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Roadmap ‘Talent van de Toekomst’ – Food- en maakindustrie in de metropoolregio Amsterdam

Inhoud
In dit rapport vindt u de resultaten van het kwalitatieve onderzoek naar de banen en vaardigheden van de toekomst in
de food- en maakindustrie in de metropoolregio Amsterdam. Dit onderzoek is uitgevoerd door Berenschot in 2016 in
opdracht van de gemeente Zaanstad.
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Aanleiding en onderzoek

Aanleiding en onderzoek

Situatie en uitdagingen
Binnen de metropoolregio Amsterdam (MRA) is
‘Talent voor de Toekomst’ één van de vijf
uitdagingen. Veel initiatieven in de regio richten zich
op hogeropgeleiden en op ICT. In de MRA is echter
een omvangrijk aantal bedrijven in de food- en
maakindustrie gevestigd. Binnen deze sectoren
werkt voor een groot deel ongeschoold, lager en
middelbaar opgeleid personeel. Om de sectoren
sterk te houden én deze werknemers perspectief te
bieden, moet de mismatch tussen vraag en aanbod
van werk en werknemers worden verkleind. Vele
technologische ontwikkelingen vergroten juist het
risico op deze mismatch.

De ontwikkelingen gaan snel en zorgen dat banen
veranderen. De banen van de toekomst, gerelateerd
aan thema’s als robotisering, big data, 3D printing,
circulaire economie en nieuwe logistieke concepten,
vragen om nieuwe vaardigheden. Voldoende en
goed gekwalificeerde medewerkers die deze nieuwe
banen invulling kunnen geven, zijn van belang voor
het behoud en de groei van deze twee krachtige
sectoren. En het behoud van de sterke posities van
de food- en maaksector zijn van groot belang voor
een vitale regionale economie.

De banen van de toekomst in de food- en maakindustrie beginnen langzaamaan duidelijker te worden, maar
deze zijn bij veel bedrijven en scholen nog onvoldoende helder. Van belang is te weten welke kennis,
vaardigheden en ervaringen de (nieuwe) werknemers in de toekomst nodig hebben, bij het opleiden voor en
vervullen van deze banen van de toekomst.
Het vermoeden bestaat dat het opleidingsaanbod van het regionale onderwijs nog onvoldoende aansluit op de
banen van de toekomst in de food- en maakindustrie.
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Aanleiding en onderzoek

Hoe kan de ambitie voor 2025 worden behaald?
Ambitie
In 2025 is de metropoolregio Amsterdam de meest succesvolle regio op het gebied van benutten,
behouden en aantrekken van talent voor de food- en maakindustrie.
Om te werken aan deze ambitie is allereerst inzicht nodig en daarmee antwoord op de volgende vragen:
1.
1

Wat zijn de trends in de arbeidsmarkt?

2.
2

Wat zijn de banen van de toekomst?

3.
3

Wat zijn de competenties van de toekomst?

4
4.

Hoe kunnen bedrijven en scholen zich voorbereiden op de banen van de toekomst en ontwikkelingen in
de arbeidsmarkt middels werving, scholing en mobiliteit?

5.
5

Hoe kunnen bedrijven en scholen zich, met elkaar, klaarmaken voor de banen van de toekomst?

6.
6

Waar liggen kansen voor kwetsbare doelgroepen?

7.
7

Wat moet de richting en inrichting van een regionaal investeringsfonds zijn?

Op basis van inzicht kunnen dan de benodigde doelstellingen en stappen vastgesteld worden in een actieplan
om de ambitie te behalen.
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Aanleiding en onderzoek

Interviews met: 14 bedrijven, 3 onderwijsinstellingen en 2 O&O-fondsen
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Aanleiding en onderzoek

Aanpak en kader van het onderzoek
Aanpak

Interviews

Desk-research

Bijeenkomst

Kader
Scope: voedingsmiddelenindustrie en de maakindustrie in de metropoolregio Amsterdam
Focus: lager en middelhoog geschoolde werknemers
Termijn: komende drie tot vijf jaar
Aansluiting op:
•

Programma ‘Leven Lang Leren’

•

Ambities van de Food & Proces Tech Campus

Onderscheid in competenties:
•

Algemeen

•

Specifiek
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Trends op de arbeidsmarkt

Resultaten

De volgende trends op de arbeidsmarkt zijn zichtbaar in de food- en
maakindustrie in de metropoolregio Amsterdam (1)
Vergrijzing

Automatisering

Vrijwel alle bedrijven hebben een personeelsbestand met een hoge gemiddelde leeftijd. Op zich
hoeft dit geen probleem te zijn, maar aangezien bij
veel bedrijven het werk fysiek zwaar is en er in
ploegendiensten gewerkt wordt, is het voor bedrijven
een uitdaging hoe zij deze groep medewerkers
inzetbaar houden. Dit zal ook in de toekomst een
aandachtspunt blijven, aangezien de verwachting is
dat in 2040 de helft van de werkenden 45 jaar of
ouder is (De Beer, 2016).

In beide sectoren wordt veel werk geautomatiseerd
wat ertoe leidt dat het aantal arbeidsplaatsen
afneemt. Meer werk doen met minder mensen. Voor
een deel zal deze ontwikkeling middels natuurlijk
verloop plaatsvinden, als de groep oudere
medewerkers over vijf tot tien jaar uitstroomt naar
pensioen. Er ontstaat dan dus geen
vervangingsvraag.

Het blijkt dat de omschakeling naar gewenste nieuwe
competenties door de oudere generatie minder snel
te maken is. Een ander punt is de kennisborging.
Hoe behoud je de kennis voor het bedrijf als
medewerkers uitstromen naar pensioen? Echter,
bedrijven zien de verwachte uitstroom ook als een
kans met een kleiner personeelsbestand verder te
werken en nieuwe, jonge mensen aan te kunnen
nemen.
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Selecteren
“Het aantal medewerkers dat geen diploma
nodig heeft voor werkzaamheden is nu al
gehalveerd. Bij de instroom selecteren we nu
veel strikter op diploma’s en we nemen testen
af voor nauwkeurigheid en technisch inzicht.”

Vernieuwen
“De lifecycle van producten wordt
korter, innovatie wordt belangrijker. Als
organisatie moeten we dus flexibel zijn
en gericht zijn op veranderen en
vernieuwen.”

Kiezen
“Elke analyse duidt een tekort aan
technisch geschoolde mensen. Binnen
het mbo is er nog weinig verbetering
zichtbaar. We moeten als regio, voor de
food- en maaksector, zorgen dat meer
mensen kiezen voor techniek!”

Resultaten

De volgende trends op de arbeidsmarkt zijn zichtbaar in de food- en
maakindustrie in de metropoolregio Amsterdam (2)
Hoger opgeleid

Tekorten specialisten en technici

Er is behoefte aan hoger opgeleid personeel. Er zijn
verschuivingen zichtbaar van mbo 1/2 naar mbo 3/4,
van mbo 3/4 naar hbo en van hbo naar wo. Deze
behoefte komt voort uit de toenemende
automatisering en het toenemende belang van
innovatie, technologie en commercie bij de bedrijven.
Bedrijven ervaren dat het lastig is medewerkers met
mbo niveau 1/2 op te scholen naar mbo niveau 3/4.

Uit de UWV Arbeidsmarktprognose 2015-2016 blijkt
dat tekorten ontstaan in de metalektro, de
metaalbewerking en in de procesindustrie op een
aantal functies (lassers, technisch
werkvoorbereiders, tekenaars, monteurs,
inkopers/verkopers technische dienst,
procesoperators). De geïnterviewde bedrijven
herkennen dit. Zij geven aan dat het lastig is
specialisten en technici te vinden.

