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• Ruim 600.000 inwoners, 40.000 bedrijven

• 16 gemeenten, 3 SW bedrijven, 4 MBO 

instellingen, 2 HBO instellingen

• Arbeidsmarktprogramma is belangrijk 

onderdeel van de regionale economische, 

strategische agenda: AgriFood Capital

De arbeidsmarktregio Noordoost Brabant



• Het arbeidsmarktprogramma is breed: 

Flexibel, Talentvol en Inclusief

• Het Regionaal Werkbedrijf is één van vier 

programmalijnen: wettelijke partners, zonder 

onderwijs

• Een andere programmalijn is VSV/ 

Kwetsbare jongeren: onderwijs en 

gemeenten

• Onderwijs heeft eigen programmalijn: Talent 

en Loopbaan

AgriFood Capital Werkt!



Hoe werken we als arbeidsmarktregio 

samen met het onderwijs om onze ambitie 

op het brede arbeidsmarktbeleid te 

bereiken?

Nu: (25 minuten)

Scholing als één van oplossingen voor de 

mismatch

Toekomst: (25 minuten)

Investeren in loopbaanontwikkeling óók voor de 

onderkant van de arbeidsmarkt

Opzet workshop



De mismatch op de arbeidsmarkt wat kan 
scholing hier aan verbeteren en wat doen 
wij er in NOB aan ?

5

Past niet / nooit Hier kunnen we wel iets 
passend van maken



De ontwikkelingen gaan super hard
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• Blijven leren en dan ook vooral aan de onderkant van de ladder. We 
moeten hier aan gaan werken en hierin een cultuuromslag in zien te 
realiseren.

• Periode in een uitkering is meestal een periode waarin er NIET 
geïnvesteerd wordt in opleidingen / bijscholing, betekend achterstand 
oplopen.

• Geldt zeker ook voor werkenden
• Investering vanuit het bedrijf en krijg je de kans, pak hem.



Succesvol project samen met de
Overheid  Ondernemers & Opleidingen.
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Waar zitten meestal de knelpunten ?
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• Geen scholing meer op voorraad. ( we dempen de put als het kalf al 
bijna verdronken is).

• Opleidingen moeten toegankelijker worden.
• Werkgevers moeten bereid zijn om te investeren. 
• Er moeten ombuigingsgesprekken plaatsvinden            zij-instromers.



Wie moeten er investeren in scholing ?
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• Uitkerende instanties 
 (aan de poort en tijdens de lopende uk tijd , 

scholen op voorraad)

• Werkgevers  
• (baangaranties voor zij instromers en het mede 

opstellen van opleidingsbehoefte later
• ondersteunen in kwalificerend opleiden

• Onderwijs / opleiders
• (HVS methode flexibele instroom en uitstroom  

certificerend / gericht opleiden  
• later gaan we waar mogelijk kwalificerend opleiden)

• Werkzoekenden
• (investeren in nieuwe richtingen kansberoepen)

• Werkenden
• (vooral aan de onderkant van de ladder moeten we 

de mensen weer gaan scholen 
• zodat de afstand niet groter wordt maar juist 

verkleind wordt)



Wie moeten er investeren?
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• O&O fondsen
• (geld beschikbaar stellen voor de zij-instromers)

• Politiek 



De mismatch op de arbeidsmarkt en de 
oplossing via scholing
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• Scholen op maat en op voorraad, niet pas in beweging komen 
als de tekorten er al zijn dan zijn we eigenlijk gewoon al te 
laat voor het bedrijfsleven.

• Vraag en aanbod verschil verkleinen door gericht opleiden van 
werkenden en niet werkenden. 

• Kwalificerend waar het moet maar vooral zorgen dat het 
aanbod (werkzoekende ) en de vraag (werkgevers) minder 
last hebben van de mismatch. 

Een leven lang leren.



Wat doen wij er aan in onze regio ?

 Leren & Werken is bezig met de vraag en aanbod dichter 
bij elkaar te brengen. 

 De vraag delen met de ROC’s en andere opleiders.

 Wij gaan ook met andere opleiders de offerte periode in.

 Je ziet nu dat de ROC’s het moeilijk hebben om 
commerciële aanvragen te beantwoorden.

 Bedrijven willen op maat en het liefst snel dan zoeken 
wij naar op maat en snel.

 SW bedrijven gaan zich mengen op de markt.

