één sterke trekker die beide werelden kent en op een actieve wijze

de aansluiting tot stand weet te brengen.
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4. Initiatieven in de regio
Het onderwerp en de problematiek rondom de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is niet nieuw. In de regio Haaglanden, en specifiek de gemeenten LeidschendamVoorburg en Zoetermeer, is in de loop van de jaren al een groot aantal initiatieven genomen om onderwijs en bedrijfsleven met elkaar te verbinden. Dit hoofdstuk geeft een
overzicht van de verschillende samenwerkingsverbanden en projecten die in dit kader
zijn opgezet. Het overzicht vormt slechts een greep uit alles wat er op dit terrein wordt
ondernomen.

4.1.

Regio Haaglanden

CBO
Samen met regionale arbeidsmarktpartijen werkt het RPA Haaglanden aan een betere aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs in de regio Haaglanden. Dit doet het RPA bijvoorbeeld
met het Contactcentrum Bedrijfsleven Onderwijs (CBO). Het CBO is een adviesorgaan van de
Kamer van Koophandel (KvK) en slaat een brug tussen onderwijs en bedrijfsleven. In het bestuur
van het CBO zijn vmbo, mbo, MKB, KvK en de sectoren agrobusiness, industrie, bouwnijverheid,
zakelijke dienstverlening en de zorg vertegenwoordigd. Vertegenwoordigers uit beide werelden (onderwijs en bedrijfsleven) wisselen in deze ´denktank´ hun ideeën, wensen en ervaringen
uit. Met de kennis en inzichten die dat oplevert, brengt het CBO adviezen uit aan bedrijfsleven
en onderwijs in regio Haaglanden.
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Bekijkjetoekomst.nu

De website bekijkjetoekomst.nu is medio september 2011 online gegaan. Het doel van de
website is het voorkomen van schooluitval en het verbeteren van de doorstroming van
vmbo- en havo-onderwijs naar vervolgopleidingen in het mbo- en hbo-onderwijs. Bekijkjetoekomstnu.nl helpt zowel vmbo- en havo-leerlingen als mbo- en hbo-studenten in de
regio Haaglanden bij het kiezen van een opleiding of stage. Ook scholen en bedrijven in
de regio kunnen op deze website terecht. Alle informatie over opleidingen, beroepen en
stages is op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier samengebracht.
Elke bezoeker krijgt de mogelijkheid een eigen profiel aan te maken. Persoonlijke gebruikersinformatie wordt dan direct opgeslagen. Ook wordt de mogelijkheid geboden informatie te delen met behulp van sociale media. Daarnaast kunnen werkgevers zich uitgebreid profileren en hun stagemogelijkheden aangeven. Gevolg daarvan is dat een snelle
match tussen vraag en aanbod kan plaatsvinden.
Bekijkjetoekomstnu.nl is een initiatief van gemeenten in de regio Haaglanden en wordt
ondersteund door werkgroepen uit het vmbo-, mbo- en hbo-onderwijs, kenniscentra,
SOB’s en de betrokken gemeenten. Het beheer van de website is in handen van Spirit4you
(samenwerkingsverband tussen het vmbo en mbo in de regio Haaglanden).
In 2011 en 2012 organiseert Spirit4you een serie workshops voor scholen en bedrijven over
het gebruik van deze website. Ook ouders worden via de scholen hierbij betrokken. Daarnaast vindt twee keer per jaar een evaluatie van en rapportage over deze website plaats
naar gemeenten en schoolbesturen in de regio Haaglanden.

Geslaagd in het vak
Ook in Den Haag kan de aansluiting van het onderwijs en de arbeidsmarkt beter. Zo worden
de inwoners steeds ouder, zijn er personeelstekorten in de zorg en kampt het onderwijs steeds
vaker met lerarentekorten. Bovendien hebben onvoldoende mensen interesse voor techniekonderwijs, terwijl de sector techniek en de samenleving juist wacht op technisch goed opgeleide mensen. Om deze problemen aan te pakken heeft de gemeente Den Haag eind 2011 het
actieprogramma ‘Geslaagd in het vak’ opgezet waarin de kansen in de regio Haaglanden in
zeven speerpunten zijn gebundeld:
1. Leren en werken in de techniek aantrekkelijk maken
2. Personeelstekorten in de zorg aanpakken
3. Personeelstekorten in het onderwijs aanpakken
4. Kansrijke clusters Vrede & Recht versterken via onderwijs
5. Ondernemerschap stimuleren via onderwijs
6. Jongeren helpen met een goede loopbaanstart
7.

Stimuleren van dynamiek op de arbeidsmarkt

Hoewel het een initiatief van de gemeente Den Haag betreft, wordt het actieprogramma
ondertussen ook ondersteund en uitgerold door RPA Haaglanden. De speerpunten vormen
22

de ambitie voor de komende drie jaar. Het doel is dat sectoren met personeelstekorten meer
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(jonge) mensen aan zich weten te binden, opkomende sectoren kunnen groeien dankzij bijpassend onderwijs, meer mensen de stap naar ondernemerschap zetten, de in- en doorstroom op
de arbeidsmarkt groter wordt en meer jongeren succes hebben op hun route naar hun eerste
baan en meer mensen die nog buiten het arbeidsproces staan succesvol worden bijgeschoold
en een baan verwerven. Het resultaat moet zijn dat meer mensen bekwaam en gemotiveerd
een vak uitoefenen dat bij hen past. Hierin hebben werkgevers, werknemers en het onderwijs
een rol te vervullen.
Regioregisseur
De RegioRegisseur werd in 2001 op initiatief van MKB Nederland opgericht met als doelstelling de aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te verbeteren. De RegioRegisseur
heeft in korte tijd een uitgebreid netwerk opgezet en zijn basis verbreed: naast De Haagse
Hogeschool en MKB Nederland participeren tegenwoordig ook ROC Mondriaan, de TU Delft
en VNO-NCW.
Haaglanden is een regio met een enorme dichtheid aan kennisinstituten met een internationale reputatie, zoals de TU Delft, TNO, Deltares en Estec. Maar ook instellingen als het European
Patent Office, het Vredespaleis en het Internationaal Gerechtshof zetelen in deze regio. Een uitstekende basis voor het verder uitbouwen van een concurrerende kenniseconomie. De RegioRegisseur heeft als missie om innovatie binnen de regio te stimuleren door het koppelen van
grensverleggende kennis van de diverse instellingen aan het bedrijfsleven. Maar ook door de
13	Bron:
www.regioregisseur.nl.

praktijkervaringen van het bedrijfsleven in te zetten in het onderwijs. De RegioRegisseur doet
dit door praktische dienstverlening en advisering.13
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Leercultuur in het MKB

MKB Nederland heeft onder de projectnaam Excelleren.nu tussen augustus 2010 en december 2011 uitvoering gegeven aan de Stimuleringsmaatregel Leercultuur in het MKB.
MKB Nederland heeft daarbij gekozen voor een aanpak waarbij de hulpvraag van de ondernemer centraal staat en gebruik wordt gemaakt van een laagdrempelige benadering:
‘leren op de werkvloer’. Samen met 14 mkb-brancheorganisaties is een project opgezet
waarbij ruim 690 ondernemingen zijn geholpen om leren en ontwikkelen op een hoger
plan te brengen. De 14 branches hebben de ruimte gekregen om hun eigen accenten te
plaatsen binnen vooraf bepaalde kaders. Door Excelleren.nu is een aanpak en een reeks
instrumenten ontwikkeld die worden aangeboden aan ondernemers. De aanpak bestaat
uit een combinatie van ‘virtueel’ én persoonlijk contact. Virtueel contact vindt plaats via
de MKB Servicedesk, de drukst bezochte website voor mkb-ondernemers. Dit wordt aangevuld met een fysieke aanwezigheid tijdens de diverse Ondernemerscongressen (Week
van de Ondernemer, Zakenfestivals en Regionale ondernemerscongressen).
Excelleren.nu is zeer succesvol gebleken. Dit blijkt in de eerste plaats uit het feit dat MKB
Nederland en haar partners erin geslaagd zijn om een grote groep mkb-ondernemers, te
adviseren. Het betrof weliswaar een gratis advies, maar vergde van de ondernemer en zijn
medewerkers een forse tijdsinvestering. Dit is traditioneel een struikelblok bij projecten
die verder gaan dan onderwerpen waarbij ondernemers een direct (bedrijfseconomisch)
belang hebben. Uit de monitor van de deelnemende bedrijven blijkt dat informele scholing van groot belang is voor de ontwikkeling van de onderneming en de werknemers.
De deelnemende ondernemers blijken in zeer grote mate tevreden over de advisering en
positief verrast over de mogelijkheden die zij zelf hebben om met leren en ontwikkelen
verder te gaan.
Daarnaast blijkt een aantal brancheorganisaties (bijvoorbeeld Koninklijke Metaalunie,
CBW Mitex, Frugi Venta, Uneto VNI) de projectaanpak als inspiratiebron te gebruiken voor
de manier waarop zij hun eigen leden adviseren over thema’s. Denk hierbij aan directe advisering aan ondernemers, high trust benadering, vraaggestuurde projecten en gebruik
van instrumenten die in het kader van het project zijn ontwikkeld.
Bron: SER-advies: Aangrijpingspunten voor toekomstgerichte scholingsmarkt.

