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Samenvatting

Leven Lang Ontwikkelen (LLO) staat al verschillende decennia op de beleidsagenda, maar de daadwerkelijke implemen-
tatie is onvoldoende succesvol. In diverse publicaties wordt gepleit voor een regionale aanpak, in een regionaal LLO-eco-
systeem. In dit verkennende onderzoek is op basis van literatuur- en documentenonderzoek en gesprekken met veertien 
stakeholders in de Noord-Brabantse arbeidsmarktregio’s verkend wat de mogelijkheden van de ecosysteembenadering 
voor LLO zijn. Het onderzoek toont de complexiteit van het LLO-vraagstuk de ecosysteembenadering een geschikte sa-
menwerkingsvorm kan zijn. Echter, het uitvoering geven aan de complexe en door elkaar verweven ambities, de weder-
zijdse afhankelijkheid, het geven van zeggenschap aan nieuwe actoren in de arbeidsmarktregio en de doorwerking naar 
eigen organisatie en achterban verloopt moeizaam. Drie van de vier belangrijkste actoren – werkgevers, werknemers 
en onderwijs – zijn onvoldoende betrokken bij de besluitvorming over en uitvoering van LLO in de regio, waardoor het 
lastig wordt om de knelpunten bij deze drie actoren adequaat op te lossen. 
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1. Inleiding

Een onverwachtse dynamiek op de arbeidsmarkt 
Ruim een jaar geleden kopten de media over een arbeids-
markt onder hoogspanning: ‘Recordaantal vacatures in de 
bouw, personeelstekort loopt verder op’ (NRC, juli 2019); 
‘De krapte op de arbeidsmarkt ontwricht de samenle-
ving’ (Trouw, september 2019). Tekenen van een  sterke 
mismatch op de arbeidsmarkt, landelijk en in de Provin-
cie Noord-Brabant (BrabantAdvies, 2018). Enerzijds is er 
sprake van een kwantitatieve mismatch. In veel sectoren 
– onder andere de bouw, logistiek, zorg, onderwijs en 
ICT – waren er voor de coronacrisis nauwelijks geschikte 
werknemers meer te vinden. Werkgevers moesten alles 
uit de kast halen om personeel aan te trekken en zagen 
in enkele gevallen een rem op de economische groei ont-
staan doordat niet alle vacatures ingevuld konden wor-
den (BrabantAdvies, 2018). Echter, ondanks deze grote 
aantal onvervulbare vacatures staan nog steeds kwetsba-
re groepen uit de beroepsbevolking (denk aan mensen 
met een functiebeperking en/of met een migratieachter-
grond) aan de zijlijn en worden geconfronteerd met een 
hogere of langdurige werkloosheid (OECD, 2013). Ander-
zijds is er een kwalitatieve mismatch, een skills gap. Oplei-
dingen sluiten onvoldoende aan bij de behoeften van het 
bedrijfsleven (BrabantAdvies, 2018), en eenmaal aan het 
werk is er door zowel werkenden als werkgevers te wei-

nig aandacht voor het voortdurend op peil houden van 
de competenties; een leercultuur ontbreekt (OECD, 2017). 
En dat terwijl het werk fors veranderd als gevolg van 
onder meer technologie, digitalisering en robotisering en 
vraagt om een voortdurende ontwikkeling en aanpassing 
van skills van werkenden (Van der Molen & Kirschner, 
2017; Van Est & Kool, 2015; WEF, 2016). 

Door deze ontwikkelingen is Leven Lang Ontwikkelen 
(LLO) hoog op de internationale, nationale en regionale 
beleidsagenda’s komen te staan. De coronacrisis heeft de 
urgentie voor een goede LLO-aanpak nog eens versterkt. 
De afgelopen maanden is duidelijk dat de coronacrisis 
een behoorlijke impact heeft op de economie en op de 
arbeidsmarkt. ‘De coronacrisis is een ‘onvoorstelbare 
gamechanger’ voor de arbeidsmarkt’ (NRC, mei 2020). In 
bepaalde sectoren is de vraag naar arbeid (o.a. logistiek, 
onderwijs, zorg) nog onveranderd groot of zelfs groter 
dan eerst, terwijl andere sectoren enorm onder druk 
staan en te kampen hebben met ontslagenen en vaca-
turestops (o.a. horeca, recreatie). Mensen verliezen hun 
baan of worden genoodzaakt van sector of beroep te ver-
anderen. Baan-naar-baan transities en omscholing krijgen 
veel aandacht. Bij anderen is het werk nog sneller aan 
veranderingen onderhevig dan eerst. De landelijke SER 
benadrukt het belang van scholing en opleiding om te an-
ticiperen op de nieuwe omstandigheden, en de overheid 
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biedt financiële impulsen om omscholing en van-baan-
-naar-baan-transities te faciliteren (Rijksoverheid, 2020). 

LLO van strategisch belang maar komt moeizaam 
van de grond
LLO kan omschreven worden als alle leeractiviteiten die 
gedurende het hele leven ontplooid worden om kennis, 
vaardigheden en competenties vanuit een persoonlijk, 
burgerlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief te 
verbeteren (Commissie van de Europese Gemeenschap-
pen, 2001). LLO kent een langere traditie, en komt met 
name rond 1960 in zwang. Destijds was het vooral gericht 
op emancipatie van bepaalde groepen in de samenle-
ving en op het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, 
terwijl tegenwoordig de economische waarde – inzetbaar 
zijn en blijven voor de arbeidsmarkt – de overhand heeft 
(Bengtsson, 2019; Biesta, 2006; Nauta, Sjollema & Hout-
man, 2016). Ondanks de lange traditie is de daadwerkelij-
ke implementatie weinig succesvol: het gaat te langzaam 
en met te weinig draagvlak, zo luidt de conclusie uit 
(inter)nationaal onderzoek (Begtsson, 2013; ILO, 2019). 
De vraag is of de coronacrisis ertoe zal leiden dat LLO wél 
van de grond komt, of dat er toch meer nodig is. 

De regio: de oplossing voor het LLO vraagstuk?
De International Labour Organization (ILO) benadrukte 
in 2019 de noodzaak om te komen tot een LLO ecosys-

teem, waarin LLO een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
is gebaseerd op de actieve betrokkenheid en support 
van overheid, werknemers, werkgevers en onderwijsin-
stellingen. De vraag is op welke schaal een dergelijke 
ecosysteem zich zou kunnen richten. Onderzoeken naar 
het aantrekken, ontwikkelen en benutten van talent op 
macro niveau (o.a. Lanvin & Evans, 2017; Vaiman et al., 
2018; O’Sullivan & Collings, 2018; BrabantAdvies, 2019) 
laten zien dat inspanningen en interventies op een kleine 
schaal – bijvoorbeeld in een regio of een stad – succes-
voller zijn: ‘small is where the action is’, aldus Lanvin en 
Evans (2017; p. 107). 

Het denken in termen van ecosystemen heeft de afge-
lopen jaren, zeker in de praktijk van beleidsmakers, een 
enorme vlucht genomen. Verschillende beleidsnotities 
benadrukken het belang van regionale samenwerking 
tussen overheid, bedrijven en onderwijs om zo recht te 
doen aan de verschillen per sector en per regio (zie o.a. 
SER, 2020a; BrabantAdvies, 2019; Human Capital Agen-
da Topsectoren, 2019). Ook het overheidsbeleid is erop 
gericht de (arbeidsmarkt)regio te versterken. Wat het 
concept ecosysteem precies inhoudt en of, en hoe, het 
kan bijdragen aan het LLO vraagstuk is nog onbekend en 
vraagt om een nadere duiding. 
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Doel en vraagstelling
In dit rapport worden de bevindingen van een onderzoek 
naar regionale ecosystemen m.b.t. LLO besproken. Het 
doel van het project was om de mogelijkheden van de 
ecosysteembenadering voor LLO te verkennen, en om de 
belangrijkste condities en kenmerken van een effectief 
LLO systeem te identificeren. 

Opzet rapportage
Het onderzoek heeft plaatsgevonden middels een uitge-
breide literatuurstudie en deskresearch naar enerzijds LLO 
en anderzijds ecosystemen, en een empirisch onderzoek 
bestaande uit veertien interviews met experts en stake-
holders actief in de vier arbeidsmarktregio’s in de Provin-
cie Noord-Brabant. In dit rapport gaan we eerst in op de 
bevindingen van het literatuuronderzoek en het deskre-
search. Daarna worden de methode van het empirische 
onderzoek en de onderzoeksresultaten besproken. Het 
rapport sluit af met een conclusie waarin wordt bespro-
ken of, en zo ja welke, mogelijkheden een ecosysteem-
benadering heeft voor het begrijpen en vormen van een 
LLO ecosysteem op een regionaal niveau.
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2. Leven lang ontwikkelen

De hoeveelheid internationaal en nationaal onderzoek 
naar LLO is overweldigend. De boodschap is echter een-
duidig: de implementatie van LLO is magertjes, gaat te 
langzaam en kent te weinig draagvlak (Bengtsson, 2013; 
ILO, 2019; Groot, 2016). In deze paragraaf rafelen we het 
LLO-vraagstuk nader uiteen.  Er wordt besproken wat de 
belangrijkste ontwikkelingen in LLO zijn, wat de opbreng-
sten tot nu toe zijn en welke belemmeringen er worden 
ervaren. 

Ontwikkeling LLO door de tijd heen
Hoewel in de jaren 1920 al werd gesproken over de 
waarde van permanent leren voor een rijk leven, komt 
het in de jaren 1950/1960 prominent op de Europese en 
nationale beleidsagenda’s te staan, met name bedoeld 
als emancipatie-instrument om de onderwijsverschillen 
tussen groepen in de samenleving (oudere versus jonge-
re generaties; mannen versus vrouwen; immigranten) te 
verkleinen en om de kwaliteit van het leven te verbete-
ren (Volles, 2016; Bengtsson, 2013). Eind jaren 1960 in-
troduceert de Zweedse premier Olof Palme het concept 
lifelong learning across the lifespan waarin hij betoogt 
voor ‘learning to be’, gericht op ‘fulfilment of man and 
mindkind as a whole’. Iedereen had het recht op goede 
scholing en mogelijkheden tot zelfverwezenlijking, ook in 
latere fasen van het leven. 

In de jaren 1970 wordt deze humanistische kijk op LLO 
vermengd met een meer human capital kijk op LLO. Er 
komt meer aandacht voor permanente educatie en het 
belang van training voor werk. In de jaren 1990 consta-
teerden overheden dat skills en kennis snel verouderen, 
terwijl die volgens bedrijven juist cruciaal zijn om de 
concurrentie voor te blijven (Bengtsson, 2013). Eenmalige 
scholing is onvoldoende en de roep om blijvende ontwik-
keling om productief te blijven werd sterker (ILO, 2019). 
Hiermee zet de verschuiving van een humanistische be-
nadering naar een economische (d.w.z. accent op werk 
en belang voor economie) en een neoliberale benadering 
(d.w.z. accent op verantwoordelijkheid van het individu in 
ontwikkelen kwalificaties voor de toekomst) door (Volles, 
2016; Biesta, 2006). Deze tendens krijgt in de jaren 2000 
een nieuwe impuls door de Lissabonstrategie met de 
ambitie om Europa tot de meest concurrerende en dyna-
mische kenniseconomie van de wereld te maken (Jarvis, 
2007). Onderwijs en training, dus ook van de beroepsbe-
volking, werden gezien als instrumenten om dat te reali-
seren (Volles, 2016; Biesta, 2006; Bengtsson, 2013). 

