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Minister Koolmees: ‘Omslag naar leercultuur is noodzakelijk’

VERSLAGGEVING CONFERENTIE

SER zet de schouders eronder

ACHTERGROND 

Wat zijn O&O-organisaties 
eigenlijk?

DEELNEMERSLIJST

De nationale O&O-conferentie is een initiatief van de  
onderstaande O&O-organisaties met hun sociale partners en  
wordt gefaciliteerd door de Stichting van de Arbeid.

Minister Koolmees riep de deelnemers aan de O&O-conferentie op om kennis en krachten te bundelen 
en samen een doorbraak te forceren in een leven lang ontwikkelen.

‘E en leven lang leren, die term proeft 
voor veel mensen als levertraan’, 
opent minister Koolmees zijn pre-

sentatie. ‘En als leren bitter blijft smaken, 
dan wordt het niets met een leven lang ont-
wikkelen. De omslag naar een leercultuur is 
een absolute must; alleen zo kunnen bedrij-
ven en werkenden zich soepel blijven voort-
bewegen op de veranderende arbeidsmarkt.’ 

De verantwoordelijkheid voor de cultuur-
omslag kan niet alleen bij werkenden  
worden gelegd, daarvoor moeten werk-
gevers, werknemers, het Rijk, het onderwijs, 
het UWV, de O&O-organisaties en nog vele 
anderen hun krachten en kennis bundelen. 
De minister is met de sociale partners al 
afspraken aan het maken om een leercul-

tuur te stimuleren en belemmeringen weg 
te nemen. Hij zal de randvoorwaarden ver-
zorgen en de plannen van O&O-organisaties, 
die hij de ideale matchmakers noemt tussen 
werkgevers en werknemers, ondersteunen. 

Minister Koolmees heeft geen extra geld 
beschikbaar, maar wil het overheidsbudget 
voor fiscale scholingsaftrek inzetten voor  
de individuele leerrekening. Bij de uitwer-
king daarvan wil hij samen optrekken.  
Met gedragsexperimenten wil hij bovendien 
bekijken hoe je werknemers stimuleert om 
zich te ontwikkelen, om vervolgens te facili-
teren wat werkt. Bij de O&O-organisaties 
heeft hij veel goede voorbeelden gezien  
en hij roept op de kennis hierover te delen.

O p vrijdag 6 april 2018  
organiseerden 25 arbeids-
markt-, opleidings- en  

ontwikkelingsorganisaties en  
hun sociale partners voor het eerst 
een nationale O&O-conferentie. 
Centraal stond de vraag: Welke 
oplossingen zijn er voor de actuele 
vragen over een leven lang ont-
wikkelen, eigen regie en inter-
sectoraal samenwerken?

‘ Leren gaat  
niet zonder  
inspanning’

Dagvoorzitter Tom van ’t Hek: 
‘Voor de pauze was de sfeer een 
tikkie zelfgenoegzaam. Na de 
pauze kwam er een omslag. Zo 
van: ‘Denk erom, we moeten wel 
aan de slag!’ Mooi dat er 30 mei 
al een concrete afspraak staat. 
Dan is er een bijeenkomst bij de 
SER, waarbij de opleidingsfond-
sen aanwezig zijn. 

Wat mijn eigen ervaringen zijn 
met opleiden en ontwikkelen?  
Ik ken een hoge mate van baan-
flexibiliteit. Ik studeerde genees-
kunde, werd sporter, sportcoach 
en ben nu dagvoorzitter. Dat is 
heel organisch gegaan. Ik ben 
een praktijkmens en kijk altijd 
wat ik kan leren, al moet je je ook 
ergens in bekwamen. Ik geloof 
dus in een combinatie van werken 
en leren. Overigens gaat leren 
niet zonder inspanning.  
En: als mensen moeten leren, 
wordt het ze gauw te veel.’

Afgelopen vrijdag vond de eerste nationale O&O-conferentie plaats in Den Haag. 
Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hield er een 
vurig pleidooi voor een leercultuur. Bij het stimuleren daarvan kunnen de O&O-
organisaties een belangrijke rol vervullen. 

