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Mariëtte Hamer, Voorzitter SER 
 
Samen met Koningin Máxima bezoekt Mariëtte verschillende van-werk-naar-werk (VWNW) initiatieven die gekoppeld zijn 
aan de Regionale Mobiliteitsteams. Naast het verwerven van publiciteit voor LLO (in het MKB), zijn de werkbezoeken 
functioneel, om te leren over wat er gebeurt bij de initiatieven in de regio. Wat opvalt is dat er in de regio met veel 
enthousiasme wordt gewerkt aan VWNW trajecten, en dat partijen naar elkaar toe trekken om samenwerkingen aan te gaan. 
Er wordt  gekeken naar het structureel vormgeven van de VWNW  initiatieven, zodat ze ook na de corona crisis kunnen 
voortbestaan. Ook is gebleken dat regio’s veelal een eigen aanpak ontwikkelen. Mariette benadrukt het belang om deze 
periode te gebruiken om te kijken wat wel, en wat niet werkt. Hierbij moet rekening gehouden dat er geïnvesteerd wordt in 
de infrastructuur voor de arbeidsmobiliteit van de toekomst. Het is van belang dat de doelgroep mkb-bedrijven nadrukkelijk 
betrokken wordt. Zo bleek tijdens de werkbezoeken dat veel kleine ondernemers niet wisten wat het UWV was en wat het 
UWV voor hen kon betekenen. Tot slot bleek dat bij veel samenwerkingsverbanden in de regio het onderwijs niet direct 
betrokken was. Gezien het belang van het onderwijs in het succesvol maken van VWNW trajecten dient het onderwijs bij 
zoveel mogelijk VWNN betrokken te worden. 
 
Adnan Tekin, Voorzitter MBO raad, Duovoorzitter SBB 
 
De coronacrisis wordt beschreven als een perfecte storm, het is helder geworden dat LLO een topprioriteit is voor kwetsbare 
groepen, jongeren in kansarme sectoren, en mensen die hun baan kwijt zijn of dreigen te verliezen. De afgelopen jaren zijn 
vele adviezen verschenen op het gebied van LLO. Door regionale mobiliteitsteams (RMT’s) wordt een stevige basis gelegd 
om concreet aan de slag te gaan. Uit het voornemen vanuit het kabinet om RMT’s  in alle 35 arbeidsmarkt regio’s op te tuigen 
blijkt dat de urgentie om concreet aan de slag te gaan wordt gevoeld. De mbo-raad wil in de RMT’s de infrastructuur 
aanbieden zodat iedereen maatwerk kan krijgen in hun scholingsvraag. Er moet nog wel werk verricht worden om LLO 
structureel te verankeren. Adnan ziet hier een belangrijke rol weg gelegd voor het MBO. Met 40% van de beroepsbevolking 
die een mbo-achtergrond heeft, is het MBO een partner in LLO breed en een onmisbare schakel in alle maatschappelijk 
vraagstukken. Om van waarde te zijn werkt de MBO Raad in het SBB samen om de kwalificatieniveaus aan te scherpen en 
het onderwijsaanbod mee te laten bewegen met wat de markt vraagt. Wel is het belangrijk om te realiseren dat Nederland 
veel waarde hecht aan diploma’s, en nog niet een permanente leercultuur heeft t.o.v. andere landen. Door nu concreet aan 
de slag te gaan met LLO gaan de investeringen van de afgelopen jaren zich uitbetalen voor de samenleving. Om er uiteindelijk 
voor te zorgen dat mensen regie hebben over het eigen ontwikkelproces.  
 
