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Opdracht

Dit rapportboek is opgedragen aan iedereen die de nieuwsgierigheid 
heeft om regelmatig bruggen te bouwen; bruggen die toegang geven tot 

andere eilanden en uitnodigen voor ontvangst.
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INLEIDING EN AANLEIDING
Het Rapportboek O&A Gelderland dat voor u ligt, betreft de evaluatie van het Onderwijs 

& Arbeidsmarktbeleid van provincie Gelderland over de lopende beleidsperiode 2015 – 

2019. De aanleiding voor deze beleidsevaluatie is Motie 33 die op 11 april 2018 werd 

aangenomen. Provinciale Staten gaf hiermee onder andere opdracht voor een beleids- 

evaluatie op basis van de methode Samenscholing Geboden. In Samenscholing Geboden 

kwamen 44 visionairs aan het woord over hoe zij de koppeling tussen het onderwijs en 

de arbeidsmarkt voor de toekomst zien en welke rol een provincie hierin kan nemen. 

In dit verdiepende Rapportboek geven 44 ervaringsdeskundigen hun mening over de 

lopende samenwerking met provincie Gelderland op het gebied van het onderwijs en 

de arbeidsmarkt. Zo wordt de balans opgemaakt tussen de ‘SOLL-situatie’ (waar zou 

het beleid moeten staan?) en de ‘IST-situatie’ (waar staat het momenteel?) van het 

O&A-beleid van provincie Gelderland. Dit biedt vervolgens de mogelijkheid om hier 

conclusies aan te verbinden en een advies te formuleren voor een eventuele aanvullende 

of alternatieve rol in het provinciale beleid naar een volgende beleidsperiode. 
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INLEIDING EN AANLEIDING
De actieve vragen uit Motie 23 zijn:

▶ Onderzoek hoe de bestaande O&A-beleidsinstrumenten zich verhouden tot de methode   

 Samenscholing Geboden.

▶ Creëer samen met de economische partners en onderwijsinstellingen een passend O&A   

 programma met daarin afspraken over een effectieve afstemming tussen de vraag uit 

 de markt en het aanbod vanuit het onderwijs.

▶ Zet in op het stimuleren van pilots die het terrein van Leven Lang Leren en door-  

 lopende leerlijnen toetsen.

▶ Deel de (internationale) ‘best practices’ uit deze pilots om een vliegwiel in   

 Gelderland te krijgen.

U treft hierin het resultaat van 44 bevlogen, constructieve gesprekken om het O&A-beleid 

van provincie Gelderland naar de toekomst nog beter te maken.

Veel leesplezier en daadkracht gewenst voor toekomstige acties.

Margot Nijkamp-Diesfeldt
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De meetlat: 

Methode 

Samenscholing 

Geboden



Samenscholing Geboden - het proces 

Om te komen tot nieuwe verbindingen tussen onderwijs en arbeidsmarkt is het belang- 
rijk om de rol van alle stakeholders scherp in beeld te krijgen. Dat was de eerste 
doelstelling van het onderzoek naar Samenscholing Geboden. De visionairs deelden hun 
inzichten over hoe de betrokken partijen zoals onderwijs, werkgevers, overheden en 
branches zich in dit tijdsgewricht tot elkaar verhouden. Ook gaven de visionairs mee 
waar de echte mogelijkheden tot verbetering zitten.

Over de algemene rol van een provincie op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, 
was men de mening toegedaan dat de grote kracht van een provincie de macht tot het 
samenbrengen is: ‘the convening power’. Dat heeft enerzijds te maken met de schaal-
grootte, die het interessant maakt om in gesprek te gaan. Anderzijds heeft dat de 
maken met de slagkracht van de organisatie. De visionairs zien de provincie als 
steekhoudende partij in gesprekken, maar nog steeds neutraal genoeg om de samenkomst 
te initiëren en orkestreren.

Een provincie dient met name te organiseren rondom het ‘wat’ en zich niet bezig te 
houden met het ‘hoe’.

Wel het wat – niet het hoe!

9



De rol van een provincie op Onderwijs 
en Arbeidsmarkt

Op hoofdlijnen zou deze rol met de volgende 
taken ingevuld moeten worden:

▶ Een langetermijnvisie mede-creëren

▶ Agenderen en faciliteren

▶ Komen tot gezamenlijke belangen

▶ Actie-gedreven stimuleren

▶ Focusseren op clustering en (kennis)
 infrastructuur

▶ Investeren in ontbrekende competenties

▶ Profileren van onderscheidend vermogen

▶ Verbindingen leggen, contacten ontsluiten

▶ Gemeente-overstijgend belichten

▶ Randvoorwaarden scheppen

▶ Financiële ondersteuning bieden

Volgens de visionairs die geïnterviewd 
werden voor Samenscholing Geboden heeft 
een provincie een belangrijke rol in het 
bouwen van de brug tussen het onderwijs en 
de arbeidsmarkt. Deze visionairs creëerden 
in feite de SOLL-situatie (de beoogde si-
tuatie) van hoe een provincie zich dient 
op te stellen in het verbeteren van de 
verbindingen tussen het onderwijs en de 
arbeidsmarkt.

10
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Wat behelst de rol van een provincie 
volgens de visionairs juist niet? 
▶ Probleemeigenaar worden

▶ Zelf de uitvoering oppakken

▶ Programmeren zonder de andere stakeholders erin te betrekken

▶ Alleen binnen de eigen geografische grenzen denken

SOLL
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DE PROVINCIE: HÉT SCHAKELNIVEAU VAN DE TOEKOMST

De visionairs zijn het er, enige uitzonderingen daargelaten, 

roerend over eens. De provincie – het (boven)regionale niveau – is hét 

schakelniveau voor de toekomst. Dit geldt voor economische aspec-

ten, waaronder de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt, 

maar blijft daartoe niet beperkt. De regio’s van Nederland hebben 

allemaal hun eigen krachten en uitdagingen. Om een blijvende aan-

sluiting naar de arbeidsmarkt te maken voor jong én meer ervaren,

is verbijzondering op provinciaal niveau de enige oplossing. 
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Jan Terlouw

VERANDERPERSPECTIEF
“De nieuwe economie vraagt ook veel meer om de zogenaamde 21st Century Skills, 

een nog te generieke term die met name gaat over kunnen samenwerken en flexi-

bel zijn. Er zijn twee essentialia, die hier nog niet onder geschaard worden.  

Ik mis nog de diepere ontwikkelingen. Allereerst disciplineren we kinderen en 

leren ze af om fouten te maken. In de nieuwe economie moet je juist fouten durven 

maken, omdat alles zo snel verandert. De kennis die wij kinderen nu bijbrengen, 

heeft een houdbaarheid van maximaal 5 jaar. Dat betekent aan het einde van een 

opleiding dat we weten dat een deel van de opgedane kennis verouderd is. Dat 

houdt ook in dat het maken van fouten de norm zou moeten worden. In die nieuwe 

economie ligt nog heel veel niet vast, we zijn nog zoekend. Een kernuitgangspunt 

is dus: zoeken, leren en experimenteren. 

Het tweede punt is: geef kinderen een veranderperspectief mee; niet een beeld 

van stabiliteit en zekerheid. Help ze ingesteld te zijn op bijna permanente ver- 

andering. We willen kinderen een soort vastigheid mee kunnen geven, die er nu 

al niet is - maar er zeker in de toekomst niet zal zijn. Filosofisch gesproken is 

dat een contradictie. Jongeren moeten juist leren om te gaan met onzekerheid, 

met permanente verandering, snappen dat ze daar niet bang voor hoeven zijn.”

Prof. Jan Rotmans – Erasmus Universiteit
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Welke onderwerpen moeten nu op de agenda 
komen om de verbindingen tussen het on-
derwijs en de arbeidsmarkt duurzaam te 
verbeteren? De visionairs benoemden hierin 
de volgende twaalf thema’s (opgenomen in 
willekeurige volgorde):

▶ Verbinden onderwijsniveaus  
▶ Langere termijnvisie bij werkgevers 
▶ Gezamenlijke belangen   
▶ Vormen van intelligentie  
▶ Theorie versus opleiden in de praktijk
▶ Hybride onderwijsconcepten  
▶ Imago van de leraar   
▶ Creëren van cross-overs  
▶ Regelluwe ruimte voor experimenten 
▶ Meetbare resultaten in het onderwijs 
▶ Duurzaam ontwikkelen    
▶ Imago van vakmanschap 

En natuurlijk hoort daarbij de vraag: 
Wie worden er idealiter betrokken bij 
het maken van nieuwe afspraken?

