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Op 12 oktober 2017 vond in het Huis van de Stad 
Gouda een conferentie plaats over de aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Wethouder 
Jan-Willem van Gelder benadrukte bij de opening 
van de conferentie de urgentie van dit thema. In 
sommige sectoren dreigt een oververhitting van de 
arbeidsmarkt. Dat zorgt ervoor dat bedrijven zich 
vragen moeten stellen als: heb ik er vertrouwen in 
dat ik in de toekomst voldoende goed personeel 
zal hebben? Wat kan ik daar nu al aan doen? Hoe 
 onderhoud ik contact met onderwijsinstellingen, 
zodat ik zicht heb op toekomstig talent? Investeer 
ik in de relatie met toekomstig personeel, door 
stageplaatsen aan te bieden en het bedrijf te laten 
erkennen als leerwerkbedrijf? 

Daarnaast signaleerde Van Gelder een mismatch 
op de arbeidsmarkt. Volledige werkgelegenheid lijkt 
haalbaar in 2018. Hoe kan het dan dat sommige 
mensen toch niet aan het werk komen, terwijl ze wel 
willen en kunnen? Verschillende initiatieven helpen 
om deze mensen weer aan het werk te laten gaan, 
zodat hun talent niet verloren gaat. Daarbij kan wor-
den gedacht aan een opleidingstraject dat recent is 

Gouda Werkt!
Gouda Werkt! is een initiatief van Gouda Onder-
neemt en de gemeente Gouda. Het is een lokaal on-
line vacatureplatform voor Gouda en directe omge-
ving. Bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden en 
hun vacatures opgeven, zo vertelde Ben Breedveld 
van Gouda Werkt! Al meer dan honderd bedrijven 
hebben zich aangemeld en tientallen vacatures zijn 
geplaatst. Daarmee is duidelijk dat de site voorziet 
in een behoefte. Ook stages worden op de website 
vermeld. Publiciteit voor het platform wordt gege-
nereerd in winkels, in de media en op social media. 
Meer informatie staat op www.gouda-werkt.nl. 

mboRijnland
Ad van Dijk van mboRijnland gaf een toelichting 
op de nieuwe naam van de school (voorheen ID 
college) die door de fusie met ROC Leiden tot stand 
is gekomen. Twee initiatieven werden met name 
belicht:
1) School@Work, een entreeopleiding op maat in 

samenwerking met Promen voor jongeren in een 
kwetsbare positie, die toeleidt naar werk in de 
logistiek, horeca of zorg. 

2) Start up 1- 2 met het Groene Hart Ziekenhuis. 
Leerlingen worden in een werkomgeving opge-
leid en begeleid om zich te ontwikkelen tot een 
gemotiveerde werknemer. Dit initiatief richt zich 
op niveau 1 en 2 van het middelbaar beroeps-
onderwijs. 

Bedrijvenparticipatie is essentieel voor het succes 
van deze vormen van hybride leren in de praktijk, zo 
gaf Ad van Dijk aan. 

Techniekpunt Gouda
Techniekpunt Gouda is een onderdeel van de Brede 
School en wordt gefinancierd uit het Ondernemers-
fonds Gouda en door de gemeente Gouda. Birgit 
Groothuis van Techniekpunt Gouda vertelde over 
de initiatieven die zijn genomen om leerlingen in het 
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs te inte-
resseren voor techniek en ICT. Kinderen zijn nieuws-
gierig en geïnteresseerd in gastlessen, leerkisten en 
bedrijfsbezoeken. Meer informatie staat op  
 www.technet.nu/kringen/236/techniekpunt-gouda. 

Introductie Pitches

Lezing
Adri Pijnenburg van Techniekscouting

ontwikkeld met Centric, maar ook aan Social Return 
on Investment, waarbij een deel van een aanneem-
wsom wordt besteed om mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt werkervaring te laten opdoen. 
De resultaten van deze initiatieven zijn positief en 
vragen navolging in andere sectoren. 
Maar op de langere termijn is meer nodig. Daarom 
is de gemeente Gouda samen met Gouda On-
derneemt! betrokken bij de komst van Supinfo IT 
university naar de stad. 