Henk Hagoort, Bestuurslid Vereniging Hogescholen en Collegevoorzitter Windesheim  
 
Op het moment doet 10% van de 450.000 HBO studenten de opleiding in deeltijd, naast of tijdens het werk in de vorm van 
om, op, of bijscholing. Als we het over LLO hebben is het belangrijk om zowel naar de korte als de lange termijn te kijken. In 
de korte termijn is het van belang om de kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt helpen met het zo kort mogelijk houden 
van de periode tussen werk. In de lange termijn ligt de focus op het ontwikkelen van een infrastructuur waar mensen die zelf 
regie op ontwikkeling willen nemen dat ook kunnen doen. De vierbouwstenen om tot zo’n infrastructuur te komen zijn; 1) 
een eigen leerrekening, 2) het kunnen volgen van delen van opleidingen, 3) dat deel-opleidingen een civiele waarde hebben, 
4) resultaten van de eigen ontwikkelingen kunnen bijhouden. Door het versnipperd onderwijslandschap zit het onderwijs 
niet altijd overal aan tafel. In de regio Zwolle hebben alle onderwijsaanbieders één aanspreekpunt gecreëerd waar andere 
de gemeente, het UWV, sectoren en inwoners naar toe kunnen met vragen. Vanuit deze samenwerking is Upgrade Jezelf 
opgericht, de route richting het ontwikkelfonds voor inwoners van regio Zwolle. Vanuit de aanmeldingen is 2/3 vrouw, 60% 
jonger dan 35 jaar, 60% MBO, en 35% HBO. Dat onderstreept dat onderwijsinstellingen over het eigen belang heen moeten 
stappen om een uitnodigende partij in de regio te zijn.  
 
Isabel Coenen, Beleidsadviseur Arbeidsmarkt en Onderwijs, FNV. Aandachtspunt LLO en beroepsonderwijs 
 
Het FNV vindt het belangrijk dat mensen zich via het beroepsonderwijs verder kunnen ontwikkelen. Hierop wordt op 
regionaal een sectoraal gebied samengewerkt. Deze samenwerking wordt vooralsnog gevoerd op het MBO niveau, met de 
ambitie om ook op het HBO niveau samenwerkingen aan te gaan. Wanneer mensen geschoold zijn en zich blijven 
ontwikkelen zijn ze weerbaarder voor veranderingen op de arbeidsmarkt, hebben meer plezier in het werk, halen meer 
voldoening uit het werk, en het werk sluit beter aan bij capaciteiten en interesses. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk 
om modulair aanbod aan te bieden, en dat de verkregen certificaten civiel effect hebben. Succesfactoren voor goede 
omscholing zijn: 1) een goede intake, 2) goede informatie over de kansen en mogelijkheden. Het FNV wil op verschillende 
niveaus de samenwerking aangaan; In het SBB om afspraken te maken over de certificering in het MBO, In de regio met mbo-
instellingen om trajecten handen en voeten te geven, landelijke afspraken maken in CAO’s en O&O fondsen over zij-instroom 
trajecten, en in de RMT’s zowel in de uitvoering als bestuurlijk.  De rol van het FNV in de RMT’s is belangrijk omdat de 
vakbond goed zicht heeft op wat werknemers nodig hebben om verder te ontwikkelen en weet wat er leeft in de sectoren 



en in de arbeidsmarkt. Daarbij is het FNV ook een veilige en onafhankelijke partner waar werknemers en werkzoekenden 
met hun vragen terecht kunnen..  
 
Renske Hamstra, manager SBB  
 
SBB ziet dat er door onderwijsinstellingen in samenwerking met partijen in het sociale domen en de sociale partners vorm 
en inhoudt geven wordt aan de begin 2020 gepubliceerde ambitie. De focus t.o.v. LLO ligt bij het maken van kwalificatie 
dossiers voor kortdurende opleidingen, waar goed wordt gekeken naar de skills die nodig zijn op de arbeidsmarkt. Tot op 
heden zijn er 244 MBO certificaten voor op, om, of bij scholing ontwikkeld. Daarnaast zijn er 34 beroepsgerichte 
kwalificatiestructuren. Renske doet een oproep aan alle samenwerkingsverbanden om voorstellen in te leveren in het kader 
van op, om en bij scholing om ideeën aan te leveren voor nieuwe beroepsgerichte kwalificatiestructuren.  Alle certificaten 
staan in het beroepsregister waardoor het civiele waard heeft. In de RMT’s werkt het SBB samen met partners om de 
klantreis voor werkenden en werkzoekenden te faciliteren. Vaak kunnen mensen met scholing hun baan behouden, het SBB 
wil deze trajecten in samenwerking met partners vormgeven en uitvoeren. SBB draagt bij door haar platform functie, waar 
afspraken over standaarden en certificering wordt gemaakt, en de contacten met bedrijven die een erkend leerbedrijf zijn 
of willen worden. SBB maakt samen met andere partijen inzichtelijk waar de behoefte in de regionale arbeidsmarkt ligt en 
benoemt hierbij de opleidingsmogelijkheden. Daarnaast ontwikkelt het SBB de standaarden rondom mbo-certificaten, en 
promoot de mogelijkheden die voortkomen uit de mbo-certificaten. 
 