▶ Onderwijzers 
▶ Ondernemingen 
▶ Overheden
▶ Ouders
▶ Ontvangers van onderwijs
▶ Ontwikkelaars
▶ Onderzoekers
▶ Op-zoek-zijnden
▶ Originele oplossers
▶ Organiserende burgers

Welke onderwerpen te agenderen?
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Jan Terlouw
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”

“
De Human Resources, de mensen, zijn het 

belangrijkste kapitaal van een organisatie. 

Het zijn diezelfde mensen die doorslaggevend 

zijn bij het aantrekken van nieuwe bedrijven 

en het vasthouden van de bestaande.

Prof. Henk Volberda – Erasmus Universiteit



DE AANPAK
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Voor de evaluatie van het O&A-beleid werd gekozen voor kwalitatief 
onderzoek middels persoonlijke interviews. Kwalitatief onderzoek 
biedt – anders dan kwantitatief onderzoek – de mogelijkheid om meer 
verdieping op te zoeken op de thema’s. Tegenover de 44 experts uit 
het visieboek Samenscholing Geboden, werden in dit kader 44 ervarings- 
deskundigen bevraagd over hun ervaringen in de samenwerking met 
provincie Gelderland op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. 
Deze ervaringsdeskundigen werden zo breed mogelijk geselecteerd 
over de multi helix (waaronder onderwijs, overheden, ondernemingen, 
onderzoek etc.), de arbeidsmarktregio’s en met name over de diverse 
O&A-instrumenten die in de afgelopen jaren zijn ingezet. Zo werd ook 
bewust gekozen voor de invalshoeken binnen en buiten de provincie- 
organisatie. Dit gaf de mogelijkheid om te kunnen beoordelen hoe 
andere programma’s binnen de provincie kijken naar het O&A-beleid. 
Waar komt men onderwijs en arbeidsmarkt tegen en is het voor hen van 
belang? En buiten de provincie-organisatie kwam in beeld hoe men  
tegen het beleid en de samenwerking aankijkt. Zo werd een grote  
diversiteit aan invalshoeken opgehaald.



DE TOETSING
Tijdens de persoonlijke interviews werden de ervaringsdeskundigen 
bevraagd op de volgende criteria:

▶ de relevantie van de activiteiten / instrumenten
▶ de coherentie met andere programma’s binnen provincie Gelderland
▶ de wijze van uitvoering i.s.m. het O&A-team
▶ de mate van innovativiteit
▶ de sturing op effectiviteit en resultaatgerichtheid
▶ de duurzaamheid (inbedding)
▶ het draagvlak bij stakeholders
▶ de zichtbaarheid van het O&A-programma

Natuurlijk kreeg iedere ervaringsdeskundige ook de algemene vragen: 
Wat gaat er goed en wat gaat er niet goed? Wat doet het O&A-team van 
de provincie te veel, te weinig of misschien niet? Ieder interview 
eindigde steeds met de vraag: welke vraag is niet gesteld die u wel 
verwacht zou hebben? Met andere woorden: wat wilt u de provincie nog 
meegeven dat tijdens het interview nog niet aan bod is gekomen?

17
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”

De provincie Gelderland stelt zich 

stimulerend en ook controlerend op. 

Er is een natuurlijk handelen om 

verbindingen te leggen. 

Inge van Baalen & Ton van Vught – Aventus

”

“
We hebben veel wisselingen meegemaakt in 

de regio-account-houders in korte tijd. 

Dat is erg jammer want – ondanks de per-

soonlijke inzet van de accounthouders 

– brengt dat weinig stabiliteit en con-

tinuïteit in de samenwerking.  

Natalie Bremmer – RW-POA Rivierenland

”
“

De Provincie maakt 

het verschil. 

Ingelien Kroodsma – 

Gemeente Arnhem

”
“

De kracht van de 

verbinding is 

zeer goed bij de 

Provincie. 

Edwin Blok – 

Morgen College



1919

”

”
“

Het O&A-team in  

Gelderland is betrouw- 

baar en transparant 

in haar uitvoering. 

Lambert Teerling – EUREGIO

“
Feedback wordt gewaardeerd; er is 

altijd een open gesprek. De betrok-

kenheid van de provincie vergroot 

de kans van slagen om partners te 

verbinden aan het primair onder-

wijs.   

Jacqueline Goedhart – KWTG

”
“

O&A in Gelderland 

faciliteert, verbindt, 

jaagt aan en levert de 

inhoud.

Henk Boes –

Platform Bèta Techniek

”

“
In provincie Gelderland is het O&A-

programma erg goed in nieuwe pro-

jecten en samenwerkingsverbanden 

opstarten en uitproberen. Voor-

beelden hiervan zijn: Arbeidswijs, 

het Liaison-overleg en de kruisbe- 

stuiving met nieuwe techniekpacten. 

Jan Haverkamp – Techniekpact
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Wat gaat er goed? - 1

De onderstaande signalen 
komen veelvuldig aan bod 
tijdens de gesprekken met de 
ervaringsdeskundigen. Dit is 
hoe men het beleid van O&A 
ervaart in de samenwerking:

Krachtige, neutrale verbinder 
voor ecosystemen
Omdat provincie Gelderland 
niet direct betrokken is 
bij het onderwijs of bij het 
bedrijfsleven – en toch het 
gezamenlijke belang deelt van 
een goeddraaiende economie – 
is het de provincie die het 
verschil maakt in het samen-
brengen van deze werelden.

Acteert op zowel bovenregio-
naal als landelijk niveau
De provincie brengt partijen 
samen op bovenregionaal 
niveau (bijvoorbeeld tussen 

arbeidsmarktregio’s of ge-
meenten), maar brengt ook 
kennis van en naar landelijke 
gremia. Hierbij worden voor-
beelden als Techniekpact 
genoemd, die als belangrijk 
ervaren worden. 

Gelderland loopt voor op 
andere provincies met O&A 
als actief beleid
Er zijn een substantieel 
aantal ervaringsdeskundigen 
die breder kunnen kijken 
naar het O&A-beleid op pro-
vinciaal niveau. Zij geven 
stuk voor stuk aan dat 
provincie Gelderland met 
haar O&A-beleid vooroploopt. 
Er waren een aantal provin-
cies die O&A nog helemaal 
niet geagendeerd hadden. 
De ervaringsdeskundigen 
zien regelmatig dat  

Gelderland wordt bevraagd 
op de O&A-aanpak. 

Randvoorwaardelijk voor 
succes – adresseert 
‘talent-gap’
Wellicht is het goed om te 
benadrukken, dat de ‘talent- 
gap’ gaat over talent op alle 
opleidingsniveaus (zie ook 
‘wat is talent eigenlijk?’). 
Het O&A-beleid wordt door  
de ervaringsdeskundigen 
gezien als randvoorwaardelijk 
voor succes in projecten 
en trajecten, omdat het de 
discrepantie adresseert die 
bestaat tussen het benodigde 
talent en wat er vanuit het 
onderwijs in- en doorstroomt 
naar de arbeidsmarkt.
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Kennispartner, uniek eigen 
onderzoek, analyse en duiding
Ook op het gebied van het doen 
van arbeidsmarktonderzoek – 
de discrepantie-analyses op 
niveau van de arbeidsmarkt- 
regio’s – loopt  provincie 
Gelderland voor op andere 
provincies. In de samenwer-
king tussen het ROA onder-
zoekscentrum en het eigen 
onderzoeksteam binnen de 
provincie wordt waardevolle 
kennis geboden. De veelheid 
aan data wordt goed geanaly- 
seerd en geduid voor gebruik 
door de samenwerkings- 
partners, zowel intern als 
extern.

Werkt vanuit gezamenlijke 
strategische belangen
Het O&A-beleid en –team 
zoekt sterk de verbinding 
rondom gezamenlijk gedra-
gen strategische belangen 
met de stakeholders binnen 
projecten en trajecten. Het 
draagvlak voor de gekozen 
thema’s is dan ook zeer 
groot. Een belangrijk aspect 
hierin is dat het vaak pu-
bliek-private samenwerkingen 
betreft of de interactie 
tussen gelijkwaardige part-
ners (zoals bijvoorbeeld de 
Gelderse mbo’s). 

Zowel intern als extern van 
belang 
Zoals al eerder vermeld, 
werd voor deze beleidsevalu-
atie bewust gekozen om niet 
alleen externe maar ook in-

terne stakeholders (buiten 
onderwijs en arbeidsmarkt) 
te bevragen over het O&A-be-
leid. Voor zowel de interne 
als externe ervaringsdeskun-
digen is het O&A-programma 
van belang. Omdat alle 
ontwikkelingen rondom groei, 
innovatie, kennisclustering, 
gebiedsopgave en bijvoor-
beeld circulaire economie te 
maken hebben met de toegang 
tot voldoende talent – is 
beleid rondom het verkleinen 
van de discrepanties een 
randvoorwaarde waaraan moet 
worden voldaan voor toekom-
stig succes.