Jaap Bosma 
CNV

‘Waarom?’
‘Het is belangrijk om met 
elkaar de ‘waarom’ vraag te 
stellen: waarom willen we 
samenwerken, en waarom 
gaat dat soms niet goed.  
Als ik zelf antwoord op die 
laatste vraag moet geven  
zou ik zeggen dat we als 
vakbeweging en fondsen 
vaak te intern gericht zijn,  
en onvoldoende oog hebben 
voor elkaar. Het is heel goed 
dat zoveel O&O-organisaties 
vandaag met elkaar in 
gesprek gaan, en laten we 
hopen dat we de drempels 
kunnen verlagen, zodat 
werknemers makkelijker 
tussen de sectoren kunnen 
bewegen.’

1. Hoe ziet jouw werkweek 
eruit?
‘Een dag per week bekleed ik de 
leerstoel ‘de arbeidsmarkt van het 
onderwijs’ bij Tilburg University.  
Ik buig me dan over vragen over 
de onderwijsarbeidsmarkt, zoals 
het lerarentekort. De andere dagen 
houd ik me, onder meer via SBB, 
bezig met de aansluiting tussen 
beroepsonderwijs en arbeids-
markt. Nu is bijvoorbeeld de vraag 
actueel: hoe moet het beroeps-
onderwijs zich positioneren en 
ontwikkelen, rekening houdend 
met de sterk veranderende 
arbeidsmarkt?’

2. Over de arbeidsmarkt 
 gesproken: wat zijn de 
 belangrijkste ontwikke-
lingen in de afgelopen tijd?
‘De economie is volledig omgesla-
gen van een diepe economische 
recessie naar excessieve groei. 
Daardoor hebben we nu in bijna 
alle sectoren een groot tekort aan 
vakmensen. We zijn ook op een 
andere manier gaan nadenken 
over technologie. In september 
2014 schetste Lodewijk Asscher 
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Vijf vragen aan… Marc van der Meer

nog een inktzwart scenario over 
de invloed van technologie op de 
arbeidsmarkt. Een onvolledige 
analyse. Inmiddels begrijpen  
we dat door technologie nieuwe 
vormen van werkgelegenheid  
ontstaan. Maar grote groepen aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt 
zijn wel relatief kwetsbaar. De 
kansen en rechten zijn ongelijk 
verdeeld. We zien dat de negatieve 
gevolgen van de flexibilisering 
van de arbeidsmarkt -meer zzp’ers 
en flexcontracten- vooral jongeren 
en laagopgeleiden treffen.’ 

3. Wat is in deze situatie de 
opdracht voor de opleidings-
organisaties?
‘Er is een investeringsagenda 
nodig. Voor een goede toerusting 
van de arbeidsmarkt is er eerst 
een taak voor de overheid. Die 
moet voor kwalitatief zeer hoog-
waardig algemeen en beroepson-
derwijs zorgen, met goed door-
lopende leerlijnen. Ten tweede 
moet de mobiliteit van werkenden 
worden ondersteund van werk 
naar werk, al dan niet met scho-
ling. En ten derde moet de groep 

mensen die nu tussen wal en 
schip valt, de ‘onbenutte reserve’, 
worden aangesproken. Er zitten 
nu 155.000 jongvolwassenen thuis 
zonder werk of studie, een verspil-
ling van talenten. Dat kunnen  
we ons als samenleving niet  
veroorloven. De O&O-organisaties 
kunnen vooral bij de laatste  
twee punten een essentiële rol 
vervullen. De vraag is alleen:  
hoe organiseren zij het?’

4. Hoe bedoel je?
‘De O&O-organisaties hebben  
een belangrijke meerwaarde:  

zij bundelen de expertise en het 
han delend vermogen om in een 
bepaalde sector leerwerkarrange-
menten te maken. Die expertise is 
ten eerste impliciet en ten tweede 
schaars. De medewerkers van de 
O&O-organisaties weten precies: 
Wat is er nodig, wat wordt er 
gevraagd van medewerkers. Als 
het kabinet het heeft over het  
realiseren van een positief leer-
klimaat, dan is die impliciete  
kennis daarvoor erg relevant.’ 

Maar: het samenwerken van de 
O&O-organisaties kan beter. Niet 

De SER gaat ermee  
aan de slag
Vorige week heeft het kabinet per brief aan de 
SER gevraagd het proces van een leven lang 
ontwikkelen aan te jagen. Mariëtte Hamer:  
‘Dat zullen we heel graag doen, ik ben ervan 
overtuigd dat dit de agenda van de toekomst is. 
En nu moeten we zorgen dat mensen hun weg 
vinden, dus de vraag is: hoe maken we opleiden 
en ontwikkelen laagdrem pelig, flexibel en  
transparant? Belangrijk is wel dat we het wiel 
niet opnieuw uit willen vinden maar goed benut-
ten wat we nu al hebben.’