 Vraag naar Centrum Vakopleiding achtige oplossingen.
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Samenwerking met het onderwijs

• Met wie? De stuurgroep ‘Talent & Loopbaan’ en overlegstructuur

• Hoe dan? Duidelijke focus

• Wat dan? Concreet bijvoorbeeld

• meet-up 16 november (korte termijn)

• Meters maken (lange termijn)



Wie dan? Stuurgroep Talent & Loopbaan

Onderwijspartners op bestuurlijk niveau:

- voortgezet onderwijs: Udens College, Elde College, Bossche 
Vakschool, Helicon

- mbo: ROC de Leijgraaf, Koning Willem 1 College, Helicon

- hbo: Avans Hogeschool, HAS

- SBB

4x per jaar, ik ondersteuning

Samenwerking vanuit onderwijs met gemeenten en bedrijfsleven:

- overleg van voorzitters van de stuurgroepen

- strategisch beraad



Hoe dan? Met een duidelijke focus



Wat dan? Meet-up Talent & Loopbaan (vb 1)

Gezamenlijke meet-up onderwijs-bedrijfsleven op 16 november

rondom loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid

Met daarbij in ontwikkeling: 

- website met praktijkvoorbeelden onderwijs-bedrijfsleven

- Initiatievenfonds voor financiële ondersteuning

http://bit.ly/2hg1HZP

http://bit.ly/2hg1HZP


Wat denkt u: waar ligt hierbij de uitdaging?

• Bekendheid van de arbeidsmarktregio: AgriFood Capital, is dat 
een financieringsfonds of iets met landbouw/veeteelt? 

• Meerwaarde van de regio voor de scholen: wat voegt een 
arbeidsmarktregio toe? 

• Loopbaanontwikkeling: 

• Docent: wat moet ik daar mee, daar 

hebben we toch decanen voor? 

• Decaan vmbo: binnen onze school zijn we daar al goed mee 
bezig. Waarom zou ik naar een Meet-up gaan? 

• Decaan havo/vwo: onze focus ligt op de vervolgopleidingen. 
Waarom zou ik iets met het bedrijfsleven moeten? 



Wat dan? Meters maken… (vb 2)

Thema: loopbaanontwikkeling en leven lang leren

Focus: ‘onderkant arbeidsmarkt’ en langere termijn

1. Hoe bevorderen dat mensen zelf hun loopbaan sturen?

2. Welke leerlijnen zijn nodig om mensen arbeidsfit te krijgen voor 
de toekomstige arbeidsmarkt (21e vaardigheden)?

3. Welk scholingsaanbod is er nu al dat we kunnen benutten en 
hoe kunnen we dat toegankelijk maken? 

4. Welke scholingsafspraken zijn voor zit alles nodig (ook bv. over 
samenvoegen financiën)? 



Wat denkt u? Waarop ligt de focus? 

In de praktijk zetten werkbedrijven, sociale diensten, 

werkgeversorganisaties én onderwijs vooral in op:

- kwaliteitenreflectie en –ontwikkeling, via scans, scholing en 
coaching

- werkexploratie, door werkervaring, stages, roulatie

- motievenreflectie gebeurt ook, maar minder

Effectief aanwenden eigen netwerk + expliciete sturing op de eigen 
loopbaan = onderbelicht. Hooguit in één-op-één coaching. 

Focus ligt op zo snel mogelijk aan het werk 
en minder op ‘duurzaam aan het werk’. 



Hoe verder: waar steken we op in? 

Omgeving, o.a. 
gemeente,Transvorm,  

AFC Werkt

Werkbedrijf/

werkgever

Klantmanager/

P&O’er/HRM’er

Werkzoekende/

werknemer

Grofweg drie opties:

Op de werkbedrijven/werkgevers, bv. met:

- duurzame inzetbaarheid

- ontwikkeling instrumentarium

- stimuleren werkplekroulate

- expertisecentrum

Op de klantmanagers/P&O’s, bv. met:

- met en van elkaar leren, 

- samen ontwikkelen

- training en coachting HRM

Op de werkzoekenden/werkenden (1e lijns), bv, 
met:

- publiekscampagne

- loopbaanportal zoals www.sterkinjewerk.nl

- Inzet/beschikbaar stellen van scans

- toegankelijk maken van scholingstrajecten

http://www.sterkinjewerk.nl/


Meer informatie:

• www.agrifoodcapital.nl

• www.lerenenwerkennob.nl

• k.vanmeer@agrifoodcapital.nl

• Hans.richters@uwvn.nl

• h.ketelaar@agrifoodcapital.nl

Bedankt voor uw inbreng!

http://www.agrifoodcapital.nl/
http://www.agrifoodcapital.nl/
mailto:K.vanmeer@agrifoodcapital.nl
mailto:k.vanmeer@agrifoodcapital.nl
mailto:Hans.richters@uwvn.nl
mailto:H.ketelaar@agrifoodcapital.nl


• Presentaties beschikbaar op maandag 6 

november op samenvoordeklant.nl

• SVP Evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot





Organigram AgriFood Capital Werkt
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TALENT EN LOOPBAAN WERKBEDRIJF KWETSBARE JONGEREN

Organigram AgriFood Capital Werkt! 2016 - 2020
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