Spirit4You
Spirit4you is een samenwerkingsverband tussen het vmbo en mbo in de regio Haaglanden.
Beide onderwijssectoren beogen de door- en instroom naar het mbo te bevorderen en de uitval in het vmbo en mbo te verminderen. Spirit4You heeft een programmalijn die is gericht op
loopbaanoriëntatie ter preventie van voortijdig schoolverlaten. Bij deze programmalijn wordt
uitgegaan van een ‘trechter-keuzemodel’ voor leerlingen: vanaf leerjaar 2 vmbo maken leerlingen zo breed mogelijk kennis met de beroepen en bedrijvenwereld en de opleidingsmo24
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voor stap zicht op hun eigen wensen en mogelijkheden ten aanzien van hun toekomst en de
opleiding die daar het beste bij past. Hun ouders worden intensief betrokken bij dit proces. TLleerlingen krijgen in de bovenbouw extra aandacht. Via onder andere bekijkjetoekomstnu.nl,
de mbo-gids en Spots on Jobs komen vmbo-leerlingen bij het proefstuderen en de open dag
op het mbo: de weg naar de juiste opleiding. Om dit goed te realiseren is ook scholing nodig
voor docenten: op welke manier wordt het aanbod op de beste manier verzorgd, hoe worden
arbeidsmarktrelevante gegevens verwerkt in het aanbod en op welke wijze kunnen ouders constructief betrokken worden bij de loopbaan van hun kind.

4.2.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

In de gemeente Leidschendam-Voorburg zet het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt zich in voor een beter sociaal-economisch klimaat in de gemeente. Het platform wil
voorwaarden voor werkgelegenheid creëren, meer mensen aan het werk helpen en leren en
ondernemen stimuleren.
De gemeente heeft economie als speerpunt benoemd en wil een integrale impuls geven op
het gebied van onderwijs, economie en arbeidsmarkt in samenwerking met het bedrijfsleven.
Het bedrijfsleven wenst ook een meer integrale aanpak en wil graag intensiever meedenken
en -doen. Dat betekent meer ruimte voor het bedrijfsleven voor het nemen van verantwoordelijkheden en het ontwikkelen van activiteiten, naast de rol als klankbord voor de gemeente.
Voor de gemeente betekent dit betere integrale afstemming en stroomlijnen van verschillende
organisatieconstructies. Maar ook het verdiepen, verbreden en integreren van kennis, het definiëren van de rol van de gemeente en het vertalen daarvan in (economisch) beleid en projecten.14
Het Actieplan 2011 van het Platform heeft concrete resultaten opgeleverd. Zo leverde het actieplan innovatie een top 5 kansrijke innovaties op het gebied van zorg en welzijn op. Het platform
heeft een nieuw actieplan voor 2012 ontwikkeld onder andere rond de thema’s aansluiting van
onderwijs en arbeidsmarkt en zorginnovatie. De top 5 innovaties op het gebied van zorg en
welzijn bieden kansen om invulling te geven aan de ambities van de betrokken organisaties.
Het aanbod van opleidingen kan beter aansluiten op de behoeften van lokale werkgevers. De
mogelijke vestiging van een Ondernemersacademie biedt scholieren en starters de mogelijkheid om te leren ondernemen.15

14	Bron: Website gemeente
LeidschendamVoorburg.
15	Bron: Website gemeente
LeidschendamVoorburg.
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Actieplan onderwijs-arbeidsmarkt  

Het Platform Economie, Onderwijs & Arbeidsmarkt in Leidschendam-Voorburg bestaat
uit bestuurders en vertegenwoordigers van overheidsinstanties en het bedrijfsleven die
zich samen inzetten voor een beter sociaal-economisch klimaat in de gemeente. Het
doel is om banen te creëren, meer mensen aan het werk te helpen en het leren en ondernemen te stimuleren. Vanaf maart 2012 worden de activiteiten van het voormalige SOB in
Leidschendam-Voorburg belegd bij het Platform Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt.
De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is één van de thema’s waarop de leden
van het Platform in 2012 gezamenlijk willen inzetten.
Het Platform heeft in mei 2012 een workshop georganiseerd over de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in Leidschendam-Voorburg. Het doel van de workshops was om in
klein verband te komen tot een actieplan voor 2012. De Platformleden wethouder Saskia
Bruines en Otto Jelsma (voorzitter College van Bestuur ID-College) zijn als trekkers van dit
thema samen verantwoordelijk voor het actieplan onderwijs-arbeidsmarkt 2012.
Tijdens de workshops is een aantal concrete acties geformuleerd:
n

Ondernemers voor de klas

n

Uitstroom helpt instroom

n

Jongeren op bedrijfsbezoek

n

Docenten lopen stage

n

Stagekalender 2013 onderwijs en bedrijven

n

Verkenning realisatie Ondernemersacademie

n

Spoedcursus omgangsvormen instroom

n

MKB nodigt leerlingen uit om te (leren) netwerken

Bij de uitvoering van deze acties worden meerdere partijen betrokken. Als input voor de
workshop stond het gedachtengoed uit het SOB en de Top 5 innovaties zorg & welzijn
centraal. In het actieplan zorginnovatie worden ook acties uitgevoerd waarin een koppeling wordt gelegd tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

4.3.

Gemeente Zoetermeer

In de gemeente Zoetermeer zet een unieke brede samenwerking tussen het bedrijfsleven en
de gemeente zich via SEA 2010-2014 in om het ondernemersklimaat in de gemeente te verbeteren, de werkgelegenheid te vergroten, het aantal uitkeringsgerechtigden te verlagen en de
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. Een van de projecten waaraan
SEA 2010-2014 werkt, is het SOB (Samenwerkingsverband Onderwijs en Bedrijven). De hoofddoelstelling van het SOB is om de relatie tussen het onderwijs en het bedrijfsleven te verbeteren. Zij probeert lokale ondernemers en lokale scholen beter met elkaar te laten samenwerken.
De doelstellingen voor de komende programmaperiode zijn:

16	Bron: website gemeente
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n

verbreding mbo-opleidingsaanbod

n

creëren van stageplekken voor BOL- en BBL-opleidingen

n

verbeteren doorstroom mbo-hbo

n

uitbouwen hbo ICT16
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Het SOB richt zich op ondernemers die geen contact met het onderwijs (meer) hebben en op
opleidingen die nauwer willen samenwerken met bedrijven in de buurt. Vanaf 2010 maakt het
SOB onderdeel uit van de SEA.

Bestaande arbeidsmarktinitiatieven en -projecten in Zoetermeer

Ondernemend Zoetermeer Onderwijs Netwerk (OZON)
Netwerk van ondernemers, RVOZ, winkeliersvereniging Stadshart, JCI, Kamer van Koophandel, ONC, SC, diverse scholen voor primair en hoger onderwijs en mbo met als doel
om het onderwijs in (de regio) Zoetermeer ondernemender te maken. Er wordt een breed
netwerk opgebouwd van ondernemende bedrijven en instellingen die de borging van
het ondernemend onderwijs ook na het project kunnen garanderen.
CARE-ID-project
Denktank voor de afdeling Zorg en Welzijn voor het ID College met als doel een betere
afstemming te realiseren tussen het onderwijs en de praktijk. Basisonderwijs, vmbo-onderwijs en gezondheidszorg participeren in dit project.
De Ondernemersacademie
Het ID College biedt de Ondernemersacademie waarbij leerlingen al lerend hun eigen
bedrijf kunnen starten. Diverse ondernemers hebben geparticipeerd in een klankbordgroep om samen met het ID College de opleiding vorm te geven. Tijdens de opleiding
worden de leerlingen begeleid door ervaren ondernemers.
Bedrijfsbezoeken
SOB organiseert bedrijfsbezoeken voor leerlingen en docenten. Een voorbeeldproject is
de Bedrijvencarrousel Zoetermeer waarbij groepen vmbo’ers een vaste groep bedrijven
bezoeken voor kennismaking en oriëntatie. Hierbij is speciale aandacht voor techniek.

Ook heeft het SEA het SEBO-keurmerk in het leven geroepen. Dit keurmerk is bedoeld voor
bedrijven die zich inzetten om het ondernemersklimaat te verbeteren, de werkgelegenheid
te vergroten en het aantal uitkeringsgerechtigden te verminderen. SEBO staat voor Sociaal
Economisch Betrokken Ondernemen. Ondernemingen met een SEBO-keurmerk voeren actief
personeelsbeleid gericht op het vormen van een afspiegeling van de samenleving. De deelnemende partijen van de SEA Zoetermeer, verenigd in het Sociaal Economisch Platform (SEP),
controleren of een onderneming aan de criteria voldoet om in aanmerking te komen voor het
SEBO-keurmerk.
Ten slotte heeft de gemeente Zoetermeer samen met ondernemers het initiatief genomen tot
Werktop Zoetermeer. In dit initiatief is de gezamenlijke missie om zoveel mogelijk Zoetermeerders aan het werk te krijgen. Dat gebeurt met een vernieuwende aanpak, waarin co-creatie
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centraal staat. Ondernemers laten mensen die aan de slag willen re-integreren op de werkvloer.
De gemeente faciliteert de bedrijven daarbij door hen onder meer het regelwerk uit handen
te nemen.