Voucherboekje
Namens de deelnemende O&O-organisaties 
overhandigde Adriana Stel, directeur van oplei-
dingsfonds STOOF, minister Wouter Koolmees 
van SWZ na zijn toespraak het eerste voucher-
boekje. In dit boekje zijn 25 vouchers opgeno-
men, die de minister kan inwisselen voor werk-
bezoeken bij de verschillende O&O-organisaties. 
Een ludiek gebaar om de minister te laten weten 
dat hij van harte welkom is om te komen kijken 
hoe de O&O-organisaties bedrijven en werken-
den helpen, adviseren en ondersteunen bij een  
leven lang ontwikkelen. Bij vertrek kregen  
ook alle deelnemers aan de conferentie een  
voucherboekje mee naar huis.

Uitdagingen voor  
komend jaar
Bij het programmaonderdeel ‘gesprekstafels’ 
gingen de conferentiedeelnemers met elkaar in 
gesprek onder leiding van bestuurders en direc-
teuren/secretarissen van O&O-organisaties. Per 
tafel werd één stelling besproken. De gesprek-
ken mondden uit in een aantal uitdagingen voor 
de O&O-organisaties in het komende jaar, waar-
onder: meer samen optrekken als het gaat om 
eigen regie, budgetten samenvoegen om onder-
zoek te doen naar wat wel en niet werkt op dit 
thema, en kennis delen. Ook vinden de deelne-
mers het een uitdaging om meer gezamenlijk 
aan de slag gaan in de regio en daar onderzoek 
te doen naar banen van de toekomst en pilots 
op te zetten met intersectorale loopbanen. 

Het kabinet heeft de ambitie om een  
leven lang ontwikkelen structureel in de 
Nederlandse samenleving in te bedden.  
Het heeft de SER gevraagd dat aan te jagen. 
De SER begint met het stimuleren van een 
beweging van onderop. Op 30 mei organi-
seert de SER een bijeenkomst als eerste  
stap naar een doe-agenda, waarbij ook op  
de aanwezige én afwezige O&O-organisaties 
wordt gerekend. 

Een leven lang ontwikkelen is veel com-
plexer dan het organiseren van scholings-
aanbod en het instellen van een leerreke-
ning, stelde Mariëtte Hamer. Het stelsel van 
opleiden en ontwikkelen is erg ingewikkeld. 

Hoe realistisch is eigen regie dan? Ze pleit 
ervoor gezamenlijk eerst de structuur en de 
toegankelijkheid van het scholingsaanbod  
op orde te krijgen en iedereen bij het leren  
te betrekken.

Belangrijk voor de voortdurende ontwikke-
ling van werknemers is ook de aandacht 
daarvoor op de werkvloer. De O&O-organisa-
ties kunnen mkb-bedrijven daarbij goed 
ondersteunen. Voor leren in de praktijk  
moet meer waardering komen. Omdat juist 
de O&O-organisaties een brug slaan tussen 
praktijk, werknemer en opleidingen, daagt 
Mariëtte Hamer hen uit om met alternatie-
ven voor het EVC-certificaat te komen.

Een leven lang leren is een sjabloon uit de 
oude doos, stelt Doekle Terpstra. In een adem 
vroeg hij zich af of formeel leren nog werkt. 
Leren kan tegenwoordig op een andere 
manier. Van onderaf, door te leren van elkaar, 
zoals bij werkplekleren, en door te kijken wat 
er in regionale context gebeurt. 

Als we een leven lang ontwikkelen willen sti-
muleren, dan moeten we redeneren vanuit 
de vraag van de werknemers zelf. En vanuit 
de manier van werken van de O&O-organisa-
ties. Zij moeten meer vraaggestuurd in plaats 
van aanbodgedreven gaan werken om men-
sen op te leiden, weerbaarder te maken op de 
arbeidsmarkt en flexibel van de ene naar de 
andere sector te laten bewegen. 