Onderzoek van het CBS
De werkgelegenheid voor hogeropgeleiden stijgt
(van ongeveer 30% van de werkgelegenheid in
2010 naar ruim 40% in 2040) en voor middelbaar
opgeleiden daalt (van zo’n 37% van de
werkgelegenheid in 2010 naar ongeveer 33% in
2040) en lageropgeleiden zal ongeveer stabiel
blijven (rond de 30% van de werkgelegenheid).
(bewerking P. de Beer)

Soft skills en competenties
Deze worden steeds belangrijker, maar behoefte aan
vakmanschap zal blijven.

Flexibilisering van arbeid
De behoefte aan meer flexibele arbeid groeit. Er
vindt een verschuiving plaats van baanzekerheid
naar werkzekerheid.
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”Vroeger was je in een logistieke functie
in het magazijn letterlijk een
dozenschuiver. Nu ben je operator van
een machine. De functietitel is
hetzelfde gebleven, maar de inhoud is
veranderd.”

3

Banen en competenties van de
toekomst

Resultaten

Banen en competenties van de toekomst
Hoger opleidingsniveau

Meer innovatie/R&D

Aangegeven wordt dat het productiewerk naar mbo
3/4-niveau en het kantoorwerk van mbo- en hboniveau naar hbo- en wo-niveau verschuift. Uit
onderzoek van het CPB (2015) blijkt dat t.o.v. 1996
de handvaardige en routinetaken afnemen en
interactieve en analytische taken toenemen. Dit
vereist (meestal) ook een hoger opleidingsniveau.

Het belang van innovatie/ R&D neemt toe en
hiermee de vraag naar hoog opgeleide personen met
een technologische achtergrond.

Digitalisering

Meer specialisten

Productiewerk wordt meer digitaal en kan soms ook
van afstand worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld een
operator die tijdens een storingsdienst vanuit huis
kan inloggen om kleine problemen op te lossen. Er is
meer begrip nodig van technologie om het
productieproces te ondersteunen en te onderhouden.
Zowel in dagelijks gebruik, als diepgaander begrip
voor ingrijpen bij storingen of incidenten. Het werk
gaat van vloer naar ‘cockpit’.

Een kleine toename van banen ligt naar
verwachting op het gebied van ‘quality control’ en
specialisten (technologie-product). Specialisten
zullen niet altijd in dienst zijn; zij worden vaak op
projectbasis ingehuurd.
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Resultaten

Sales en marketing veranderen

Functies worden meer allround

Meer inzicht in de markt is nodig en daar moet snel
op ingespeeld worden; meer richting adviserend
verkopen. Het aandeel interactieve taken en het
gebruik van data nemen in deze banen toe. Uit de
gesprekken blijkt dat het belang, en daarmee vaak
het aantal medewerkers, van commercie toeneemt.

Vroeger zat je óf aan de techiekkant óf aan de
proceskant. Dat wordt steeds meer geïntegreerd. De
grenzen tussen functies vervagen. Werkgevers
sturen steeds meer op multi-inzetbaarheid.

Uit de interviews blijkt dat er niet zozeer nieuwe banen ontstaan,
maar vooral dat de huidige banen zullen veranderen.
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Resultaten

Verwachte tekorten en overschotten

Verwachte tekorten
• Medewerkers procesautomatisering
• Medewerkers IT
• Hoog opgeleide vakmensen
• Technische dienst
• Hoog opgeleide technische medewerkers
• Laag opgeleide technische medewerkers

De bedrijven geven aan geen grote tekorten te verwachten.
Zij gaan, in verband met robotisering en automatisering, wel
plek bieden aan minder werknemers. De werknemers die zij
in dienst zullen nemen/houden, worden strenger
geselecteerd en zullen een of enkele niveaus hoger
geschoold zijn. Het merendeel van de bedrijven geeft aan
hier al actief mee bezig te zijn.
De consequentie hiervan is dat er een grote groep lager
geschoolde personen geen, of in ieder geval minder
makkelijk plek zullen vinden op de arbeidsmarkt in de
metropoolregio Amsterdam.

Verwachte overschotten
• Productiemedewerkers

• Oudere lager opgeleide medewerkers
(‘zakkensjouwers’)
• Mbo 1/2-opgeleiden (niet technisch)
Bedrijven geven aan dat deze overschotten
middels natuurlijk verloop zullen verdwijnen
door uitstroom naar aanleiding van pensioen.

De zorg leeft wat er met deze (grote) groep mensen moet
gebeuren hen toch nog een plek te geven op de
arbeidsmarkt.
De verwachting is niet dat andere sectoren een uitkomst
kunnen bieden. Hierin ligt vooral een risico voor
stakeholders als overheden en onderwijs. De rol voor
overheden om met het onderwerp aan de slag te gaan,
wordt hiermee duidelijk. Deze uitdaging zal in
gezamenlijkheid, ook met het bedrijfsleven, opgepakt
moeten worden.
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Resultaten

Competenties van de toekomst
Vanuit de conclusie dat het meer gaat om
veranderende dan nieuwe banen binnen de food- en
maakindustrie is het interessant te kijken welke
competenties nodig zijn.
In verschillende studies worden de ‘21st century skills’
genoemd als dé relevante competenties voor de
toekomst. Uit de interviews komt dit ook naar voren.

“Vragen stellen over waarom we
dingen op een bepaalde manier
aanpakken. Geen opmerkingen als:
‘Zo doen we dat hier altijd’.”

Er bestaan verschillende definities van deze
competenties, maar grofweg zijn ze in de volgende
opsomming samen te vatten (ECBO, 2016).
21st century skills
• Digitale vaardigheden
• Denkvaardigheden
• Interpersoonlijke vaardigheden
• Intrapersoonlijke vaardigheden
Naast de bovengenoemde ‘soft skills’ blijft er altijd
behoefte aan technisch geschoold personeel.
Vakmanschap blijft belangrijk.
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Resultaten

Competenties van de toekomst benoemd in de interviews,
onderverdeeld in de 21st century skills
Digitale vaardigheden
ICT-skills: met ICT om kunnen gaan en echt begrip
hebben van programma’s en systemen, t.b.v.
storingen en optimalisatie

Interpersoonlijke vaardigheden
• Communicatieve vaardigheden
• Goed kunnen werken in teams, samenwerken. Ook
met de klant, ontwikkelen in co-creatie
• Collega’s kunnen motiveren, coachend leiderschap

Denkvaardigheden
• Oplossingsgerichtheid en probleemoplossend
vermogen
• Analytisch vermogen; werk wordt meer datagedreven
• Open, onderzoekende houding en kritisch durven
zijn
• Vooruit moeten denken en kunnen inzien waar
verbeterd kan worden

Intrapersoonlijke vaardigheden
• Ondernemerschap, intrapreneurship, buiten kaders
denken
• Verantwoordelijkheid nemen

Overig
• Flexibiliteit, omgaan met (de snelheid van) veranderingen
• Meer gestructureerd, projectmatig en resultaatgericht kunnen werken
• Multi-inzetbaarheid; breed inzetbaar
De meeste genoemde gewenste competenties:
Probleemoplossend/oplossingsgericht, kunnen werken in teamverband, communicatieve vaardigheden,
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, flexibiliteit, vaktechnische kennis en een open houding (stimuleren en
feedback geven en ontvangen).
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Conclusies

Conclusies

Uit de gevoerde gesprekken zijn de volgende conclusies te trekken
1•

Nieuwe banen worden nauwelijks genoemd. Wel een duidelijke verandering van de inhoud van de functies.

2•

Vergrijzing en automatisering zijn de belangrijkste trends die grote gevolgen zullen hebben, op zowel
kwantiteit als kwaliteit van personeel.

3•

Er vindt een ‘vraagverschuiving’ plaats van mbo 2/3 naar mbo 4 en van mbo3/4 naar hbo.