Geleidelijk aan neemt de stem en de invloed van het 
bedrijfsleven in het debat toe: eind jaren 2010 wijzen 
zij op een skills gap en roepen onderwijsinstellingen op 
om relevanter onderwijs aan te bieden en het onderwijs 
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te moderniseren en te flexibiliseren om zo bij te dragen 
aan voortdurende ontwikkeling van wieg tot graf (Vol-
les, 2016; ILO, 2019). De coronacrisis legt bovendien een 
nog sterkere nadruk op het belang van wendbaarheid, 
zodat een persoon overal op de arbeidsmarkt inzetbaar 
is en makkelijk kan switchen van sector en beroep. De 
skills gap wordt vervangen door een agility gap, omdat 
burgers niet wendbaar genoeg zouden zijn om snel en 
proactief te reageren op de ontwikkelingen op de ar-
beidsmarkt. 

De meeste internationale publicaties onderzochten de 
beleidsontwikkeling op Europees niveau. Deze stukken 
laten zien dat tot de jaren 2000 LLO vooral een issue was 
op Europees niveau, maar dat er op nationaal niveau niet 
veel gebeurde (Volles, 2016; Bengtsson, 2013). Daarna 
wordt LLO meer op nationaal niveau opgepakt, ook in 
Nederland zo blijkt uit onderzoek van Golsteyn (2012). Be-
langrijke beleidsadviezen krijgen navolging in beleidsac-
ties en projecten, echter, zo concludeert Golsteyn (2012), 
zijn deze inspanningen niet terug te zien in de statistie-
ken m.b.t. de scholingsdeelname van volwassen. 

Stand van zaken LLO in Nederland
Een belangrijke vraag is wát er aan LLO gebeurt in Neder-
land. We zien dat Nederland in vergelijking met andere 
landen hoog scoort op de deelname aan formele activi-

teiten gericht op LLO (Lanvin & Evans, 2017; WEF, 2017; 
Pleijers & Hartgers, 2016; OECD, 2017; SER, 2019a; SCP, 
2019; Buisman et al., 2013), maar er is reden voor waak-
zaamheid. Al jaren is de opleidingsdeelname stabiel: in 
2017 zegt 54% van de werkenden en 20% van de niet-
-werkenden de afgelopen twee jaar een cursus of training 
te hebben gevolg gevolgd (Fouarge, Van Eldert, De Grip, 
Künn & Poulissen, 2018). Let wel, een forse groep neemt 
al jaren niet regelmatig deel aan scholing en zelfs een 
kwart van de werkenden heeft nog nooit deelgenomen 
aan een cursus (Fouarge et al., 2018). Bovendien blijven 
bepaalde groepen achter in scholingsdeelname - flexwer-
kers, oudere werknemers, lager opgeleiden en mensen 
werkzaam in het mkb – wat hun kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt bestendigt (Van Echtelt et al., 2016; OECD, 
2017; SER, 2019a). 

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nopen volwas-
senen om zich blijvend te blijven ontwikkelen. Eerder 
onderzoek - let wel, gebaseerd op pre-corona metingen 
- toont aan dat het gevoel van urgentie onder werken-
den niet leeft: de meeste werknemers zijn van mening 
dat zij voldoende zijn toegerust voor de uitoefening van 
hun werk, nu en in de nabije toekomst, en dat geen extra 
scholing nodig is (SCP, 2019; Van Echtelt et al., 2016; Grijp-
stra, Bolle & Driessen, 2019). Toch ziet ongeveer de helft 
van de werkenden dat er in de toekomst veranderingen 
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in hun baan zullen optreden en dat deze veranderingen 
verdere bijscholing noodzakelijk maken (Van Echtelt et 
al., 2016; SCP, 2019). Er lijkt vooral sprake te zijn van een 
latent besef van het belang van LLO, want het omzetten 
naar daadwerkelijke acties blijft voor veel mensen achter-
wege (Grijpstra et al., 2019; Kantar, 2019). En als er be-
hoefte is aan scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden, 
dan is de focus vooral gericht op de korte termijn, het 
repareren van tekorten in het huidige werk, in plaats van 
op het preventief voorbereiden op toekomstige nieuwe 
werkgevers, banen of beroepen (SCP, 2019; Grijpstra et 
al., 2019; Kantar, 2019; Kuijpers & Draaisma, 2020). De 
redenen om deel te nemen aan scholing of aan ontwik-
kelgesprekken liggen vaak buiten de persoon: veranderin-
gen in het werk, de organisatie of op arbeidsmarkt nopen 
werkenden tot verdere ontwikkeling (SCP, 2019; Kantar, 
2019) en niet zozeer in de intrinsieke ontwikkelbehoefte 
van de persoon zelf (Kuijpers & Draaisma, 2020). Redenen 
om geen scholing te volgen lijken juist in de privésfeer te 
zitten, zoals geen tijd door gezin en werktijden of een ge-
brek aan zelfvertrouwen (SCP, 2019). Biesta (2006) vraagt 
zich af of je van mensen kunt verwachten dat zij gemoti-
veerd zijn voor een leven lang ontwikkelen als de bood-
schap steeds is dat dit belangrijk is vanwege de ‘verplich-
ting’ tot het leveren van een economische bijdrage. Een 
terechte vraag, zo laat onderzoek van Conen (2020) zien. 
Sinds de jaren 1990 krijgt werk een minder centrale plek 

in het leven van Nederlanders. Bovendien zijn de meeste 
Nederlandse werkenden gericht op het realiseren van in-
trinsieke en sociale werkwaarden, sociaal contact, erken-
ning en zelfrealisatie, en minder gevoelig voor extrinsieke 
werkwaarden zoals maatschappelijk nut, werkzekerheid 
en loon. Kuijpers en Draaisma (2020) concluderen na hun 
onderzoek naar loopbaangericht LLO dat de persoonlijke 
drijfveren van werkenden tot nu toe onderbelicht zijn.

Veel organisaties zeggen het belang van LLO te zien en 
het merendeel van de werkgevers biedt  opleidings- en 
ontwikkelingsmogelijkheden of stellen budget daarvoor 
beschikbaar (SER, 2019A; SER, 2020b). Er lijkt echter voor-
al waardering te zijn voor ontwikkelingsactiviteiten die 
direct nut hebben voor het huidige werk en leiden tot het 
behalen van een certificaat of diploma (SCP, 2019; Kantar, 
2020; Kuijpers & Draaisma, 2020). Formele scholing van 
werknemers wordt veelal door de werkgever betaald, 
maar voor een groot deel in eigen tijd gevolgd (Van Ech-
telt et al., 2016). Naast formele scholing kan ook gekeken 
worden naar informele scholing- en ontwikkelingsactivi-
teiten. Werkenden geven eigenlijk de voorkeur aan deze 
informele scholingsmogelijkheden (SCP, 2019); onderzoek 
toont aan dat als er geleerd wordt in het werk, informeel 
leren de belangrijkste bron van nieuwe kennis en vaar-
digheden is (Borghans et al., 2014; Fourage et al., 2018). 
Echter, wat betreft informeel leren hoort Nederland tot 
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de middenmoot binnen de EU (SCP, 2019). Er is binnen or-
ganisaties, ondanks de beschikbare budgetten, te weinig 
aandacht voor het leren bij werknemers en dat het ont-
breekt aan een goede ondersteuning en stimulans vanuit 
het management (SCP, 2019; Vos, 2020). Met name in het 
mkb staat men minder positief in het investeren in de 
ontwikkeling van medewerkers als dat niet perse nodig 
is in het huidige werk (Kantar, 2019). Het ontbreken van 
een leercultuur binnen bedrijven wordt in verschillende 
rapportages en nota’s genoemd als een van de grotere 
knelpunten in LLO in Nederland (o.a. Grijpstra et al., 2019; 
SER, 2020a). Zowel het versterken van de eigen regie 
van individuen als van het leerklimaat binnen bedrijven 
moeten volgens de SER (2019; 2020a) en de Rijksoverheid 
(2020) volle aandacht krijgen in de landelijke en huidige 
regionale LLO-aanpak.

Knelpunten LLO
Er zijn verschillende internationale en nationale studies 
die de knelpunten ten aanzien van de implementatie van 
LLO in kaart brengen. We kunnen dit terugbrengen tot 
vier kwesties. 

Verschuiving in  definiëring en aanpak van LLO
Bengtsson (2013) ziet de afwezigheid van een heldere en 
eenduidige definitie van LLO als een van de kernproble-
men van LLO, omdat het niet bijdraagt aan een eenduidi-
ge en concrete implementatiestrategie. ILO (2019) noemt 

LLO zelfs een kameleon-begrip, doelend op de verande-
ring in de conceptualisering van LLO door de jaren heen 
(Bengtsson, 2016; Volles, 2016). Niet alleen zien we een 
verschuiving van educatie, naar leren en vervolgens ont-
wikkeling, ook treedt er op Europa en in Nederland door 
de tijd heen een verschuiving in doelstelling op. LLO kan 
drie doelen dienen: (1) emancipatie en sociale inclusie; (2) 
persoonlijke ontwikkeling en zelfverwezenlijking; (3) eco-
nomische inzetbaarheid en productiviteit (Biesta, 2006). 
Biesta (2006) ziet in de definiëring van LLO een verschui-
ving van learning to be naar learning for earning, waarin 
de economische dimensie meer prioriteit krijgt dan de 
ontwikkeling als persoon en emancipatie. Daarnaast wij-
zen Biesta (2006) en anderen (o.a. Tuschling & Engemann, 
2006; Field, 2000; Jarvis, 2007) op enerzijds een toenemen-
de individualisering in de benadering van LLO, en ander-
zijds op een verschuiving van het recht op onderwijs naar 
de plicht van het individu tot voortdurende ontwikkeling 
en inzetbaarheid. Niet het hebben van kennis, maar het 
kunnen blijven leren en het ontdoen van kennis en vaar-
digheden wanneer de omstandigheden daarom vragen 
zijn dé uitdaging van de hedendaagse lifelong learner, 
aldus Tuschling en Engemann (2006). In Nederland wordt 
in beleidsnotities en -rapportages LLO veelal geen concre-
te definitie van LLO gegeven, en als er wel een omschrij-
ving wordt gegeven – veelal gericht op het doel van LLO 
– weerspiegelt dat de eerder omschreven economische 
en neo-liberale benadering (zie bijvoorbeeld routekaart 
Leren en Ontwikkelen van de Rijksoverheid (2020)). 
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Door deze verschuivingen in de definiëring van LLO, 
treedt er ook een verschuiving op in het overheidsbeleid 
en aanbod van LLO activiteiten en wie daarvoor verant-
woordelijk is (Biesta, 2006; ILO, 2019). In de jaren 1960 en 
1970 lag het accent bijvoorbeeld op het aanbieden van 
post-initieel onderwijs door publieke onderwijsinstellin-
gen (onder controle van de overheid), en dat is nu veran-
derd in een totaalpakket aan ontwikkelmogelijkheden 
waarvan een individu gebruik kan maken: van formele en 
informele leeractiviteiten, tot en met loopbaanadvies en 
begeleiding bij de overstap naar een andere baan (Tus-
chling & Engemann, 2006; Field, 2000). Dat zien we ook 
terug in de beleidsvarianten die de Rijksoverheid (2020) in 
het rapport ‘Ongekend talent’ presenteert om het benut-
ten van talenten voor de Nederlandse arbeidsmarkt te 
bevorderen; activiteiten richten zich op zowel de aanslui-
ting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, het bevorderen 
van LLO in bedrijven als het bevorderen van duurzame 
werkhervatting door werklozen.