Over de individuele leerrekening als instru-
ment voor een leven lang ontwikkelen uitte 
Doekle Terpstra zijn twijfels. Ook nieuwe 
samenwerkingsverbanden zijn volgens hem 
niet de oplossing. Maar de O&O-organisaties 
moeten elkaar wel meer inspireren met 
goede voorbeelden, de zichtbaarheid ervan 
vergroten en kennis erover onderling delen. 

Ten slotte vroeg Doekle Terpstra de deelne-
mers nog het woord ‘laagopgeleid’ te vermij-
den. Het heeft een wat denigrerende lading 
en daarmee doen we onze werknemers 
tekort. Ook moeten we af van de druk om 
steeds hoger op te leiden, want waar we 
behoefte aan hebben zijn goed opgeleide, 
excellente vakmensen. 

‘Het momentum voor een doorbraak is nu’, zei SER-voorzitter Mariëtte Hamer 
in haar toespraak op de O&O-conferentie. Met een beweging van onderop wil zij 
werkenden enthousiast maken voor een leven lang ontwikkelen.

De oplossing voor een leven lang ontwikkelen ligt niet in nieuwe samen werkings-
verbanden, sprak voorzitter Doekle Terpstra van Uneto-VNI op de O&O-conferentie, 
maar in een andere manier van werken bij de O&O-organisaties. 

Tom van ’t Hek en VVD-kamerlid Dennis 
Wiersma.

Aan gesprekstafels spraken de deelnemers over zes verschillende  
stellingen als input voor de werkagenda.

Harry van de Kraats, directeur sociale zaken 
VNO-NCW MKB Nederland en Han Busker,  
voorzitter FNV.

Jos van Zwieten (CINOP).

Interview met vragen van conferentiedeelnemers aan  
v.l.n.r. Marc Donckers (OOF), Betsie Brink (OOMT), Karin Heynsdijk 
(FNV), José Leenders (Metaalunie) en Jaap Bosma (CNV).

Conclusies
Een doorbraak in een leven lang ontwikkelen is noodzakelijk en urgent. Het opleiden van werk-
nemers is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers, werknemers en andere partijen. 
Alleen een scholingsbudget biedt onvoldoende stimulans voor een leven lang ontwikkelen. 
O&O-organisaties hebben als matchmaker tussen werkgever en werknemer en vanwege hun 
expertise en handelend vermogen een belangrijke rol bij het stimuleren van een leercultuur.  
En O&O-organisaties kunnen meer van elkaar leren en meer samenwerken.

6 april 2018
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Doekle Terpstra vroeg te stoppen met het gebruik van de term ‘laagopgeleiden’. 

A&O fonds 
 Grafimediabranche 
Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds 
Grafimediabranche

A+O fonds Gemeenten 
Arbeidsmarkt- en 
 Ontwikkelingsfonds Gemeenten

Colland Arbeidsmarkt 
Opleidings- en Ontwikkelings-
fonds voor de sector Agrarisch  
en Groen

ECM 
Expertisecentrum Meubel

FLOW
Fonds Leren en Ontwikkelen 
 Wooncorporaties

LOF
Stichting Loopbaan en  
Opleidings Fonds

O&O fonds AMb (OOF AMb) 
Opleidings- en 
 Ontwikkelingsfonds voor Afval- 
en Milieubedrijven

O&O fonds KTb  
(OOF KTb) 
Opleidings- en  
Ontwikkelingsfonds voor  
Kabel- en Telecombedrijven

O&O fonds NWb  
(OOF NWb) 
Opleidings- en 
 Ontwikkelingsfonds voor energie 
NetWerkbedrijven

O&O fonds PLb  
(OOF PLb) 
Opleidings- en Ontwikkelings-
fonds voor energie Productie- en 
Leveringsbedrijven

O&O fonds Wb  
(OOF Wb) 
Opleidings- en Ontwikkelings-
fonds voor Waterbedrijven

OOC 
Opleidings- en Ontwikkelings-
fonds Carrosseriebedrijf

OOI 
Opleidings- en Ontwikkelings-
fonds voor de Isolatiebranche

OOM
Opleidings- en Ontwikkelings-
fonds voor de Metaalbewerking

OOMT 
Opleidings- en Ontwikkelings-
fonds Motorvoertuigenbedrijf  
en  Tweewielerbedrijf

OTIB 
Stichting Opleidings- en 
 Ontwikkelingsfonds voor het 
Technisch Installatiebedrijf