• Er zal een overschot gaan ontstaan aan laag opgeleide (oudere) werknemers. De zorg bestaat wat met
deze groep te doen.

4

5•

Er worden tekorten verwacht ten aanzien van technische geschoolde mensen, op alle niveaus.

6•

Het belang van ‘soft skills’ of 21st century skills neemt toe.

7•

Het belang van kennis van technologische trends, zoals robotisering en digitalisering en de impact daarvan
nemen toe.
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Conclusies

8•

Bedrijven erkennen de noodzaak van opleiden en een ‘Leven Lang Leren’, maar ze zijn vaak nog op de
korte termijn gericht, waarbij de aansluiting tussen strategie, strategische personeelsplanning, benodigde
competenties en opleidingsbeleid vaak nog ontbreekt.

9•

Het aanbod van het onderwijs en de behoeften van bedrijven sluiten niet optimaal op elkaar aan.

10
•

Het stimuleren en verbeteren van de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs afzonderlijk en
onderling biedt kansen. Samenwerkingen die al gestart zijn, kunnen worden opgeschaald.

11
•

Er is duidelijke energie bij veel van de gesprekspartners om de samenwerking te verbeteren ten behoeve
van het oplossen van de geschetste problematiek. Dit vraagt met name organiserend vermogen; daarin
investeren loont.

12
•

Het imago van werken in de voedingsmiddelenindustrie en/of techniek is momenteel niet goed genoeg om
voldoende studenten te trekken.
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Voorbereiden op de toekomst
Het onderwijs

Voorbereiden op de toekomst

Voorbereiden op de toekomst, uitdagingen voor het onderwijs
Inzicht is verkregen in de trends en ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt en de impact hiervan op de
banen en competenties van de toekomst. Nu rijst de
vraag welke acties bedrijven en onderwijs kunnen
inzetten om voldoende en goed gekwalificeerd
personeel beschikbaar te hebben voor de sectoren in
de regio.
Om bij te blijven met de ontwikkelingen en te voldoen
aan de (nieuwe) eisen, is het van belang dat
medewerkers zich blijven ontwikkelen in alle
levensfasen (een leven lang leren).
Onderwijsinstellingen hebben de ambitie zo goed
mogelijk onderwijs te leveren en geven aan open te
staan voor optimalisatie, al werken huidige systemen
en bestaande structuren hierbij soms niet mee.

Uitdagingen genoemd door het onderwijs

Het onderwijs geeft aan dat de aansluiting vmbo –
mbo aandacht behoeft. Het vmbo gaat werken met
nieuwe profielen waarin veel ruimte is voor
keuzevakken. Leerlingen die vanuit het vmbo naar
het mbo komen, hebben dus allemaal een andere
kennisachtergrond. De aansluiting vmbo-mbo moet
dus opnieuw ‘uitgevonden’ worden. Hier ligt een
uitdaging.
ROC’s zitten in de spagaat van enerzijds zoveel
mogelijk aansluiten bij de praktijk van het
bedrijfsleven en anderzijds leerlingen juist breed
opleiden voor de arbeidsmarkt. Het mbo is immers
algemeen onderwijs en geen bedrijfsschool. Een
manier om toch aan te sluiten bij de praktijk is
docenten te werven die uit de praktijk komen en
daardoor (en daarbij) uiteraard veel contact te
hebben met bedrijven.
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Voorbereiden op de toekomst

Wat kan het onderwijs doen om studenten af te leveren die klaar zijn voor de
toekomst?
Samenwerking tussen
onderwijs en bedrijfsleven!

Structureel anders leren en
jonger starten met techniek!

• Samenwerken met het
bedrijfsleven (2x).
• Afstemmen met de vraag van
bedrijven.
• Door constant de verbinding te
houden met de sectoren waar ze
voor opleiden.
• In gesprek gaan met de
bedrijvenverenigingen.
• Borgen aansluiting bij
praktijkbehoefte, bijv. lerarenstage
bij bedrijven.
• Samenwerken met het
bedrijfsleven, het vmbo en evt.
hbo.
• Samenwerking met beroepenveld
middels masterclasses,
floormeetings en regioleren.
Verder elkaars taal leren spreken.
• In kaart brengen van relevante
gebieden (waar zit de vraag over
10 jaar?).

• Op jonge leeftijd in contact
brengen met bedrijfsleven
(enthousiasmeren, laten zien wat
er is).
• Klaar zijn voor de toekomst
betekent de vaardigheid en
bereidheid hebben om te blijven
leren. School en werk moeten
door elkaar gaan lopen.
• Mensen moeten blijven leren.
• Techniek in basis- en voortgezet
onderwijs.
• Geen opleiding faciliteren waar
geen werk voor is.
• Sociale vaardigheden aanleren.
• Meer programmatypen.
• Stage coördinatie afstemmen op
leerdoelen.

Sterke verbinding
onderwijs en praktijk!
• Leerlingen veel ervaring op
laten doen in bedrijven.
• Goede match tussen stage
en student is van belang.
• Belangrijke rol
praktijkopleider; moet beter
ondersteund worden.
• Op werkbezoek bij bedrijven
zelf en met leerlingen.
• Praktijkrijke leeromgeving.
• Meer ruimte voor praktijkervaring in de opleiding,
zodat studenten die klaar zijn
met hun studie met deze
ervaring aan het werk
kunnen.
• Onderwijs laten aansluiten bij
behoeften praktijk.

Sterke infrastructuur techniek en onderwijs!
Meer geld eisen van de overheid om een goede infrastructuur te kunnen
aanhouden voor techniekonderwijs.
Bron: Bijeenkomst 15 november 2016
26/68

Voorbereiden op de toekomst

Voorbereiden op de toekomst, mogelijkheden voor het onderwijs
Aantrekkelijker

Meer modulair

Het onderwijs kan leerlingen en studenten
voorbereiden op ‘Leven Lang Leren’ door hen zoveel
mogelijk positieve leerervaringen mee te geven. Uit
onderzoek (Sanders, 2016) blijkt namelijk dat
positieve leerervaringen een belangrijke voorspeller
zijn voor het blijven volgen van scholing. Voor het
onderwijs ligt hier dus een taak het leren zo
aantrekkelijk mogelijk te maken. Dit zou bijvoorbeeld
met aantrekkelijkere lesmethodieken en lesmateriaal
kunnen en met gastdocenten uit de praktijk.

Meer modulaire opleidingen/modules (specials).
Meer samenwerking tussen onderwijsinstellingen
zou de kwaliteit van het opleidingsaanbod voor de
food- en maakindustrie kunnen verhogen. Deze
samenwerking kan leiden tot een breder en
tegelijkertijd een specialistischer aanbod.

Beter aansluiten

Verschillende bedrijven

Het is aan te raden de inrichting van onderwijs
zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk.
Bijvoorbeeld door (onderzoeks-)opdrachten heel
praktijkgericht in te richten en de manier van werken
aan te laten sluiten bij de 21st century skills. Veel
samenwerken, verantwoordelijkheid bij leerling zelf
neerleggen, presenteren, etc.

Het zou mogelijk moeten zijn dat studenten
verschillende modules volgen bij verschillende
onderwijsinstellingen en bij verschillende bedrijven,
gecombineerd met gastdocenten uit de praktijk en
begeleiding van leerlingen en studenten bij
opdrachten door professionals uit het
bedrijfsleven.
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Voorbereiden op de toekomst

Verbinden met bedrijven

Overzicht creëren

Het onderwijs kan thematische bijeenkomsten
organiseren om de verbinding met bedrijven en de
praktijk op te zoeken. Zo organiseert het Clusius
College bijvoorbeeld masterclasses rondom thema’s
als ‘drones in de landbouw’ en ‘circulaire economie’.
Deze masterclasses vinden op neutraal gebied
plaats en zijn open voor alle geïnteresseerden, van
ondernemers tot studenten.