Een veelheid aan actoren en belangen
Het aantal betrokkenen bij de beleidsvorming, de uitvoe-
ring en financiering van LLO is enorm, waaronder duizen-
den burgers en werkgevers c.q. bedrijven, sociale part-
ners, brancheorganisaties en O&O fondsen, diverse lokale 
overheden, verschillende ministeries en publieke advies-
organen, evenals ook vele publieke en private aanbieders 

van leer- en ontwikkelactiviteiten (Field, 2000; Bengtsson, 
2013; Katapult, 2017). LLO heeft in veel landen een im-
puls gegeven aan de hervorming van het onderwijs- en 
trainingssysteem (Volles, 2016) waarbij leren en ontwikke-
lingsmogelijkheden niet alleen door het publieke onder-
wijs worden geboden, maar juist ook private spelers een 
cruciale en significante rol spelen (Field, 2000; Rijksover-
heid, 2020). Field (2000) stelt dat inmiddels de meeste 
LLO-activiteiten in het private domein (ín organisaties en 
door private aanbieders) plaatsvinden, waardoor de direc-
te invloed van de overheid op LLO afgekalfd is. Dit vraagt 
om een andere rol van de overheid, meer gericht op het 
houden van de regie en aanjagen (BrabantAdvies, 2018). 
Dat zien we ook terug in de Nederlandse aanpak: in 2018 
heeft het Nederlandse kabinet de SER gevraagd die aan-
jaagfunctie voor LLO op zich te nemen (SER, 2020a). In het 
verleden speelden in het kader van de Participatiewet en 
SUWI-wetgeving lokale overheden en regionale publieke 
organisaties (de gemeenten  en de UWV’s) vooral een rol 
in het trainen en ontwikkelen van mensen zonder, maar 
steeds meer krijgen regionaal georganiseerde publieke 
partners en de gemeenten een prominentere rol in het 
faciliteren van LLO bij de werkloze én werkzame beroeps-
bevolking werk (Field, 2000; Dingemans, Groen & Broers, 
2021). Het daadwerkelijke leren en ontwikkelen en de 
financiering daarvan is een verantwoordelijkheid van de 
werkenden zelf, in afstemming met hun werkgever (Field, 
2000). En bij die werkenden en werkgevers wordt de ur-
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gentie voor LLO niet altijd gevoeld, zo is hierboven reeds 
opgemerkt. Vakbonden, werkgevers- en brancheorgani-
saties en sectorale O&O fondsen proberen deze sense of 
urgency in hun arbeidsvoorwaardelijke afspraken wel op 
de kaart te zetten. 

Kortom, het veld is erg versnipperd en verschilt ook nog 
eens per sector (Katapult, 2017). Bovendien hebben al 
deze spelers elk hun eigen agenda en belangen en is er 
nog te weinig bereidheid om de krachten te bundelen 
en te zoeken naar een ‘win-win’ situatie waardoor sa-
menwerking onvoldoende tot stand komt (zie o.a. Groot, 
2016; Thunnissen, Schippers & Boselie, 2018; BrabantAd-
vies, 2018; 2019; Rijksoverheid, 2020). 

Financiering LLO
Een derde probleem m.b.t. LLO betreft de financiering 
(Bengtsson, 2016). ILO (2019) merkt op dat landelijke over-
heden weliswaar investeren in onderwijs, maar dat daar-
van maar een zeer beperkt deel gaat naar onderwijs voor 
volwassenen (minder dan 1% van de publieke gelden 
voor onderwijs). Bedrijven dragen bij met opleidingsbud-
getten aan de ontwikkeling van hun medewerkers. Ook 
dat is maar een beperkt budget, in Nederland 1% van de 
arbeidskosten (exclusief werkuren) (SER, 2020b), en zij zijn 
niet erg genegen om te investeren in het ontwikkelen 
van kennis en skills die niet direct van nut zijn voor de or-
ganisatie maar mogelijk wel voor toekomstige banen en 

werkgevers (ILO, 2019; Van Echtelt et al., 2015; Schippers, 
2019; Kuijpers & Draaisma, 2020). Onderwijs en ontwik-
keling wordt teveel gezien als iets wat je consumeert en 
niet als een investering, aldus Bengtsson (2013) en Biesta 
(2006). 

Werkenden kunnen op hun beurt gebruik maken van 
financiële prikkels vanuit de overheid (zoals voor ont-
wikkeladviezen in 2020) en fiscale regelingen om private 
uitgaven aan scholing te compenseren, maar toch houden 
de kosten Nederlandse werkenden tegen om aan scholing 
te beginnen (Grijpstra et al., 2019; Kantar, 2020). Daar-
naast zijn er in Nederland nog financiële scholingsmidde-
len voor werkenden via sectorfondsen. Ontwikkelgelden 
voor vooral werklozen lopen via intermediairs die leer-
budgetten beheren, zoals UWV en Leerwerkloketten (SER 
2020b). Volgens een onderzoek van de Onderwijsraad 
(Groot, 2016) is het beheer en de financiering van LLO in 
Nederland te diffuus, te gefragmenteerd en in toenemen-
de mate marktgestuurd, wat leidt tot ongelijkheden in de 
toegankelijkheid van LLO voor Nederlandse burgers.

Weerstand tegen veranderingen vanuit onderwijssysteem
Dat het onderwijs een belangrijke rol speelt in LLO staat 
buiten kijf, echter verschillende bronnen noemen het 
onderwijssysteem zelf één van de kernproblemen m.b.t. 
LLO (o.a. Volles, 2016; Bengtsson, 2013; Rijksoverheid, 
2020; Biesta, 2006). Sommige overheden zien LLO als een 
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instrument om het (publieke) onderwijs te transformeren, 
te moderniseren en te flexibiliseren zodat het beter aan-
sluit op de behoefte vanuit de arbeidsmarkt (Volles, 2016; 
Rijksoverheid, 2020). De stakeholders in het onderwijssys-
teem zouden weerstand hebben tegen deze veranderin-
gen, of op zijn minst niet slagvaardig zijn in het doorvoe-
ren ervan (Bengtsson, 2013; Biesta, 2006). Het publieke 
onderwijs zelf zegt de aansluiting tussen het onderwijs 
en de arbeidsmarkt van groot belang te vinden en forse 
stappen hierin te zetten (BrabantAdvies, 2018). Echter, zij 
hebben daarbij last van een gebrek aan investeringszin en 
maatschappelijke waardering voor het (m.n. praktisch) on-
derwijs, docententekorten en een hoge werkdruk onder 
het zittende personeel, strikte regel- en wetgeving – ook 
ten aanzien van de bekostiging van onderwijs en het 
diplomagericht werken (Rijksoverheid, 2020) - en de wijze 
van toezicht op het onderwijs (BrabantAdvies, 2018). 

Van Europees beleidsontwikkeling naar lokale 
uitvoering
Bengtsson (2013) doet verschillende aanbevelingen om 
de implementatie van LLO te bespoedigen, waaronder 
door LLO meer te verbinden met de economische , sociale 
en culturele ontwikkelingen op lokaal niveau in steden 
en regio’s. Op lokaal niveau zouden veel meer en betere 
stappen gezet kunnen worden. Deze trend zien we ook in 
Nederland. Het debat over en het beleid m.b.t. LLO wordt 

weliswaar nog steeds aangewakkerd en ontwikkeld op 
nationaal niveau, met beleid vanuit de Ministeries van 
EZ, OC&W en SZW en een belangrijke aanjaagfunctie met 
actieplannen vanuit de SER. Echter, de SER zet stevig in op 
het stimuleren van LLO in regio’s en sectoren (SER, 2020a), 
om daar werknemers, werkgevers, lokale overheden en 
onderwijs in gezamenlijke ecosystemen te laten werken 
aan de uitvoering LLO. Dat blijkt niet makkelijk te zijn, 
onder meer omdat voor zowel bedrijven als onderwijsin-
stellingen het werken aan het onderwerp LLO nieuw is 
(Katapult, 2017; Dingemans et al., 2021). Regionale sa-
menwerking op arbeidsmarktbeleid is echter niet nieuw. 
Al vanaf de jaren 1990 hebben partners in de regio een 
grotere rol gekregen in het arbeidsmarktbeleid, en de 
regionale bestuurlijke samenwerking heeft - in ieder 
geval op de begeleiding van werklozen in de regio - een 
impuls gekregen door de Wet Structuur Uitvoering Werk 
en Inkomen (SUWI) en de komst van de UWV’s in 2002 
en Participatiewet en de vorming van de arbeidsmarktre-
gio’s in 2012 (SER, 2017; Dingemans et al., 2021). Ook is er 
lokaal samenwerking op sociaaleconomisch beleid (in de 
provinciale SER’s) en op economie, vestigingsklimaat en 
innovatie (in de Economic Boards), echter de betrokken 
actoren verschillen per thema en ook de invloed loopt 
uiteen (SER, 2017). LLO lijkt te liggen op het snijvlak van 
economie, arbeidsmarkt en onderwijs en geen van de 
overleggen richt zich op die ‘driehoek’ waarmee LLO, in 
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ieder geval vóór de coronacrisis, tussen wal en schip is be-
land (SER, 2017). Bovendien ontbreekt het bij LLO voorals-
nog aan landelijke kaders en wettelijke bevoegdheden, 
zoals bij de Participatiewet en SUWI wel is gebeurd voor 
gemeenten en UWV’s, wat maakt dat lokale publieke 
stakeholders erg zoekende zijn naar hun rol, verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden in de uitvoering van rijks-
maatregelen t.b.v. de arbeidsmarkt en LLO (SER, 2020b).
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3. Ecosysteembenadering3. Ecosysteembenadering

De analyse van de knelpunten m.b.t. LLO laat zien dat de De analyse van de knelpunten m.b.t. LLO laat zien dat de 
implementatie een veelkoppig probleem is. Het begrij-implementatie een veelkoppig probleem is. Het begrij-
pen en vormen van LLO vraagt om nieuwe perspectieven: pen en vormen van LLO vraagt om nieuwe perspectieven: 
(1) een multi-actor, multi-level benadering, waarin ook (1) een multi-actor, multi-level benadering, waarin ook 
erkend wordt dat de verschillende actoren verschillende erkend wordt dat de verschillende actoren verschillende 
(en botsende) belangen en doelen met LLO hebben; (2) de (en botsende) belangen en doelen met LLO hebben; (2) de 
erkenning van wederzijdse afhankelijkheid van actoren erkenning van wederzijdse afhankelijkheid van actoren 
betrokken bij LLO in het aanbieden van en uitvoering betrokken bij LLO in het aanbieden van en uitvoering 
geven aan LLO; (3) een regionale in plaats van landelijke geven aan LLO; (3) een regionale in plaats van landelijke 
benadering. De ecosysteem benadering kan helpen om benadering. De ecosysteem benadering kan helpen om 
deze perspectieven te concretiseren (ILO, 2019). Echter, deze perspectieven te concretiseren (ILO, 2019). Echter, 
wat is een ecosysteem en wat zijn de belangrijkste ken-wat is een ecosysteem en wat zijn de belangrijkste ken-
merkende elementen van een succesvol (business) ecosys-merkende elementen van een succesvol (business) ecosys-
teem? Daar gaan we hieronder op in.teem? Daar gaan we hieronder op in.