OVP 
Opleidingsfonds Procesindustrie

Post & Koeriers 
Opleidings- en Ontwikkelings-
fonds Post en Koeriers

RAS 
Raad voor Arbeidsverhoudingen 
Schoonmaak- en Glazenwassers-
branche

SCBM 
Arbeidsmarkt- en Ontwikkelings-
fonds Sociale Werkvoorziening

SFT 
Sociaal Fonds Taxi

SOOB 
Stichting Opleidings- en 
 Ontwikkelingsfonds 
 Beroepsgoederenvervoer

STOOF 
Stichting Opleiding & 
 Ontwikkeling Flexbranche

STOOV  
Stichting Opleidings- en 
 Ontwikkelingsfonds voor de 
 Vlakglasbranche

Voion 
Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds 
voortgezet onderwijs
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‘Stel de vraag van de 
werknemer centraal’

SER-voorzitter Mariëtte Hamer: ‘Leren is net zo belangrijk als gezond eten en drinken’.

dat alles op de schop moet, maar 
de organisaties moeten wat mij 
betreft wel worden omgevormd  
tot lerende organismen. Daarvoor 
is het nodig dat ze meer samen-
werken, expliciteren wat ze doen, 
open zijn over hun werkwijzen en 
resultaten -zoek de publiciteit!- en 
monitorend leren. Ze moeten hun 
resultaten onderling bespreekbaar 
maken, zodat duidelijk is welke 
expertise zich bij welk fonds 
bevindt en definiëren welke  
kwaliteit van vakmanschap zij 
nastreven.’

5. Tot slot: doe je zelf  
nog iets aan opleiding  
en ontwikkeling?
‘Ik heb geleerd dat ik in de omge-
ving waarin ik werk, continu mijn 
eigen feedback moet organiseren. 
Ook voor mezelf probeer ik dus 
een lerend systeem te maken.  
Als ik ergens spreek wil ik  
achteraf altijd de evaluatiefor-
mulieren zien. Mijn kennis  
probeer ik zo veel mogelijk te 
delen via sociale media en  
wetenschappelijke publicaties. 
Ook organiseer ik intervisie-
bijeenkomsten met collega’s. Ik 
weet uit ervaring dat het een las-
tige opdracht is, maar het is voor 
de O&O-organisaties noodzakelijk: 
organiseer je eigen reflectie, col-
lectief en individueel.’

Bij de toerusting van werkenden op de arbeidsmarkt hebben  
de O&O-organisaties een essentiële rol te vervullen, vindt Marc 
van der Meer, bijzonder hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt bij 
Tilburg University/CAOP en onafhankelijk wetenschappelijk 
adviseur voor het beroepsonderwijs bij SBB. Maar ze moeten ook 
met hun eigen organisaties aan de slag. ‘Organiseer reflectie, 
collectief en individueel.’

Wouter Koolmees minister van SZW

‘De rol van de O&O fondsen vind ik daarbij een bijzondere, en een belangrijke.  
U staat met één been in het kantoor van de manager, en met het andere op de werkvloer.  

U bent daarmee de ideale matchmaker die de eerste date tussen werkgever en werknemer kan opzetten.’

De meeste O&O-organisaties zijn gestart aan 
het begin van de jaren 80, als een direct uit-
vloeisel van het Akkoord van Wassenaar. In 
dit akkoord stemden de vakbonden in met 
een matiging van de lonen in ruil voor onder 
andere arbeidstijdverkorting en maatregelen 
om de (jeugd)werkloosheid te bestrijden. Al 
werd het niet expliciet in het akkoord 
genoemd, het in dienst nemen van scholing 
van leerlingen en werknemers werd als een 
van die maatregelen beschouwd. Vergoedin-
gen van scholing behoorden via een O&O- 
organisatie te lopen.

Inmiddels hebben O&O-organisaties tot doel 
om de werking van de sectorale arbeids-
markten, op zowel landelijk- als regionaal 
niveau te optimaliseren. Ze zorgen ervoor  
dat het aanbod en het niveau van de vak-
bekwaamheid van (potentiële) werknemers 
op peil blijft, zowel nu als in de toekomst.  
Dit doen zij door te investeren in thema’s als 
scholing, (intersectorale) arbeidsmobiliteit 
en de duurzame inzetbaarheid van werkne-
mers. Maar ook door promotie van beroepen, 
instroombevordering en het verbeteren  
van de aansluiting tussen onderwijs en de 
arbeidsmarkt.