De innovatiefabriek

De Innovatiefabriek is een concept waarin community-vorming rondom het ICT-innovatiecluster in Zoetermeer centraal staat. De Innovatiefabriek stimuleert kennisontwikkeling,
kennisuitwisseling en samenwerking tussen innovatieve ICT-bedrijven onderling en ICTonderwijs. De Innovatiefabriek faciliteert dit door zowel een fysieke ontmoetingsplaats
te creëren (Community Space) als verschillende diensten en producten aan te bieden
(Creative Community). Het concept creëert tevens gunstige voorwaarden voor starters uit
de creatieve sector waardoor zij eenvoudiger een eigen bedrijf kunnen beginnen.
In april 2012 hebben de gemeente Zoetermeer, de Haagse Hogeschool en veertien Zoetermeerse ICT-ondernemers een intentieovereenkomst ondertekend om gezamenlijk bij
te dragen aan de realisatie van het concept Innovatiefabriek in gebouw de Leeuwenbrink
aan de Bleiswijkseweg. Met de Haagse Hogeschool zijn deze afspraken ondertussen rond.
De Academie voor ICT & Media Zoetermeer van de Haagse Hogeschool telt 350 studenten. De bedoeling is onder meer om de Academie aan het Bredewater (Meerzicht) vanaf
1 september 2013 te verplaatsen naar ‘de Innovatiefabriek’ in het gebouw de Leeuwenbrink. Dit gebouw moet de verbinding leggen tussen de studenten en ICT-bedrijven die
zich ook in het gebouw kunnen vestigen.

4.4.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg maken deel uit van de Metropoolregio Rotterdam Den
Haag. Deze Metropoolregio moet één van de sterkste regio’s van Europa worden. ‘Vernieuwend
besturen’ is de titel van het plan waarmee de 24 gemeenten uit de Metropoolregio Rotterdam
Den Haag (MRDH) de metropoolregio willen vormgeven. In het plan staan de sterke punten van
de regio genoemd en hoe de regio zich verder kan versterken. Hiervoor zijn drie strategieën
bedacht: het benutten van het ‘daily urban system’17, het investeren in het kennis- en innovatiepotentieel en het voorzieningenniveau. Voor het uitwerken van de drie strategieën zijn er zeven
thema’s (pijlers) op verschillende terreinen. Dit zijn terreinen zoals verkeer & vervoer, economie
& groen en cultuur. Binnen elke pijler werken overheid en partners aan de ontwikkeling van de
metropoolregio. In 2012 moet duidelijk worden wat de metropoolregio precies wil en welke
17	Het functionele samen-

acties daarbij horen.18

spel tussen een centrale
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stad en de hiermee ver-

Onderwijs en arbeidsmarkt

weven randgemeenten.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft een hoge dichtheid aan hoogwaardige kennis-

18	Bron: Website gemeente

instellingen en innovatieve bedrijvigheid. De ambitie van de Metropoolregio is om deze hoog-

Den Haag.

waardige clusters internationaal herkenbaar en concurrerend te presenteren, om zo de verdere
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ontwikkeling en groei ervan te bewerkstelligen. Hiervoor wil de Metropoolregio ook expertise
van over de landsgrenzen aantrekken.
Om zijn internationale concurrentiepositie te versterken, vindt de Metropoolregio het van groot
belang dat onderwijs en arbeidsmarkt op alle niveaus op elkaar aansluiten. Immers, het aantrekken van kenniswerkers op topniveau creëert ook banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Ook het voorzieningenniveau dat de Metropoolregio zijn inwoners wil bieden, moet over de
hele breedte van hoog niveau zijn. Daarbij hoort dat sectoren als gezondheidszorg en onderwijs
goed functioneren, en daarbij passen geen personeelstekorten. Meer in het algemeen geldt dat
de Metropoolregio een passend aanbod aan werknemers nodig heeft – van hoog tot laag.
Een goed en soepel functionerende arbeidsmarkt is de kurk waarop de economie drijft. In de
nabije toekomst wordt de kwaliteit van het arbeidsaanbod nog belangrijker, want die bepaalt of
nieuwe bedrijven en instellingen zich in de Metropoolregio willen vestigen.19
Arbeidsmarktanalyse
De gemeente Den Haag heeft door de Erasmus School of Economics een onderzoek uit laten
voeren naar de ontwikkeling van de arbeidsmarkt in de regio Den Haag. Het onderzoek concludeert onder andere dat in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag regionale praktijkcentra
kunnen zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Deze instellingen
moeten praktijkgerichte scholing bieden aan verschillende groepen, zoals werkenden, werklozen/inactieven en scholieren. Rotterdam en Den Haag kunnen hierin samenwerken om zodoende de aansluiting van onderwijs naar arbeidsmarkt te verbeteren.20

4.5.

Landelijke initiatieven

Vanuit de Rijksoverheid en de Europese Unie lopen ook verschillende initiatieven om de kwalitatieve discrepanties op de arbeidsmarkt te verkleinen. Hieronder worden twee initiatieven
uitgelicht.
Leven lang leren
Het onderwijsprogramma Leven Lang leren van de EU loopt van 2007 tot 2013. Het betreft
een Europees subsidieprogramma dat onderwijs en training ondersteunt in Europa. Leven Lang
Leren wil mensen de kans bieden om in elke fase van het leven onderwijs te kunnen volgen.
Het programma bevordert onderlinge uitwisseling, samenwerking en mobiliteit tussen de onderwijs- en opleidingsstelsels in de Gemeenschap, om te komen tot een kwaliteitsreferentie op
wereldniveau.
De EU wil de volgende doelen bereiken:
n

minder voortijdig schoolverlaters in de EU;

19	Bron: Website Metro-

n

meer gediplomeerden in het hoger secundair onderwijs in de EU;

poolregio Rotterdam

n

meer volwassenen die deelnemen aan leeractiviteiten in de EU;

Den Haag.

n

minder vijftienjarigen in de EU die slecht kunnen lezen;

n

meer bèta-/technisch afgestudeerden in de EU.

20	Bron: MetropoolNieuws. Nr. 10, mei
2011.

Het Nationaal Agentschap Leven Lang Leren voert in Nederland het Leven Lang Leren-pro-
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gramma uit. Het programma is opgebouwd uit verschillende sectorale programma’s voor alle
fases van een Leven Lang Leren: activiteiten op school, op het college, op de universiteit, op de
werkplek en in de gemeenschap.
Makkelijker stapelen
Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben vanaf 1 augustus 2010 de mogelijkheid om door
te stromen naar hogere niveaus. Zo kunnen zij een tweede vmbo-diploma halen wat schooluitval verder moet terugdringen. Vanaf 1 augustus 2010 gelden de volgende maatregelen:
n	Leerlingen

kunnen een tweede vmbo-diploma halen. De scholen worden hierin volledig

bekostigd.
n	Talentvolle

derdejaars vmbo-leerlingen die willen overstappen naar havo 4, hoeven niet

meer te voldoen aan aanvullende toelatingseisen.
n	Leerlingen die zijn gezakt en volwassenenonderwijs gaan volgen, krijgen een volledige ver-

goeding voor schoolboeken.
n	Minderjarige havo-leerlingen die in het reguliere onderwijs hun diploma niet meer kunnen

halen, kunnen dit straks via het volwassenenonderwijs alsnog doen.
In de praktijk blijkt de doorstroming van vmbo-leerlingen echter nog altijd beperkt te zijn.
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Onderwijsplannen Regeerakkoord Rutte-Asscher

Duurzame groei en ontwikkeling
We willen met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen een Techniekpact 2020 afsluiten.
Daarin wordt uitgegaan van het wederzijdse belang van bedrijven en onderwijsinstellingen en de ambities die de sector voor zichzelf formuleert. In het Techniekpact komen ten
minste afspraken over de volgende onderwerpen:
• Transparantie door onderwijsinstellingen en bedrijven voor leerlingen en
		 studenten over de loopbaanperspectieven.
• Het beschikbaar stellen van voldoende stageplekken.
• Verbeteren van de doorstroom door praktisch ingestelde leerlingen een
		 verkorte route door het beroepsonderwijs te bieden.
• Verkennen van mogelijkheden voor aanpassingen van de bekostiging van
		 instellingen voor mbo en/of van meer cofinanciering door bedrijfsleven,
		 waaronder een investeringsfonds voor moderne apparatuur en middelen voor
		techniekopleidingen.
• We verminderen de schooluitval in het technisch onderwijs door betere
		 structurering van dat onderwijs en intensievere begeleiding.
• Het aantal kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven wordt sterk gereduceerd
		 en taken worden ondergebracht bij de Stichting Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven.
Van goed naar excellent onderwijs
• Het leerwegondersteunend onderwijs (LwoO) en het praktijkonderwijs (PRO)
		 worden doelmatiger en gaan vallen onder het gebudgetteerde stelsel van
		 samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs.
• In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gaan we door met actieplan
		 ‘Focus op vakmanschap’, maar op een verantwoord tijdpad. Daarbij betrekken
		 we inkorting en intensivering van de opleidingen en een sterk vereenvoudigde
		kwalificatiestructuur.
• Er komen minder opleidingen en uitstroomprofielen zodat de kwaliteit in
		 het mbo kan toenemen. Kleine opleidingen worden in principe beëindigd.
Bron: Factsheet Regeerakkoord. Divosa, 5 november 2012..