Wat gaat er goed? - 2
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Resultaatgericht, effect-
gedreven en praktisch
Inmiddels heeft het O&A-be-
leid duidelijk stappen gezet 
in het meer resultaatgericht 
werken. Veelgenoemd wordt 
dat de subsidie-eisen dwin-
gen tot scherpte op het te 
behalen resultaat en de 
effectiviteit. Het O&A-team 
adviseert op praktische wijze 
hoe meetbare resultaten op 
te nemen en samen te werken 
naar dit resultaat.  
Er is niet alleen meer sprake 
van inspanningsverplichting, 
zoals in het verleden wel 
voorkwam.

Een lerend multi helix 
netwerk
Over de breedte van de in-
strumenten wordt ervaren 
dat er in deze beleids- 

periode gebouwd is aan een 
lerend multi helix netwerk, 
met een breed draagvlak bij 
de stakeholders. Niet alleen 
in het combineren naar 
cross-overs, maar zeker ook 
onder gelijkgestemden (zoals 
bijvoorbeeld het mbo-onder-
wijs in Gelderland) zijn de 
verbindingen geïntensiveerd. 

Actief en innovatief
Het O&A-beleid in provincie 
Gelderland heeft in deze be-
leidsperiode aangetoond dat  
het actief inzet op nieuwe 
projecten en trajecten. 
Met name de durf om nieuwe 
werkwijzen uit te proberen 
zonder dat de uitkomst hier-
van vooraf bekend is, wordt 
door de ervaringsdeskundi-
gen geprezen. Men ziet dat 
hierdoor nieuwe inzichten en 

mogelijkheden ontstaan die 
anders niet in beeld zouden 
zijn gekomen. 

Pilots om te experimenteren
Er zijn in deze lopende be-
leidsperiode veel verschil-
lende projecten en trajecten 
opgestart. De geïnterviewden 
ervaren de ruimte bij pro-
vincie Gelderland om in de 
praktijk nieuwe methodes uit 
te proberen en te zien hoe 
het wél werkt en waar ook 
niet. Zij benadrukken het 
belang om te kunnen experi-
menteren. Vanaf papier kan 
iets een geweldige oplossing 
lijken; het wordt pas echt 
als je het ook gaat doen.

Wat gaat er goed? - 3
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Evenementen voor kennisuit-
wisseling
Tijdens deze beleidsperiode 
zijn een aantal grote bij- 
eenkomsten georganiseerd 
rondom diverse thema’s  
binnen het O&A-domein.  
De feedback van de ervarings- 
deskundigen is overwegend 
dat ze deze evenementen 
graag bezoeken. Er worden 
belangrijke onderwerpen 
geagendeerd, die nieuwe 
inzichten en inspiratie 
opleveren.

Regio-accounthouders zijn 
toegankelijk
Wanneer we het hebben over 
de zichtbaarheid van het 
O&A-beleid, één van de toet- 
singscriteria, dan horen we 
consequent dezelfde geluiden: 
de regio-accounthouders van 

het O&A-team zijn zichtbaar 
en goed toegankelijk. De rol 
van de accounthouders wordt 
als erg positief ervaren 
omdat zij op natuurlijke 
wijze verbindingen leggen. 
Ze zijn ontvankelijk voor 
vragen en denken graag mee 
in oplossingen.

Het O&A-team is constructief 
en open 
In z’n algemeenheid mogen we 
constateren dat de rol die 
de provincie Gelderland op 
zich neemt in de vorm van 
een O&A-team, als construc-
tief en open ervaren wordt. 
De ervaringsdeskundigen geven 
terug dat de provincie zich 
hiermee als betrouwbare en  
transparante samenwerkings- 
partner opstelt; een rol die 
goed gewaardeerd wordt.

Wat gaat er goed? - 4
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”
“

De koppeling met imec Leuven 

die voortkomt uit de University 

Partner Challenge is fantastisch.

Prof. Daniël Wigboldus – 

Radboud Universiteit Nijmegen
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WAT IS TALENT EIGENLIJK?
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Bewijs van Functie               Bewijs van Concept  

Iedereen
Elk niveau

Het is goed om nog helder te maken wat 
bedoeld wordt met het woord ‘talent’. 
Het woord talent behelst hetzelfde  
risico als de term ‘kenniseconomie’. 
De fout die we maken als we het hebben 
over onze kenniseconomie is dat we 
in Nederland denken dat deze alleen 
op hbo- en wo-niveau ontwikkeld 
wordt. Hetzelfde gebeurt als we het 
woord ‘talent’ in de mond nemen. 
Het bijzondere is: niets is minder 
waar. Helaas diskwalificeren we  
hiermee direct zo’n 60 % van de 
mensen die in Nederland wonen en 
doen we groot onrecht aan de mensen 
die op andere plekken in de waarde-
keten kennis toevoegen. Dit geldt 
zeker ook voor Gelderland, waar veel 
MKB-bedrijven gevestigd zijn en een 
grote populatie (v)mbo-talent werkzaam 
is. Deze mensen dragen veel bij aan onze 
economie, niet in de laatste plaats aan 
onze kenniseconomie. En iedereen die bij-
draagt aan de waardering is een talent 
dat waardéring verdient.



Wat kan er beter? 

Lange-termijn structuur in 
het O&A-programma 
Het verbeterpunt dat het 
meest prominent naar voren 
kwam, was de roep om conti- 
nuïteit binnen het O&A- 
programma – met name via de 
route van meer langjarig 
programmeren. De O&A-pro-
grammering is afhankelijk 
van de politieke keuzes die 
iedere vier jaar op provin-
ciaal niveau gemaakt worden. 
Dat resulteert vervolgens in 
meer kortlopende projecten en 
trajecten. Omdat de reactie- 
tijd van onderwijs en werk-
gevers langjariger is, dient 
ook lange-termijn gepro-
grammeerd te worden. Zo kan 
dieper de waardeketens inge- 
keken worden naar wat er in 
de toekomst nodig is aan 
talent op alle niveaus.

Kennis van arbeidsmarkt- 
regio’s verankeren 
Er is in deze beleidsperio- 
de stevig ingezet op het 
O&A-beleid. Hiermee groeit 
de kennis van de arbeids-
marktregio’s gestaag. Toch 
is het belangrijk deze kennis 
verder te verankeren, met name 
om nog betere verbindingen 
te kunnen maken met werk-
gevers in de regio’s en 
hun groei- en personeelsbe-
hoeften. In deze tijd van 
hoogconjunctuur worden veel 
werkgevers geregeerd door  
de waan van de dag, wat 
het onderhouden van con-
tacten bemoeilijkt. Toch is 
het voor hen van belang om 
vooruit te blijven kijken 
naar toekomstontwikkelingen.

Nog meer vraaggestuurd  
meewerken
De ervaringsdeskundigen 
geven mee dat het belangrijk 
is de verbijzondering op te 
blijven zoeken die zo nodig 
is tussen de arbeidsmarktre-
gio’s. Derhalve dient een 
deel van het instrumentarium 
van het O&A-beleid ruimte te 
bieden om nog meer vraag-
gestuurd mee te kunnen werken 
aan projecten. Op die manier 
kan ingezet worden op thema’s 
waar al energie ontstaat in 
de arbeidsmarktregio’s om 
daar meer rendement uit te 
kunnen halen.
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Beleidskader 
aan de voorkant 
duidelijker 
maken 
Hoewel het O&A-beleid van 
deze beleidsperiode goed 
gewaardeerd wordt door de 
ervaringsdeskundigen, is men 
soms ook zoekend geweest. 
Het huidige beleidskader was 
nog vrij generiek, wat ruimte 
gaf voor interpretatie maar 
ook voor misverstanden. Voor 
een volgende beleidsperiode 
zou het goed zijn om van meet 
af aan helder te maken op 
welke O&A-thema’s provincie 
Gelderland inzet in de komen- 
de periode(s) en wat men hier- 
van mag verwachten. Zo wordt 
duidelijk waarvoor men wel 
en waarvoor men niet bij de 
provincie aan kan kloppen. 
Het advies is om hier ook 

proactief over te communiceren 
via de beschikbare kanalen.