Petra van Haren
Voorzitter AVS (Algemene 
Vereniging Schoolleiders)

‘Ik ben hier vandaag als 
bestuurder van het 
Arbeidsmarktplatform 
Primair Onderwijs, ofwel 
Appo, en vanzelfsprekend 
vinden wij het stimuleren van 
een leven lang ontwikkelen 
een goed idee. Door de 
ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt is het urgenter 
dan ooit om verbinding te 
zoeken door de hele keten  
van werknemers, bedrijfs-
leven, O&O-organisaties en 
opleiders. Om van elkaar te 
leren én samen te werken.’

Chantal Huinder
STOOF (Stichting Opleiding en 
Ontwikkeling Flexbranche)

‘Deze dag samen met 25 
andere O&O-organisaties is 
voor ons extra bijzonder.  
Met 800.000 flexwerkers 
vertegenwoordigen wij de 
grootste beroepsgroep, en 
onze mensen werken overal. 
We zijn betrokken bij alle 
branches die hier vandaag 
aanwezig zijn, en daarom is 
juist die intersectorale 
samenwerking voor ons zo 
belangrijk. We hopen dat we 
de andere O&O-organisaties 
daartoe kunnen prikkelen.’

Miriam Luijendijk-Van Leeuwen
SSFD (Stichting Sociaal Fonds 
Doe-het-zelfbranche)

‘Ik vertegenwoordig 20.000 
werknemers in de doe-het-
zelfsector, als onderdeel van 
de detailhandelsector. Voor 
ons is het veranderde 
koopgedrag een grote 
uitdaging. Mensen kopen veel 
online, maar als ze naar een 
winkel gaan verwachten ze 
specialistische kennis en 
goed advies. Wij werken erg 
veel met schoolverlaters, 
parttimers en mensen zonder 
goede startkwalificaties, 
daarom is opleiden en 
ontwikkelen voor ons erg 
belangrijk. Wij zetten vooral 
in op duaal opleiden, dus op 
werken en leren tegelijk.’

Erik Yperlaan
OOM (Opleiding Ontwikkeling 
Metaalbewerking)

‘Bij OOM helpen we per jaar 
meer dan 35.000 metaal-
bewerkers bij het volgen  
van een opleiding of cursus. 
Als iemand zich buiten de 
sector wil ontwikkelen, willen 
we de ruimte creëren om dat 
mogelijk te maken. Dat kan 
natuurlijk alleen met een 
brede samenwerking tussen 
de verschillende sectoren, en 
tussen het publieke en private 
domein. Het is heel zinvol om 
25 O&O-organisaties bij elkaar 
te hebben, en bovendien is 
deze dag een uitnodigende 
hand naar de overheid.’

Karin Heynsdijk
(FNV Flex)

‘De arbeidsmarkt is goed,  
de economie draait op volle 
toeren en toch staan er veel  
te veel mensen aan de kant. 
Een leger flexwerkers krijgt 
gedurende zijn of haar 
loopbaan nauwelijks de kans 
om zich te ontwikkelen, en 
deze flexwerkers werken in 
alle sectoren. Samenwerking 
is de sleutel om daar 
verandering in te brengen, 
daarom is het een mijlpaal  
dat we hier vandaag bij elkaar 
zitten.’

Betsie Brink
OOMT (Opleidings- en 
Ontwikkelingsfonds 
Motorvoertuigenbedrijf en 
Tweewielerbedrijf)

‘Iedereen ziet het nut en de 
noodzaak van intersectorale 
mobiliteit. Maar er kleven nog 
wel wat haken en ogen aan. 
Bijvoorbeeld de angst van 
werkgevers om mensen kwijt 
te raken aan andere sectoren. 
Als werkgever moet je daarom 
antwoord vinden op de vraag 
hoe je mensen aan je bedrijf 
kan binden, bijvoorbeeld met 
opleiden en ontwikkelen. Die 
persoonlijke binding is altijd 
maatwerk, ondanks onze 
neiging om alles in regeltjes 
te vatten.’ 