Kenmerken ecosysteemKenmerken ecosysteem
Het concept ecosysteem komt uit de biologie, maar dit Het concept ecosysteem komt uit de biologie, maar dit 
rapport richt zich op economische of business ecosyste-rapport richt zich op economische of business ecosyste-
men. In dat verband kan een ecosysteem omschreven men. In dat verband kan een ecosysteem omschreven 
worden als een groep interacterende organisaties die worden als een groep interacterende organisaties die 
afhankelijk zijn van elkaar bij het creëren van toegevoeg-afhankelijk zijn van elkaar bij het creëren van toegevoeg-
de waarde (in producten/ diensten, kennisontwikkeling de waarde (in producten/ diensten, kennisontwikkeling 
of innovaties) (Jacobides et al., 2018; Adner, 2017). Een of innovaties) (Jacobides et al., 2018; Adner, 2017). Een 
ecosysteem bestaat uit actoren en hun onderlinge relaties ecosysteem bestaat uit actoren en hun onderlinge relaties 
die samenwerken in een bepaalde omgeving. Ecosyste-die samenwerken in een bepaalde omgeving. Ecosyste-
men zijn complex, maar hebben een aantal kenmerkende men zijn complex, maar hebben een aantal kenmerkende 
elementen:elementen:

• • Eén van de belangrijkste kenmerken van een ecosys-Eén van de belangrijkste kenmerken van een ecosys-
teem is de wederzijdse afhankelijkheid tussen die teem is de wederzijdse afhankelijkheid tussen die 
actoren. De actoren in het systeem hebben elkaar actoren. De actoren in het systeem hebben elkaar 
echt nodig om samen toevoegde waarde te creëren, echt nodig om samen toevoegde waarde te creëren, 
zoals een product/ dienst of een innovatie. Alleen zoals een product/ dienst of een innovatie. Alleen 
door samen te werken kan iets gemaakt of ontwik-door samen te werken kan iets gemaakt of ontwik-
keld worden waar de klant of de markt behoefte aan keld worden waar de klant of de markt behoefte aan 
heeft, wat een organisatie alleen niet kan (Moore, heeft, wat een organisatie alleen niet kan (Moore, 
2006; Jarvi & Kortelainen, 2017). Iedere actor heeft 2006; Jarvi & Kortelainen, 2017). Iedere actor heeft 
daarin een eigen plek, een rol en waarde (Valkokari, daarin een eigen plek, een rol en waarde (Valkokari, 
2015; Moore, 2006). 2015; Moore, 2006). 

• • Volgens Fuller, Jacobides en Reeves (2019) bepaalt de Volgens Fuller, Jacobides en Reeves (2019) bepaalt de 
omgeving of een ecosysteem benadering de juiste omgeving of een ecosysteem benadering de juiste 
organisatievorm voor samenwerking is. In stabiele organisatievorm voor samenwerking is. In stabiele 
omgevingen kan worden volstaan met traditionele omgevingen kan worden volstaan met traditionele 
organisaties en lineaire (keten)samenwerkingsverban-organisaties en lineaire (keten)samenwerkingsverban-
den. Een ecosysteem past bij uitstek bij een onvoor-den. Een ecosysteem past bij uitstek bij een onvoor-
spelbare en dynamische omgeving. In een dergelijke spelbare en dynamische omgeving. In een dergelijke 
context kan een ecosysteem bijdragen aan (1) het ver-context kan een ecosysteem bijdragen aan (1) het ver-
kennen van nieuwe mogelijkheden; (2) het aanbieden kennen van nieuwe mogelijkheden; (2) het aanbieden 
van een complex geheel aan verschillende componen-van een complex geheel aan verschillende componen-
ten in het product of de dienstverlening; (3) complexe ten in het product of de dienstverlening; (3) complexe 
manieren van distributie (4) het veranderen van een manieren van distributie (4) het veranderen van een 
complete sector of industrie (Fuller et al., 2019). complete sector of industrie (Fuller et al., 2019). 

• • Een ecosysteem is een open systeem. Het ecosysteem Een ecosysteem is een open systeem. Het ecosysteem 
staat in open verbinding met zijn dynamische omge-staat in open verbinding met zijn dynamische omge-
ving, en om daarop adequaat te reageren bestaat het ving, en om daarop adequaat te reageren bestaat het 
uit een los georganiseerd en dynamisch netwerk van uit een los georganiseerd en dynamisch netwerk van 
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deelnemers met semipermanente samenwerkingsre-
laties waarbij ook ruimte is voor nieuwe toetreders 
(Fuller et al. 2019; Moore, 2006; Koenig, 2012; Sca-
ringella & Radizwon, 2018). Deze openheid betekent 
overigens niet dat een ecosysteem geen grenzen 
heeft. Deze zijn er wel degelijk en worden bepaald 
door bijvoorbeeld geografische grenzen, door tijd of 
door de ‘flow’, ofwel het construct dat door het eco-
systeem wordt ‘verwerkt’ (bijv. materialen nodig om 
een product te creëren, of kennis in een kenniseco-
systeem of innovaties in een innovatie ecosysteem) 
(Valkokari, 2015). 

• Niks is constant en vast in een ecosysteem, niet de 
actoren, noch hun rol of onderlinge relaties (Fuller et 
al., 2019). Het open systeem en de interactie met de 
omgeving zorgen voor voortdurende verandering en 
wederzijdse aanpassing van het netwerk en ook van 
de (bedrijfsvoering van de) afzonderlijke deelnemers 
(Fuller et al., 2019; Moore, 2006). 

Actoren
Ten aanzien van de actoren kan gekeken worden naar 
wie er in het ecosysteem zitten, met welke rol en naar 
de plek die zij innemen in het ecosysteem (Scaringella 
& Radizwon, 2018). Allereerst kenmerkt een ecosysteem 
zich door heterogeniteit aan actoren. Zowel leveranciers, 
producenten,  eindgebruikers en financiers maken deel 
uit van een ecosysteem (Moore, 2006). Belangrijk is dat 

de eindgebruikers in het ecosysteem ook directe invloed 
en zeggenschap hebben over de producten en diensten 
die zij afnemen en over hoe zij gemaakt worden  (Moore, 
2006). Feedback van eindgebruikers is cruciaal in een 
ecosysteem (Moore, 2006). In feite hebben alle actoren 
zeggenschap (agency) en een hoge mate van autonomie, 
er is dus niet één bedrijf dat alle zeggenschap heeft en 
domineert over de anderen (Fuller et al, 2019). Wel kan 
het zijn dat sommige actoren meer in het centrum van 
het ecosysteem zitten en anderen in de periferie en daar-
door meer of minder macht hebben (Koenig, 2012). Fuller 
et al. (2019) en Scaringella en Radizwon (2018) verwijzen 
in dat verband naar de rol van arrangeur (orchestrator). 
Een ecosysteem is vanwege de dynamiek en de autono-
mie van de deelnemers maar beperkt te managen en te 
controleren, ook niet door de arrangeur (Fuller et al., 
2019; Moore, 2006). Dat is geen gemakkelijke opgave en 
vraagt specifieke kwaliteiten van deze actor (Fuller et al., 
2019). De arrangeur is in staat ‘to coenvision and comana-
ge coevolution among members’ (Moore, 2006; 55). Door 
die diversiteit aan actoren, met elk ook een eigen kijk op 
wat er nodig is en wat de afspraken zijn, is het belangrijk 
dat er voortdurend wordt gewerkt aan een gezamenlijke 
visie op de samenwerking en hetgeen men met het eco-
systeem wil realiseren (Moore, 2006; Koenig, 2019). 
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Relaties tussen actoren
Ten aanzien van de relaties kan gekeken worden naar de 
interactie tussen actoren en dan is de eerder genoemde 
wederzijdse afhankelijk kenmerkend voor een ecosys-
teem. De interactie tussen twee actoren kan variëren in 
aard (bijv. klant-leverancier), sterkte en richting. Boven-
dien zijn de relaties dynamische en evolueren zij door de 
tijd heen (Fuller et al., 2019). Wat betreft de wederzijdse 
afhankelijkheid wordt er in de literatuur ook veel ver-
wezen naar het concept coopetition: een relatie tussen 
twee actoren waarbij tegelijkertijd sprake is van samen-
werking én concurrentie (Fuller et al., 2019; Scaringella & 
Radizwon, 2018). Bedrijven staan voortdurend onder druk 
zichzelf te vernieuwen om te voorkomen dat zij verliezen 
ze van concurrenten, ook van de concurrenten met wie zij 
samenwerken in het ecosysteem (Moore, 2006). De mate 
van concurrentie kan verschillen tussen de typen ecosyste-
men (Clarysse et al., 2014). 

Bovendien kunnen actoren deel uit maken van meerdere 
ecosystemen, zeker de actoren die in de periferie van een 
ecosysteem zitten (Fuller et al., 2019; Valkokari, 2015; Jar-
vi & Kortelainen, 2017). Dat maakt een ecosysteem com-
plex. Het is overigens niet zo dat iedereen met iedereen 
samenwerkt. Moore (2006) stelt dat ieder zich richt op zijn 
eigen niche, en met een paar andere bedrijven verbinding 
zoekt op die niche. Daardoor ontstaan er allemaal mini-

netwerkjes die in verbinding staan met elkaar, en hoeft 
een actor alleen te werken aan die kleinere verbindingen 
en niet het hele veld in de gaten te houden. Dat redu-
ceert de complexiteit voor de actoren enorm.

