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Introductie

……hetgeen individuele werkenden kunnen en mogen waar het 
zorgtaken en (informeel) leren betreft, afhangt van een combinatie 
van eigen gedrag, hulpbronnen en ondersteuning vanuit de 
werkgever. Daarnaast vindt dit alles niet in een vacuüm plaats maar 
grijpt de bredere maatschappelijke context – met zijn formele 
instituties en informele spelregels – eveneens in op deze dynamiek. 
Uit deze constatering volgt dat er gezamenlijk en vanuit een gedeelde 
verantwoordelijkheid moet worden nagedacht over het faciliteren van 
duurzaam en breed participeren in (…) een leven lang ontwikkelen.
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Wat gaan we doen? 

1. Wat is het probleem ? Op korte- en lange termijn

2. Het plan van de regio: Werken aan ontwikkeling  /  Talent in de regio

3. Bespiegelingen rond leercultuur 



Wat gaan we doen? 

1. Wat is het probleem ? Op korte- en lange termijn

2. Het plan van de regio: Werken aan ontwikkeling  /  Talent in de regio

3. Bespiegelingen rond leercultuur 



Ontwikkelingen: de grote 3

Vergrijzing Globalisering ICT / Robotisering / 
Platformisering



Gevolgen voor de arbeidsmarkt
1. Aanpassingsprocessen gaan sneller –

flexibilisering – transitionele arbeidsmarkt

2. Banen en beroepenstructuur verandert

3. Kennis veroudert sneller – leven lang leren 

4. Economische geografie verandert 
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Zorgen in het Noorden (de grote 4)

Leercultuur
Employability 
Doelmatigheid onderwijs

Brain Drain
Arbeidsreserve in 
participatiewet

Vacatures



§

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/werving-behoud

https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/regio/groningen/groningse-

werkgelegenheid-licht-geraakt-door-corona



Vanuit het perspectief van de regio / sector / werkgever / 
individu, investeer in..  

Werven Opleiden Behouden Ontwikkelen
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Werken aan ontwikkeling 
(2020-2024)

1. Een regio waarin méér mensen duurzaam 
economisch zelfstandig zijn

2. Een sociaal-economisch sterkere regio
3. Een regio waarin een leven lang ontwikkelen 

vanzelfsprekend is
4. Een regio waarin de schotten binnen en tussen 

onderwijs, overheid en bedrijven zijn verdwenen
5. Een regio die talent onwikkelt, behoudt en 

aantrekt



Uitdagingen Werken aan Ontwikkeling (2020-2024)

• Een transitie van een (overwegend) initieel 
onderwijsbestel naar een leven lang 
ontwikkelen

• Een sterkere verbinding tussen leren en 
werken

• Betrouwbare informatie over gerichte 
ontwikkeling

• Versterking van de samenwerking tussen 
alle partijen op de arbeidsmarkt

• Versterking van de leercultuur
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De doelstelling van het ‘Talent in de Regio’-programma is het werven, opleiden, 
behouden en ontwikkelen van talent om 

ü op de korte termijn aan de vraagbehoefte te kunnen voldoen 
ü op de lange termijn te anticiperen op structurele veranderingen op de 

arbeidsmarkt
ü innovatie in economische activiteiten aan te jagen en te implementeren in 

speerpuntsectoren als de Zorg (Healthy Ageing), Energie en Digital Society. 

Door: monitoring – profilering en matching - beleidsinformatie

Talent in de Regio
Waaraan kunnen we bijdragen?



Programmalijnen Werken aan Ontwikkeling
Waaraan kunnen we bijdragen?
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Belemmeringen
De belangrijkste belemmeringen die werkenden ervaren zijn (Panteia, 

2019; SCP, 2019; Vos, 2021): 

1. Vasthouden aan bestaande zekerheden 
2. Gebrek aan tijd / andere prioriteiten / werk-, 

familie- en gezinsverplichtingen 
3. Gebrek aan zelfvertrouwen 
4. Negatieve leerervaringen uit het verleden 
5. Multi-problematiek/persoonlijke omstandigheden 
6. Gebrek aan financiën/kosten van de opleiding 
7. Gebrek aan ondersteuning vanuit de werkgever

www.panteia.nl/nieuws/belemmeringen-bij-een-leven-lang-ontwikkelen/

www.scp.nl/publicaties/publicaties/2019/05/22/ grenzen-aan-een-leven-
lang-leren 

Vos, M. 2020 Lang leve leren. Een wenkend perspectief op leren en 
ontwikkelen in een veranderende arbeidsmarkt

http://www.panteia.nl/nieuws/belemmeringen-bij-een-leven-lang-ontwikkelen/


Vragen voor nu:

Vos, M. 2020 Lang leve leren. Een wenkend perspectief op leren en 
ontwikkelen in een veranderende arbeidsmarkt

Begrippen en denkrichtingen..  



Drie kwesties
1. Hoe verleiden we werknemers en werkgevers om 

te leren?

2. Hoe richten we een leeromgeving in? 
• Fysiek - digitaal
• Niveaus: individu, afdeling, organisatie, branche, 

sector, regio

3. Hoe zorgen we voor effectieve netwerken? 



Dank voor uw aandacht


