Bouwen aan Loopbruggen
van Baan naar Baan
Als onderdeel van een Leven Lang Ontwikkelen
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Via Loopbruggen van Baan naar Baan: een veilige route
Al doende, forceren we 14 systeemdoorbraken die nodig zijn zodat mensen bewegen
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14 DOORBRAKEN
(i) Werkgevers met sociale partners nemen het voortouw
(ii) Zie de mens: focus binnen HR- en scholingsbeleid
(iii) Geld op de juiste plek
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We zien hoe het wél kan
Gestart in 2017, nu met meer dan 900 veranderaars binnen 300+ bedrijven en instellingen.
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Overstapper Maurice
Maakte de overstap van Rabobank naar docent Nederlands

“Doordat mijn oude werkgever oog voor zijn
medewerkers heeft, was er ruimte voor mijn
zoektocht richting het onderwijs."
• Financieel adviseur bij de Rabobank

• Docent Nederlands bij de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer

• Zij-instroomopleiding Tweedegraads Nederlands bij de HVA
• + Motivatie overstap: Rabobank liet ervaring opdoen buiten functie
• + Oriëntatie en keuzeprogramma bracht Maurice in beweging
• + Persoonlijk Financieel Inzicht en Keuze = doorslaggevende factor
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Overstapper Joost
Maakte de overstap van bankman naar de techniek

"Als de wekker gaat denk ik wel eens ‘Waar
ben ik aan begonnen?’ maar het antwoord
krijg ik dan meteen zodra mijn werkdag
begonnen is; het werkplezier is enorm."
• Beleggingsspecialist Rabobank

• Werkvoorbereider bij Kuijpers

• Middelbare Installatietechniek (MIT) bij ROC
• + oriëntatie en keuzeprogramma bracht Joost in beweging
• + Persoonlijk Financieel Inzicht en Keuze = doorslaggevende factor
• - Succesvolle Onboarding: inwerk- en ontwikkelplan ontbrak
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We doen het samen. Wij zijn De Buitenboordmotor
Een denk- en doetank met 300+ bedrijven en instellingen

*Een selectie van de partners van de denk- en doetank is weergegeven
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“Python akkoord”
#samenechtandersdoen
Werkgevers en
sociale partners

Overheid

Onderwijsinstellingen

Samen: verbinden, we kunnen het alleen samen
Echt: we stellen de mens echt centraal en werken met het Persoonlijk Profiel
Paspoort
Anders: verbeelding, hoe het wel zou kunnen

Doen: door het te doen en te leren van experimenteren
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Ieder heeft een eigen rol
Alleen door een integrale samenwerking tussen de verschillende partners kunnen we sterke Loopbruggen bouwen
Onderwijsinstellingen
•

Toelating tot de opleiding a.d.h.v. het Persoonlijk Profiel Paspoort

•

Iedere maand starten

•

Geschiktheidstoetsing: korter, eenvoudiger, tegen minder kosten

•

Opleiders bieden flexibele en modulair ingerichte, maatwerk leerwerktrajecten aan

Werkgevers en sociale partners
•

Het HR-beleid is gericht op ontwikkeling, oriëntatie en transitie

•

De zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de sector verbeteren

Overheid
•

De ministeries (met name SZW, OC&W, EZK, VWS) - waar de arbeidsmarkttekorten zitten, trekken gezamenlijk op en dragen zorg voor heldere,
stimulerende wet- en regelgeving en een klimaat van vertrouwen en redelijkheid

•

De gezamenlijke gelden verleggen zij naar daar waar de urgentie ligt, voornamelijk bij de werkgevers in de tekortsectoren en de werkgevers die
het niet zelf kunnen financieren
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“In mij is een stem
Die weet wat of ik kan
Die morrelt aan mijn rem
En zegt: Daar ga je dan!”

Zo kan ik in mijn kracht staan
Weg van loos gedoe
En mijn eigen pad gaan
Want ik doe er toe

Daar ga ik dan op wegen
Van persoonlijke groei
De reis laat mij bewegen
Zorgt dat ik steeds meer bloei

Met mijn uniek talent
Ga ik van overbodig
Via wie ik ben
Naar ontzettend nodig

Door naar die stem te luisteren
Hoofd en hart in samenhang
Ik laat het me influisteren
“Jij bent van groot belang!”

Ik krijg steeds meer vertrouwen
Mijn waarde wordt gekend
Zie het zich ontvouwen
Ik ben nodig op dit moment!

Van Groot Belang

- Ellen Martje -
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Daarom Nu!
• Een structurele oplossing bouwen. Het moet NU!

• De Loopbrug van baan naar baan. Het kán!
• We hebben geen tijd te verliezen!
• Dus laten wij het samen echt anders DOEN
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