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Alle hens aan dek! 

 

Waarom is weerbaarheid zo belangrijk? 
 

 

 

Twee discussies / frames 

1. De ‘ambachtseconomie’ – met sterke nadruk op  

(tekorten in) beroepen, sectoren en  

aansluitingsproblemen 
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2. De ‘individuele en regionale weerbaarheid’ – met  sterke nadruk 

op regio, skills, gerelateerdheid, mobiliteit/flexibiliteit  

Aansluitingsdiscussie? 

1. Groot vertrouwen in prognoses  

2. Groot vertrouwen in opleidingsflexibiliteit – ROC’s moeten opleiden 

waar bedrijfsleven behoefte aan heeft – 1-richtingsverkeer 

3. Focus op moment opnames – niet carrières  

4. Gevoed door participatietaakstellingen en snelle winst 

5. Korte termijn en hijgerig 

 

Schaf pretopleidingen af…. 
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‘ Het ontbreekt aan de nodige afstemming en  

aan antennes van wat de samenleving nodig heeft’ 
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672 7.746 

59 91 

59 127 

45 307 

Krijgen schoolverlaters werk in het eigen domein?  

 | 5 

Bron: ROA, 2013 
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Bron: ROA, 2013 

Krijgen schoolverlaters werk in het eigen domein?  

Is dit nou een probleem? 

Waar zegt dit wat over?  

mailto:a.j.e.edzes@rug.nl
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Waar komen schoolverlaters terecht? 
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Bron: ROA, 2013 
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Taken 

Beroepen/ 

ambachten 
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Slecht voor  

weerbaarheid / mobiliteit 

Goed voor  

weerbaarheid /mobiliteit 

NARSC November 2010 
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Neffke & Nedelkoska (2012 

Samenhang in  

Drechtsteden 

Belang van skill gerelateerde bedrijfstakken  

1. Bedrijfsleven toegang tot beroepsbevolking met relevante skills – 

schaalvoordelen in termen van opleiden van mensen en kansen 

voor werknemers 

2. Economische tegenspoed compenseren door groei in 

gerelateerde bedrijfstakken 

3. Potentieel voor kennisuitwisseling - innovatie 
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Elementen van een regionaal verhaal 
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Regionaal 

Competentie-

management 

Localities | gebiedseigenkenmerken 

Skills / vaardigheden Transities 

1.Sectorstructuur 

2.Demografie  

3.Fysieke kenmerken 

4.Soc. cult. en institutionele 

kenmerken  

1.Sectorale mobiliteit 

2.Regionale mobiliteit 

3.Tussen leefdomeinen 

1.Algemene skills  

2.Werkgerelateerde skills  

3.Bedrijfs- en baan skills  
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Regio’s en individuen optimaliseren wanneer … 
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1. Voort wordt gebouwd op datgene waar je goed in bent 

2. Weerbaarheid versterken door uitbreiden 

handelingsmogelijkheden  

1. Regio: economische diversificatie  

2. Individu: werk gerelateerde skills 

3. Aanpassingsmechanismen door mobiliteit van mensen  

4. Versterking van aansluitingsmechanismen door bevordering 

algemene en werk gerelateerde skills 

 

 

Lock-in effecten (suboptimalisatie) 

1. In ‘regio’ vanwege gebrek aan mobiliteit 

2. In ‘sector, branche of bedrijf’ vanwege gebrek aan of teveel aan 

skills 

3. In ‘uitkering’ vanwege tal van vallen 

4. In ‘WSW’ vanwege culturele waarden 

5. In gemeente vanwege een tekort  

aan regionale solidariteit 
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Doelgroep Participatiewet 2011 (als % van pbb) 
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Ongelijke kansen? 
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Saldo van baanopeningen (fulltime)  op basis van 

quotumregeling minus (65%) van WSW en 

WAJONG  
Edzes, Rijnks & Van Dijk, 2013 

Gemeenteraadsverkiezingen 

1. Opschalen participatieagenda  

2. Zet in op de lerende regio 

3. Organiseer onderlinge solidariteit  

1. Regionale fondsvorming 

2. Overdracht van bevoegdheden  -  

Regionaal akkoord 

4. Bevorder mobiliteit  

5. Zet vol in op quotumregeling  
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Conclusies 

1. Niet aansluiting, maar weerbaarheid en veerkracht zijn 

sleutelbegrippen  

2. Breng stromen / transities op de regionale arbeidsmarkt in beeld 

3. Verlaat uniformiteit – kijk niet naar andere regio’s, maar naar de 

eigen regio 
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Dank voor uw aandacht 