Of, en hoe, de ecosysteembenadering kan bijdragen aan 
het LLO vraagstuk is nog onbekend en vraagt om een 
nadere duiding. Dat is dan ook nader onderzocht in het 
empirische onderzoek dat hieronder wordt beschreven.
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4. Methode

Het onderzoek heeft plaatsgevonden middels een uit-
gebreide literatuurstudie en deskresearch naar LLO en 
ecosystemen, en een empirisch onderzoek bestaande uit 
veertien interviews met experts en stakeholders actief in 
de vijf arbeidsmarktregio’s in de Provincie Noord-Brabant. 
Er is gesproken met drie experts op het gebied van ecosys-
temen, en op onderwijs- en arbeidsmarktbeleid, met als 
doel de kennis uit het literatuuronderzoek en het desk-
research te verrijken en de topiclijst voor de gesprekken 
met de stakeholders in Noord-Brabant aan te scherpen. 
De experts zijn allen afkomstig uit het netwerk van de 
onderzoeker. Vervolgens hebben er elf gesprekken plaats-
gevonden met een stakeholders (in totaal twaalf perso-
nen) actief in de vijf arbeidsmarktregio’s van Noord-Bra-
bant: vertegenwoordigers van werknemers- (1 gesprek) 
en werkgeversorganisaties (2 personen), gemeenten (2), 
leerwerkloket (1), Brainport Development (2 personen, 
1 gesprek), publieke onderwijsinstellingen (2) en private 
onderwijsaanbieders (2). Deze personen zijn benaderd via 
het netwerk van de onderzoeker, op basis van suggesties 
van andere geïnterviewden en via Linkedin. Er is gekozen 
voor een diversiteit aan geïnterviewden om tegemoet te 
komen aan de heterogeniteit van de stakeholders betrok-
ken bij LLO, met als nadeel dat geen compleet overzicht 
voor elke regio is verkregen. Sommige stakeholders zijn 
actief in één arbeidsmarktregio, anderen in meerdere. 

In de gesprekken met stakeholders is allereerst aandacht 
besteed aan het thema LLO. Gevraagd is naar de eigen 
definitie van LLO van de respondent, wat volgens de res-
pondent de belangrijkste uitdaging t.a.v. LLO is en of er 
in de eigen regio een heldere agenda voor LLO is. Vervol-
gens is gesproken over een ecosysteem voor LLO: wat hun 
eigen rol is m.b.t. LLO in de regio is, welke andere actoren 
in hun regio actief bezig zijn met LLO en hoe de onder-
linge samenwerking verloopt, en wat er sterk c.q. zwak 
is aan die samenwerking. De topiclijst is samengesteld op 
basis van de bevindingen uit het literatuuronderzoek.

Alle gesprekken hebben plaatsgevonden tussen half 
december 2020 en begin februari 2021. De gesprekken 
duurden ongeveer 1 á 1,5 uur, zijn opgenomen en vervol-
gens woordelijk getranscribeerd. De verslagen zijn ver-
volgens een proces van open, axiaal en selectief coderen 
gecodeerd en geanalyseerd. 
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5. Resultaten

LLO nader gedefinieerd
Op de vraag wat de geïnterviewden zelf onder LLO ver-
staan, verschijnt er een rijke schakering aan definities. 
Daarin valt op dat de focus ligt op wat het individu wil, 
doet of kan. LLO is vooral een vraagstuk op individueel 
niveau, want er wordt zelden gerefereerd aan LLO op het 
niveau van het onderwijs of de werkgever. Er wordt veel 
verwezen naar het bewustzijn van het belang van LLO 
(‘de mindset’) en de bereidheid van het individu om aan 
LLO te doen. Een enkeling noemt in de definitie het bie-
den van mogelijkheden of het wegnemen van belemme-
ringen om als individu aan LLO te doen. In vier gesprek-
ken wordt opgemerkt dat LLO al vanaf een jonge leeftijd 
hoort te beginnen. 

Tevens is gevraagd naar welk doel LLO dient. Hoewel ook 
een aantal mensen verwijst naar persoonlijke groei en 
talentontwikkeling domineert de economische dimensie 
van LLO. LLO heeft vooral arbeidsmarktwaarde. Voor de 
meeste geïnterviewden geldt dat LLO bijdraagt aan de 
duurzame inzetbaarheid van het individu en de econo-
mische groei van (de bedrijven in) de regio en van. Eén 
persoon verwijst naar de mogelijkheid tot emancipatie. 

De respondenten zijn het met elkaar eens dat er een 
breed aanbod aan ontwikkelings- en scholingsmogelijk-

heden geboden moet worden. Hoewel (bij- en om-)scho-
ling veel wordt genoemd, wordt even zo vaak verwezen 
naar informeel leren in het werk (‘leren door te doen’) 
en loopbaancoaching als onderdelen van LLO. Er wordt 
opgemerkt dat in het grootbedrijf meer wordt gedaan en 
ook meer mogelijk is dan in het mkb. Ook wijst men op 
het belang van een bredere infrastructuur en institutiona-
lisering door de overheid, o.a. door het mogelijk maken 
van opleidingsbudgetten en subsidies.

Knelpunten LLO

Wendbaarheid onderwijs
Op de vraag wat het belangrijkste knelpunt m.b.t. LLO is, 
wordt verreweg het meest gerefereerd aan problemen 
met en in het publieke (middelbaar en hoger) onderwijs, 
óók door de geïnterviewden die het onderwijs vertegen-
woordigen. Een eerste, veel genoemd aandachtspunt be-
treft het onderwijsaanbod. De onderwijsinstellingen zijn 
overwegend gericht op het voltijdonderwijs en te weinig 
op het aanbieden van opleidings- en ontwikkelingsmo-
gelijkheden voor volwassenen en op samenwerking met 
bedrijven. Daarbij is in scholing waarbij vraaggestuurd 
werken en maatwerk belangrijk zijn, maar het onderwijs 
wordt gekarakteriseerd als een diplomafabriek. Een an-
der belangrijk knelpunt is het gebrek aan wendbaarheid 
van de onderwijsinstellingen. Ook al willen zij inspelen op 
die veranderende vraag, het lukt maar mondjesmaat om 
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dat organisatorisch vorm te geven: ‘Op het moment dat 
een keuzedeel ingevoegd moet worden in een opleiding 
duurt dat lang. Dat is een andere belevingswereld en 
ander tempo dan bij bedrijven. Commerciële onderwijs-
aanbieders doen dat sneller, maar zijn vaak te duur’. Het 
oppakken van LLO door publieke onderwijsorganisaties 
vraagt om meer capaciteit, en om een andere denkwijze, 
een andere aanpak en dus ook om anders denkenden die 
binnen de instellingen dit vraagstuk oppakken. Verder is 
de wetgeving en financiering een probleem waardoor het 
lastig is om te investeren in innovatie. De vertegenwoor-
digers van de private LLO-aanbieders herkennen dit laat-
ste knelpunt niet. 

Urgentiegevoel en korte termijn focus werknemers en 
werkgevers
Vervolgens verwijzen de respondenten naar knelpunten 
bij werknemers en bij werkgevers. Op individueel c.q. 
werknemersniveau is het ontbreken van een urgentiege-
voel de grootste bottleneck: ‘De grootste uitdaging is het 
eigen initiatief en de bewustwording op individueel ni-
veau dat LLO belangrijk is’. Ook het geen tijd en prioriteit 
geven aan duurzame ontwikkeling is een probleem. Er 
zou geïnvesteerd moeten worden in een marketingcam-
pagne om werkenden meer te verleiden daadwerkelijk 
stappen te zetten tot ontwikkeling en scholing. 
De werkgevers zijn volgens de geïnterviewden teveel op 
de korte termijn gericht. Bedrijven met vacatures zijn ge-

richt op het aantrekken van mensen met de juiste papie-
ren, en niet op het aanbieden van omscholingsfaciliteiten 
voor mensen die wel geschikt zijn maar geen passende 
diploma’s hebben. Voor het zittende personeel is er wel 
bereidheid om te investeren in de ontwikkeling, maar 
dan gericht op de inzetbaarheid van medewerkers voor 
de eigen organisatie of sector. Een lange termijn focus op 
duurzame ontwikkeling t.b.v. een loopbaan of gericht op 
omscholing naar een andere sector vindt weinig gehoor 
bij de werkgevers, zo ervaren de geïnterviewden. Een 
paar mensen wijzen op het gebrek aan aandacht voor 
informeel leren in organisaties, zoals de organisatie van 
het werk gericht op ontwikkeling en de begeleiding op 
de werkvloer.

Fragmentatie
Daarnaast wordt de fragmentatie en verkokering als een 
probleem gezien. Dit zit op verschillende vlakken. Frag-
mentatie in het aanbod aan LLO-activiteiten voor een 
diversiteit aan werknemersgroepen en door een verschei-
denheid aan aanbieders. Fragmentatie in de financiering 
van LLO. Fragmentatie in intermediairs die een rol spelen 
in het LLO-aanbod en de toeleiding daarnaar toe. De 
fragmentatie leidt ertoe dat het individu en de werkge-
ver van het kastje naar de muur gestuurd, maar ook de 
stakeholders binnen de arbeidsmarktregio’s zelf: ‘Het 
grootste probleem is: ‘kan ik het geregeld krijgen’. In elke 
stap en bij elke actor doet een nieuw probleem zich voor’. 
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Het ontschotten en het bouwen van de voortent, zoals 
Wilthagen (2020) dat omschrijft, vindt veel gehoor bij de 
respondenten.  

De vele met elkaar verweven deelproblemen
Tenslotte benoemt men de complexiteit van LLO, met de 
vele deelproblemen, als een knelpunt. Elke doelgroep op 
de arbeidsmarkt, elke sector en elke onderwijsvorm heeft 
zijn eigen vraagstukken. Daarbij zit er een spanning op 
korte- versus lange termijn focus, en wat op nationaal 
niveau versus lokaal niveau moet gebeuren. Bovendien 
ontstaat door de coronacrisis en de daaraan gerelateerde 
landelijke en regionale arbeidsmarktaanpak een sterke 
verwevenheid van inspanningen om werkloosheid te ver-
minderen en te voorkomen enerzijds en het stimuleren 
van mensen om zich duurzaam te ontwikkelen middels 
LLO anderzijds. Er wordt opgemerkt dat LLO soms (teveel) 
wordt gezien als de heilige graal, een oplossing voor alle 
problemen en dat dat niet realistisch is en zeker niet op 
de korte termijn. ‘Er gaan vele generaties overheen’, zo 
zegt een van de geïnterviewden. Het is overigens niet 
alleen kommer en kwel. In een aantal gesprekken wordt 
gewezen op de positieve impuls die corona heeft gege-
ven aan LLO: ‘Het zou zo kunnen dat we door de crisis 10 
jaar hebben gewonnen in deze ontwikkeling’.