4.6.

Kenniscentra en bedrijfsscholen

Nederland telt zeventien kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Zij werken sectoraal. De kenniscentra brengen onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar en voeren binnen hun
eigen sector de wettelijke taken uit. Zij zijn actief op vele terreinen zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhoud van de kwalificatiestructuur en het afstemmen van
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
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De kenniscentra trekken ook samen op. Stagemarkt.nl en BeroepeninBeeld.nl zijn hiervan goede voorbeelden. Het bureau SBB coördineert de samenwerkingsprojecten van de kenniscentra
en ondersteunt deze.
Sommige kenniscentra hebben een eigen interne bedrijfsschool. Fundeon (voor bouw & infra) is hiervan een voorbeeld. Ook bedrijven kunnen samen met een onderwijsinstelling voor
hun medewerkers een opleiding op maat ontwikkelen. In dat geval worden de werknemers
opgeleid in hun eigen werkomgeving en met hun eigen materialen en machines. Het fenomeen bedrijfsschool lijkt de laatste tijd weer sterk in opkomst te zijn. Met name in sectoren waar
bedrijven als gevolg van vergrijzing zoeken naar een oplossing voor hun personeelsbehoefte.
Personeel met de juiste kennis en vaardigheden kan kennelijk niet zomaar uit de arbeidsmarkt
worden gehaald. De bedrijfsschool is dan vaak een aantrekkelijk alternatief. Voorbeelden van
bedrijfsscholen zijn het Schiphol College en de TechniekFabriek van NedTrain.
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5. Bestaande innovatieve concepten
Uiteindelijk is het de bedoeling om in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer te komen tot een structuur of strategie van waaruit de knelpunten rondom de aansluiting
van onderwijs en arbeidsmarkt kunnen worden aangepakt. Er zijn verschillende voorbeelden van creatieve en innovatieve initiatieven waarmee dit thema in andere regio’s
is opgepakt. Een aantal van deze bestaande innovatieve initiatieven hebben we nader
onderzocht. Het gaat om het Leerpark Dordrecht, Move Yours Skills en het Vakgilde.
Bij deze initiatieven hebben we onder andere gekeken naar de onderscheidende uitgangspunten, de financiering, doelgroepen (zowel aan vraag- als aanbodzijde) en het
resultaat en de effectiviteit ervan. De laatste paragraaf geeft een samenvatting van de
ingrediënten van de drie onderzochte concepten. Uiteindelijk kijken we (in hoofdstuk
zes) in hoeverre deze ingrediënten ook passen binnen de gewenste structuur/strategie
voor Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer.

5.1.

Move your skills

Inleiding
De Rabobank en het ROC hebben de handen ineengeslagen om de studenten rijker onderwijs
aan te bieden. Het resultaat is Move Your Skills: een concept dat de aansluiting met het mbo
verstevigt en dat studenten een innovatieve leerwerkomgeving aanbiedt die echt is en rijk aan
context. Het concept biedt jongeren binnen de ROC’s een wereld vol ervaring, waar verbindingen worden gelegd en ontmoetingen plaatsvinden. Een wereld waarin jongeren zichtbaar en
voelbaar successen boeken, waarin ze leren omgaan met geld, hun blik verruimen, inspiratie
opdoen en zich bewust worden van hun eigen capaciteiten.
Binnen Move Your Skills (MYS) wordt door studenten - onder begeleiding van mensen uit het
bedrijfsleven en het netwerk van een lokale Rabobank - gewerkt aan échte opdrachten. Hierdoor worden studenten zich bewust van hun eigen capaciteiten en voelen ze hoe het is om
succes te behalen. Daarnaast doen studenten inspiratie op voor hun toekomst, leren ze met
geld omgaan en verruimen ze hun blik op de wereld om zich heen. Op deze manier maken
studenten via Move Your Skills kennis met het leven na school. Met Move Your Skills wordt de
student in staat gesteld de theorie in de praktijk te brengen. De studenten worden begeleid
door professionals uit het bedrijfsleven met wie ideeën worden uitgewisseld, producten bedacht en projecten van begin tot eind uitgevoerd.
Werkwijze
Om de jongeren te betrekken/te boeien is het concept opgebouwd in zogenaamde bouwstenen (leerwerkomgevingen), die elk een experience vormen. Enerzijds werken de jongeren
hier vanuit praktijksituaties binnen de context van een onderwijsprogramma, het zogenaamde
leerwerken. Anderzijds participeren de jongeren als de klant of bezoeker die gebruik maakt van
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de producten en diensten, ontwikkeld in de leerwerkomgevingen.
Communication Experience (Media):
Hier ervaren leerlingen hoe communicatie slim en effectief kan worden toegepast. Media biedt
de communicatiekanalen (crossmediaal), zoals tv/video, radio en (mobiel) internet, waarmee
jongeren de theorie in de praktijk kunnen brengen. Een eigen digitaal radiostation dat in het
ROC én thuis te beluisteren valt, behoort tot de opties.
Job Experience (Career Shop):
Een fysieke of virtuele community waar het aanbod van stageplekken wordt geïntegreerd, waar
bedrijven worden benaderd in de regio en waar leerlingen zichzelf leren profileren op de arbeidsmarkt.
Societal Experience (My Town):
Een leerwerkomgeving met het karakter van een projectbureau dat verschillende maatschappelijke onderwerpen adopteert. Gesprekken met leerlingen geven een sterke betrokkenheid bij
maatschappelijke onderwerpen. My Town stimuleert onder andere fundraisingcampagnes en
eigen initiatief.
User Experience (Lounge):
Hier vinden leerlingen een plek om in pauzes of tussenuren samen te komen, te ontspannen
– internet, games, TV en muziek – of te werken. Lounge is een leerwerkomgeving, waarin mogelijk een complementair en niet-bewerkelijk assortiment van snacks wordt aangeboden.
Consumer Experience (Hot Shop):
Hier zie je als leerling nieuwe producten in een wisselend aanbod. Denk aan mode, gadgets,
duurzame energie, food, drinks, en dergelijke. In de Hot Shop diept een groep leerlingen een
product of –categorie uit, doet onderzoek in opdracht van bedrijven, demonstreert of verkoopt.
Leerlingen scherpen hier hun ondernemerstalenten aan, bezoekers worden geïnspireerd om
zich ook kritisch op te stellen als consument.
Locaties
Move your Skills is in het najaar van 2009 als pilot gelanceerd binnen de ROC-vestigingen in
Leiden (ROC Leiden) en in Hengelo (ROC Twente). Inmiddels is Move Your Skills ook actief in
Rotterdam (Albeda College).
Financiering
Een nieuw concept als MYS vraagt om een investering. Zeker de eerste jaren zullen de ontwikkeling van lesprogramma’s, het inbedden van Move Your Skills in het onderwijs en de evaluaties
de nodige tijd kosten, die pas op termijn terugbetaald wordt. In fase 3 zal Move Your Skills kostendekkend moeten zijn21.
21	Fase 1: Start activiteiten,
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Bij de investering gelden de volgende uitgangspunten:

fase 2: pilotjaar, fase 3:

n

Rabobank financiert en investeert in de fysieke ruimte en in de hardware.

uitbouw.

n

ROC financiert de benodigde leermiddelen.
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n

ROC draagt de kosten voor inbreng van docentbegeleiding.

n

50/50 verdeling kosten projectleiderschap voor Move Your Skills.

n	50/50 verdeling kosten ten behoeve van concept-ontwikkeling en invoering van Move Your

Skills.
n

50/50 verdeling kosten ten behoeve van algemene PR en marketing van Move Your Skills.

n	Rabobank

draagt de kosten die gelieerd zijn aan projecten die enkel aan de Rabobank ten

goede komen na accordering van het project.
n

Rabobank (of haar netwerk) draagt de kosten voor inbreng van expertise van de Rabobank.

n	ROC draagt de kosten die gelieerd zijn aan projecten die enkel aan het ROC ten goede ko-

men naar accordering project.
n	De projectleider doet voorstellen om Move Your Skills zo goedkoop en effectief mogelijk in

te richten.
Resultaten
Er is getoetst hoe de studenten tegenover het concept staan en welke toegevoegde waarde
voor hen belangrijk is. Hieruit blijkt het volgende:
n	Move

your Skills voorziet in een inspirerende omgeving binnen het ROC die ruimte biedt

voor ontmoeting en beschikt over interactieve middelen.
n	Move your Skills enthousiasmeert en staat open voor eigen inbreng van de jongeren. “Laat

ons meedenken over wat aanslaat onder jongeren”.
n	Move

your Skills biedt een maatschappelijk platform waar jongeren hun betrokkenheid bij

de omgeving kunnen tonen. Wellicht opmerkelijk tonen de jongeren duidelijk interesse
voor de bouwsteen Societal Experience. “Ik werk al mee aan een project waarbij kinderen
onder toezicht sporten”. “Ik wil jongeren in mijn omgeving interesseren voor het volgen van
een opleiding.”
Plannen
Het gezamenlijke belang van ROC en Rabobank schept goede voorwaarden om het concept in
de praktijk te laten landen. Aansluiting met de bestaande onderwijsprogramma’s is hierbij een
belangrijke succesfactor. Als initiator van dit concept zal Rabobank Nederland de overall voortgang van het concept bewaken (op nationaal niveau). Niettemin is het voor realisatie van groot
belang dat de lokale bank en de lokale ROC een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben.
Move your Skills is ván en vóór beide partijen.