Verbinding naar buiten de 
provinciegrenzen 
Er zijn een aantal punten 
waarop de arbeidsmarktre-
gio’s en O&A-trajecten over 
de Gelderse provinciegrenzen 
heengaan. Uit de interviews 
blijkt dat deze samenwerkin-
gen lang niet altijd soepel 
verlopen, omdat de provin-
cies verschillende manieren 
van werken en besluitvorming 
hebben. Het zou helpen om deze 
achterliggende verbinding-
en te versterken – en meer 
de interactie op te zoeken 
– zodat de partners in deze 
trajecten hier geen hinder 
of vertraging van ondervin-
den.   

Tegengaan verloop van mede- 
werkers (provincie-breed)
Tijdens deze beleidsperiode 
is het O&A-team geconfronteerd 
met de nodige wisselingen in de 
teambezetting, onder andere 
onder de regio-accounthouders. 
Dit heeft in een aantal re-
gio’s geleid tot het steeds 
op moeten starten met een 
nieuwe vertegenwoordiger van 
de provincie, waardoor de 
voortgang onderbroken werd. 
De interne ervaringsdeskun-
digen gaven aan dat dit een 
provincie-brede uitdaging 
is, omdat dit te maken heeft 
met de kansen die de provin-
cie haar medewerkers biedt 
om zich breed te kunnen 
oriënteren. 
Het compliceert echter de 
samenwerking met de provincie 
vanuit de buitenwacht.

IST
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Tijdens de interviews met de ervaringsdeskundigen komt regelmatig het langjarig program-
meren op onderwijs en arbeidsmarkt aan bod. Men benadrukt het belang van een lange termijn 
visie, omdat wanneer je alleen al kijkt naar de Provinciale Statenverkiezingen, de prioriteiten 
in programmering iedere vier jaar kunnen veranderen. In de realiteit gaat een beleids-
periode niet eens over vier jaar, maar over een jaar opstarten, twee jaar in volle gang 
zijn en een jaar weer voorbereiden op de volgende beleidsperiode. 

Natuurlijk zijn het niet alleen de Provinciale Statenverkiezingen die van invloed zijn 
op de werking van onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook de landelijke en gemeentelijke 
verkiezingen grijpen op elkaar in. Wanneer we dan naar de afbeelding op de bladzijde 
hiernaast kijken, dan zien we hoe weinig jaren er in de afgelopen twintig jaar zonder 
verkiezing waren. Dit beeld maakt de roep om langjarig programmeren nog duidelijker op 
provincie-niveau. De visionairs uit Samenscholing Geboden benoemden het al: de provincie 
is hét schakelniveau van de toekomst. Hier ligt de mogelijkheid om op bovenregionaal 
niveau langdurig te verbijzonderen.

Juist op het gebied van O&A is het onmogelijk om te kortlopend te agenderen, omdat dit 
niet past bij de werkelijkheid van de wendingen die het onderwijs kan maken. Ook voor 
werkgevers is het wenselijk om langjariger te programmeren en hen te ondersteunen om 
beter voorbereid te zijn op bijvoorbeeld wijzigingen in de conjunctuur of in de stand  
der techniek.

DE INVLOED VAN POLITIEKE VERANDERINGEN
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IST versus SOLL

Wat doet de provincie Gelderland goed en minder goed dan de visionairs in Samenscholing 
Geboden hebben geadviseerd?

Een langetermijnvisie 
mede-creëren

Het O&A-beleidskader programmeert in deze beleidsperiode binnen de 
termijn van vier jaar. Dit is onvoldoende lange termijn volgens de 
ervaringsdeskundigen.

Agenderen en  
faciliteren

O&A wordt ervaren als agenderend en faciliterend. Het team brengt 
stakeholders samen om de koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
steeds verder te versterken.

Komen tot gezamenlijke 
belangen

Dit is een sterk punt van het O&A-beleid binnen provincie Gelderland 
– het behartigt de gezamenlijke belangen.

Actie-gedreven  
stimuleren

Het O&A-beleid biedt ruimte tot experimenteren en stuurt op  
effectiviteit en resultaten.

Focus op clustering en 
(kennis)infrastructuur

Binnen O&A is toegang creëren tot en behoud van voldoende talent op 
de kennisclusters (zoals bijvoorbeeld Food Valley) een hoofddoel.

Investeren in ontbrekende 
competenties

Vanuit de opgedane kennis uit eigen onderzoek en analyses wordt met 
verschillende O&A-instrumenten ingezet op het verkleinen van de  
discrepanties tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

ISTSOLL
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Profileren van onder-
scheidend vermogen

Het ontbreekt Gelderland – provincie-breed – aan een herkenbaar label. 
Het onderscheidend vermogen is belangrijk voor de aantrekkings- 
kracht van het gebied voor bedrijfsleven en talent.

Verbindingen leggen, 
contacten ontsluiten

Het O&A-team legt op natuurlijke wijze verbindingen en contacten. 
De grondhouding is positief. De kwaliteit van de verbindingen kan 
inhoudelijk sterker.

Gemeente-overstijgend 
belichten

Er wordt op zowel bovenregionaal als op landelijk niveau geagendeerd 
en samengebracht, zoals bijvoorbeeld het Techniekpact en het 
Liaisonoverleg.

Randvoorwaarden  
scheppen

De programmering van O&A is erop gericht om de randvoorwaarden 
te creëren voor succesvolle onderwijsvernieuwingen en werkgevers 
toegang te verschaffen tot het benodigde talent.

Financiële ondersteuning 
bieden

De instrumenten voor ondersteuning worden gewaardeerd. Informatie 
hierover zou toegankelijker mogen zijn.

Niet zelf de uitvoering 
oppakken

Er wordt veel ruimte ervaren om zelf met concepten en projecten 
te komen die aansluiten op de O&A-thema’s. Het O&A-team is actief 
stimulerend maar pakt niet de regie of de uitvoering over.

Niet programmeren 
zonder de andere stake-
holders erin te betrekken

De ervaringsdeskundigen voelen zich deelgenoot van de op te lossen 
problemen en met regelmaat ook mede-eigenaar van de oplossing.

Niet alleen binnen de 
eigen geografische grenzen 
denken

Hoewel landelijk en bovengemeentelijk al goede verbindingen liggen, 
is de samenwerking met andere provincies nog niet soepel.

ISTSOLL



CONCLUSIES - 1

Wanneer we kijken naar wat de in-
terviews voor de beleidsevaluatie 
aan inzichten hebben opgeleverd, 
kunnen we het volgende concluderen:

O&A wordt gezien als zeer relevant –  
zelfs randvoorwaardelijk 
De relevantie van het O&A-beleid  
van provincie Gelderland wordt   
zowel in- als extern gezien als  
zeer groot – zelfs randvoorwaar-
delijk – voor succes. Het adres-  
seert namelijk de ‘talent-gap’.  
In veel toepassingsgebieden, zoals  
zorg en techniek heeft men te   
kampen met tekorten aan talent.  
De samenwerking tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt is hierin essentieel. 

O&A verbindt 
Het O&A-team wordt ervaren als   
verbindend en wordt met name   

extern gezien als natuurlijke,   
neutrale facilitator naar zowel 
gemeentelijk als naar landelijk 
niveau. Hierbij worden voorbeelden 
genoemd als het Techniekpact en 
het Liaisonoverleg, die beide   
actief door de provincie onder-  
steund worden.

Het O&A-beleid is innovatief en  
vooruitstrevend
De samenwerkende stakeholders zien 
het O&A-beleid van provincie  
Gelderland als innovatief en vooruit- 
strevend. Men durft te experimen-
teren en te ondersteunen op nieuwe 
werkwijzen, zonder dat de uitkomst 
hiervan vooraf bekend is. Daar is 
lef voor nodig en dat wordt ge-
waardeerd. 
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O&A pakt een prima rol tot  
samenscholing 
In de vergelijking tussen de   
SOLL-situatie en de IST-situatie 
wordt duidelijk, dat het O&A-  
team met haar beleid vanuit de   
provincie een prima rol op zich  
neemt volgens de methode Samen-  
scholing Geboden.

De verbinding met en tussen het  
onderwijs is versterkt 
In deze beleidsperiode zijn er 
sterkere verbindingen gecreëerd  
tussen de onderwijsniveaus van   
po tot en met wo, alsook tussen
de onderwijsinstellingen op gelijk- 
waardig niveau. De samenwerking 
tussen de Gelderse mbo’s is hier- 
van een mooi voorbeeld. Hier wordt, 
met ondersteuning van de provincie,
gezamenlijk geagendeerd rondom de  

macrodoelmatigheid, de professionali- 
seringsagenda en de ontwikkelagenda.

