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1. Human Capital is de levensader voor 
de regionale economie
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Het talent bevindt zich in 
de regio

Bron: UWV. Regio in beeld. November 2021

Arbeidsmarkt Noord-Nederland
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Het talent bevindt zich in 
de regio

Bron: UWV. Regio in beeld. 2020:q2 en 2021:q4
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1. Human Capital is de levensader voor 
de regionale economie

2. Arbeidsmarktvraagstukken zijn urgent

3. Het behouden en ontwikkelen 
van dat talent is van strategisch belang
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Het talent bevindt zich in 
de regio



Regionale binding
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Regionale binding
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Bron: www.talentinderegio.com Bron: Edzes et al. (2021) 



Brain drain?

11Bron: www.talentinderegio.com



Brain drain?

12Bron: www.talentinderegio.com



Dynamiek rond 
loopbaan
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Loopbanen en levensfasen
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Dynamiek

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werklozen/arbeidsmarktmobiliteit

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werklozen/arbeidsmarktmobiliteit


Transities
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Van werkloos en inactiviteit naar betaald werk 
(15-75 jaar, seizoengecorrigeerd)

Alejandro Perez & De Vries (2022). Arbeidsmarkttransities een overzicht, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Volume 38, Issue 2, jun 2022, p. 305 – 316 DOI: https://doi.org/10.5117/TVA2022.2.011.PERE

Van betaald werk naar werkloos en inactiviteit 
(15-75 jaar, seizoengecorrigeerd)

1. Van inactief naar werk neemt toe, van werkloos naar werk neemt af

2. Van werkloos naar werk neemt af



Transities
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Wisseling van werkgever en wisseling van beroep, 
werknemers ( 15-75 jaar, seizoengecorrigeerd)

Alejandro Perez & De Vries (2022). Arbeidsmarkttransities een overzicht, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Volume 38, Issue 2, jun 2022, p. 305 – 316 DOI: https://doi.org/10.5117/TVA2022.2.011.PERE

Wisseling van werkgever en wisseling van beroep, 
werknemers ( 15-75 jaar, seizoengecorrigeerd)

1. Er wordt vaker gewisseld van beroep en van werkgever 

2. Geen schokkende dynamiek, patronen zijn licht stijgend en stabiel, maar percentages zijn 
laag. 



Loopbanen jongeren
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1. Loopbaan is aan het begin van 
carrière relatief flexibel. Rond 32 
jaar stabiliseert en heeft rond 
45% een vast contract

2. Lager opgeleiden hebben minst 
stabiele loopbanen 



Regionale loopbanen
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Bron: Weterings et al., 2018.

1. Noord-Nederland kent in 
verhouding minder stabiele 
loopbanen en meer instabiele, 
flexbanen



Leren & ontwikkelen
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1. Technologisering leidt tot sneller verouderen van 
skills

2. Faciliteren van interne en externe mobiliteit

3. Bevordering efficiëntie bedrijfsvoering 

4. Bevorderen duurzame inzetbaarheid

5. Goed werkgeverschap

…maar het leren gedurende de loopbaan neemt af  
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Leren & Ontwikkelen: 
noodzaak

https://roa.nl/sites/roa/files/roa_r_2022_1_analyse_llo_enquete.pdf

https://roa.nl/sites/roa/files/roa_r_2022_1_analyse_llo_enquete.pdf


Huidige investeringen
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Gemiddelde 
over 
organisaties1

Percentage  van werknemers dat de afgelopen
12 maanden een cursus of opleiding heeft
gevolgd

52%1

Aantal uren per jaar dat deze werknemers
scholing volgen 83 uren1

Percentage van de scholing dat onder werktijd 
plaats vindt 64%

• Onder scholing verstaan we alle vormen van 
lessen (cursussen of opleidingen) die werknemers 
krijgen waarbij een (kort) lesprogramma is 
opgesteld met duidelijke doelen. 

• Iets meer dan de helft van het aantal werknemers 
heeft de afgelopen 12 maanden scholing gevolgd. 

• Gemiddeld volgen werknemers 83 uur scholing 
per jaar. 

• Twee derde van de scholing vindt onder werktijd 
plaats. 

Hoeveel wordt er geschoold?

1. Uitkomsten zijn niet gewogen voor de omvang van het personeelsbestand



Huidige investeringen
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Percentage 
werknemers dat
deelneemt aan
scholing in de laatste
12 maanden1

Gemiddeld
aantal uren
per jaar1

Percentage 
scholing dat
plaatsvindt in 
werktijd

Totaal 52 83 64
Naar sector
Handel, vervoer en horeca 50 81 67
Landbouw en Nijverheid 40 96 70
Niet-commerciële
dienstverlening 62 76 52

Zakelijke dienstverlening
50 82 73

Naar grootteklasse
5-24 personen 54 82 63
25-99 personen 46 83 67
100-199 personen 42 72 69
Meer dan 200 personen 51 93 65

Hoeveel wordt er geschoold?
• In de niet-commerciële dienstverlening nemen 

de meeste werknemers deel aan scholing. In de 
Landbouw en Nijverheid worden de meeste 
uren geschoold die ook het meest in werktijd 
plaatsvinden. Ook de zakelijke dienstverlening 
kent veel scholing in werktijd. 