Een duidelijk overzicht creëren voor bedrijven wat
het aanbod aan opleidingen/competenties is,
wanneer er stages zijn, et cetera.

Ondersteunen docenten

Samenwerken

Gericht docenten ondersteunen in het verkrijgen van
praktijkkennis en aandacht besteden aan bijscholing.

Het is raadzaam de samenwerking tussen
onderwijsinstellingen ook nader te beschouwen.
Onderwijsinstellingen kunnen onderling beter
samenwerken om (toekomstige) werknemers klaar te
maken voor de toekomst passend bij de behoeften
uit het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door:
• In afstemming, inrichten van modulair aanbod.
• Gebruik te maken van elkaars faciliteiten.
• Gezamenlijke aanpak van promotie aanbod.
• Afstemmen van aanpak en meerwaarde.
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Voorbereiden op de toekomst
Het bedrijfsleven

Voorbereiden op de toekomst

Voorbereiden op de toekomst, mogelijkheden voor bedrijven

Ook bedrijven moeten de juiste omgeving creëren
voor een ‘Leven Lang Leren’. Onderzoek van TNO
toont aan dat werkgevers een leercultuur kunnen
creëren door duidelijk richting te geven, ruimte te
creëren voor ontwikkeling en ruggensteun te
bieden aan werknemers (Hazelzet et al., 2013).
Naast het bieden van formele scholing kan het
bedrijfsleven inzetten op informeel leren; het
zogenaamde ‘learning-by-doing’.

70-20-10-leermodel
Optimaal leerrendement wordt bereikt wanneer
opleidings- en ontwikkelactiviteiten volgens het 7020-10-leermodel van Jennings (2002) worden
ingericht. 70% van alle leerervaringen krijgt men op
de werkplek door uitdagende opdrachten, reflectie en
deelname aan netwerken. 20% van alle
leerervaringen ontstaat door leren van elkaar,
feedback en intervisie. 10% van alle leerervaringen
doet men op in ‘formele’ situaties buiten de werkplek
als trainingen, workshops, opleidingen en e-learning.

Langetermijnvisie

Nieuwe methoden van leren

Een langeretermijnvisie en een betere aansluiting
tussen bedrijfsstrategie, strategische
personeelsplanning, benodigde competenties en
opleidingsaanbod zouden bedrijven beter kunnen
voorbereiden op de toekomst.

Opleiden kost tijd en geld, de beschikbare
inleertijden worden steeds korter en opleiden moet
direct rendement voor de medewerker en dus voor
het bedrijf opleveren. Bedrijven zijn zoekende naar
nieuwe flexibele methoden van leren (te leren) die
zowel op korte als lange termijn rendement
opleveren. De koppeling van opleidingen aan
strategische ontwikkelingen en de individuele
leerbehoeften van de werknemer is daarbij een must.

Blijven leren
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Voorbereiden op de toekomst

Huidige activiteiten

Samenwerking

Tijdens de interviews is de bedrijven gevraagd wat zij
doen en welke uitdagingen zij zien in het stimuleren
en faciliteren van een leven lang leren, zodat
(toekomstige) werknemers klaar zijn voor de
toekomst. De werkgevers zien zeker het nut en de
noodzaak in van het (structureel) intern en extern
opleiden van (nieuwe) werknemers. De mate waarin
het opleidingsbeleid is gekoppeld aan de
bedrijfsstrategie of aan (individuele)
opleidingsplannen verschilt nogal. Ook de
tijdshorizon van opleiden verschilt. Sommige
bedrijven doen aan strategische personeelsplanning
en kijken welke competenties en vaardigheden in de
toekomst vereist zijn en passen de
opleidingsplannen hierop aan.

Bedrijven onderling ook hun krachten bundelen om
ervoor te zorgen dat zij voldoende en gekwalificeerd
personeel beschikbaar hebben, nu en in de
toekomst. Bijvoorbeeld door gezamenlijk te werven,
te scholen en een rol te spelen bij het ontwikkelen en
geven van onderwijs bij de kennisinstellingen. Ook is
het aan te bevelen dat zij samen speciaal voor de
oudere werknemers een aanpak bedenken en
uitvoeren. Bedrijven kunnen samen maatregelen
bedenken en uitwisselen die de duurzame
inzetbaarheid van medewerkers bevorderd. Een
bedrijf dat al goed bezig is met bijvoorbeeld
gezondheid, maar nog weinig doet aan opleiden en
ontwikkelingen kan ervaringen uitwisselen met een
ander bedrijf. Of een ander voorbeeld is: oudere
werknemers die zwaar werk niet langer goed
aankunnen, uit te wisselen met bedrijven waar
minder zwaar werk benodigd is.

Uit de interviews blijkt nog geen grote bereidheid
tot samenwerken tussen bedrijven. Starten met het
werken aan een sterkere verbinding door
bijvoorbeeld een structureel overleg tussen HRmanagers zou hier verbetering in kunnen brengen.
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Voorbereiden op de toekomst, mogelijkheden voor bedrijven
1•

Kennis van de feiten (beschikbare competenties, strategische richting, behoeften, eisen nieuwe competenties,
strategische personeelsplanning).

2•

E-learning inzetten, ook op de werkvloer (tablets), bijvoorbeeld voor opleidingen schoonmaken en desinfecteren.

3•

Eigen medewerkers opleidingsmodules mee laten ontwikkelen en laten toetsen door opleidingsinstituut met
herkenbare leersituaties en personen.

4•

Persoonlijk opleidingsbudget. Bedrijven vinden het belangrijk dat medewerkers zelf initiatief nemen in het
‘Leven Lang Leren’. Met een persoonlijk opleidingsbudget willen bedrijven dit stimuleren.

5•

Basisprogramma voor generieke competenties (weerbaarheid, flexibiliteit, werknemerschap).

6•

Starten met programma taakroulatie / multi-inzetbaarheid. Bijvoorbeeld: operators als leerling monteur inzetten
bij de technische dienst of het hoofd technisch dienst ook inzetten als praktijkbegeleider van leerlingen.

7•

Selectieprocedure aanscherpen voor de aanname van nieuwe medewerkers. Het blijkt dat bedrijven strenger
selecteren en dat zij selecteren op de competenties die nu en in de toekomst nodig zijn.
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Samenwerking onderwijs & bedrijfsleven

Voorbereiden op de toekomst

Samenwerking tussen bedrijven en onderwijs

Behoefte van bedrijven

Behoefte van onderwijsinstellingen

• Behoefte aan 21st century skills en inbedding
daarvan in het theorie- en praktijkonderwijs; zowel
in het reguliere onderwijs als op de werkvloer.

• Samen nieuwe flexibele methoden van leren (te
leren) ontwikkelen.

• Meer inzicht in aanbod/vraag mbo-vacatures &
-stagiaires en de cycli van het onderwijs, bijv.
wanneer welke stages nodig zijn.

• Stages blijken vaak niet interessant en geven
geen goede eerste indruk. Onderwijs en
bedrijfsleven moeten samen de
verantwoordelijkheid nemen hier een verbeterslag
in te maken.

• Meer kennis en begrip van de praktijk bij de
docenten.

• Behoefte van het onderwijs aan meer
(interessante) stageplekken en studieopdrachten.

• Meer inzicht in de behoeften van bedrijven bij het
onderwijs, t.b.v. zowel invulling van de
opleidingen als breedte van het aanbod.

• Behoefte aan meer uitwisseling van kennis en
ervaring, bijvoorbeeld gastcolleges van bedrijven
op school of docenten die stage lopen in een
bedrijf.
• Versterken van het imago/de aantrekkelijkheid
van technische opleidingen; meer aandacht voor
de betekenis en impact van techniek en mogelijke
oplossingen die techniek/technologie kan bieden.
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“Een belangrijke sleutel voor succes in het behalen van
de ambitie…
[om de meest succesvolle regio te worden op het
gebied van benutten, behouden en aantrekken van
talent voor de food- en maakindustrie]
…ligt in de samenwerking tussen bedrijfsleven en
onderwijs.”