Er is zeker ook ruimte voor 
verbetering
Hoog op de wensenlijst staat het 
langjariger programmeren en dus 
voorbij aan de invloed van de   
politieke cycli. Ook is er een   
verwachting voor een duidelijker   
O&A-beleidskader; waar staat de 
provincie wel voor en waarvoor   
niet? Welke thema’s worden ge-  
agendeerd en op welke wijze mag  
men ondersteuning verwachten van 
de provincie? De ervaringsdeskun- 
digen spreken verder het belang  
uit voor het opbouwen van diepere  
kennis over de stakeholders in de  
regio’s. Dit zal helpen om in de  
toekomst inhoudelijk nog betere  
verbindingen te kunnen leggen.

CONCLUSIES - 2
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 Definieer een lange termijn beleidskader 
 Creëer een beleidskader met duidelijke focusgebieden binnen de 
 programmering. Richt het beleidskader zo in dat het niet te  
 afhankelijk is van de politieke veranderingen die ontstaan door  
 de verkiezingscycli. Het is een gemiste kans om korte termijn te 
  programmeren, omdat het risico op desinvestering van wat er al  
 bereikt is aanwezig is. De werelden van onderwijs en economie  
 belopen een langere termijn in veranderingen dan vier jaar. 
 Natuurlijk zal de politieke kleuring richting moeten kunnen  
 geven aan het O&A-beleid, echter zonder het steeds volledig 
 opnieuw in te richten. 

 Maak het beleidskader goed toegankelijk 
 Maak in de volgende beleidsperiode het O&A-beleidskader zicht- 
 baarder aan de voorkant; waar staat de provincie op O&A wel voor 
  en waarvoor niet? Dit voorkomt onnodige ruis rondom aanvragen en 
  het indienen van concepten. Het zorgt er met name voor dat er  
 heldere verwachtingen geschapen worden over waar de provincie op  
 inzet voor de langere termijn.

 Maak een koppeling met de omgevingsvisie Gaaf Gelderland
 Tijdens de ronde van interviews kwam met name vanuit de interne  
 ervaringsdeskundigen het advies om het O&A-beleid te koppelen met
 de nieuwe omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Hierin staat de visie  
 opgetekend waar provincie Gelderland in de komende jaren aan wil
 werken. Gaaf Gelderland biedt programmatisch een duidelijke   
 kapstok. De geagendeerde thema’s (zoals energietransitie en cir- 
 culaire economie) hebben veel raakvlakken met O&A, omdat toegang  
 tot voldoende talent randvoorwaardelijk is voor het volbrengen  
 van de ambities.

AANBEVELINGENAANBEVELINGEN
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 Maak van O&A een talent-kenniscentrum 
 Omdat de koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt  door zowel interne als externe   
 stakeholders als randvoorwaardelijk wordt gezien in de uitvoering van de programmering  
 van provincie Gelderland, is het goed om de opgedane kennis en ervaring (nog) beter 
 toegankelijk te maken. Zeker met de ambities van de omgevingsvisie in gedachten raakt O&A 
 niet alleen Economie, maar ook Energietransitie en Klimaatadaptatie. Om de doelstellingen  
 van deze programma’s te verwezenlijken is het immers essentieel dat er voldoende vakbe- 
 kwame mensen beschikbaar zijn. Door O&A op een meer algemene plek binnen de provincie   
 te borgen, kan kennis en ervaring breder gedeeld worden en komen cross-overs beter in  
 beeld. Zo kan O&A van dienst zijn voor álle relevante provinciale programma’s en gebieds- 
 opgaven. Het hoofddoel blijft om op bovenregionaal niveau de discrepanties tussen onder- 
 wijs en arbeidsmarkt zo goed mogelijk te adresseren; voor de langere termijn en over de  
 breedte van de toepassingsgebieden. Ook voor tijden waarin O&A een minder economisch maar  
 eerder een sociaal maatschappelijk karakter heeft, zou dit een passende oplossing zijn.

 Voorkom intern verloop (provincie-breed)
 Regelmatig gehoorde feedback is dat er wisselingen zijn geweest in de teamsamenstelling  
 van O&A. Dit heeft in sommige regio’s effect gehad op de continuïteit van de samenwerking.  
 Door de interne ervaringsdeskundigen wordt dit geduid als een provincie-breed fenomeen. 
 Dit is nog een reden om langjariger te programmeren: het biedt teamleden een langer   
 perspectief (continuïteit) zodat functies aantrekkelijk zijn om in te investeren. Voor  
 provincie Gelderland als organisatie een mooie kans om zelf leven lang ontwikkelen en   
 duurzame inzetbaarheid in de praktijk te brengen.

 Geef ruimte tot meer directe interactie met de werkvelden 
 Als het O&A-team meer kennis op kan doen van de aanwezige stakeholders in een arbeids- 
 marktregio, wordt het mogelijk om inhoudelijk nog betere verbindingen te leggen. Vaak   
 vindt het onderwijs de arbeidsmarkt niet makkelijk en vice versa – de provincie kan
 hierin de blijvende connecties maken.
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”

“
Het is belangrijk dat provincie Gelderland in 

O&A investeert; dit loopt echt goed. 

Andere provincies doen dit niet en dat zie je terug. 

Een doorslaggevende factor voor de toekomst is 

dat het ambtelijke systeem blijvend een lange 

termijnvisie bewaakt om de politiek goed te kunnen 

adviseren. Wat is haalbaar – wat is reëel? Als de 

ambtenaren goede kennis hebben van de spelers in 

de regio kunnen ze op maat het beleid mee voeren.

Hanneke Berben – ROC Nijmegen en MBO Raad
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”

“
Het team van O&A is zeer betrokken en heeft een 

grondhouding die echt positief is. Het zou wel 

goed zijn meer ruimte te creëren om het Provincie- 

huis uit te komen en het werkveld in te gaan om in 

de regio’s de ondernemers beter te leren kennen. 

Hier wordt de kwaliteit van de verbindingen nog 

beter van.

Tom Salemink – Achterhoek Werkt
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DE LINK MET 

OMGEVINGSVISIE 

GAAF GELDERLAND

In dit model is de 
omgevingsvisie GAAF 
Gelderland samengevat.  
De zeven inhoudelijke 
ambities (zoals energie-
transitie en biodiver-
siteit) en de actie- 
principes (doen, laten, 
samen, zelf).

© Provincie Gelderland
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Tijdens de interviews met de ervaringsdeskundigen –  
met name de interne ervaringsdeskundigen – wordt 
regelmatig aangehaald dat het belangrijk is om een  
link te leggen tussen het O&A-beleid en de omgevings- 
visie GAAF Gelderland.

Deze omgevingsvisie behandelt de strategische hoofd- 
lijnen waar provincie Gelderland in de komende jaren 
voor wil staan. GAAF Gelderland vertrekt vanuit 
de Gelderse kwaliteiten die al aanwezig zijn. Met 
name de invalshoeken om te kijken naar de Gelderse 
gebieden – economie, wonen, natuur, gezondheid en 
veiligheid – brengen allemaal O&A-vraagstukken met 
zich mee. Immers, zonder toegang tot voldoende en 
goed gekwalificeerde mensen kunnen deze inhoudelijke 
ambities niet waargemaakt worden. Dit maakt de kop-
peling tussen alle vormen van onderwijs en de arbeids- 
markt van doorslaggevend belang.



Uit de input van de in-
terviews, tekent zich in 
hoofdlijnen het volgende 
O&A-programma af:

Langetermijn thema’s

Regio-programmering met 
multi helix partners
Programmeer samen met de 
lokale stakeholders in de 
regio’s op wat voor hen van 
belang is op langere termijn. 
Iedere regio heeft eigen 
kenmerken en focusgebieden. 
De provincie kan gemeente- 
overstijgend zowel inhou- 
delijk als financieel onder-
steunen op trajecten en 
projecten.

Leven Lang Ontwikkelen/ 
Duurzame Inzetbaarheid
Het lijkt platgetreden pad, 
maar het leven lang ontwik-
kelen en het aan blijven  

jagen van duurzame inzetbaar- 
heid zijn de sleutels voor de 
toekomst. Binnen het O&A- 
beleid van de provincie kun 
je de partijen die hierbij 
betrokken dienen te zijn, 
blijvend aanspreken op hun 
rol en ook hun verantwoor- 
delijkheid hierin. Het vergt 
een andere manier van denken 
bij zowel onderwijs als bij 
werkgevers.

