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Doel

1. Kennismaking

2. Informatie-uitwisseling 

3. Organisatie



Programma

15:30 Opening door Harm, lector Human Capital - Hanzehogeschool   

15:35 Toelichting TidR door Arjen, projectleider TidR

16:00 Deelprogramma’s plus kennismaking 

1. Talentmonitor door Sierdjan

2. Carrière & Matchingtool door Harm

3. Leergemeenschappen / promotieplaatsen / promotoren / lectoren door Arjen 

16:45 Organisatie en communicatie

17:00 Natafelen 



Wat is Talent in de Regio?

1. Door het Lectoraat Human Capital geleid samenwerkingsproject van kennisinstellingen, 

2. binnen een noordelijk investeringsprogramma van MBO- en HO instellingen en 

maatschappelijke, werkgevers- en werknemersorganisaties (Werken aan Ontwikkeling),

3. gefinancierd (een kleine 5 mln.) door het Nationaal Programma Groningen (NPG) en eigen 

bijdragen van organisaties,

4. om ons talent voor te bereiden op de arbeidsmarkt voor de toekomst.



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 ontwikkelt, behoudt en 

aantrekt



Bron figuur: https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossier-kenniscentrum-leven-lang-leren.htm



• 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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Werken aan ontwikkeling 
(2020-2024 en verder)



WaO-projecten Omschrijving 
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Tijd voor Toekomst Het invoeren van een verlengde schooldag waar extra lestijd wordt geboden voor talentontwikkeling, welzijn, 
gezondheid, en het verminderen van achterstanden. 

Kansrijke Groningers Optimale ontwikkelingskansen en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt bieden aan 20.000 kinderen/jongeren in 
de regio

Kansrijk Opleiden Het laagdrempelig, snel en effectief opleiden van laaggeschoolde deelnemers richting werk of een leerwerkbaan

Digitale academie In de Digitale Academie wordt het opleidingsaanbod op digitaal gebied van de verschillende kennisinstellingen 
ontsloten, van laaggeletterd tot academisch niveau.

Kansen voor Vakmanschap Werknemers in een aantal technische sectoren (bij)scholen en nieuwe medewerkers scholen én begeleiden voor en 
op een nieuwe werkplek.

Verbindingsfonds Partijen die nu niet betrokken zijn in het Werken aan Ontwikkeling programma experimenteren doordat ze een 
subsidie ontvangen voor het opzetten van nieuwe kleinschalige projecten.

Regionaal Innovatieforum Het RIF is een regiobrede multistakeholder-samenwerkingsverband dat een onderlegger vormt voor procesmatige en 
inhoudelijke samenwerking op alle beleidsvelden die in de provincie van belang zijn. 

Venturelab Het VentureLab North programma is een ondernemerschap ondersteuningsprogramma voor zeer vroege fase 
ondersteuning van ambitieuze kennisintensieve startups en business development teams uit het MKB. 

New Energy Coalition Doorlopende leerlijn Energietransitie

Innovatiehub Oost-G Innovatie projecten en studenten aantrekken in Oost-Groningen





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?
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Talentmonitor



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

Werven Opleiden Behouden Ontwikkelen



Jongeren

Studenten 
MBO/HBO/WO

Noord-
Nederland

Rest van 
Nederland/wereld

Beroepsbevolking C. Arbeidskrachten

Niet –
werkzame deel

VOORRADEN NOORD-NEDERLAND

A. Jongeren 20.000 per jaar

B. Studenten 15.000 per jaar

C. Arbeidskrachten ?

TRANSITIES

I. Werven ?

II. Opleiden 15.000 per jaar

III. Binden 10.800 per jaar

IV. Ontwikkelen ?

I-d.

A. Jongeren

B. Studenten 
MBO/HBO/WO

Niet –
werkzame deel

Transitie I 
- werven -

We
rklo
zen

Werklozen

Leertraject

I-a.
I-b.I-c.

IV-f.

III-a.

III-b.

III-e.

III-d.

IV-d.

IV-a. IV-b.

IV-c.

III-c.

IV-e.

IV-g.

Transitie II 
- opleiden -

Transitie III 
- binden -

Transitie IV 
- ontwikkelen -



Carrière & Matchingtool

ü Verbeteren matching 
korte termijn

ü Meer en gedetailleerdere 
arbeidsmarktinfo

ü Betere (zelf)sturing

ü Digitale tool + uitrol met 
studententeam



Evaluatie, leergemeenschappen, promotiepool

Doel: Leren(de regio) door kennis- en ervaringsuitwisseling

1. Monitoring voortgang WaO-projecten 

• Peer reviews

• Self-assessment 

2. Inrichten en ondersteunen leercommunities

• Skills

• Leercultuur 

3. Promotie-plaatsen / promotiepool
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Projectperiode

TidR PHD-overleg
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Erik

Tijn



Weeknummers 2021 Maandnummers 2022

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9

Stuurgroep 10 1 27

Gemeensch WaO 27 xx xx x x x

Werkgroep 27 24 8 22 12 26 14

Kernteam-overleg

TidR-overleg 30

PhD-overleg



Vóór 1 oktober 

Talentmonitor

• Plan van aanpak (opzet, tijdpad en deliverables)

CMT
• Plan van aanpak (opzet, tijdpad en deliverables)

Monitoring WaO
• Plan van aanpak (opzet, tijdpad en deliverables)

Leergemeenschappen 
Plan van aanpak (opzet, tijdpad en deliverables)



Praktische kwesties

• Gebruik Research Drive / SURF
• Tijdschrijven
• Communicatie 



Dank voor uw aandacht