Dennis Wiersma
Kamerlid VVD

‘De VVD vindt dat het 
scholingsgeld persoonlijker 
moet worden. Het geld is van 
de werknemer, dus die gaat 
daar zelf over. Iemand die nu 
start met zijn werkzame leven 
heeft gemiddeld 14 banen. 
Daarom vind ik een 
individuele leerrekening  
die je door je hele loopbaan 
meeneemt een goed idee.  
De werknemer wordt hier -
mee zelf verantwoordelijk  
voor zijn of haar eigen 
ontwikkeling. Maar het is  
wel heel belangrijk om te 
weten welke mogelijkheden 
er zijn. En het zichtbaar 
maken van die mogelijkheden 
is de taak van de werkgevers 
en de fondsen.’

54% van de werknemers 
tussen de 25 en de 64 jaar 
in Nederland doet aan 
werkgerelateerde scholing. 
Laagopgeleiden, ouderen en 
deeltijdwerkers nemen het 
minst vaak aan cursussen 
deel.

Deze urgente opgave, die ook in 
het Regeerakkoord tot speerpunt 
is benoemd, vraagt om een brede 
bundeling van krachten. Daarom 
wilden de O&O-organisaties en 
sociale partners samen met stake-
holders van politiek, overheidsor-
ganisaties en arbeidsmarktregio’s 
concrete afspraken maken over  
de belangrijkste opgaven voor het 
komende jaar.

De O&O-organisaties en hun soci-
ale partners willen hiermee direct 
bijdragen aan de doelstellingen 
van het kabinet over duurzame 
inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit, 
verantwoordelijkheid en regie  
in een leven lang ontwikkelen. 
Met als doel om werkenden blij-
vend inzetbaar te houden en ze  
te ondersteunen in hun ontwikke-
lingsproces

De O&O-conferentie, die plaats-
vond bij de Stichting van de 
Arbeid in Den Haag, trok zo’n 200 
deelnemers, voornamelijk werk-
zaam bij werkgevers- en werkne-
mersorganisaties, ministeries, 
regionale diensten en opleidings-
organisaties. Tot welke conclusies 
en afspraken de con ferentie heeft 
geleid, leest u in deze publicatie.

De intentie is om de O&O-confe-
rentie jaarlijks terug te laten 
keren met een plenaire vergade-
ring en een symposiumdeel voor 
kennisuitwisseling. Zo blijven  
een leven lang ontwikkelen,  
intersectorale samenwerking en 
het gezamenlijk aanpakken van 
knelpunten op de arbeidsmarkt 
met alle stakeholders niet alleen 
hoog op de agenda staan maar 
kunnen er ook daadwerkelijk 
stappen worden gezet. 

Afgelopen vrijdag vond de eerste nationale O&O-conferentie 
plaats in Den Haag. Waarover ging deze bijeenkomst, door wie 
werd deze georganiseerd en wat was het doel ervan?

De O&O-conferentie trok zo’n 200 deelnemers.

Miriam Luijendijk (SSFD).

Harry van de Kraats (VNO-NCW en MKB-Nederland), Adriana Stel 
(STOOF) en Arend van Wijngaarden (CNV).

Afspraken
Op 30 mei organiseert de  
SER een bijeenkomst over een 
leven lang ontwikkelen, waarbij 
alle O&O-organisaties zijn uit-
genodigd om te praten over 
wat er al gebeurt, wat versterkt 
kan worden en wat daarvoor 
nodig is. Bovendien zijn er tij-
dens de conferentie afspraken 
gemaakt voor een werkagenda 
om kennis en ervaring uit te 
wisselen en progressie te be-
spreken op eigen regie en het 
ontwikkelen van een perma-
nente leercultuur.

Een Opleidings- & Ontwikkelingsorganisatie is een stichting die door sociale 
partners wordt bestuurd: een samenwerking van werkgevers- en werknemers-
organisaties binnen een sector. Nederland telt ongeveer honderd opleidingsfondsen 
die ieder een deel van het bedrijfsleven en van overheidsorganisaties bestrijken.

Bij de 25 deelnemende 
O&O-organisaties zijn 
2.050.000 werknemers  
en 90.000 werkgevers 
aangesloten.

‘Urgenter 
dan ooit’

‘Zichtbaar 
maken van 

mogelijkheden 
is taak van 
werkgever 

en O&O-
organisaties’

Van der Meer: ‘O&O-organisaties hebben een belangrijke meerwaarde.’

O&O conferentiekrant
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