LLO in de arbeidsmarktregio’s

Heldere agenda ontbreekt
Dat LLO op de strategische agenda staat en moet staan, 
daar twijfelt niemand over. Echter, de vraag of er sprake 
is van een heldere agenda in de regio t.a.v. LLO levert 
weinig positieve reacties op. Er is één regio waar met 
andere betrokkenen een strategische agenda is gemaakt 
en verder is uitgewerkt in speerpunten en acties, en nu 
middels werkgroepen wordt uitgevoerd. In een andere 
regio wordt gezegd dat op het vlak van omscholing er 
een duidelijke agenda is en stappen gezet worden, maar 
op andere thema’s in mindere mate. Over het algemeen 
is er nog geen gezamenlijke LLO-agenda en aanpak in 
de regio, zo ervaren de geïnterviewden. Men worstelt 
met de eerder genoemde complexiteit van het thema en 
de fragmentatie: ‘Hoe kom je van losse projecten naar 
de massa? Wat zijn de hick-ups in omscholing? Het is zo 
ingewikkeld. De politiek denkt te makkelijk. Het is heel 
individueel. Er zit een groot gehalte menselijke maat in, 
dat het daardoor minder maakbaar is’. Men worstelt ook 
met de verschillende agenda’s van de betrokken actoren 
in de regio en het vasthouden aan bestaande werkwij-
zen: ‘Deze crisis dwingt je om over organisaties heen te 
denken, om te kantelen en in trajecten te denken en niet 
meer in silo’s te denken. Nu wordt beseft dat dit moet 
gebeuren, maar het is nog wel iets dat jaren duurt’. Ten-
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slotte zijn veel regio’s merkbaar zoekende in de voor hen 
veranderende opdracht. Eerder waren de arbeidsmarktre-
gio’s voornamelijk aan zet rondom de Participatiewet en 
wet SUWI, gericht op bemiddeling voor werkzoekenden. 
Nu wordt, zo is ook de boodschap vanuit Den Haag, de 
opgave veel groter doordat andere arbeidsmarktvraag-
stukken – de kwantitatieve en kwalitatieve mismatch op 
de arbeidsmarkt en de bijdrage van LLO − ook op het 
bord van de arbeidsmarktregio’s komen te liggen. 

Een gezamenlijk startpunt en inhoudelijke agenda wordt 
belangrijk gevonden, maar ontbreekt in een aantal re-
gio’s: ‘We zouden heel scherp in beeld moeten krijgen 
waarom we samenwerken en wat dat betekent. Je moet 
weten wat je te doen staat’. Het ontbreken van een 
heldere regionale agenda wil niet zeggen dat er niks 
gebeurt. Er is juist een enorme actiegerichtheid, maar 
het gaat vooral om kleinschalige activiteiten met weinig 
onderlinge verbondenheid. Men beaamt dat het belang-
rijk is om aan te sluiten op wat al speelt, en om daarbij 
te werken vanuit een programmatische werking, zoals in 
één van de arbeidsmarktregio’s gebeurt. In verschillende 
gesprekken wordt gewezen om het aanbieden van ge-
zamenlijke diensten vanuit één loket, het zogenaamde 
whitelabel zoals in het mbo-kennispact gebeurt: ‘iedereen 
heeft zijn parels ingezet, en ieder neemt zijn verantwoor-
delijkheid vanuit eigen expertise. Het voordeel is dat je 

elkaar kent, en er is tijd en geld vrijgemaakt om geza-
menlijke projectleiders te faciliteren. Zo verminderen we 
fragmentatie’. 

Regio is juiste schaalniveau voor LLO
Wat is de juiste schaalniveau om LLO op te pakken? Over 
het algemeen zijn de geïnterviewden van mening dat de 
arbeidsmarktregio de juiste schaal is om met meerdere 
stakeholders te werken aan LLO. Ze zijn redelijk overzich-
telijk, hebben doorgaans hun eigen sociaaleconomisch 
profiel en er wordt al vanuit de arbeidsmarktregio’s 
gewerkt aan re-integratie waardoor men elkaar al kent. 
Toch wordt daar meteen aan toegevoegd dat de arbeids-
marktregio’s sociale constructen zijn. Bedacht voor en 
door instituties en dat belanghebbenden in LLO, bedrij-
ven en werkenden, zich niet houden aan deze grenzen. 
Ondernemers maken deel uit van sectoren en die gaan 
over de grenzen van de regio’s heen. Voor werkenden 
wordt vooral verwezen naar de reisafstand tussen huis 
en werk of onderwijs: ‘De reisbereidheid is de schaal 
waar het plaatsvindt. Voor mbo-ers moet je de oplossing 
dichterbij zoeken. Hbo-ers en wo-ers hebben een grote-
re reisbereidheid’. Kortom, de juiste schaalgrootte lijkt 
bepaald te worden door het onderwerp en de doelgroep 
binnen het grotere LLO-thema. Ook de financiën en de 
wensen en eisen van de achterban die men vertegen-
woordigt spelen daarin mee. Dat maakt dat er, volgens de 
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geïnterviewden, geen vaste grenzen zijn aan het werken 
aan LLO in een ecosysteem, maar ook dat het een voort-
durende zoek- en afstemmingstocht is: ‘wat doen je op 
welke schaal? Wat werkt op welke schaal?’. Bovendien, 
is het ook een gegeven dat er veel buiten de eigen regio 
gebeurt, in andere arbeidsregio’s en op landelijk niveau. 
Men pleit voor het leggen van verbindingen tussen de re-
gio’s en daar lijkt een verantwoordelijkheid te liggen voor 
de overheid, zoals de provincie en de landelijke overheid: 
‘Het is landelijk nodig om een aantal zaken te regelen die 
niet regionaal te regelen zijn, zoals financiering in scho-
lingsfondsen en de landelijke samenwerking aan opleidin-
gen. In de regio kun je hiervoor consortia bouwen. Ook al 
moet iedere regio zelf de broek op houden, je bent toch 
ook met elkaar verbonden. Je kunt ook leren van elkaar.’ 

Actoren
De belangrijkste actoren in LLO zijn: werkenden (incl. 
werkzoekenden), werkgevers, overheid en onderwijs-
instellingen. Dit lijkt eenvoudig, maar in het regionale 
ecosysteem worden zij vertegenwoordigd door een breed 
scala aan organisaties, zo blijkt uit de interviews. 

Individuele werkenden en werkgevers zijn volgens de 
geïnterviewden de belangrijkste eindgebruikers zijn 
van LLO, en in de arbeidsmarktregio’s worden zij verte-
genwoordigd door de vakbonden enerzijds, en door de 

werkgeversorganisaties anderzijds. De werknemersverte-
genwoordigers lijken in de arbeidsmarktregio’s in minder 
bestuurlijke overleggremia een plek te hebben dan de 
werkgeversorganisaties, waardoor het lastiger wordt om 
de stem van de werkende overal door te laten klinken. De 
werkgeversorganisaties worden in Noord-Brabant verte-
genwoordigd door de regionale vno-ncw medewerkers, 
en door regionaal georganiseerde branchewerkgevers-
verenigingen (o.a. in de zorg en metaalindustrie). Echter, 
niet alle brancheverenigingen hebben regionale afde-
lingen en opereren vooral landelijk. Vno-ncw zit, net als 
de vakbonden, in regionale arbeidsmarktregiobesturen 
(het werkbedrijf), maar de regionale branchewerkgevers-
verenigingen doorgaans niet terwijl die door bedrijven 
mogelijk meer het gezicht vormen voor de branche. Ver-
tegenwoordigers van werkgevers en werknemers teza-
men zijn ook actief binnen de sectorale O&O fondsen die 
opleiding en ontwikkeling in de eigen sector faciliteren, 
echter ook deze opereren veelal niet op regionaal niveau. 
In dat verband wordt ook gewezen naar cao-afspraken 
over leren en ontwikkelen. Bínnen organisaties zijn de 
OR en de HR-afdelingen nog belangrijke actoren in LLO, 
echter zij worden zelden op die manier ingezet, ook niet 
in de uitvoering van LLO. 

Wat betreft de overheid wordt vooral gewezen naar 
gemeenten, hoewel daarbinnen – afhankelijk van de 
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doelgroep en het vraagstuk – weer verschillende afdelin-
gen bij LLO betrokken zijn (uit het economische, sociale 
of onderwijsdomein).  De gemeenten zitten, net als de 
werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers, in de 
lokale arbeidsmarktbesturen. Op een wat hoger aggrega-
tieniveau denkt men ook aan de provincie en de lande-
lijke overheid als actoren in LLO, maar in de randen van 
het regionale ecosysteem of op afstand. Overigens wordt 
ook hier gezegd dat de centrale overheid meer regie 
mag nemen: ‘De arbeidsmarkt en LLO, het is niet aan de 
markt. De overheid moet er duidelijker beleid op maken 
in plaats van versnipperd zakken met geld verdelen. Dan 
krijg je weer te maken met belangen. Er moet leiderschap 
komen op dit thema’. In het publieke domein zijn verder 
ook verschillende ‘intermediairs’ actief. Actoren die pro-
beren LLO in de regio op gang te brengen en die – op 
lokaal of individueel niveau – bedrijven, werknemers en 
onderwijsinstellingen aan elkaar te verbinden in de bege-
leiding van werk-naar-werk of van uitkering naar werk, 
zoals het UWV, het Leerwerkloket, de werkservicepunten, 
Brainport Development en initiatieven als de Buiten-
boordmotor.

Het onderwijs is volgens de geïnterviewden een sleutel-
partner in het LLO ecosysteem: ‘Het onderwijs heeft een 
smeeroliefunctie’. Door velen wordt het onderwijs, samen 
met de werkgevers, gezien als de ‘producent’ van oplei-

dings- en ontwikkelmogelijkheden. Tegelijkertijd wordt 
opgemerkt dat zij nog te beperkt betrokken zijn in het 
regionale LLO-overleg op bestuurlijk niveau. Wat betreft 
het onderwijs wordt in eerste instantie vooral gedacht 
aan en gesproken met het publieke onderwijs, en met 
name het mbo. Dat komt omdat er in de meeste regio’s 
het aantal mbo-opgeleiden het hoogst is en men ook 
daar de meeste problemen voorziet. Het overleg met het 
hbo is startende. Bestuurders van het hoger onderwijs 
zijn inmiddels wel vertegenwoordigd in overleggen op 
provinciaal niveau, zoals in de SER Brabant en in PACT 
Brabant. Het basis- en voorgezet onderwijs is nauwelijks 
betrokken, ondanks de eerdere opmerking dat LLO al 
van kinds af aan een plek moet krijgen. Er is op regionaal 
niveau geen of nauwelijks contact met private aanbieders 
van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, hoe-
wel wel wordt erkend dat zij een rol in LLO hebben. Het 
onderwijs in het algemeen, maar de private aanbieders 
in het bijzonder, worden in het ecosysteem vooral nog 
ingezet op basis van een klant-leverancier relatie gericht 
op het leveren van een ontwikkelaanbod. 

Centrum, periferie en agency
Gevraagd is of er één actor dominant is, en in het cen-
trum van het ecosysteem zit. Over het algemeen ziet men 
dat niet zo. Als het gaat om macht of positie dan lijken 
de ‘grote jongens’ meer invloed te hebben of dat naar 
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zich toe te trekken: de grote bedrijven, de grote onder-
wijsinstellingen, ‘de organisatie met de dikste portemon-
nee op een specifiek vraagstuk’. Uit de gesprekken komt 
echter wel naar voren dat het belang en de positie van de 
centrumgemeenten in de arbeidsmarktregio’s toeneemt, 
ook omdat die vanuit het landelijke uitrol van de rijks-
maatregelen m.b.t. LLO en de coronacrisis een regierol 
toegedicht krijgen. Draagvlak en rekening houden met 
de wensen van andere deelnemers, wordt door de cen-
trumgemeenten zelf als heel belangrijk gezien, ook al ligt 
wettelijk – althans voor de Participatiewet en SUWI en 
dat vormt toch voor de regio’s de basis van de samenwer-
king − de regierol bij de centrumgemeenten: ‘Beslissingen 
worden tot nu toe wel in samenspraak genomen. Je moet 
vanuit draagvlak beslissingen nemen. Het wordt zeker 
complexer, maar we zijn er nog niet in vastgelopen.’ Er 
lijkt dus een breed centrum te zijn waarin vooral de ge-
meenten en de publieke ‘intermediairs’ actief zijn. Men 
merkt op dat het onderwijs, de sectoren en de O&O-fond-
sen, (vertegenwoordiging van) het mkb, en de werkenden 
c.q. vakbonden daarentegen te weinig worden betrokken 
en voor het thema LLO vooralsnog in de periferie van het 
regionale ecosysteem zitten.