Voorbereiden op de toekomst

Hoe kunnen bedrijven en onderwijs (beter) samenwerken?
• FPTC is een mooi voorbeeld van hoe bedrijven onderling de krachten bundelen en vervolgens samen met
het onderwijs een opleiding opzetten. Een belangrijke succesfactor is dat het initiatief vanuit het
bedrijfsleven kwam. De uitdaging ligt hier om op te schalen.
• Een groep van experts/professionals uit het bedrijfsleven geven meerdere gastlessen per jaar in het mbo
over ‘de stand der techniek’, trends, benodigde competenties en de meerwaarde van de werkzaamheden
in de sector (trots). Ook kan het bedrijfsleven verschillende permanente bedrijfspresentaties op de
scholen geven in combinatie met open dagen van de bedrijven. Veel bedrijven hebben aangegeven bereid
te zijn tot het geven van gastcolleges.
• Elke docent en praktijkbegeleider lopen per jaar vier tot zes dagen stage bij verschillende bedrijven op
verschillende afdelingen. Studenten, praktijkbegeleiders en docenten gaan meerdere keren per jaar op
bedrijfsbezoek.
• Onderwijs en bedrijfsleven zitten in een andere jaarritme (vakantietijd onderwijs, jaarafsluiting bedrijven
etc.). Kijk hoe je van deze verschillen juist gebruik kan maken (bijvoorbeeld door gebruik te maken van
praktijkruimten van het onderwijs tijdens vakanties).

• Het imago van werken in de food- en maakindustrie en van werken in de techniek moet versterkt worden
om meer leerlingen aan te trekken in relevante studierichtingen. Ook kan in afstemming tussen actoren het
keuzeproces van aankomend leerlingen optimaler beïnvloed worden. Dit is een uitdaging die alleen in
gezamenlijkheid, ook met de overheden, met resultaat opgepakt kan worden.
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Voorbereiden op de toekomst

De sleutelwoorden voor het genereren van meer instroom op technische
opleidingen

Bron: bijeenkomst 15 november
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Voorbereiden op de toekomst

Aanbeveling samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

Berenschot is van mening dat het van belang is dat het
onderwijs en het bedrijfsleven gezamenlijk een visie
hebben op opleiden en dus ook op ‘leren te leren’.
Onderwijsinstellingen en bedrijven zijn op zoek naar een
gemeenschappelijke stip op de horizon, maar ze
hebben daarvoor wel antwoorden nodig op vragen als:
• Worden de bedrijven de opleiders van de toekomst?
• Wat zijn de nieuwe doelgroepen die geworven moeten
worden?
• Wat worden de nieuwe incentives en randvoorwaarden
voor (leren te) leren?

Stelling: Studenten moeten elk jaar een groot deel
van het onderwijs krijgen van het bedrijfsleven.

• Welke nieuwe digitale leervormen zijn het meest
efficiënt en hoe zetten we ‘shared facilities’ in?

• Wat is de vorm van een structurele niet-vrijblijvende
samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven?
• Zal het praktijkleren definitief de boventoon voeren?
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Bestaande initiatieven
Verbinding onderwijs en bedrijfsleven
Agri & Food, techniek, MRA en nationaal

Bestaande initiatieven

Verbinding onderwijs en bedrijfsleven: MRA, Agri & Food en Techniek
FICA – Food Innovation Community Amsterdam
Doel: Verbinden onderwijs en bedrijfsleven d.m.v.
stageplekken en onderzoeken.
Wie: INHolland i.s.m. bedrijven

Technisch Profiel Regionale Arbeidsmarkt
Doelen: Betere aansluiting op de arbeidsmarkt, meer
technisch geschoolde arbeidskrachten en het
terugdringen van jeugdwerkloosheid.
Wie: Stichting Talent voor Techniek

‘Docenten bezoeken food-bedrijven’
Doel: Verbinden onderwijs en bedrijfsleven d.m.v.
bedrijfsbezoeken door docenten.

Vakschool Technische Installaties (VTi)

Wie: Gemeente Zaanstad i.s.m. bedrijven

Doel: Werken en leren in de installatietechniek
verduurzamen.

Stage Carousel

Wie: PPS-beroepsonderwijs (vmbo en mbo) en het
bedrijfsleven

Doel: Aanbod interessante stages binnen de food.
Wie: Clusius College en Regio College

Thema masterclasses Food
Doel: Verbinden onderwijs en bedrijfsleven d.m.v.
thematische bijeenkomsten voor bedrijven en
studenten op passende locaties.

Stelling: Zonder coördinatie zal er nooit een goede
verbinding zijn tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Wie: Clusius College
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Bestaande initiatieven

Verbinding onderwijs en bedrijfsleven: MRA
Certificeringstraject De Hal

Studeren met Topmentaliteit

Doel: Leer-werktrajecten voor jongeren zonder
aanleg voor theoretisch leren.

Doel: Aansluiting met de arbeidsmarkt voor mboleerlingen verbeteren door leertraject gericht op 21st
century skills.

Wie: o.a. De Hallen (Amsterdam)

Wie: ROC Flevoland.
B.StartupSchoolAmsterdam (BSSA)
Doel: Met opleidingsaanbod gericht op vaardigheden
betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
bewerkstelligen. Gericht op ICT en hbo/wo.
Wie: ManpowerGroup, Amsterdam Economic Board
en B.Amsterdam

House of Skills
Doel: Het leer-, experimenteer- en matchingscentrum
zijn voor het middensegment in de MRA-regio.
Gericht op 21st century skills.
Wie: Triple Helix, Werk maken van Talent

PlayToWork

Onderzoek trends werk en arbeidsmarkt MRA

Doel: Arbeidsbemiddeling door een platform (‘serious
gaming’) gericht op werkgevers die jonge mbo’ers
met specifieke gedragskenmerken zoeken.

Doel: Inzicht in de verwachtingen van werkgevers in
de verschillende sectoren in de MRA t.a.v. trends en
behoeften op de arbeidsmarkt.

Wie: Start-up Amsterdam, ManpowerGroup,
Amsterdam Economic Board en B.Amsterdam

Wie: Amsterdam Economic Board
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Bestaande initiatieven

Verbinding onderwijs en bedrijfsleven: Agri & Food nationaal
Future Proef

Zuivel werkt!

Doel: Jongeren kennis laten maken met de
voedingsmiddelenindustrie, en stimuleren een
opleiding in deze richting te kiezen.

Doel: Informatiepunt gericht op faciliteren van de
verbindingen tussen zuivelbedrijven en scholingveld.

Wie: FNLI, SOL, verschillende regio’s en bedrijven

Wie: ZuivelNL, themagroep Arbeid (LTO, NZO en
Gemzu)

Talent4Food

Food for the Future

Doel: Instroom goed gekwalificeerde medewerkers.

Doel: Regionale triple helix-samenwerking.

Wie: Samenwerkingsverband bedrijven in de
voedingsmiddelenindustrie in Oost-Nederland

Wie: Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

Webquests voeding
Doel: Lesmateriaal o.b.v. internetzoekopdrachten en
games gericht op actuele ontwikkelingen en nieuwe
technieken voor het beroepsonderwijs.
Wie: AgriHolland
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Bestaande initiatieven

Verbinding onderwijs en bedrijfsleven: Agri & Food en techniek nationaal

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Agri

Technet

& Food

Ontmoetingsplatform. Een TechNetkring is een
samenwerkingsverband van één of meer (v)mboscholen en minimaal acht technische bedrijven in de
regio. Het doel is om technisch onderwijs te
ontwikkelen dat leerlingen aanspreekt.