Deltaplan Conjunctuur- 
invloeden
Het is van groot belang om 
verder te kijken dan de 
huidige waan van de hoog-
conjunctuur die Nederland 
momenteel doormaakt. Dit is 
een tijd van tekorten aan 
arbeidskrachten, terwijl 
het nog niet lang geleden 
is dat Nederland juist 
kampte met een overschot 
aan talent. We weten ook 

zeker dat deze hoogconjunc- 
tuur niet aan zal blijven
houden. Er is dus nood aan 
een Deltaplan. Hoe kunnen we 
op het moment dat er tijd 
voor is voldoende middelen 
reserveren om mensen bij te 
scholen? Zie hiervoor ook 
het inspiratiehoofdstuk 
rondom de conjunctuur-
seizoenen.

Onderwijsinnovatie 
Om wendbaarder te zijn in 
het opvangen van tekorten 
en overschotten aan talent 
is het essentieel om niet 
meer te investeren in groot- 
se onderwijs-infrastructuur, 
zoals gebouwen of techniek. 
De kunst gaat zijn om 
gebruik te maken van wat 
er in een regio/gebied al 
aanwezig is en dit op de 
juiste wijze aan te wenden. 
Hierbij komen vragen aan 
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Toekomstig te programmeren

Hier-
voor 
moeten 
bedri-
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bod als: waar is het 
klaslokaal, wie beschikt 
over de laatste stand der 
techniek, wie is de do-
cent, wie is de student en 
hoe kun je certificeren? 
De O&A-programmering kan 
partijen verbinden om van 
een bedrijf het klaslokaal 
te maken, de docent stage 
te laten lopen en kort-
cyclisch op te leiden 
naar deelcertificaten. 

Het nieuwe werkgeverschap
In combinatie met het Delta- 
plan Conjunctuurseizoenen 
dienen werkgevers ook anders 
te kijken naar hun eigen 
rol rondom tekorten en 
overschotten aan talent. 
Werkgevers gaan momenteel 
te eenzijdig om met hun 
personeelsbestand. Dat is 
deels begrijpelijk. Onder-
nemen brengt veel risico’s 
met zich mee en personeel 
is een grote financiële 
component. Toch gaat het 

ondernemingen helpen om een 
stabiele basis te behouden 
aan talent, met name voor 
hun eigen innovatiestra- 
tegie. Als het Rijk en de 
provincie samen inzetten op 
meer anti-cyclisch opleiden 
(zie ook de Conjunctuur- 
seizoenen) dan kan in tijden 
van hoogconjunctuur goed  
geproduceerd en geleverd 
worden en in tijden van 
laagconjunctuur solide 
worden opgeleid voor toe-
komstige duurzame inzet- 
baarheid van personeel.

Internationalisering/ 
grensoverschrijdend werken
De discrepantie-analyses 
(tussen vraag en aanbod van 
talent) geven aan dat het 
van belang blijft interna-
tionaal te blijven kijken 
naar voldoende instroom van 
talent. De invloeden van 
vergrijzing en ontgroening 
brengen veel effect met 
zich mee en maken de dis-

crepantie in de toekomst 
groter. Die ontwikkelingen 
zal ook provincie Gelderland 
moeten kunnen pareren.  

Instrumenten
Om deze langetermijn-the-
ma’s op O&A te kunnen 
ondersteunen wordt gebruik 
gemaakt van de volgende, 
reeds bestaande instrumen- 
ten (te verfijnen naar een 
volgend beleidskader):

▶ Stimulering middels 
 subsidies (met name voor  
 publiek-private samen-
 werkingen)
▶ Projectfinanciering
▶ Ruimte voor experimen-
 teren
▶ Innovatietrajecten
▶ Onderzoeken / analyses /  
 rapportages
▶ Evenementen voor 
 kennisoverdracht
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”

“
Het onderwijs wordt geacht zoveel mogelijk aan te sturen 

op nauw omschreven arbeidsmarktsegmenten. Dat moeten we 

niet doen, zeker niet in een arbeidsmarkt waar segmenten 

de neiging hebben snel weer te verdwijnen… Een deel van 

het probleem in de koppeling tussen onderwijs en arbeids- 

markt is te wijten aan de kortzichtigheid van het bedrijfs- 

leven. Bedrijven willen mensen die direct inzetbaar zijn 

in het productieproces, terwijl we allemaal weten dat het 

productieproces er over vijf jaar alweer anders uitziet. 

Dan willen ze hen ook weer kunnen ontslaan en vervangen 

door mensen die dán direct inzetbaar zijn. Dat verklaart de 

roep om flexibiliteit… We moeten juist mensen de arbeids- 

markt op sturen met generieke skills.

Prof. Ewald Engelen -

Universiteit van Amsterdam
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DE LOPENDE BAND VAN DE ECONOMIE

De visionairs uit Samenscholing Geboden zijn het erover eens: veel werkgevers 
willen vanuit het onderwijs talent aangeleverd krijgen dat direct inzetbaar is. 
Gijs de Bont (lid CvB Helicon) omschrijft dit als volgt: “het bedrijfsleven is op 
zoek naar snijbloemen, terwijl wij vanuit het onderwijs bloembollen opleveren 
die nog tot bloei moeten komen”.

Hier is een belangrijke taak weggelegd voor werkgevers om meer lange termijn 
te kijken en blijvend te investeren in hun talentbestand. Ten tijde van een 
hoogconjunctuur worden studenten verleid om voortijdig (en dus zonder diploma) 
hun opleiding te verlaten 
om te gaan werken. Dit is 
een vorm van kaalslag die 
het percentage vroegtij-
dige schoolverlaters (vsv) 
sterk negatief beïnvloed. 
Als de economie kantelt, 
zijn dit mensen die alle-
maal zonder kwalificatie aan 
de zijlijn komen te staan. 
Deze vorm van recyclen van 
een personeelsbestand komt 
noch het bedrijf noch de 
economie op lange termijn 
ten goede.
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”

“
Wat me blijft verbazen, is dat we niet leren van de crisis 

die we net achter de rug hebben. Er is geen visie op hoe we 

de volgende beter kunnen doorstaan, ook niet vanuit de 

politiek. Wat is het deltaplan voor de volgende crisis? 

De invloed van de politiek op de economie is weliswaar 

uiterst beperkt, maar je bent wel kapitein op een schip. 

Je hebt als kapitein geen invloed op de storm, maar je 

kunt bij averij wél zo slim zijn om het schip beter te 

wapenen tegen een volgende keer. We hebben nood aan een 

langere-termijn aanpak, een die de 4-jaars cyclus over-

stijgt. Ook het politiek bestel dient te innoveren. 

Een provincie kan bijvoorbeeld actie ondernemen door 

het scheppen van kaders en randvoorwaarden.

Lodewijk van der Borg -

Kaak Group



Een belangrijk inzicht uit 
Samenscholing Geboden (zie 
ook de vorige pagina) is dat 
onze maatschappij maar wei-
nig lijkt te leren van  
de conjuncturele schomme- 
lingen die we doormaken. 
Dit versterkt de roep om 
langjariger te programmeren 
vanuit de provincie. Om te  
komen tot het benodigde 
‘Deltaplan’ dat over de 
conjuncturele schommelingen 
heen kijkt, is bovenstaande 
voorstel tot aanpak in beeld 
gebracht. Een provincie kan  
een uitstekende rol vervullen in het opzetten van een anticyclische aanpak om de seizoenen 
van de conjunctuur – waarvan vaststaat dat deze elkaar opvolgen – op te vangen. 
Hiervoor zijn spelers nodig van landelijk tot en met gemeentelijk niveau. De aanpak dient 
ook concreet genoeg te zijn op bovenregionaal niveau (naar markten en beroepen). Wanneer 
we in tijden van hoogconjunctuur (zomer) goede reserves aanleggen voor wanneer het minder 
gaat (winter), dan kunnen we op dat moment de tijd en het geld inzetten om mensen bijge- 
schoold te houden. Op deze wijze kan talent zich een leven lang blijven ontwikkelen en 
wordt er daadwerkelijk ingezet op duurzaamheid van werk.

TER INSPIRATIE: 

HET DELTAPLAN CONJUNCTUURSEIZOENEN

©Open Innovation Academy 2018
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De bedreiging

Een veelgehoorde frase in 
visies en missies van or-
ganisaties is dat de mensen 
het belangrijkste middel 
vormen – de ‘resource’ die 
er het meeste toe doet. Toch 
stellen veel werkgevers zich 
in de grondhouding naar hun 
mensen niet echt zo op. Er 
is een stevige mate van een-
zijdigheid in de werk- 
relatie, waarbij de werk-
gever bepaalt waar en hoe 
lang iemand aan boord is/
blijft. De relatie is veelal 
economisch bepaald en steekt 
minder in op de sociale as-
pecten. Helaas heeft de Wet 
Flex & Zekerheid hierop geen 
gunstige invloed gehad. 