5.2.

Leerpark Dordrecht

Inleiding
Op Leerpark Dordrecht werken gemeente, scholen voor voortgezet en middelbaar onderwijs,
bedrijven en woningcorporaties samen in een unieke duurzame en innovatieve combinatie van
wonen, leren, werken en ontspannen. In de wijk zijn woningen, leerwerkbedrijven, een brandweerkazerne, detailhandel, sportgebouwen en allerlei andere organisaties en voorzieningen
gevestigd. Leerlingen doen in de praktijk werkervaring op bij tal van bedrijven en instellingen.
Het Leerpark bestaat uit:
n

50.000 m² scholen en sportcomplex

n

24.000 m² bedrijfsruimte, waarvan minimaal 900 m² onderwijsleerbedrijven
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n

11.000 m² kantoren

n

2.000 m² detailhandel

n

40.000 m² openbare ruimte

n

450 woningen22

Concept
De nieuwe generatie leeft, leert en werkt anders. Er is dus een andere visie op leren nodig waarbij onderwijsleerbedrijven samen met partners (onderwijs, bedrijfsleven e.a.) worden vormgegeven als contextrijke leeromgeving. Door studenten hun vak gelijk in de praktijk te laten toepassen, zien ze het nut van leren en kunnen ze gelijk ervaren wat het vak inhoudt.
Het besef ontstond dat jongeren geen routine-arbeid aangeleerd zou moeten worden, maar
dat ze slimmer zouden moeten kunnen omgaan met hun vak. Een metselaar wordt niet alleen
gevraagd een muurtje te metselen, maar ook de tekening te kunnen lezen en interpreteren,
met collega’s omgaan en met andere disciplines in de bouw (installateurs, schilders etc.) te
communiceren. Dat zijn belangrijke factoren waaraan door scholen nauwelijks aandacht wordt
besteed. De vraag is dus welke competenties een bepaalde ‘peer-group’ nodig heeft en uit
welke disciplines je die haalt.
Het doel is dus om jongeren slimmer met hun vak om te laten gaan en ze meer te laten leren, waardoor ze slimmer problemen kunnen oplossen. Dat kan alleen bereikt worden door
de noodzaak te onderstrepen en jongeren te stimuleren dieper na te denken over hun vak.
Levensecht onderwijs helpt ze hierbij. Door het vak direct in de praktijk te brengen, de jongeren
in aanraking te laten komen met situaties die ze in hun vak tegenkomen, leren ze problemen
slim op te lossen.
Naast het aanleren van een vak, is het sturen op persoonsontwikkeling en burgerschapsontwikkeling belangrijk: de studenten echt betrekken en zorgen dat ze voelen dat ze belangrijk zijn
voor de maatschappij. In deze visie verandert het onderwijs van een in zichzelf gekeerde school
naar een op de maatschappij afgestemde leerschool, waarin ondernemerschap belangrijk is.
Leren doe je niet alleen door in een klas zitten en de theorie voor je kiezen te krijgen. Reflectie
is de beste leerschool. Door een situatie te ervaren en daar vervolgens over te praten, leer je het
meest. Dit is te vergelijken met ‘keukentafelgesprekken’. Het is dus belangrijk om situaties te creëren waarin de studenten zelf oplossingen moeten bedenken voor problemen. Door hierover
later te praten met docenten en medeleerlingen, leren de studenten van elkaar hoe ze hebben
gehandeld in bepaalde situaties, hoe anderen dat opgelost hebben en hoe ze het misschien
beter hadden kunnen doen.
Een belangrijk aspect is ook de vrijwilligheid in het leren. Studenten kiezen zelf of ze wel of niet
naar bijvoorbeeld de Engelse les gaan. Maar doordat ze in de echte situaties het Engels nodig
hebben, beseffen ze dat het voor hen nuttig is, om die Engelse les te volgen. Ze zullen dan
gemotiveerd de les volgen. Dus: naast het leren van een vak, is het belangrijk dat er gestuurd
36

22 Bron: www.leerpark.nl

wordt op persoonsontwikkeling en burgerschapsontwikkeling.
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Fysieke omgeving
Het Leerpark is eigenlijk een dorp van leef-, leer- en werkhuizen. Jongeren leren hun vak door
het in de praktijk te brengen in de werkhuizen en er vervolgens over te praten en hun ervaringen te delen met medeleerlingen in de leerhuizen. In de leefhuizen leven studenten, ouderen
en gezinnen door elkaar. Uiteraard zijn er ook nog steeds enkele klaslokalen waarin de jongeren
de theorie aangeleerd wordt.
Het concept zou uiteindelijk kunnen uitvloeien naar de stad. De werkhuizen hoeven niet per
definitie alleen binnen het Leerpark te liggen. Het is goed denkbaar dat in de toekomst de
leerlingen hun vak leren in een werkplaats ergens buiten het Leerpark. De basis, de keukentafel,
waar ze reflectie kunnen hebben op bepaalde situaties kan dan nog steeds op het Leerpark
zijn23.
Duurzaamheidsfabriek
Een belangrijk onderdeel van het Leerpark is de Duurzaamheidsfabriek. In de Duurzaamheidsfabriek werken vanaf zomer 2012 ondernemers, groene investeerders en technisch talent samen
aan innovatieve en duurzame producten en productiemethoden. Centraal staan duurzame
(maritieme) technologie, energietransitie en energie-efficiency. In de techniekhal, laboratoria,
ateliers, bedrijfsruimtes en ontmoetingsplekken ontwikkelen ondernemers, investeerders en
technisch talent hun innovatieve en duurzame productiemethoden. Leerlingen, na-scholende
werknemers en zij-instromers doen er in de praktijk technologische kennis op. Bedrijven, docenten, studenten en leerlingen ontplooien samen nieuwe initiatieven24.
Investering
De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A is opdrachtgever voor realisering van het Leerparkgebied, inclusief onderwijsleerbedrijven, woningen en openbare ruimte. De Coöperatie is een
samenwerking van ROC Da Vinci College (50%) en gemeente Dordrecht (50%). De totale investering bedraagt ruim € 195 miljoen.

5.3.

Vakcollege en Vakgilde

Het Vakcollege: werkend leren
Het Vakcollege is een leerroute binnen het vmbo/mbo die jongeren in de gelegenheid stelt
om een opleiding te volgen in de praktijk. Het betreft een zesjarige opleiding, waarbij theorie in
samenhang met de praktijk wordt aangeboden. De opleiding is in 2008 gestart vanuit een simpel idee: leerlingen opleiden tot een trotse vakman of –vrouw. Beroepstrots, een stimulerende
relatie tussen praktijkbegeleider en leerling en de verbintenis met het werkveld zijn belangrijke
pijlers van de opleiding.
23	Bron: Het creëren van

Het Vakcollege biedt twee leerroutes: Vakcollege Techniek en Vakcollege Zorg. Dé leerroutes bij

een vastgoedportfolio in

uitstek voor leerlingen die graag de handen uit de mouwen steken en al weten dat zij later ‘iets

de beleveniseconomie.

met mensen’ of ‘iets met techniek’ willen doen.