Doel: Het bevorderen van de kwaliteit van het
technisch onderwijs binnen Agri & Food.
Centre of expertise Food (CoE Food).
Doel: Bijdragen aan de innovatiekracht van het
food-bedrijfsleven door de kennispositie van de
samenwerkende HAO’s te versterken.
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs
en Bedrijfsleven. Sectorkamer ‘Voedsel,
groen en gastvrijheid’.

Technetkringen in de MRA:

Amstelveen

Amsterdam

Amsterdam-West

Almere

Haarlem

Heemskerk

Hilversum

Hoofddorp

Krommenie

Lelystad

Uithoorn

IJmuiden

Doel: samenwerking beroepsonderwijs en
bedrijfsleven.
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Aanbevelingen en ‘call to action’

Aanbevelingen

De sleutel ligt in verbinding en structurele samenwerking!
Berenschot is van mening dat een concreet netwerk met een gemeenschappelijk belang en gezamenlijk doel
noodzakelijk is om in 2025 de meest succesvolle regio te zijn op het gebied van benutten, behouden en
aantrekken van talent voor de food- en maakindustrie.
Het onderzoek toont aan dat er sterke basiselementen in de MRA aanwezig zijn, namelijk:
1

Noodzaak tot actie. Door toenemende concurrentie (technologische ontwikkelingen en economische
verschuivingen) is het nodig in te zetten op zowel efficiency als vernieuwing. De urgentie wordt echter niet
door alle partijen even sterk gevoeld.

2

Gedeelde ambitie; om de MRA te behouden/versterken als sterke regio voor de food- en maakindustrie.

3

Energie bij de gesproken personen om zich in te zetten op deze thematiek.

4

Een mooi speelveld van verschillende bedrijven en onderwijsinstellingen.

5

De aanwezigheid van het FPTC, dat al een succesvolle triple helix-samenwerking is op dit thema in de
regio.

6

De aanwezigheid van de Tata Academy, die succesvol techniek promoot.

7

De aanwezigheid van een cluster Agri & Food MRA en een cluster Maakindustrie MRA, netwerken die zich
willen inzetten voor dit thema.

8

De aanwezigheid van de Amsterdam Economic Board die ‘Talent van de Toekomst’ als een van haar
speerpunten heeft benoemd.

Stelling: Als we niets doen, komt het ook goed. 45/68

Aanbevelingen

Zet het netwerk ‘Talent van de Toekomst voor de food- en maakindustrie in de
MRA’ op
Berenschot is van mening dat verbinding en structurele samenwerking tot stand kan komen door een
concreet netwerk/ecosysteem ‘Talent van de Toekomst’ op te zetten. Er bestaan al verschillende initiatieven.
Deze moeten recht gedaan worden, maar wel verbonden worden met elkaar. Dit betekent ten minste dat zij
van elkaar op de hoogte moeten zijn en waar mogelijk samen moeten werken. Het advies is om vanuit het
bestaande te werken, samen klein te starten en dan organisch maar gestaag te groeien.
Het netwerk kan zo vallen onder het cluster Agri & Food in de MRA met een warme link daar het cluster
Maakindustrie in de MRA. Samenwerking met de Amsterdam Economic Board is essentieel voor de
verbinding met andere regionale initiatieven en cross-sectorale kansen.
Stuurgroep ‘Talent van de Toekomst

Doelen:

voor de food- en maakindustrie in de MRA’.

•

Aansluiting onderwijs & behoefte bedrijven

Met een trekker vanuit het cluster Agri & Food in de

•

Werken aan imago ‘food’ en techniek

MRA, bestaande uit vertegenwoordigers van:

•

Samenwerken ‘Leven Lang Leren’

•

Samen uitdagingen oppakken als
arbeidsmarktpotentie lageropgeleiden

onderwijs, FPTC, Cluster Maakindustrie, business
connector ‘Talent van de Toekomst’ Amsterdam
Economic Board en bedrijven, zowel groot als mkb.

Het cluster Maakindustrie in de MRA start in 2017 werken met een nieuw jaarplan en zal ook activiteiten
organiseren. Het momentum is dus nu in gezamenlijkheid op te trekken in het thema ‘’Talent van de
Toekomst voor de food- en maakindustrie in de MRA’.
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Aanbevelingen

Tijdlijn

• Formulering doelstellingen
en plannen.
Q1
2017

• Inzicht in aanbod en
behoefte van activiteiten en
relevante stagemomenten.

• Bijstellen plannen.
• Herijking
ontwikkelingen markt
en menselijk kapitaal.

• Aandacht voor imago.
Q3
2017

Q2
2017

• Onderzoeken
mogelijkheden versterking
FPTC.
• Structurele aandacht
communicatie en
profilering.

• Online omgeving actief ten
behoeve van inzicht in
aanbod en vraag.
• Evaluatie communicatie en
profilering.

Samenwerking
uitvoeren

• Organiseren twee
momenten bijeenkomsten
‘Docent bezoekt bedrijf’.

Q1
2018

• Organiseren
netwerkbijeenkomst.
Samenwerking uitvoeren

• Structureel organiseren
overleg HR/Talent v.d.
Toekomst.

Q4
2017

Continue dialoog en monitoring netwerk bedrijfsleven, onderwijs en overheid
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Samenwerking
evalueren

• Vaststellen ambitieniveau.

• Organiseren activiteiten
bijvoorbeeld: Themamasterclasses, FutureProef
en gastcolleges.

• Evaluatie
samenwerking en
resultaten.

Samenwerking uitvoeren

• Doel- & governance
bepaling betrokken
organisaties. Benutten
clusters en Board.

• Evaluatie samenwerking en
resultaten en netwerk
informeren.

Samenwerking vormgeven

• Vormgeven stuurgroep
met bedrijfsleven,
onderwijs en overheid.

Aanbevelingen

Call to action

Vormgeven

Wat kan ik betekenen voor het Talent van de Toekomst voor de food- en maakindustrie in de MRA?
Wij geloven dat het behalen van de ambitie start bij deze vraag. Als alle stakeholders deze vraag beantwoorden is een eerste
stap gezet. Om concrete invulling te geven aan een actieplan en de tijdlijn, is het raadzaam onderstaande vragen in
gezamenlijkheid te beantwoorden.
Samenwerking:
• Welke rol kan ik spelen? Bijvoorbeeld: actieve aanjager, geven gastlessen, ontvangen van docenten, proactief delen van
kennis.
• Wil ik in de stuurgroep en wie zouden in de stuurgroep moeten zitten? Bijvoorbeeld: directeuren, HR-managers, bestuurders
onderwijs, docenten.
Doelen:

•

Evalueren

Uitvoeren

•

Welke kwantitatieve en kwalitatieve doelen wil ik stellen? Bijvoorbeeld: als bedrijf inzicht in benodigde kwantiteit en kwaliteit
in toekomstig personeel. Als onderwijs: x aantal docenten lopen praktijkstage bij bedrijven.
Wat betekent dit voor de gezamenlijke doelen en hoe geven we die vorm?

Acties:
• Op basis van de doelstellingen: welke activiteiten wil ik uitvoeren of waar wil ik aan bijdragen? Bijvoorbeeld: wat kan ik
brengen en halen in HR-overleg? Welke acties kan ik inzetten voor de versterking van de FPTC? Wat ik bijdragen aan een
masterclass?
• Hoe sluiten de verschillende acties op elkaar aan? Welke afhankelijkheden zijn er? Hoe vullen we elkaar aan? Welke kennis
en contacten zijn nodig?
Evaluatie:
• Wanneer ben ik tevreden?
• Wanneer zijn we met elkaar tevreden?
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Aanbevelingen

Maatregelen ten behoeve van structurele samenwerking tussen bedrijfsleven
en onderwijs, met de regionale overheid als facilitator
1•

Structureel arbeidsmarktoverleg tussen HR-managers, managers/docenten van scholen en de
vertegenwoordigers van de betrokken O&O-fondsen. Over: 1) de afstemming tussen de beroepspraktijk en het
mbo en mbo-onderwijs, 2) het ontwikkelen van visie op het opleiden van leerlingen, studenten en werknemers
in de regio en 3) het beschikbaar krijgen van data en feiten ten aanzien van werving, scholing, mobiliteit.