Op de vraag of bepaalde actoren gemist worden, wordt 
in veel gesprekken direct gezegd dat het al teveel acto-
ren zijn. ‘De vraag is hoe je ervoor zorgt dat iedereen 

die aan tafel moet zitten ook dat doet’, aldus een van 
de geïnterviewden. Omdat de opdracht van de arbeids-
marktregio’s en daarbinnen de gemeenten groter wordt 
dan louter het uitvoering geven aan Participatiewet, is 
het zoeken naar welke andere partners zeggenschap 
hebben: ’Nu er taken en partners bijkomen wordt het 
gesprek gevoerd over: ‘wie is stemgerechtigd en waar 
stemmen we over’. Dat is niet bij wet geregeld, het is echt 
een netwerksamenwerking’. Een aantal geïnterviewden 
ervaart dat sommige partners in de regio’s niet zo open 
staan voor nieuwe toetreders, en helemaal niet voor het 
geven van zeggenschap aan deze actoren. In één van de 
regio’s wordt gewerkt met een regiegroep met daarin 
een beperkt aantal actoren, die ook opgeroepen worden 
om anderen binnen ‘de kolom’ te informeren en te verte-
genwoordigen (zoals bijv. de MBO-instellingen nu al doen 
in mbo-kennispact). Onder de regiegroep opereren een 
aantal werkgroepen waarin ruimte is voor een bredere 
vertegenwoordiging. Elkaar willen vertegenwoordigen 
aan de bestuurlijke tafel is een aandachtspunt, zo tonen 
de gesprekken aan. 

De onderlinge relaties en samenwerking in het 
regionale ecosysteem
In vijf gesprekken met regionale stakeholders is een eigen 
definitie van een ecosysteem gegeven. De eerder be-
sproken kenmerken als heterogeniteit aan actoren, sa-
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menwerking en elkaars krachten gebruiken, vertrouwen, 
elkaar kennen en een balans vinden tussen collectieve 
c.q. maatschappelijke en individuele belangen worden 
ook door de respondenten genoemd. Impact hebben is 
belangrijk: ‘Een ecosysteem is groot genoeg om impact 
te hebben en klein genoeg om het te organiseren’. De 
heterogeniteit aan actoren is duidelijk, maar wat komt er 
van de andere aspecten terecht? Daar gaan we hieronder 
verder op in.

Wederzijdse afhankelijkheid
Over het algemeen beseffen alle geïnterviewden dat de 
stakeholders in de regio dat zij wederzijds van elkaar 
afhankelijk zijn in de ontwikkeling en uitvoeren van LLO 
in de regio. Echter, dat wil niet zeggen dat er ook daad-
werkelijk vanuit die gedachte wordt samengewerkt: ‘Ja, 
we zijn van elkaar afhankelijk, maar samenwerken is 
moeilijk. Het gaat niet met iedereen even makkelijk. Dat 
heeft ook te maken met de veranderingsbereidheid. We 
hebben elkaar nog niet helemaal gevonden, maar we zijn 
wel op weg’. De belemmeringen liggen in het een verko-
kerd eigenaarschap, de geringe veranderingsbereidheid 
en het vasthouden aan de eigen identiteit, het terugval-
len in oude structuren en rollen, het onvoldoende benut-
ten van elkaars kennis en expertise en de angst op elkaars 
gebied te komen. ‘Het systeem is altijd zo zwak als zijn 
zwakste schakel. Zwak is de wederzijdse afhankelijkheid. 
Hoe meer men dat inziet en bereid zijn daarnaar te ge-

dragen, des te beter het gaat worden. Dat kan niet afge-
dwongen worden door geld’. Ook lijkt er nog behoorlijk 
wat onderlinge concurrentie te worden gevoeld. Men 
wijst vooral op spanningen in de onderwijskolom, en met 
name tussen private en publieke onderwijsinstellingen 
terwijl samenwerking tussen deze twee actoren cruciaal is 
voor LLO: ‘Door de concurrentie is er soms ook geen open 
gesprek. Dan houdt men de kaarten tegen de borst.’ Ove-
rigens wordt ook enkele keren gezegd dat onder bedrij-
ven sprake is van concurrentie, omdat men niet bereid is 
medewerkers ten ontwikkelen ten behoeve van andere 
werkgevers.

Eigen rol 
In de interviews valt op dat de geïnterviewden werk-
zaam bij een gemeente of ‘publieke intermediair’ in de 
actiestand zitten en zichzelf en hun organisatie de rol 
toedichten van aanjager of aanvoerder, stimuleren, in-
spireren en doen, en in het verbinden van stakeholders 
in de regio. Het is juist ook deze groep die aangeeft dat 
zij merken dat hun organisatie en de rol die zij vervullen 
verandert, en zoekende zijn naar een passende rol: ‘We 
moeten niet verantwoordelijk zijn voor LLO in de hele 
regio, maar er zijn zoveel partijen dat het ook een zoek-
tocht is. We doen mee in die zoektocht. Op omscholen 
kunnen we ook echt wat doen, ook in de organisatorische 
en coördinerende kant. Maar op de andere onderwerpen 
denken we daar over na’. De vertegenwoordigers van 
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werkgeversorganisaties benoemen zichzelf vooral als lob-
byist en spreekbuis namens de achterban, en vinden dat 
zij een belangrijke taak hebben in het activeren van de 
achterban. De vertegenwoordigers van het onderwijs zien 
zichzelf vooral als aanbieder van onderwijs en leermoge-
lijkheden, waarbij de geïnterviewden van private onder-
wijsinstellingen zichzelf ook zien als innovators, door hun 
vernieuwde aanbod. Zij zouden ook graag vanuit deze 
expertise eerder meedenken over de implementatie van 
LLO-activiteiten, vinden dat zij nog onvoldoende worden 
erkend als volwaardige gesprekspartner. 

Samenwerking
Ondanks alle kritische geluiden zien de meeste geïnter-
viewden dat de samenwerking in de regio verbetert: 
‘We zijn op weg. De meerderheid is op zoek naar een 
opleiding, en de minderheid naar een goede baan. Dat is 
een goede ontwikkeling. De coronacrisis laat de urgentie 
voelen’. De corona-crisis wordt wederom genoemd als 
belangrijke aanjager. Ook helpt het dat het nu concreter 
wordt, ook al wringt en schuurt het soms daarbij: ’Eerst 
was men het hoog over met elkaar eens, maar gebeurde 
het we in de praktijk niks deden. Nu wordt het heel con-
creet op casuïstiek niveau, en zit er ook meer spanning 
op. Je leert elkaar beter kennen. Je moet dan wel. Laat 
het doen lekker aan anderen over, niet aan de beleids-
markers’. 

Doorwerking
In driekwart van de gesprekken werd gesproken over 
de doorwerking van de afspraken aan de bestuurlijke 
overlegtafel naar en naar de achterban die men verte-
genwoordigt en naar de eigen organisatie. De afspraken 
moeten immers ook uitgevoerd worden. Dat gaat bij som-
mige actoren wel goed en bij anderen niet, en is daarmee 
een punt van aandacht volgens de geïnterviewden: ‘Op 
betrekkingsniveau zit je soms echt te zoeken naar wat 
op bestuurlijk niveau is afgesproken, en wat de beleving 
daarvan in de organisatie is. Dat is af en toe wel een on-
derwerp van gesprek’. 

De doorwerking blijkt vooral te leunen op mensenwerk. 
Alle eerder genoemde stakeholders worden in de regio 
vertegenwoordigd door individuele personen. Er is in de 
gesprekken een aantal keer gesproken over welke ken-
merken deze personen moeten beschikken om de eigen 
rol goed te vervullen. Voor de betrokkenen op bestuur-
lijk niveau geldt dat het belangrijk is om visionaire en 
vooruitstrevende bestuurders aan tafel te hebben zitten, 
die zich persoonlijk betrokken voelen bij het thema en 
in staat zijn om met de anderen iets op te bouwen. De 
persoonlijke drive en geestdrift is ook voor de laag daar-
onder belangrijk, maar als het om de uitvoering gaat is 
men ook gebaat bij mensen die kunnen doorpakken en 
bekend zijn met de wereld van publiek-private samen-
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werking op het vlak van onderwijs en arbeidsmarkt. Op 
uitvoeringsniveau is de capaciteit tevens een aandachts-
punt: er moeten genoeg mensen in de daadwerkelijke 
uitvoering beschikbaar. ‘Loopvermogen’, wordt dat in één 
van de expertgesprekken genoemd. Het is lastig om te 
werken met steeds wisselende personen en met zzp-ers 
die als programmamanagers ingehuurd worden, omdat 
daardoor elke keer opnieuw gewerkt moet worden aan 
het delen van de visie op LLO, de plannen, etc. 

Sterke en zwakke kanten van het regionale ecoysteem
Op de vraag wat een regionaal LLO-ecosysteem sterk of 
zwak maakt, wordt, passend bij de eerder genoemde 
knelpunten, een variëteit aan antwoorden gegeven. Het 
is afhankelijk van de mensen, de korte lijnen, transpa-
rantie, etc. Toch valt een tweetal reacties op. Allereerst 
wordt vaak verwezen naar het belang van de wederzijdse 
afhankelijkheid en het opheffen van de eigen identiteit 
in de dienstverlening aan werkenden en werkgevers: ‘Het 
is complex. Het is lastig. Niet de visie, die delen we wel. 
Maar de institutionele belangen die bij iedereen een rol 
spelen, maakt de uitvoering soms wel lastig en complex. 
Een oplossing zou zijn om een samenwerkingsverband 
te starten onder een ‘whitelabel’ en daaronder regiona-
le dienstverlening en budget voor te organiseren’. Ten 
tweede is een structurele borging belangrijk: in structure-
le budgetten voor LLO, in het vastleggen van samenwer-
kingsafspraken, in het borgen in overleggen op meerdere 

niveaus, en in het opstarten van activiteiten met de po-
tentie tot opschaling. 
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6. Conclusie

Het doel van het project was om de mogelijkheden van 
de ecosysteembenadering voor LLO te verkennen, en om 
de belangrijkste condities en kenmerken van een effec-
tief LLO systeem te identificeren. De verkenning in dit 
onderzoek laat zien dat de belangrijkste conditie om te 
samen te werken in een ecosysteem – een complexe, on-
voorspelbare en dynamische omgeving – zeker voor het 
LLO-vraagstuk aanwezig is. De verschillende doelgroepen 
en aanbieders van LLO-maatregelen en activiteiten, de 
gelaagdheid in de knelpunten en acties (nationaal-regio-
naal; sectoraal-regionaal; etc.) en de heterogeniteit aan 
actoren laten zien dat er niet één oplossing is en dat een 
lineaire samenwerking onwerkbaar is. Vereende krachten 
zijn nodig om de spanningen op de arbeidsmarkt, de eer-
der genoemde kwantitatieve en kwalitatieve mismatch 
op de arbeidsmarkt, te verminderen en ervoor te zorgen 
dat iedereen op de arbeidsmarkt tot zijn recht komt en 
op zijn plek zit.  