Technische Universiteit
Delft, 2007.
24 Bron: Leerpark.nl

Na zes jaar verlaten leerlingen het Vakcollege met een vmbo- en mbo-diploma op niveau 2 of
3. De Vakcolleges blijken een groot succes te zijn. Medio 2012 volgen 10.000 leerlingen verdeeld
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over 79 scholen het Vakcollege. Leerlingen gaan met veel plezier naar school, spijbelen minder
en halen hogere cijfers met minder theorie.
In Nederland zijn op dit moment 47 scholen aangesloten bij Vakcollege Techniek en 32 bij Vakcollege Zorg. Binnen de regio Vlietstreek-Zoetermeer is het Stedelijk College in Zoetermeer aangesloten bij het Vakcollege (beide leerroutes)25.
Vakgilde: de brug tussen opleiding en arbeidsmarkt
Vakgilde is de arbeidsmarktbemiddelaar van Vakcollege Groep26, die de brug vormt tussen opleiding en praktijk. Via Vakgilde, in samenwerking met andere intermediairs, zorgt het Vakcollege ervoor dat jongeren aan stageplaatsen en leerwerkbanen komen. Vakgilde is zo opgezet
dat alle betrokkenen er baat bij hebben: leerlingen, ouders, Vakcollege-scholen, opleidingsbedrijven en bedrijven met leerwerkplekken. Vakgilde helpt de leerling aan een geschikte leerwerkbaan en later een baan, het bedrijf aan een gemotiveerde jonge medewerker, de Vakcollege-school aan beter zicht op de leerling en ouders aan een goede toekomst voor hun kind.
Vakgilde kan bovendien alle betrokkenen het administratieve en het juridisch werkgeverschaps
werk uit handen nemen.
Op de online community van Vakgilde (www.vakgilde.nl) kunnen de verschillende partijen gebruik maken van vele handige services waardoor de onderlinge communicatie wordt vergemakkelijkt. Een bedrijf kan zich bijvoorbeeld op de website presenteren en geschikte stagiaires
zoeken en een leerling kan geschikte leerwerkbanen zoeken. Ouders worden optimaal op de
hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het kind en de leraar kan toezicht houden wanneer de leerling stage loopt.
De belangrijkste uitgangspunten van Vakgilde zijn:

25	Bron: www.vakgilde.nl
26	De Vakcollege Groep
is de overkoepelende
organisatie van het
Vakcollege en het
Vakgilde. De Vakcollege
Groep waakt over een
duidelijke entiteit en de
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eenduidige formule.

n

Beroepsgericht onderwijs i.s.m. regionaal bedrijfsleven;

n

Theorie in samenhang met de praktijk;

n

Samenwerking vmbo-mbo-bedrijfsleven faciliteren;

n

Aandacht voor de individuele leerling;

n

Duidelijk inzicht voor scholen in aanbod regionale arbeidsmarkt;

n

Goede aansluiting beroepspraktijk en arbeidsmarkt;

n

Goede begeleiding leerling (daling aantal vsv’ers);

n

Een vak + diploma’s + baan voor de leerling;

n

Imagoverbetering vakopleiding.
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5.4.

Concepten samengevat

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de kenmerken van de drie onderzochte concepten. Hieruit blijken de verschillen en overeenkomsten in inhoud, proces en resultaat. Deze
kenmerken vormden de leidraad bij de workshops over een mogelijk toekomstige concept
voor de regio Vlietstreek-Zoetermeer (zie volgende hoofdstuk).

Concepten
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Kenmerken

Move your skills

Leerpark Dordrecht

Vakcollege/Vakgilde

Aanleiding

Verbeteren aansluiting Rabobank en jongeren mbo

De nieuwe generatie leeft, leert en werkt anders
waardoor een andere visie op leren nodig is.

Tekort aan goede vakkrachten in zorgen en techniek

Doel

Verbeteren aansluiting
bedrijfsleven-mbo
Innovatieve leerwerkomgeving

Jongeren slimmer met hun vak leren omgaan.
Voorzien in voldoende goed opgeleid personeel
in Zorg en Techniek.

Opleiden van excellente en
gemotiveerde vakkrachten
(Vakcollege)
Helpen bij het vinden van
een geschikte stage of
leerwerkbaan (Vakgilde)

Locatie

Fysiek bij ROC.

Bedrijven, onderwijs en woningen fysiek op één
locatie.

Hoofdkantoor Amersfoort
(Vakcollege Groep), 79
Vakcollege-scholen en online community (Vakgilde)

Regio

Leiden

Dordrecht

Landelijk

Onderscheidend

Koppeling theorie en praktijk (arbeidsmarkt)
Verbeteren competentiegericht onderwijs

Nieuwe technologieën worden aantrekkelijke
gemaakt voor jonge kinderen.
Praktijkgerichte opleidingen en aanwezigheid van
bedrijven.
Leeromgevingen die multidisciplinair zijn en
niveaus bij elkaar brengen (doorlopende leerlijn)
Leven lang leren: kans voor (werkende) mensen
om zich te verbeteren en carrière te maken.

De zesjarige leerlijn (vmbo
en mbo)
De aansluiting van het
onderwijs op de regionale
arbeidsmarkt.
Baangarantie

Werkwijze

Functies MYS: projectbureau, leerbedrijf, netwerklocatie, locatie voor gastdocentschap.
Jongeren werken vanuit
praktijksituaties binnen
de context van een onderwijsprogramma
(leerwerken).
Jongeren participeren
als klant of bezoeker die
gebruik maakt van de
producten en diensten
ontwikkeld in de leerwerkomgevingen.

Het Leerpark is een dorp van:
Leefhuizen: hier leven studenten, ouderen en
gezinnen door elkaar.
Werkhuizen: hier leren de jongeren hun vak door
het in de praktijk te brengen.
Leerhuizen: hier praten jongeren over hun ervaringen en delen deze met medeleerlingen.
Enkele klaslokalen waarin de jongeren de theorie
aangeleerd wordt.

Vakcollege is onderwijsconcept (6-jarige doorlopende
leerlijn)
Vakgilde = Online community waarop ouders, leerlingen en bedrijven gebruik
kunnen maken van handige
services en waardoor de
onderlinge communicatie
wordt vergemakkelijkt.
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Partners

Rabobank
ROC

Gemeente
Scholen (voortgezet en middelbaar onderwijs)
Bedrijven
Woningcorporaties

USG People
Ministerie EL&I
Ministerie OC&W
Ministerie VWS
Stichting Instituut GAK
Innovatiefonds
Zorgverzekeraars
Platform Beta Techniek

Faciliteiten

Pand bij het ROC, twee
medewerkers

50.000 m² scholen en sportcomplex
24.000 m² bedrijfsruimte, waarvan minimaal 900
m² onderwijsleerbedrijven
11.000 m² kantoren
2.000 m² detailhandel
40.000 m² openbare ruimte
450 woningen

79 scholen, verspreid door
heel Nederland
Online community

Financiering

Rabobank en ROC

De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A is
opdrachtgever.
De Coöperatie is een samenwerking van ROC Da
Vinci College (50%) en gemeente Dordrecht (50%).
De totale investering bedraagt ruim € 195 miljoen
Gerealiseerd met subsidie van provincie, rijk en EU.
Woningbouw belangrijk voor financiering.
Bedrijven betalen voor vestiging in
Duurzaamheidsfabriek.
Gemeente is eigenaar van de gebouwen.

De Vakcolleges zijn nonprofit en wordt gesubsidieerd. Ook dragen
scholen bij aan dit concept.
Vakgilde is profit en zal
uiteindelijk ook bijdragen
aan de financiering van het
Vakcollege.

Resultaat

Bedrijven hebben een
duidelijke ingang bij het
onderwijs
Leerlingen: vrijheid, eigen
werkplek, verantwoordelijkheidsgevoel en ondernemerschap

Daling van het aantal voortijdige schoolverlaters
(ook te danken aan gemeentelijke programma).
Verbetering kwaliteit onderwijs
Profilering gemeente

Beroepshouding en competenties van afgestudeerden.
Leerlingen gaan met plezier
naar school, spijbelen minder en halen hogere cijfers
met minder theorie.
Daling vsv.

Succesfactoren

Laten leiden door mensen
met onderwijsachtergrond

Inzet van specifieke personen
Economie moet meezitten (voor het vinden van
financiers)
Sterke regio met samenwerkende gemeenten.
Aansluiting bij bestaande kracht van de regio
(zoals Piek Maritiem).
Goed bereikbare locatie voor zowel bedrijfsleven
als leerlingen.

Benutten van het talent van
jongeren die graag met hun
handen werken.
Zesjarige leerlijn
Samenwerking met werkgevers
Arbeidsmarktbemiddeling
met baangarantie.