2•

Werken vanuit het principe ‘voor wat hoort wat’. Een getalenteerd student koppelen aan een bedrijf is mooi,
maar wat doet het bedrijf daarvoor in de plaats richting het onderwijs; gastdocentschap, bedrijfspresentatie,
begeleiding docentstage, real life-case aanbieden, etc. Zet je energie in op diegenen die willen investeren in
samenwerking en maak daar de afspraken mee. Succes moet andere bedrijven en scholen verleiden aan te
sluiten.

3•

De communicatie tussen studenten, docenten, HR-managers, bedrijfsscholen, leerafdelingen kan sneller en
beter, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van (een deel van) een website met informatie en oproepen en de
inzet op community management.

4•

Inzetten op profilering van de inzet en activiteiten in de regio ten aanzien van ‘Talent van de Toekomst voor
de food- en maakindustrie in de MRA’.

5•

De ontwikkeling van een duurzaam uitwisselingsprogramma tussen onderwijs en bedrijfsleven.

6•

Het signaleren en kopiëren van ‘best practices’ aanpakken uit andere sectoren.

7•

De inzet van middelen vanuit O&O-fondsen, innovatiefondsen voor onderwijsinstellingen en regionale en
landelijke overheden.
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Aanbevelingen

Mogelijke maatregelen ten behoeve van de uitbreiding en versterking van
structurele samenwerking
1•

Aanstellen van een accountmanager (soort makelaar) door het bedrijfsleven en het onderwijs voor het
structureel matchen van vraag en aanbod van stages, vacatures, afstudeeropdrachten, leerwerkbanen en
bedrijfsopdrachten.

2•

Gebruik maken van data en data-analytics voor meer inzicht in situatie, mogelijkheden en ontwikkelingen.

• Aanstellen van een skillsmanager die de bedrijven adviseert over nut, noodzaak en nieuwe vorm van
leren in relatie tot de data van strategisch personeelsplanning en benodigde competenties. Help de
bedrijven de data en feiten goed op een rij te krijgen en bijhorende kosten en baten van wel dan niet
starten met maatregelen.

3

4•

Onderwijs en bedrijfsleven maken samen competentiematrices voor het werven, selecteren en opleiden
van studenten en medewerkers. Deze data geven richting aan de inhoud, organisatie, methode en
omvang van het onderwijs, werving en mobiliteit.

5•

Onderwijs en bedrijfsleven bieden samen een traineeprogramma aan bij een groep van regionale
bedrijven met baangarantie. Er wordt echter geen baan aangeboden maar een carrière in de sector.

6•

Het onderwijs leert (oudere) werknemers didactische vaardigheden aan, maar deze is ook de partij voor
om-, her- en bijscholing van deze groep.

7•

Een inhoudelijk kennisprogramma op het gebied van 21st century skills.

8•

Een inhoudelijk kennisprogramma technologische trends & actualiteiten in de sectoren.

9•

Gemeenschappelijke aanpak voor leren en mobiliteit van kwetsbare groepen van werknemers.
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Aanbevelingen

Mogelijke maatregelen ten behoeve van verdergaande samenwerking door de
ontwikkeling van een ‘Living Lab’
1•

Inzetten op ‘state of the art’-leermethoden en het gebruik van ‘shared facilities’.

2•

Realiseer een moderne en aantrekkelijke leer- en werkmethode waarbij studenten werken aan ‘real life’bedrijfsopdrachten danwel klantcases waarbij ze worden begeleid door zowel experts uit het bedrijfsleven en
docenten. Een beproefde vorm is het richten en inrichten van een Living Lab, ingepast in het curriculum,
waarbij de studenten in groepjes zowel op school als in het bedrijf aan de opdrachten werken. Gebruik daarbij
moderne vormen van blended learning en serious gaming.

3•

Hierbij kunnen ook studenten van verschillende niveaus samen aan een opdracht werken. Dit Living Lab kan
het middelpunt zijn van alle acties. Het onderwijs wordt daarbij, voor een aantal onderdelen, op locaties bij
het bedrijfsleven verzorgd; faciliteiten worden gedeeld.

4•

Het bedrijfsleven en het onderwijs treden gezamenlijk naar buiten in een marketingcampagne gericht op
werken, studeren, plezier en groeien bij regionale bedrijven met speciale aandacht voor het Living Lab.
Promoot beter de best-practises en zet daarbij rolmodellen en ambassadeurs die duidelijk maken ‘wat jij er toe
doet’.

5•

Het FPTC zou de basis kunnen vormen van een te ontwikkelen Living Lab.
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De rol van de regionale overheid

De mogelijke rol van de gemeente Zaanstad
De gemeente Zaanstad kan een belangrijke rol vervullen door:
1
•

•
2
•
3

Structurele samenwerking tussen bedrijven en onderwijs én onderwijs onderling te stimuleren,
coördineren en faciliteren in combinatie met het cluster Agri & Food in de MRA en de Amsterdam
Economic Board.
Via het cluster Agri & Food in de MRA de verbinding met andere sectoren en regio’s te leggen
(bijvoorbeeld ten behoeve van ‘best practices’).
Investeren in inzet van benodigde expertises, activiteiten en pilots en mogelijke fondsen.

Suggesties uit interviews
• Er is een HR-netwerkclub in food; deze is wat
ingezakt. Ervaringen werden daar uitgewisseld.
Het zou helpen als de gemeente dit kon
faciliteren.

• Inzet op ‘smart machineries’ (big data).

• Overheid kan bedrijven en onderwijsinstellingen
bij elkaar brengen. Bijv. conferentie en platform
om losse eilandjes te verbinden en praktische
informatie te delen.

• Focus op laag opgeleide groep. Hoe kunnen we
die opvangen? Bijspijkeren? Werkgelegenheid
voor creëren?

• Helpen zorgdragen voor de inpassing van
techniek in het onderwijs en meer aandacht voor
competenties binnen het onderwijs.

• Ontwikkel een plek die een magneet wordt: ‘Smart
industry’ van de toekomst!

• Overheid kan rol pakken door verbinding
onderwijs en bedrijfsleven structureel in te richten.

• Stimuleren van de kwalificatie en permanente
educatie van docenten. Leraren moeten op pad
gestuurd worden.

• Zorgen dat meer mensen voor techniek kiezen.

• Banenmarkt creëren. Faciliteren van vacatures.
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Mogelijkheden voor investeringen
De gemeente Zaanstad heeft Berenschot gevraagd welke type activiteiten fInancieel gestimuleerd zouden
kunnen worden vanuit de overheid. Berenschot ziet de volgende opties, waarbij het van belang is om eerst te
onderkennen waar het ‘marktfalen zit’, wat de financiële consequenties van acties zijn en waar de
‘onrendabele top’ zit die overheidsfinanciering nodig maakt.
I.1

Het advies is dat om te investeren in structurele samenwerking en het daadwerkelijk verbinden van de
betrokken partijen totdat: de samenwerking is geborgd, de relevante data beschikbaar zijn, de activiteiten
gereed zijn voor uitvoering en de personele inzet voor advies, voorlichting en communicatie is geborgd.