• Ruim de 90% van de kosten van scholing wordt 
door de werkgever gedekt en vooral in de 
Handel, vervoer en horeca hebben 
organisaties vaker een terugbetalingsregeling.

• Het beeld naar grootteklasse is minder 
uitgesproken.

1. Uitkomsten zijn niet gewogen voor de omvang van het personeelsbestand

Bron: De Kruijf & Edzes (2022) 
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Informeel; 
56%

Formeel; 33%

Non-formeel; 
10%

Leercultuur
Hoe wordt er geleerd?

• Informeel leren gebeurt in verhouding meer in kleine organisaties. In 
kleine organisaties is de aandacht voor leren in totaal wel lager (p. 11)

• Daarnaast komt formeel leren in verhouding vaak voor in de niet-
commerciële dienstverlening. Informeel leren komt daarentegen in 
verhouding vaker voor in de Handel, vervoer en horeca.

Informeel leren is hoofdzakelijk leren via collega's op de werkvloer. Non-formeel leren is leren via opleidingen en cursussen zonder dat een certificaat of diploma wordt behaald. Formeel leren is leren via 
opleidingen of cursussen met een certificaat of diploma.
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Leercultuur
Welke problemen worden ervaren ?

Stellingen. Schaal loopt van 1 (helemaal eens) tot 6 (helemaal oneens)

Werknemers zijn bereid scholing te volgen 2,3

Werknemers vinden het moeilijk scholing to 
combineren met prive omstandigheden 3,6

Werkgever kan de kosten voor scholing betalen 2,2

Werkgever kan werknemer missen voor
scholingstijd 3,6

Werkgever kan een passend scholingsaanbod
vinden 2,6

Werkgever heeft angst dat mensen het organisatie
verlaten na scholing 4,1

• Volgens werkgevers is de bereidheid om scholing te volgen bij 
werknemers aanwezig. Zij hebben ook de indruk dat de combinatie met 
privé omstandigheden nauwelijks een rol speelt bij het volgen van 
scholing. En de kosten van scholing zijn ook nauwelijks een probleem.

• Het grootste probleem is dat de werkgever de werknemer moeilijk kan 
missen. De tijdsinvestering speelt klaarblijkelijk een grotere rol dan de 
kosten van scholing. 

• Het vaak gehoorde argument dat werkgevers niet in scholing willen 
investeren vanwege de angst dat werknemers de organisatie verlaten, 
wordt niet gedeeld. 
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Toekomst van personeel
Hoe spelen organisaties daarop in?

• We zien dat organisaties vooral extra willen investeren in 
werving en daarnaast een focus hebben op extra scholing en 
de flexibiliteit van werktijden.

• Aan de andere kant zien we ook dat organisaties het aantal 
tijdelijke contracten willen verminderen om op de verwachte 
personeelsontwikkeling in te spelen.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aantal tijdelijke contracten

Gestelde kwalificatie-eisen

In dienst te nemen ouderen

Uitbesteding van werk

Aantal verschillende functies

In dienst te nemen langdurig werklozen

Hoogte geboden arbeidsvoorwaarden

Flexibiliteit van werktijden

Mogelijkheden tot het volgen van scholing

Investering in werving

Vergroten Gelijk houden Verkleinen n.v.t.



Benodigde dienstverlening
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advi es organisatie van werk

Bedr ijfsopleidingsplan op stel len

hulp bij ontwikkelen functieprofielen

EVC's in kaart brengen

advi es over personeelsbeleid

toekomstige personeelsvraag in kaart brengen

scholing bij een opleidingsinstel ling

op maat gemaakte scholi ng

hulp bij werving en selectie

stagiairs/leerling-werknemers

scholing op de werkvloer

Meer Gelijk Minder

• We hebben aan organisaties gevraagd per type 
dienstverlening aan te geven of ze daar in de toekomst 
meer of minder behoefte aan hebben. Drie van de vijf  
belangrijkste behoeftes van organisaties gaan over 
scholing.

• Scholing op de werkvloer is zelfs hetgeen waar organisaties 
de meeste  ondersteuning bij nodig hebben

• Uitgezonderd ondersteuning bij werving- en selectie, lijkt 
er minder extra behoefte te bestaan aan dienstverlening 
op het terrein van personeelsbeleid, zoals hulp bij 
ontwikkeling van functieprofielen, opleidingsplannen en 
de organisatie van werk.   

Aan welke dienstverlening hebben organisaties behoefte?



Leercultuurdragers
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Leercultuurmodel voor het MKB

Rosalie Korevaar, Joost van der Weide, Stephan Corporaal, Menno Vos en Lodewjk Witteveen (2020) Leercultuur in het MKB, geen luxe maar noodzaak.  https://docplayer.nl/206256859-Leercultuur-in-het-mkb-
geen-luxe-maar-noodzaak.html

https://docplayer.nl/206256859-Leercultuur-in-het-mkb-geen-luxe-maar-noodzaak.html


Take home messages

29

1. Talent bevindt zich in de regio 

2. Loopbanen zijn dynamisch, mobiliteit neemt toe

3. Leven lang leren is sleutel voor succes, zowel in 
organisaties als voor de regio als geheel 

4. Goed werkgeverschap is voorwaarde voor 
succesvol HR-beleid  
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Dank voor uw aandacht


