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Kort voorstellen
▪

Proefschrift (1998): groei en arbeidsmarkt

▪

Sinds 1998 werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam

▪

Interessegebieden: (Regionale) economische groei, ongelijkheid, scenario-analyse,
agglomeratie, milieueconomie, meta-analyse

▪

Altijd op snijvlak wetenschap, onderwijs en beleid

▪

Opleidingsdirecteur BSc Economics and Business Economics (Vrije Universiteit Amsterdam)

▪

Kroonlid Sociaal-Economische Raad (SER)

▪

Medeopsteller Economische Verkenningen (MRA, Zwolle, HbA, MRDH, 8RHK)

Kernpunten presentatie
▪

Hoge urgentie tekorten arbeidsmarkt, voor maatschappelijke sectoren en grote transities

▪

Versterken van leercultuur is opdracht voor langere termijn. Dit zorgt voor:
- Vergemakkelijken van overstap van-werk-naar-werk
- Versterken verdienvermogen
- Voorkomen sociale ongelijkheid

▪

Er kan al veel geleerd worden van lopende pilots, projecten, samenwerkingen

▪

Nieuwe afspraken over rollen en verantwoordelijkheden zijn cruciaal

▪

Veel van die afspraken zullen in de regio hun plek moeten krijgen

Uiteenlopende perspectieven

▪ Technologische verandering is van alle tijden en arbeidsmarkt is zeer flexibel
gebleken
▪ Transities bieden grote kansen
▪ Transities zetten inclusieve arbeidsmarkt onder druk
▪ In alle perspectieven cruciale rol voor leercultuur en LLO

Leercultuur nog onvoldoende

Drie aspecten van leercultuur,
Gemeten in de tijd:

1. Leergedrag
2. Stimulerende factoren
3. Gevoelde urgentie

Monitor Leercultuur TNO/SER
1. Leergedrag
- Lichte daling deelname aan scholing
- Lichte stijging deelname opleidingen van 6+ maanden
- Kansen op het gebied van informeel leren
2. Stimulerende factoren
- Vaker ruimte in arbeidsvoorwaarden (scholingsmogelijkheden, gesprekken)
- Weinig verandering in factoren die informeel leren bevorderen (autonomie, variatie in
het werk).
3. Gevoel van urgentie
- Gevoel van urgentie neemt niet toe
- Tevredenheid leermogelijkheden neemt toe
4. Subgroepen scoren zwakker op alle drie de onderdelen
- Lager opgeleiden, flexcontracten en 55+’ers, werknemers MKB bedrijven

MLT advies SER:
LLO Infrastructuur en bruggen van-werk-naar-werk
▪ Een weg van leren en ontwikkelen met op- en afritten, en bruggen van (geen)
werk-naar-werk
▪ Naar werkzekerheid en duurzame loopbanen
▪ Onderdelen van de infrastructuur zijn er, de wegen en bruggen nog onvoldoende

▪ Centrale rol voor werkgevers
en werknemers en hun organisaties
▪ Transitiepaden naar tekortsectoren nodig
met onderwijs en O&O fondsen

Lessen uit gesprekken met regionale netwerk

Regionaal netwerk LLO: 32
samenwerkingsverbanden

Enkele uitkomsten gesprekken LLO-netwerk (1)
▪ Versnippering van financiering voor LLO is groot. Een gezamenlijke regionale
visie (HCA) helpt om financiering duurzamer en ‘ontschot’ in te zetten.
▪ ‘Loopvermogen’ regionaal belangrijk. Mogelijkheden meer te bundelen?
▪ Aandacht voor oriëntatiefase bij overstap naar andere sector is nog te beperkt en
kan veel opleveren (transitiecentra).
▪ Belang van (on)zekerheid bij omscholing: inkomenszekerheid voor werknemer,
zekerheid over geschiktheid kandidaat bij werkgever.

Enkele uitkomsten gesprekken LLO-netwerk (2)
▪ Ook bij werkgevers veranderingen nodig om leercultuur te creëren: opbrengsten
inzichtelijk maken en samenwerking tussen bedrijven.

▪ Skills gericht matchen relevant, maar afspraken nodig over bv skills paspoorten
▪ Werkveld en onderwijs kunnen beter afstemmen wat nodig is (transitiepaden
naar tekortsectoren bijvoorbeeld).
▪ Onderzoek en evidence opbouwen: wat zijn werkzame aanpakken (en wat werkt
niet)?

Aanzet tot discussie
▪ Er is behoefte aan nieuwe afspraken over rollen en verantwoordelijkheden
▪ Eigenaarschap bij LLO en VWNW versnipperd:
- Kosten en opbrengsten bij meerdere partijen en met verschillende tijdshorizon; wie
zorgt bv voor inkomenszekerheid tijdens omscholing?
- Maatschappelijke opbrengsten moeten beter in kaart gebracht worden.

▪ Veel kan regionaal opgepakt (vanuit gezamenlijke visie)
- zorg als onderwijspartij dat je aansluit bij de bestaande samenwerkingen!
▪ Maar zorg vanuit het onderwijs ook voor sterke landelijke samenwerking:
- Met het werkveld: transitiepaden (mbo-hbo-wo), korte opleidingen en certificaten.

Meer weten
▪

Email: h.l.f.de.groot@vu.nl

▪

Selectie van SER publicaties (www.ser.nl)
- Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen (juni 2016)
- Energietransitie en werkgelegenheid (april 2018)
- Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen
- Sociaal-economisch beleid, 2021-2025 (juni 2021)
- Inzichten uit het netwerk van regionale LLO projecten (november 2021)
- Monitor leercultuur (februari 2022)
- Arbeidsmarktproblematiek maatschappelijke sectoren (mei 2022)

