Leven lang ontwikkelen, dat doe je regionaal
Op donderdag 21 februari 2019 organiseerde de Sociaal-Economische Raad (SER) de
bijeenkomst ‘Leven lang ontwikkelen, dat doe je regionaal’. Zo’n 70 beleidsmedewerkers en
programmamanagers van o.a. provincies, Economic Boards, provinciale SER’en en leden van
vakbonden en werkgeversorganisaties, wisselden kennis en ervaringen uit over verschillende
manieren van aanpakken van regionaal Leven Lang Ontwikkelen (LLO).
“Ons leven lang ontwikkelen, dat doen wij samen, én dat doen wij regionaal”, zo opende
Mariëtte Hamer de bijeenkomst. Zij signaleerde dat de urgentie voor LLO overal, en met
name in regio’s en sectoren, toeneemt. Ook bij het Klimaatakkoord is leven lang ontwikkelen
een belangrijk onderwerp. De uitdaging is om van praten naar doen te gaan. De SER wil
daarin graag helpen. Met de actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen willen we geen nieuwe
structuren opzetten, maar samen met een breed netwerk van stakeholders voortbouwen op
wat al succesvol in gang gezet is.
Pitches regionale voorbeelden
Tijdens de bijeenkomst werd daar een goede slag mee gemaakt.. Scholingsalliantie Noord
Nederland, Gelders Vakmanschap, SER Noord Nederland, Twents Fonds voor Vakmanschap,
Zo WERKT Limburg & Leo pitchten hun initiatieven op het gebied van leven lang ontwikkelen.
Zij presenteerden elk een uitdaging of hulpvraag aan het publiek waar zij in denktanksessies
aan tafels verder over in gesprek gingen. Ook de actie-agenda had een hulpvraag
geformuleerd. Wat opviel is dat de hulpvragen van de verschillende regio’s sterk overeen
kwamen. Een grote gemene deler was de vraag: ‘hoe bereiken en motiveren we individuen en
mkb-ondernemers voor een leven lang ontwikkelen?’. Maar ook vragen als ‘waar ligt het
eigenaarschap voor LLO’? en ‘hoe monitor je een verbetering in de leercultuur?’ kwamen aan
de orde.
Tips van en voor de regio
Een aantal bruikbare tips die uit de tafelsessies naar voren kwamen:
- Schrijf als samenwerkingsverband een onderzoeksopdracht uit m.b.t. leercultuur
- Benut de infrastructuur van bibliotheken om mensen te bereiken
- Maak leren en ontwikkelen leuker en kleiner (bijv. leerambassadeurs CNV en FNV,
meester-gezeltrajecten etc.) en maak het in de randvoorwaarden makkelijker
(modulaire scholing, tijd voor leren, inkomen tijdens de opleiding etc.)
- Weet hoe de regio in elkaar zit (je kunt alleen je doelgroep bereiken als je weet hoe
deze regionaal in elkaar zit), benader brancheorganisaties want die kunnen organiseren
en hebben een netwerk en kijk wat je naast geld kunt bieden (bijv. in de richting van
ontzorgen, geef werkgevers niet het gevoel dat ze een probleem van de overheid
moeten oplossen)
- Beleg eigenaarschap van data bij het individu, gestimuleerd en erkend door
context/omgeving/randvoorwaarden
- Zorg voor toegankelijk en onafhankelijk advies over loopbaan en
ontwikkelmogelijkheden voor het individu
- LLO is een gezamenlijk vraagstuk: verstevig de alliantie van partners op regionaal
niveau om tot gedeeld eigenaarschap te komen
- Een platform als Leo (initiatief Limburg) als faciliteit aanbieden in
Loopbaanoriëntatieactiviteiten (LOB) van onderwijsinstellingen
Mariëtte Hamer haalde in de zaal en via de online tool ‘Mentimeter’ op wat men van
toegevoegde waarde zou vinden als actie-agenda dat oppakt. Daarbij werd een aantal
onderwerpen genoemd:
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- Zorg voor meer bewustwording van de noodzaak en het belang van leven lang
ontwikkelen. Misschien kan een publiekscampagne daaraan bijdragen, misschien zijn er
andere vormen mogelijk
- Stimuleer ‘ontschotting’ van de financiering van leven lang ontwikkelen
- Coördineer en zorg voor beter overzicht van bestaande regelingen voor (financiering
van) leven lang ontwikkelen (bij het Rijk, Europees, regionaal enz.)
- Maak goede voorbeelden inzichtelijk en deel initiateven voor leven lang ontwikkelen per
regio
- Stimuleer dat een individuele leerrekening gerealiseerd wordt
Tot slot is de deelnemers gevraagd welke thema’s in vervolgsessies aan de orde zouden
moeten komen. Daarbij zijn vergelijkbare onderwerpen genoemd. Bijvoorbeeld eigenaarschap
en bewustwording versterken, maatwerk bieden. Ook de vraag hoe je ervoor kan zorgen dat
leven lang ontwikkelen ook in tijden van crisis kan doorzetten (anticyclisch) en hoe
overstappen van werkenden tussen sectoren gestimuleerd kan worden.
Initiatieven komen online inzichtelijk
De Actie-agenda leven lang ontwikkelen gaat met deze aanbevelingen en tips aan de slag. We
zullen in ieder geval kennis verdiepen en ontsluiten op thema’s als ‘hoe versterken we eigen
regie bij het individu?’ en ‘hoe zorgen we dat vaardigheden van mensen beter zichtbaar
worden?’. Ook gaan we toewerken naar een overzicht van regelingen en betere benutting van
het beschikbare onderzoek. Daarnaast zullen we het leren van elkaar in regionaal verband
verder ondersteunen. Parels en partnerships krijgen een plek op de website van de SER,
zodat inzichtelijk wordt wat er in het land (en per regio) gebeurt.
NB: De SER werkt aan een aparte verkenning over laaggeletterdheid (met ook
beleidsaanbevelingen), die naar verwachting op 12 april a.s. wordt vastgesteld.
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