In dit onderzoek hebben we gekeken naar de mogelijk-
heden voor een regionaal LLO-ecosysteem. De arbeids-
marktregio is vooral een praktische grens: actoren kennen 
elkaar en het is bereisbaar voor werkenden. Echter, de 
arbeidsmarktregio is niet in alle gevallen de juiste schaal. 
Economische bedrijvigheid en sociale zekerheid overstijgt 

de grenzen van de arbeidsmarktregio, en toch wordt ver-
wacht dat veel rijksmaatregelen m.b.t. corona en LLO bin-
nen die beperkende grenzen van de arbeidsmarktregio’s 
worden opgepakt (SER 2019a). Bovendien, is de huidige 
LLO-aanpak wel echt regionaal? Het rijk is erg bepalend 
in het ontwikkelen van beleidsmaatregelen en toewijzen 
van middelen, en legt vervolgens de uitvoering ervan 
neer in de regio’s. Daar wordt de handschoen opgepakt, 
maar worstelt men met de regionale agency vanwege 
de afwezigheid van duidelijke gestelde kaders en wette-
lijke bevoegdheden. Er is duidelijke behoefte aan meer 
landelijke regie en duidelijkheid. Dat roept ook de vraag 
op of er wel voldoende nagedacht is over de functie en 
meerwaarde van een regionale LLO-aanpak en of dan de 
arbeidsmarktregio’s de best passende schaal zijn.

Op basis van het onderzoek kunnen we geen uitspraken 
doen over de condities en kenmerken van een effectief 
LLO-ecosysteem. Er is volgens de respondenten verbete-
ring zichtbaar, maar ook is er nog een lange weg te gaan 
in de samenwerking. Wel kunnen we aangeven in welke 
mate de samenwerking in de regio m.b.t. LLO voldoet 
aan de kenmerken van een ecosysteembenadering. Juist 
op één van de cruciale kenmerken van de ecosysteembe-
nadering – werken vanuit wederzijdse afhankelijkheid 
– verloopt het stroef. De geïnterviewden zien allen in dat 
er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid, maar de 
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regio’s slagen er nog te weinig in om daar concreet en 
daadwerkelijk invulling aan te geven waardoor er beleids- 
en uitvoeringsconcurrentie ontstaat. De vraag is echter 
of fragmentatie in het aanbod van LLO-activiteiten het 
probleem is. De grote fragmentatie in het aantal aanbie-
ders die vasthouden aan hun eigenheid lijkt een grotere 
belemmering te zijn. Wat dat betreft is ‘de voortent’ van 
Wilthagen (2020) een oplossing die past bij een ecosys-
teembenadering, maar deze staat of valt met hoe er in de 
backoffice met elkaar wordt samengewerkt. In een eco-
systeem heeft iedere actor heeft daarin een eigen plek, 
een rol en waarde. Op dit moment wordt dat onderling 
nog wel eens betwist en is het de vraag of je mee mag 
beslissen of alleen als leverancier mag meedoen. Boven-
dien betekent een gezamenlijke voortent dat een ieders 
bijdrage voor de buitenwereld niet zichtbaar is, omdat 
het aanbod van het collectief belangrijker is. Het aan-
bieden van ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden 
onder een whitelabel lijkt meerdere geïnterviewden aan 
te spreken.

Wat betreft de actoren is het ten tweede opvallend dat 
drie van de vier cruciale actoren – overigens tevens de ac-
toren waar de belangrijkste knelpunten m.b.t. LLO zitten 
– meer in de periferie van het regionale LLO-ecosysteem 
zitten en tevens minder bestuurlijke zeggenschap (agen-
cy) hebben (en/of nemen): het onderwijs, de werkgevers 

en de werknemersvertegenwoordiging. Dit komt doordat 
in de regio het LLO-vraagstuk, samen met alle andere 
arbeidsmarktvraagstukken, opgepakt wordt vanuit de 
stakeholders die eerst een wettelijke rol en bevoegdheid 
hadden in de begeleiding en ondersteuning van werklo-
zen (gemeenten, UWV’s, etc.). De opgave en ambities in 
de regio worden groter (zie ook Dingemans et al., 2021), 
en daarmee wordt het ook belangrijk om met andere 
actoren aan die nieuwe opgaven te werken. Echter, de 
meeste invloed blijft momenteel liggen bij de gemeen-
ten en de actoren die een essentiële rol spelen in die 
nieuwe LLO-opgave worden niet automatisch gevraagd 
om aan tafel te zitten en mee te beslissen. Dat gebeurt 
maar mondjesmaat; het regionale LLO-ecosysteem is een 
redelijk gesloten systeem met de neiging om het aantal 
actoren in het ecosysteem beperkt te houden. Dat kan 
voor het centrum van het ecosysteem gelden, maar hoeft 
niet de norm te zijn voor de periferie. De vraag is immers 
of iedereen met iedereen moet samenwerken, onder de 
begeleiding van één key actor. De ecosysteemtheorie stelt 
dat je in het complexe netwerk van actoren niet richt op 
het grote netwerk, maar je vooral richt op de samenwer-
king met actoren in jouw specifieke niche. En aangezien 
die weer met anderen samenwerken, ontstaat op die ma-
nier weer de verbinding met andere onderdelen van het 
ecosysteem. Dat maakt samenwerking in een ecosysteem 
vervolgens weer behapbaar. Overigens proberen de cen-
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trumgemeenten in het LLO-ecosysteem wel vanuit een rol 
als ‘arrangeur’ te komen tot afstemming en in een enkel 
geval ook tot een heldere, gezamenlijk gedefinieerde 
agenda met daar onderliggende acties. 

Bovendien, de veelbesproken problemen in de wendbaar-
heid en het aanbod van de onderwijsinstellingen lijken 
vooral het probleem te zijn van het onderwijs en niet een 
gezamenlijk probleem waarbij andere stakeholders een 
rol kunnen spelen in het oplossen ervan. De mogelijke 
onderlinge concurrentie in de onderwijskolom hoeft geen 
probleem te zijn, aangezien coopetition een gegeven is 
in een ecosysteem. Een ander knelpunt betreft de door-
werking. De ecosysteembenadering gaat er vanuit dat 
samenwerking in een ecosysteem impact heeft op de be-
drijfsvoering van elke betrokken actor. Hoewel er wordt 
opgemerkt dat men ervaart dat de rol van de organisatie 
verandert, is de doorwerking naar de eigen organisaties 
en de eigen achterban nog beperkt. Wil de regio echt een 
volgende stap zetten m.b.t. LLO dan is het belangrijk aan-
dacht te besteden aan de systematische doorwerking. 
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7. Aanbevelingen 

Aanbevelingen aan de arbeidsmarktregio’s
De conclusie op basis van dit verkennende onderzoek 
is dat een ecosysteembenadering passend kan zijn voor 
de samenwerking op LLO in de regio, maar dat er mo-
menteel niet gewerkt wordt conform de belangrijkste 
kenmerken van de ecosysteembenadering. Vooral de 
wederzijdse afhankelijkheid, de agency van cruciale stake-
holders en de doorwerking in de eigen organisatie en de 
achterban verdienen aandacht. Hier ligt een belangrijke 
taak voor de arbeidsmarktregio’s zelf. Het opstellen van 
een regionaal human capital agenda zou een belang-
rijk startpunt kunnen zijn, waarbij voor de verschillende 
ambities en opgaven (begeleiding mensen met een ach-
terstand op de arbeidsmarkt, begeleiding mobiliteit om 
werkloosheid te voorkomen, bevorderen duurzame in-
zetbaarheid middels LLO (Dingemans et al., 2021) wordt 
bepaald wat het belangrijkste doel en actieagenda is, en 
wie daarbij welke rol en inbreng heeft (zie ook figuur 1 
voor de vragen die dan vanuit het ecosysteem perspectief 
aandacht verdienen). Gezien het accent op leren en ont-
wikkelen in LLO is het essentieel dat het onderwijs vanaf 
het begin betrokken en aan zet is. Overigens is het hierbij 
ook raadzaam om de definiëring van LLO onder de loep 
te nemen en te bezien of de dominante individualistische 
en neo-liberale benadering van LLO op regionaal niveau 
verbreding behoeft.

Vervolgens is het de vraag hoe - in het belang van de 
burgers en bedrijven in de arbeidsmarktregio – iedere 
regionale actor vanuit zijn eigen expertise en kwaliteiten 
een bijdrage kan leveren en hoe actoren elkaar daarin 
kunnen helpen. Ook hierbij weer zorgend dat én werkge-
vers én werknemers én onderwijs meebeslissen en een rol 
hebben, omdat alleen dan de knelpunten bij deze acto-
ren adequaat opgepakt kunnen worden. 

Tenslotte is het zorg om bij alle activiteiten binnen de 
human capital agenda na te denken over opschaling en 
zorgvuldige doorwerking naar de achterban, d.w.z. de 
bedrijven, werkenden en opleiders in de regio, en alleen 
die activiteiten te selecteren die dat mogelijk maken. Dat 
kan alleen door deze cruciale actoren ook echt ruimte te 
geven om te spreken over hun behoeften en daadwerke-
lijke zeggenschap te geven in de beleidsontwikkeling en 
–uitvoering.

Aanbevelingen aan de Provincie Noord-Brabant
De rol van de provincie zou kunnen zijn om de regio’s aan 
elkaar te verbinden. Niet zozeer op inhoud, maar vooral 
in het bieden van een platform voor gezamenlijk overleg 
van de programmamanagers LLO/ arbeidsmarkt waarin 
wordt geleerd van elkaars werkwijzen en voor- en nade-
len daarvan. Elke regio vraagt vanwege het ‘regionale 
dna’ om een eigen aanpak, maar dat wil niet zeggen dat 
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geleerd kan worden van andermans lessen. Bovendien 
biedt een bovenregionaal LLO/arbeidsmarkt overleg ook 
inzicht in zaken die op provinciaal niveau spelen en gefa-
ciliteerd kunnen worden, bijvoorbeeld door de provincie 
zelf. 

Tevens kan de provincie een rol spelen in de schakel 
tussen regionaal en nationaal niveau en thema’s op de 
landelijke agenda zetten, zoals is gebeurd bij Brabant-
Leert. Eén van die thema’s betreft de problematieken die 
het onderwijs ervaart. Dit vraagt landelijke en provinciale 
aandacht en ondersteuning. Dat geldt ook voor het hel-
der krijgen van de verantwoordelijkheden en bevoegdhe-
den met betrekking tot LLO.
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