Erik Boskamp, Programma Manager beYond  
 
BeYond is een publiek private samenwerking in Limburg. Het streven van het programma is om een win-win situatie voor 
alle betrokken partijen te behalen. In samenwerking met medische bedrijven ontwikkelt beYond onderwijsprogramma’s en 
voert deze uit. Hierbij staat het trainen van de trainer centraal. De trainer zal in het bedrijf mensen verder helpen met 
ontwikkelen. Het programma heeft sinds 2015, 400 MBO (1,2, of 3) diploma’s gerealiseerd. Het succes is gebaseerd op de 
overtuiging van het nut van ontwikkelen bij de aangesloten bedrijven. Niet alleen de HR mensen binnen de bedrijven zijn 
daarvan overtuigd, maar ook de lijnmanagers. Binnen de bedrijven heerst een leercultuur doordat er aandacht wordt 
besteed aan o.a. diploma-uitreikingen. Op die manier worden medewerkers gestimuleerd om zelf echt een opleiding te 
willen doen. Daarnaast hebben de diploma’s een civiel effect, mensen weten wat ze er mee kunnen en hechten daar waarde 
aan. De werkgever profiteert van verhoogde efficiency als een gevolg van de opleiding binnen het beYond programma, 
doordat tijdens de opleiding casuïstiek vanuit het bedrijf wordt behandeld. Op het moment kijkt beYond of het ook 
opleidingen op MBO niveau 4 en HBO niveau kan gaan aanbieden. Daarnaast biedt beYond een zij-instroom traject aan 
waarin o.a. wordt gestreefd om mensen vanuit de bijstand te laten participeren op de arbeidsmarkt. Dit traject begint met 
een scholing van 3 maanden waar werknemers les krijgen in (beroeps)vaardigheden en sociale coaching. Daarna worden ze 
via een aangesloten uitzendorganisatie geplaatst bij een bedrijf waar ze de rest van de opleiding volgen, terwijl zij een salaris 
ontvangen.  
 
Aljona Wertheim, Secretaris-directeur SER Overijssel  
 
SER Overijssel heeft een advies uitgebracht voor de provincie Overijssel over basisvaardigheden, specifiek laaggeletterdheid. 
Daarin wordt benadrukt dat het van belang is om dit hoger op de provinciale agenda te zetten. Naast het aanwakkeren van 
urgentie wordt aangeven dat de bestaande initiatieven, vanuit een centraal punt, gecoördineerd moeten worden. De 
tijdelijke aard van de projecten tegen laaggeletterdheid belemmert bovendien de duurzaamheid van het beleid. Ook wordt 
het belang van onderzoek onderstreept, aangezien het moeilijk is om de groep van mensen met lage basisvaardigheden in 
beeld te krijgen. Om de samenwerking tussen het onderzoek en de uitvoering te stimuleren is het advies dat de provincie 
investeerd in ketensamenwerkingen. Ter inspiratie is het belangrijk om goede voorbeelden te delen, en de zichtbaarheid van 
organisatie die werken aan lage basisvaardigheden en geletterdheid vergroten.  Tevens is het van belang dat de provincie 
het onderwijs op alle niveaus betrekt bij het bestrijden van laag geletterdheid. Door preventief te denken, onder andere 
door vroege signalering op school kunnen mensen zo snel mogelijk geholpen worden. De provincie kan de eerste stap zetten 
door hier meer over te spreken om zo het taboe op laag geletterdheid en lage basisvaardigheden te doorbreken. Door het 
bespreekbaar  te maken kunnen bestaande initiatieven, zoals Taalpunt meer zichtbaarheid krijgen 