Faalfactoren/
verbeterpunten

Werkzaamheden
afbakenen
Financiën (mogelijk probleem in Leiden)

Traagheid
Woningverkoop
Bestaand imago Da Vinci College

Terughoudendheid arbeidsmarkt in huidig economisch
tij m.b.t. arbeidsmarktbemiddeling Vakgilde
Samenwerking vmbo/mbo

Ambities

Structureren en professionaliseren
Verbeteren samenwerking
Rabobank en betrekken
gemeente
Aansluiten bij toekomstige
vraagontwikkeling bedrijfsleven

Doorontwikkeling duurzaamheidsfabriek

Naar 100 Vakcolleges
Techniek en 100 Vakcolleges Zorg in 2018, voor een
landelijke dekking.
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6. Het roer om op de regionale arbeidsmarkt
In dit afsluitende hoofdstuk leggen we de relatie tussen de voorgaande hoofdstukken.
Hierbij gaat het om de vraag wat de gewenste aanpak is om de geconstateerde knelpunten op de arbeidsmarkt in Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg aan te pakken.
Deze vraag stond dan ook centraal tijdens de workshops waarbij verschillende regionale deskundigen vanuit de domeinen overheid, onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar in
discussie zijn gegaan met als doel om de aansluiting op de arbeidsmarkt in VlietstreekZoetermeer daadwerkelijk te verbeteren. Vanuit het resultaat van deze workshops en
de overige bevindingen in de studie, geven we in dit afsluitende hoofdstuk onze conclusies en aanbevelingen.
Wat is er aan de hand op de arbeidsmarkt?
n

De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler en de ontwikkelingen in het bedrijfsleven en de
wijzigende marktomstandigheden volgen elkaar in rap tempo op. Mensen moeten zich
daarom permanent blijven ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te zijn in het arbeidsproces.

n

Er is een toenemende behoefte aan hoger opgeleiden en vakspecialisten. Zij vormen de
ruggengraat van de Nederlandse economie en zorgen bovendien voor werkgelegenheid
voor laagopgeleiden.

n

Jongeren (en hun ouders) hebben weinig zicht op ontwikkelingen en perspectieven op
de arbeidsmarkt met als gevaar dat zij niet de goede keuzes maken.

n

Op de arbeidsmarkt is sprake van een kwalitatieve mismatch door veel aanbod van laagopgeleiden tegenover veel vraag naar hoogopgeleiden (mbo+).

n

Voor het laagopgeleide deel van de beroepsbevolking is het daardoor lastig om op dit
moment werk te vinden.

n

Met name in Leidschendam-Voorburg zijn veel jongeren op zoek naar werk en is vaak
sprake van langdurige werkloosheid. Beide gemeenten hebben te maken met relatief veel
voortijdig schoolverlaters.

n

Behalve de aansluiting op sector en opleidingsniveau komen ook de competenties van
stagiairs en nieuwe medewerkers (ook al hebben ze de juiste opleiding) vaak niet overeen
met de wensen van het bedrijfsleven.

n

Opleidingen zijn onvoldoende gericht op de behoeften van het bedrijfsleven. En het onderwijs is onvoldoende op de hoogte van het reilen en zeilen in het bedrijfsleven. Bedrijven en onderwijs moeten de dialoog aangaan en elkaars taal leren spreken.

n

De afgelopen jaren zijn veel initiatieven ondernomen om de aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer te verbeteren. Deze
projecten worden vaak versnipperd opgepakt en bieden tot nu toe geen structurele oplossing voor de problematiek.

n

42

Toekomstige krapte wordt in de regio Haaglanden vooral verwacht in de sectoren transport, tuinbouw, zorg, onderwijs en overheid en voor technische beroepen.
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Gebrek aan borging van projecten
Om de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven structureel te verbeteren, zal het roer echt
om moeten. De noodzaak van verbetering wordt door alle betrokkenen onderkend. Er zijn dan
ook al veel initiatieven ondernomen om hieraan bij te dragen. De echte oorzaak van de knelpunten wordt hiermee echter niet wezenlijk opgelost. Veelal heeft dit te maken met de versnippering en eindigheid van de projecten. Het voortbestaan van de projecten is veelal afhankelijk
van de budgetten waarmee ze worden bekostigd. Zodra er geen budget meer beschikbaar
is, houdt het project op te bestaan en worden eerder geboekte resultaten teniet gedaan. Er is
dus geen tekort aan creatieve ideeën en oplossingen, maar wel aan borging van succesvolle
projecten na hun initiatiefase.
Behalve de eindigheid van projecten worden onderwijs en bedrijfsleven in eerdere initiatieven
vaak als twee gescheiden werelden benaderd die maar moeizaam tot elkaar kunnen komen.
De opleidingenpijplijn reageert vertraagd op de snel veranderende marktomstandigheden en
ouders en leerlingen zien door de bomen het bos niet meer. Bedrijven zijn naarstig op zoek
naar goede en breed inzetbare vakkrachten terwijl de dagelijkse praktijk in het onderwijs wordt
bepaald door de lesprogramma’s, het dwingende ritme van de jaarplanning en het ontbreken
van ruimte om het eens over een ander boeg te gooien. Het is dan ook vooral het onderwijs dat
los moet komen uit bestaande patronen en haar blik meer naar buiten moet richten. Het doel
van het onderwijs zou dan ook moeten zijn om leerlingen na hun schoolperiode zo snel mogelijk op de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen. Om dit te realiseren, zullen de onderwijsactiviteiten
veel sterker geïntegreerd moeten worden met de praktijk in het bedrijfsleven.
Naar een hybride vorm van leren en werken
De kern van de oplossing zou moeten bestaan uit het wegnemen van de grenzen tussen bedrijfsleven en onderwijs. Daarmee kun je al vroeg beginnen, bijvoorbeeld door in groep 8 van
de basisschool leerlingen al kennis te laten maken met de praktijk in het bedrijfsleven en andere
vormen van ontmoeting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Daarbij hoort ook goede voorlichting naar leerlingen en ouders over ontwikkelingen en perspectieven op de arbeidsmarkt. De in
de workshops geopperde suggestie om de laatste klas van het mbo af te schaffen en deze ter
plaatse bij een bedrijf onder te brengen, is een verregaande aanpak die waarschijnlijk op dit moment in de praktijk nog lastig te realiseren is. Een werkbaarder alternatief waarmee een eerste
concrete stap naar een hybride vorm van leren en werken gezet kan worden, is een fysieke ontmoetingsplek voor scholen en bedrijven. Een plek waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar leren
kennen, elkaars taal leren spreken en waar zij vanuit samenwerking en het geven van feedback
nader tot elkaar kunnen komen om zo de gewenste aansluiting te realiseren.
Het begint uiteraard met elkaar spreken en leren kennen. Maar het echte resultaat vormt een
samenwerking waarin de belangen van zowel bedrijven, onderwijsinstellingen als jongeren (en
daarmee ook die van de overheid) optimaal worden bediend. Zeker in sectoren waar de vraag
groot is (en in de toekomst alleen maar verder zal toenemen) zullen bedrijven bereid zijn om
hieraan bij te dragen: inhoudelijk, met support alsook met middelen (mensen, praktijk, geld).
Het bedrijfsleven verzekert zich met een dergelijke hybride vorm van leren en werken bovendien van een goede basis voor het structureel bijscholen van zittende medewerkers.

43

De Kracht van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer

Een sneeuwbal die gaat rollen
Concreet denken we hierbij aan de inrichting van een fysieke locatie, waar bedrijfsleven en
onderwijs ten behoeve van hun (huidige en toekomstige) arbeidskrachten kennis en praktijk bij
elkaar brengen. Daar leren mensen en brengen ze het geleerde in de praktijk. Daar zien opleiders welke vaardigheden en competenties in de praktijk nodig zijn. Daar worden werknemers
en ondernemers geïnspireerd door nieuwe kennis die leidt tot vernieuwing en versterking van
het concurrentievermogen. En daar leren ouderen van jongeren en andersom, waardoor kennis
en continuïteit gewaarborgd is.
Een dergelijke fysieke en zichtbare samenwerkingslocatie kan natuurlijk ingericht worden bij
bestaande voorzieningen (bedrijven, onderwijsinstellingen of samenwerkingsinitiatieven zoals
Move Your Skills en de Innovatiefabriek). Om te benadrukken dat het een praktisch, onderscheidend en een ‘ondanks in plaats van dankzij beleid’ gerealiseerd initiatief is, pleiten wij ervoor
om het een onderscheidende, bij voorkeur unieke locatie en uitstraling te geven. In de geest
van deze tijd zien we vaak bedrijfslocaties (waaronder kantoorgebouwen) die op een praktische
wijze een (tijdelijke) andere bestemming krijgen, vaak met een inspirerende en experimentele
uitstraling, wat ook nog eens de investeringskosten drukt. Dergelijke locaties zijn in de regio
beschikbaar.
Natuurlijk zijn er volop argumenten waarom het niet kan en niet mag. Maar daar zullen we
overheen moeten stappen om de zaken nu eens echt te veranderen. Naar ons idee zou de
overheid (de gemeenten) hierin het organiserend vermogen moeten leveren, gebruik makend
van de creativiteit en het opportunisme wat ondernemers kenmerkt. Wij nodigen de wethouders van gemeente Leidschendam-Voorburg en gemeente Zoetermeer dan ook van harte uit
om samen met toonaangevende ondernemers en onderwijsmensen met visie en durf, de eerste stap te zetten naar deze fysieke ontmoetingsplek voor scholen en bedrijven in deze regio.
Een kleine groep kan de sneeuwbal aan het rollen brengen en tijdens het rollen verkrijgt deze
vanzelf meer massa. Dit is een beter traject dan wanneer eerst en tot in detail de sneeuwbal
in polderoverleggen moet worden uitgetekend, inclusief eindeloze discussies wie wel en niet
mogen meedoen en tegen welke mogelijke problemen men kan aanlopen. De belangen van
ondernemers, hun (toekomstige) werknemers, onderwijsinstellingen en – uiteindelijk – de overheid zijn immers gelijkgericht.