2
II.

Het is ook mogelijk om de vrijblijvendheid uit de samenwerking te halen door te investeren in de
totstandkoming van een convenant waarbij convenantpartners een voorkeurspositie (voordeel) hebben bij
de scholing en werving van talenten en bij het ontwikkelen en delen van data en kennis.

3
III.

Investeren in de totstandkoming van een regionaal fonds waar convenantpartners gebruik van kunnen
maken. Dit fonds kan gevuld worden met publieke (subsidies) en private bijdragen (O&O gelden en
bedrijfsbijdragen).

4
IV.

De overweging om te onderzoeken wat een Social Impact Bond kan betekenen voor het vraagstuk voor
de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social impact Bonds:
http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/innovatiefinanciering/toolboxfinancieringsconstructies/zoek-op-constructies/processen-organiseren/social-impact

5
V.

Investeren in de totstandkoming van een speciaal ondernemersfonds voor arbeidsmarktvraagstukken
waar de overheid haar bijdrage evenredig laat meelopen met de inleg van de bedrijven.

6
VI.

Investeren in het programma FutureProof, ontwikkeld door SOL en FNLI met als doel: jongeren kennis te
laten maken met de voedingsmiddelenindustrie, en te stimuleren om een opleiding in deze richting te
kiezen.
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Bronnen
Bijlage

Bijlage

Bronnen
De volgende documenten en websites zijn geraadpleegd:
• CPB, berekeningen en achtergrondinformatie over baanpolarisatie Nederland (2015)

• De arbeidsmarkt in 2040. Ingrijpende veranderingen, maar ook veel continuïteit. P. de Beer, AIAS (2016)
• De toekomst begint vandaag: 21e eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs. Ingrid Christoffels en
Pieter Baay, ECBO (2016)
• Leren en werken, werken en leren. Taskforce HCA Food & Feed (2015)
• Onderwijs- en Arbeidsmarktmonitor Metropoolregio Amsterdam, TIER (2016)
• Roadmap Talent voor de Toekomst, Amsterdam Economic Board (2016)

• Sustaining the employability of the low skilled worker: Development, mobility and work redesign , J.
Maarten, A.F. Sanders, Maastricht Research Centre for Education and the Labour Market (2016)
• UWV Arbeidsmarktprognose 2015-2016 (2016)
• World Economic Forum
• www.monitorarbeid.tno.nl
• Vakman Nieuwe Stijl. Eindrapport fase 3. Hazelzet, A., Keijzer, L., & Stubbé, H., TNO (2013)
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Met inbreng van…
Bijlage

De volgende personen zijn wij dankbaar voor hun inhoudelijke bijdrage middels een
interview en/of de slotbijeenkomst:
Ad van Vugt (Exter B.V.)

Eric Mulder (IOI Loders Croklaan)

Anita Spaargaren (Regio College)
Anton Verlaan (OOM)

Erica van Dijk (IOI Loders Croklaan) Marianne van de Rest (STAN
Projecten)
Erwin de Lange (Tebodin)

Arry Verhage (SOL)

Eudia Pique (Sonneborn)

Bas Janse (PepsiCo)

Gerard Kooiman (Amsterdam Green Melika Levelt (Hogeschool van
Amsterdam)
Campus)
Michael Zuurveen (Meyn)
Herman Dupon (Albert Heijn)

Birgitte van Don (Clusius College)
Casper de Canne (Gemeente
Zaanstad)
Corrie Mulder (Clusius College)
Daniël Dil (Ruig & Zn)
Dennis Straat (Gemeente Zaanstad)
Dick Dekker (ProMobility)
Dick Emmer (Gemeente Zaanstad)

Dick van Damme (Hogeschool van
Amsterdam)

Mandy de Git (PepsiCo)

Marieke Verouden (Forbo)

Huib de Jong (Hogeschool van
Amsterdam)

Michel van Wijngaarden (Van
Wijngaarden)

Ivar van de Reep (Koninklijke
Verkade)

Mirjana Matus (Jan Schoemaker)

Jantine van Netten (JINC)

Paul Clarijs (Tate & Lyle)

Jeroen Klumper (Tata Academy)

Petra Dik (Lassie)

Jeroen Vis (Clusius College)

Roy de Vries (Exter B.V.)

Jo Frijns (Regio College)

Saskia Hovinga (FPTC)

Nicole van der Hucht (Tate & Lyle)

Dook van den Boer (Provincie

Joris Blokpoel (Gemeente Zaanstad) Sonja Sikkes (Exter B.V.)

Noord-Holland)

Leontien Koning (IOI Loders
Croklaan)

Dorien Nelisse (Regio College)
Enno de Vries (Buteressence)

Thomas Möhring (JINC)
Timo de Regt (STAN Partners)

Louise Ronner (Gemeente Zaanstad)
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Uitkomsten slotbijeenkomst
Bijlage

Bijlage

Uitkomsten slotbijeenkomst 15 november 2016
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Uitkomsten slotbijeenkomst 15 november 2016
Wat kan het onderwijs doen om studenten af te leveren die klaar zijn voor de
toekomst?
• Samenwerken met het bedrijfsleven.
• Veel ervaring op laten doen in bedrijven.
• Afstemmen met de vraag van bedrijven.
• Stagecoördinatie afstemmen op leerdoelen.
• In kaart brengen van relevante gebieden (waar zit
de vraag over 10 jaar?).

• Samenwerken met het bedrijfsleven, het vmbo en
eventueel het hbo.
• Meer geld eisen van de overheid om een goede
infrastructuur te kunnen aanhouden voor techniekonderwijs.
• Meer ruimte voor praktijkervaring in de opleiding,
zodat studenten die klaar zijn met hun studie met
deze ervaring aan het werk kunnen.

• Op jonge leeftijd in contact brengen met
bedrijfsleven (enthousiasmeren, laten zien wat er te
• Samenwerking met het beroepenveld middels
koop is).
masterclasses, floormeetings en regioleren. Verder;
• Sociale vaardigheden aanleren.
elkaars taal leren spreken.
• Op werkbezoek bij bedrijven zelf en met leerlingen. • Door constant de verbinding te houden met de
• Praktijkrijke leeromgeving.

sectoren waar ze voor opleiden.

• Meer programmatypen.

• Is niet mogelijk; mensen moeten blijven leren.

• In gesprek gaan met de bedrijvenverenigingen.

• Techniek in basis en voortgezet onderwijs

• Borgen aansluiting bij praktijk behoefte, bijv.
lerarenstage bij bedrijven.

• Onderwijs laten aansluiten bij behoeften praktijk.
• Geen opleidingsfaciliteiten waar geen werk voor is.

• Klaar zijn voor de toekomst betekent de vaardigheid • Samenwerken met bedrijfsleven.
en bereidheid hebben te blijven leren. School en
werk moeten door elkaar gaan lopen.
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Uitkomsten slotbijeenkomst 15 november 2016
Wat heb jij te bieden in het bereiken van een sterkere arbeidspopulatie met een
'fit'?
• Netwerk
• Kennis, enthousiasme en tijd
• Uitdagende baan
• MVO
• Podium voor kennisuitwisseling
• Kennis en ervaring, zoals de technische sector het heeft geregeld
• Lerarenstages (Mak)
• Onderzoekende studenten en docenten
• Volledig ontzorgen vanuit het onderwijs wat eventorganisatie masterclasses betreft. Kosteloos... (Corrie)
• Vragen

• Coördinerende rol (tot op zekere hoogte), verbindingen
• Jongeren op jonge leeftijd bedrijven laten zien en ervaren
• Onafhankelijke betrokkenheid om zaken te benoemen, te coördineren en aan de slag te gaan (Dook)
• Amsterdam Green Campus => samenwerking mbo, hbo en wo op gebied van circulair en chemische
industrie
• Coördinerende rol gezien kennis en ervaring als verbindende en probleemoplossende people-manager
(Marianne)
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