In een hoogconjunctuur – 
wanneer het opdrachten regent 
en bedrijven omkomen in het 
werk – haalt het bedrijfs- 
leven op korte termijn 
zoveel mogelijk mensen naar 
binnen. Zelfs al hebben ze 
hun opleiding nog niet af-
gerond, ze zijn welkom, ook 
zonder diploma. Het effect 
dat dit heeft op het onder- 
wijs is enorm: de druk om op  
maat talent aan te leveren 
stijgt, de cijfers voor 
vroegtijdig schoolverlaten 
stijgen en diplomarendement 
nemen af. Allemaal indica-
toren waar het onderwijs 
juist op ‘afgerekend’ wordt.

In een laagconjunctuur 
worden deze ‘groen gepluk-
te’ mensen veelal weer als 
eerste afgestoten, zonder 

diploma. Natuurlijk is het 
begrijpelijk dat bedrijven 
geen loonkosten en extra 
opleidingskosten kunnen maken 
als er geen productie of dien-
stenlevering tegenover staat. 
De OECD* doet al lange tijd 
onderzoek naar de effecten 
van de waardedaling van perso- 
neel door crisis-gedreven 
ontslagen. Deze ontslagen 
brengen een dubbel negatief 
effect met zich mee: aller- 
eerst worden mensen werkeloos 
en creëren geen waarde meer, 
ten tweede wordt niet meer 
in hen geïnvesteerd voor de 
toekomst waardoor hun kansen 
op de arbeidsmarkt verder af- 
nemen. Het bestand van mensen 
die op die manier aan de kant 
staan, wordt daarmee steeds 
groter. Ontegenzeglijk een 
bedreiging. 

* OECD – policy responses to the  
 economic crisis: investing in  
 innovation for long-term growth

Ter inspiratie: 

Het nieuwe werkgeverschap
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DE KANS
 
De kans voor regio’s, kennisclusters, over-
heden en organisaties ligt in het verder 
vooruitkijken. Het behoud van talent zal  
in zowel drukke als rustigere tijden helpen 
groei- en innovatiedoelstellingen te ver-
wezenlijken. Een stabiel personeelsbestand 
functioneert beter op alle fronten: 
kwaliteit, kwantiteit en innovativiteit. 
Dat heeft o.a. te maken met wederzijds 
vertrouwen en loyaliteit. Er is veel onder-
zoek gedaan naar kennisclustering en hierin 
is aangetoond, dat met de aanwezigheid van 
voldoende talent een regio aantrekkelijk 
is voor vestiging van nieuwe bedrijven/
organisaties. Het steeds recyclen van per-
soneel is een desinvestering in de absorp-
tiecapaciteit voor nieuwe kennis en betekent 
actieve achteruitgang. Met de mensen wordt 
namelijk ook de actieve kennis steeds vervan-
gen, die steeds opnieuw moet worden opgebouwd. 

Het betreft een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid en uitdaging voor de multi helix 
(overheden, onderwijs, ondernemingen, 
organisaties etc.). 

Een echte uitdaging tot samenscholing. Hoe 
pakt iedere helix-speler zijn eigen rol op?

Het is interessant om te kijken naar de 
verschillen in de besluitvorming en drijf- 
veren tussen grote organisaties en het MKB 
op dit vlak. En welke mogelijke interven-
ties - zoals bijvoorbeeld gedaan worden in 
Finland en Korea - zijn er vanuit het Rijk 
en de provincie om deze desinvesteringen 
tegen te gaan? Deze vorm van recyclen heeft 
tenslotte een meta-effect op het totale 
economische bestel. Het OECD noemt kennis-
clusters als belangrijk schakelniveau voor 
talent, om ook nieuwe en kleinere spelers 
met specifieke kennis te kunnen bereiken. 
Hier is een nieuwe manier van denken en een 
solide framework voor nodig om hierop te 
kunnen faciliteren en herstructureren.
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Onder het motto: ‘wat erin zit, staat erop’ 
behoeft de term onderwijsinnovatie eigen-
lijk geen verdere uitleg. Of toch wel? Ook 
in deze vorm van vernieuwing zit weer een 
grote variatie aan interpretatie.

Om bij te kunnen blijven in een snel 
veranderende wereld en sneller te kunnen 
schakelen met de behoeftes van de arbeids-
markt, is het belangrijk om ook het onder-
wijs te blijven hervormen. Dit geldt niet 
alleen voor het initieel onderwijs, maar 
minstens zo sterk voor post-initieel on-
derwijs. Om kwaliteit van werk te kunnen 
blijven leveren in onze turbulente wereld, 
zal de mens bij moeten blijven en zich een 
leven lang moeten blijven ontwikkelen om 
mee te kunnen met technologische voortgang 
en vernieuwingen binnen vakgebieden.

Er is in dit rapportboek al ingegaan op de 
roep om langjariger te programmeren en de 
verschillende vertrekpunten uit te wissel-
en binnen de multi helix. Deze multi helix 

beslaat echter vele smaken. Zo is de ‘O’ 
van onderwijs niet een eenduidige groep 
instellingen, net zoals ‘de ondernemers’ 
ook niet over één kam te scheren zijn. Toch 
zijn goede schakelingen tussen de onderwijs- 
stappen (van po naar vo etc) en –niveaus 
(vmbo tot en met wo) van groot belang om 
kinderen en jongeren te inspireren en te 
informeren over kansen voor de toekomst. 
Ook de toegang tot werkgevers en hoe inte- 
ressant werk kan zijn, speelt hierin een rol.  
Zo wordt per slot van rekening de basis gelegd 
om tijdens de duur van een loopbaan nieuws-
gierig te blijven over nieuwe ontwikkelingen. 

Onderwijsinnovatie kan het beste plaats-
vinden op plekken waar men een echte kramp 
ondervindt, van zowel een tekort als een 
overschot aan talent. Alleen dan wordt 
er tijd, geld en energie gestoken in het 
oplossen van echte problemen. In combinatie 
met de eerder genoemde ‘conjunctuur- 
seizoenen’ kan zo een antwoord gegeven 
worden op deze schommelingen. Dat dient 
echter specifiek genoeg te zijn op (boven)
regionaal niveau – op aanwezige branches 
en beroepen – zodat er niet alleen geëx-
perimenteerd wordt om te leren, maar er ook 
échte antwoorden komen op vraagstukken die 
regionaal spelen.

Ter inspiratie: 

Onderwijsinnovatie
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Buiten de toepassingsgebieden per regio, 
gelden voor het onderwijs  nog een aantal 
basale vraagstukken ter innovatie:

Wie is de docent en wie is de student? 
Kan een medewerker van een organisatie ook  
docent zijn? Kan de leraar ook stagelopen?  
Kan de student ook kennis inbrengen?

Waar vindt het onderwijs plaats? 
Is dit in een klaslokaal? Of kan dat aan  
het ziekenhuisbed zijn waar ze de laatste  
technologie al gebruiken?  

In welke vorm kan onderwijs aangeboden  
worden?
Is dat met een leraar voor de klas? Kan dat  
met ‘gamification’ of ‘virtual reality’?  
Is dat door MOOC’s (massive online open  
courses) aan te bieden?

Waarop worden studenten en deelnemers 
getoetst?
Is dat alleen op cognitie of komen ook  
andere vormen van intelligentie aan bod?

Hoe wordt de duur van onderwijs ingeschat? 
Is dat in vaste blokken of termijnen? Of 
kan personalisatie plaatsvinden op het  
individu? Kan dat ook kort-cyclisch voor  
medewerkers?

Welke alternatieven zijn er voor een  
diploma?
Mag dat ook een bewijs van ervaring zijn?  
Een certificering op een specialisme? 
Kan dat een persoonlijke referentie zijn?

In het beantwoorden van deze vragen komen 
er ook nieuwe vragen naar boven:
▶ Wie investeert in de toegang tot nieuwe  
 technologie? 
 Zijn dat de scholen of het bedrijfsleven –  
 of gezamenlijk?
▶ Wat is de rol van brancheverenigingen?
▶ Hoe sluiten Opleidings- & Ontwikkelings- 
 fondsen hierop aan?
▶ Wie wordt eigenaar van nieuwe kennis en  
 concepten?

Eén ding is helder: een provincie kan in 
het samenbrengen van de spelers uit de 
multi helix een uitstekende rol nemen in de 
bovenregionale regie en meesturen op door-
lopende interactie en verweving. Alleen op 
die manier wordt ingezet op instrumenten 
die bruikbaar en tastbaar rendement ople-
veren.