De Kracht van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer

Bijlage I

Scholen en opleidingen in Vlietstreek-Zoetermeer

ID-College Leidschendam-Voorburg
In Leidschendam bevindt zich een vestiging van het ID College. De schoolt telt ongeveer 350
BOL-studenten die opleidingen volgen binnen de domeinen Economie, Gezondheidszorg en
Welzijn.
Corbulo College
Het Corbulo College is de vmbo-school voor Techniek en Economie in Leidschendam-Voorburg. De school biedt ruimte aan zo’n 350 leerlingen in een basisberoepsgerichte- (BBL), kaderberoepsgerichte- (KBL) en theoretische (BOL) leerweg.
Veurs
In Voorburg bevindt zich het vmbo Veurs met opleidingen in de sectoren Zorg en welzijn, Economie en de Afdeling Technologie. De leerling kan hier kiezen uit een Beroepsbegeleidende
leerweg (BBL27) en een Beroepsopleidende Leerweg (BOL28). Per augustus 2013 zullen beide
scholen in Leidschendam-Voorburg gevestigd worden in het nieuw te realiseren schoolgebouw aan het Fluitpolderplein. Dit gebouw biedt tevens ruimte aan woningen en de plaatselijke openbare bibliotheek.
STIP Dalton
Daarnaast bevindt zich in Leidschendam STIP Dalton. Deze school biedt dalton onderwijs voor
alle leerwegen (ook LwoO) van het vmbo in Leidschendam-Voorburg en omstreken, waarbij de
optimale ontwikkeling van de leerling en zijn rol in de (internationale) maatschappij centraal
staan.
Sinds 2002 opereren Veurs en Stip Dalton samen met nog enkele andere scholen in het voortgezet onderwijs in Leidschendam-Voorburg29 onder één bestuur binnen de Scholengroep
Spinoza. Dat zorgt ervoor, dat onderwijsgeld efficiënter kan worden ingezet. Waar nodig kunnen krachten worden gebundeld. Elke school blijft haar eigen identiteit houden, zodat er vele
keuzemogelijkheden zijn voor de leerlingen en ouders. Samen bieden zij alle vormen van on27	Vier dagen werken

derwijs: vmbo (met LwoO), havo, Atheneum en Gymnasium.

en één dag naar
school.
28	Vijf dagen in de

ROC ID College Zoetermeer
In Zoetermeer bevinden zich vier vestigingen van het ID College met elk hun eigen onderwijs-

week naar school

aanbod. Het gaat om de locaties Educatie & Oriëntatie, het Leerwerkloket, het mbo Administra-

met stage bij een

tie, Gezondheidszorg, Handel, ICT en Welzijn en het mbo Uiterlijke verzorging, Sport & Bewegen

erkend leerbedrijf.

en VAVO.

29	Zoals François Vatelschool, Gymnasium

Stedelijk College

Novum, Sint-

Het Stedelijke College in Zoetermeer biedt vmbo-onderwijs en is aangesloten bij het Vakcol-

Maartenscollege

lege (Techniek en Zorg). Een leerling kan hier in zes jaar zijn vmbo-diploma én mbo-diploma op

en ‘s-Gravendreef

niveau 2 en/of 3 behalen.

College.
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Academie ICT
Daarnaast heeft Zoetermeer een hbo-opleiding: De Academie ICT Zoetermeer. Deze kent drie
opleidingen: Informatica, Bedrijfskundige Informatica en Information Security Management. De
opleidingen zijn opgezet in nauwe samenwerking met het Zoetermeerse bedrijfsleven. Vanaf
het begin van de opleiding worden projecten voor opdrachtgevers uitgevoerd. De studie sluit
daarmee goed aan op de praktijk van het bedrijfsleven.
Hoger- en wetenschappelijk onderwijs
Behalve de Academie ICT bevinden zich in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer geen scholen voor hoger- of wetenschappelijk onderwijs. Voor hoger opgeleid personeel in de regio
moet het bedrijfsleven in Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer vooral een beroep doen op
studenten die hun opleiding hebben gevolgd in Rotterdam (Erasmus Universiteit, Hogeschool
Rotterdam, Inholland), Leiden (Universiteit Leiden, Hogeschool Leiden), Den Haag (Haagse Hogeschool, Inholland) of Gouda (Driestar Hogeschool).
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Bijlage II  

Opdracht workshops

Aan de workshops hebben in totaal circa 30 personen deelgenomen. Het gaat hierbij om vertegenwoordigers vanuit zowel overheid, bedrijfsleven, onderwijs als intermediaire organisaties.
De deelnemers hebben in drie groepen een reportage voorbereid over een fictief concept dat
de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in Vlietstreek-Zoetermeer heeft verbeterd. Onderstaand tekstvak geeft de onderwerpen en vragen die in de rapportage aan de orde moesten komen. Tijdens de workshops hebben de deelnemers een andere rol aangenomen dan
hun werkelijke rol. Dat wil zeggen dat bijvoorbeeld iemand uit het bedrijfsleven het belang
van de overheid vertegenwoordigde, terwijl iemand uit het onderwijs woordvoerder was voor
het bedrijfsleven. Dit heeft ertoe bijgedragen dat deelnemers ‘out of the box’ over het fictieve
concept konden nadenken, zonder daarbij belemmerd te worden door vaste denkpatronen en
de beperkingen van alledag die zich hierin voor kunnen doen.

Het is zomer 2014. Eén vandaag zendt een reportage uit over een succesvol
concept dat in Vlietstreek-Zoetermeer is uitgerold om de aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.
Inhoud concept
1. Kunt u in het kort het concept omschrijven?
2. Wat was het doel waarmee het concept is opgezet?
3. Wat is de strategie/filosofie achter het concept?
4. Wat is het unieke en vernieuwende aan het concept?
Ingrediënten
5. Welke partijen zijn bij het concept betrokken?
6. Wat is het belang van deze partijen bij het concept?
7. Is het concept gebonden aan een bepaalde locatie/regio?
8. Welke faciliteiten zijn nodig voor het concept?
9. Hoe is de uitvoering georganiseerd?
10. Wat heeft het gekost en hoe is het gefinancierd?
Proces
11. Hoe is het proces verlopen?
12. Wat ging er goed en tegen welke hindernissen bent u aangelopen?
13. Wat is het resultaat tot nu toe?
14. Wat zijn de ambities?

47

De Kracht van de Ondernemer in Vlietstreek-Zoetermeer

Bijlage III

Deelnemers interviews en workshops

Interviews
n

Fugro - De heer R. Hattink

n

Gemeente Leidschendam-Voorburg De heer W. Zwanenburg

n

Gemeente Dordrecht - Mevrouw I. Pol

n

ID College - De heer O. de Jong

n

ROC Leiden - Mevrouw D. Koeman

n

SOB Zoetermeer - Mevrouw L. Holman

n

Vakcollege en Vakgilde - Mevrouw D. van der Wiele,
de heer M. Bal en mevrouw E. Middendorp-Straver

Workshops
n

Arcadis - De heer J.H.H. Meijers

n

Rabobank Nederland/KEO - De heer W. van der Velden

n

Arcadis - Mevrouw K. van der Pluijm

n

Rabobank Nederland/KEO -

n

Directeur Parktheater Eindhoven - De heer G. Pastoor

n

Gemeente Zoetermeer - Wethouder T.J. Haan

n

Gemeente Zoetermeer - De heer Kister

n

Gemeente Leidschendam-Voorburg - Mevrouw I. Vugs

n

Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer - De heer R. Toussain

n

Gemeente Leidschendam-Voorburg -

n

Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer - De heer T. van Buiten

Mevrouw M. van Egdom

n

Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer -

n

Mevrouw A. Smeltink-Mensen
n

De heer L. van der Plas

Gemeente Leidschendam-Voorburg -

Mevrouw A. Borsboom

Wethouder G. Rensen

n

Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer - Mevrouw F. van Zeijl

n

Gemeente Zoetermeer - De heer P.S.M. Verhoef

n

Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer - Mevrouw H. Bor

n

Gemeente Zoetermeer - De heer R. de Vries

n

Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer -

n

Gemeente Zoetermeer - Mevrouw Y. van Amstel

n

Haagse Hogeschool/Regioregisseur -

Mevrouw M. van der Henst
n

De heer J. Kersbergen

Regionaal platform arbeidsmarktbeleid Haaglanden Mevrouw R. Witmond

Haagse Hogeschool/Regioregisseur -

n

RPA Haaglanden - Mevrouw M.J.J. Croonen

Mevrouw J. Westerhuis

n

SCZ - Mevrouw J. Poppelaars

n

ID College - De heer N. Koch

n

SOB Zoetermeer - Mevrouw L. Holman

n

ID College/Leerwerkloket/WGSP - De heer R. Roos

n

Stedelijk College - Mevrouw L. Luiten

n

Kamer van Koophandel Den Haag -

n

Sunflowerinvestments - De heer W. Leefers

Mevrouw S. Wong-A-Tjong

n

Vakcollege Groep - Mevrouw D. van der Wiele

n

n

Kamer van Koophandel Zoetermeer en Oostland De heer P. Luijkx

n

Mövenpick Hotel - De heer J.L. Baeriswyl

n

Ondernemend Zoetermeers Onderwijs Netwerk De heer H.D. Doeve

n
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Oranje Nassau College - De heer J.Ph. Boer
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