49
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Programmeren in matrixvorm
Langetermijn 
Thema

Toepassings- 
gebied 
ZORG

Toepassings- 
gebied 
TECHNIEK & 
TECHNOLOGIE

Toepassings- 
gebied 
ENERGIE- 
TRANSITIE

Toepassings- 
gebied 
AGRO-FOOD

Toepassings- 
gebied 
CIRCULAIRE 
ECONOMIE

Regio-programmering met 
multi helix partners

Leven Lang Ontwikkelen/ 
Duurzame inzetbaarheid

Deltaplan Conjunctuur- 
seizoenen

Onderwijsinnovatie

Het nieuwe  
werkgeverschap

Internationalisering/ 
Grensoverschrijdend 
werken
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De concept-programmering 
in matrixvorm
Wanneer de definitieve lange termijn thema’s vastgesteld zijn, kan 
een matrix ingericht worden tussen de thema’s en de toepassings-
domeinen. Op deze wijze is het mogelijk in kaart te brengen welke 
mensen, middelen, technologie, netwerken en stakeholders betrokken 
dienen te worden. Dit zal voor een groot deel verschillend zijn 
per toepassingsgebied, maar kan ook een aantal interessante 
cross-overs in beeld brengen: bijvoorbeeld waar raakt tech-
nologie aan de zorg of aan agro-food? Ook biedt de matrix de 
mogelijkheid om te bepalen welke instrumenten (zoals subsidie, 
onderzoek, innovatie of projectfinanciering) het meest ge- 
schikt zijn om in te zetten. 

Het voordeel van zo programmeren, is dat het beleidskader  
O&A direct helderder is voor de buitenwereld. Het 
creëert een goed niveau van verwachtingsmanagement: 
waar richt de provincie Gelderland zich op de langere 
termijn op, en waarop niet? Het maakt de thema’s veel 
tastbaarder en bruikbaarder voor de betrokken stake-
holders, zoals het onderwijs en werkgevend Gelderland. 
Zij zien dat het hun eigen werkomgeving betreft, 
dat ze eraan bij kunnen dragen en dus voor hen 
directe relevantie heeft.
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Wat zijn randvoorwaarden 

voor het slagen van een 

nieuwe O&A-programmering?
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Om als O&A team succesvol te kunnen zijn in de programmering voor minimaal de komende 
beleidsperiode, dienen de volgende activiteiten nader ingericht te worden:
• het verdiepen van de inhoudelijke kennis van de ambitiegebieden (energietransitie,   
 biodiversiteit etc.) voor provincie Gelderland – zoals opgesteld in GAAF Gelderland. 
 De kennis die hierover verder uitgebouwd dient te worden, behelst:
 ▶ Hoe ziet het ecosysteem binnen provincie Gelderland eruit op het ambitiegebied?
 ▶ Begrijpen in hoeverre het ecosysteem bekend is met de omgevingsvisie van provincie   
  Gelderland en op welke wijze deze ambities ondersteund worden.
 ▶ Welke partijen ontbreken in het ecosysteem en zijn deze over de grenzen van provincie  
  Gelderland (ook internationaal) te vinden?
 ▶ Hoe zit de waardeketen van kennis tot en met productie in elkaar?
 ▶ Welke vormen van talent hebben de spelers nodig om aan hun eigen organisatiedoel-  
  stellingen te voldoen?
• het bijhouden en uitbouwen van de bestaande kennis omtrent opleidingsinstellingen van  
 (v)mbo tot en met wo, ook door commerciële aanbieders. Dit is van belang om de kwalita- 
 tieve koppeling te kunnen maken naar nieuwe curricula en om de afstemming onderling   
 blijvend te adresseren.
• het bieden van ondersteuning aan zowel interne als externe samenwerkingspartners.
• consequent voeling blijven houden met landelijk en gemeentelijk niveau, zodat de rollen  
 van alle betrokkenen helder blijven.

Om deze activiteiten goed aan te kunnen pakken, is het essentieel dat aan de volgende 
randvoorwaarden wordt voldaan:
• goede toegankelijkheid en zichtbaarheid van het O&A-beleid voor zowel interne als 
 externe samenwerkingspartners.
• voldoende stabiele kwantitatieve en kwalitatieve menscapaciteit om de uitwisseling te   
 borgen.
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AANVULLENDE SUGGESTIES

▶ De rol van de provincie is de verbinding te leggen naar landelijk,   
 bovenregionaal en gemeentelijk niveau. Met name nog meer inzet op de  
 landelijke lobby is hierin wenselijk.
▶ Neem docenten meer mee in verandertrajecten.
▶ Bewaak in het toekomstige beleid goed de integraliteit versus de mate  
 van diepgang.
▶ Neem een holistisch uitgangspunt: neem ook het ontwikkeltraject zelf  
 in een project mee en niet alleen de gestelde meetbare resultaten.
▶ Neem een rol die nog verder vooraan in de keten zit. Ga van curatief  
 programmeren naar preventief en scout op toekomstige kansen.
▶ Een regio bestaat niet alleen uit trendsetters in het bedrijfsleven.  
 Houd ook oog voor de ‘late adaptors’ en trendvolgers.
▶ Werk nauwer samen met andere provinciale (deel-)programma’s om doublures  
 in financiering, ‘shopgedrag’ tussen afdelingen en versnippering tegen  
 te gaan.

Tijdens de interviews was de afrondende vraag aan de ervaringsdeskundigen: 
“Wat hebben we nog niet besproken en wat wilt u het O&A-beleid van de 
toekomst nog meegeven?”

Hierop kwamen nog een aantal interessante – soms individuele – aanvullende 
suggesties, die zeker interessant zijn om nader te onderzoeken op haalbaarheid.



▶ Bereid deelnemers (van bijvoorbeeld innovatietrajecten) beter voor op  
 wat deelname van hen vraagt en de mate van intensiteit.
▶ Draag zorg dat de provincie-organisatie ook meebeweegt in de nodige  
 systeem- en cultuurverandering.
▶ Blijf meekijken op de macrodoelmatigheid van opleidingen – leiden we  
 op voor beroepen van de toekomst? 
▶ Geef de provincie meer één gezicht naar buiten. Versterk de interne  
 programmering.
▶ Communiceer actiever over de subsidieregelingen.
▶ De KPI’s/resultaateisen die vaststaan bij bijvoorbeeld subsidie-
 trajecten vormen soms een obstakel.
▶ Zorg voor goed proces rondom een subsidie-aanvraag.
▶ Bied onderwijs aan als exportproduct.
▶ Zet meer in op gezamenlijk internationaal opleiden. In Oost-Europa   
 liggen veel kansen.
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Na de prachtige wereldreis door Nederland die Samenscholing Geboden tot resultaat had, 
heb ik wederom een geweldig onderzoekstraject op mogen zetten. Ditmaal met allemaal 
mensen in en rond Gelderland die in deze beleidsperiode in aanraking (ge)komen (zijn) 
met het O&A-beleid. 

Met veel respect heb ik kennisgenomen van de open, eerlijke en constructieve feedback 
die men de provincie Gelderland (en het O&A-team) mee wil geven voor de volgende beleids- 
periode. Er gaat heel veel goed, er waren zeker goede leermomenten en daaruit kansen tot 
verdere verbetering. Wat me het meest bij zal blijven, is de wijze waarop de ervarings- 
deskundigen hun feedback onderbouwden met goede voorbeelden en de beleving die de samen-
werking met provincie Gelderland teweegbrengt.

Mijn grote dank gaat uit aan de ervaringsdeskundigen voor hun tijd en energie tijdens de 
mooie gesprekken. Er zijn twee mensen die speciale vermelding verdienen: Shosha Niesen 
en Susanne Franken. Zonder jullie ondersteuning had dit onderzoek nooit gestaan waar het 
nu staat. 

Hartelijke groeten,

Margot Nijkamp-Diesfeldt

BEDANKT

56



57

Een extra stap

Met het opleveren en overdragen van de resultaten van deze beleidsevaluatie 

zit de taak van het onderzoeksteam er nog niet helemaal op. Natuurlijk is het 

team beschikbaar voor verdere uitleg, maar dat is nog niet alles.

Vanwege het belang om informatie toegankelijk en ‘webrichtlijnenproof’ op 

te leveren, wordt de beleidsevaluatie binnenkort ook gepresenteerd als 

luisterboek. Op deze wijze is de informatie ook beschikbaar voor mensen 

met een visuele beperking.
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Tot slot

“De koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt blijft altijd van belang: 

in een hoogconjunctuur uit het oogpunt van een financiële economie en 

(weder)opbouw  – in een laagconjunctuur vanwege de sociale economie en 

om het bouwwerk in stand houden voor de volgende etage.”

Margot Nijkamp-Diesfeldt