Natuurlijk blijven er vragen te over. Wat gaat verder-
gaande automatisering en robotisering ons nog 
brengen? Krijgen we straks allemaal meer vrije tijd 
of komen er andere banen bij? Doen we genoeg aan 
het aantrekken van nieuwe bedrijven en stimuleren 
van start-ups? Geven we genoeg aandacht aan in-
novatie? De antwoorden op deze en andere vragen 
moeten we met elkaar formuleren. Met onderne-
mers, overheid en onderwijs. En niet alleen binnen 
Gouda, maar ook binnen de regio. Daarom was het 
goed te zien dat ook wethouders van buurgemeen-
ten vertegenwoordigd waren bij de conferentie op 
12 oktober. 

Adri Pijnenburg gaf een lezing over instroom en 
binding van personeel in de technische sector. Als 
het bij profielkeuze op de scholen voor voortgezet 
 onderwijs fout gaat en kinderen daar niet kiezen 
voor techniek, bouw of elektro, dan droogt de 
instroom voor de mbo-opleidingen op. Dit speelt 
bijvoorbeeld al bij de voertuigentechniek, met als 
gevolg dat opleidingen sluiten. Maar wie voert hier 
nu eigenlijk de regie op? Adri pleit voor een rol voor 
gemeenten. Alle drie O’s (ondernemers, onderwijs 
en overheid) zijn nodig, maar de overheid is onaf-
hankelijk en heeft het overzicht. 

Praktijk en onderwijs moeten samen optrekken om 
leerlingen op te leiden die de technische vaardig-
heden en de soft skills hebben om goed inzetbaar te 
kunnen zijn. In Veghel is al een uitzendbureau voor 
robots opgericht. Met welke vaardigheden kunnen 
de mensen zich van robots onderscheiden en hoe 
draag je die vaardigheden over? Dat gaat volgens 
Adri het beste in de praktijk met directe feedback in 
een zogenaamde hybride leervorm. Hierin worden 
onderwijsdossiers opgesplitst in delen die aangebo-
den worden op het vmbo, delen die worden aan-
geboden op het mbo en onderdelen die het best in 
een praktijksituatie in een bedrijf aangeleerd wor-
den. Adri deed de oproep om jongeren zich te laten 
ontwikkelen naar een zogenaamd T-profiel: een 
basis van 21e-eeuwse vaardigheden en een ligger 
van vakkennis. Verder hoopt hij dat bedrijven de 
deur openzetten om de jongeren kansen te bieden 
om positieve ervaringen op te doen. 

Aan Gouda Onderneemt werd gevraagd om een 
reactie op de lezing. Lisette Hogenelst (Fugo Auto-
materialen) gaf aan te zoeken naar verbinding en 
passie bij toekomstige werknemers. Ze ziet een rol 
voor bedrijven om jongeren te helpen. Bijvoorbeeld 
door jongeren de kans te geven sollicitatiegesprek-
ken te oefenen. Nico Voogt (Voogt assurantiën en 
voorzitter Gouda Onderneemt) riep bedrijven op om 
zich te laten erkennen als leerwerkbedrijf. Zo haal je 
jongeren binnen en inspireer je hen. 

http://www.gouda-werkt.nl
http://www.technet.nu/kringen/236/techniekpunt-gouda
https://www.pijnenburgpts.nl/home
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Workshop 1 Meer leren in de praktijk bij 
technische bedrijven

De gemeente Gouda participeert in het Centrum 
voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Tech-
nology. Dat is een regionale samenwerking tussen 
mboRijnland (voorheen ID College) en Da Vinci Col-
lege, werkgevers, koepelorganisaties en gemeen-
ten. Doel is om te komen tot slimme en effectieve 
combinaties van (bestaande en nieuwe) techno-
logieën en ICT. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt 
met leerwerkplaatsen bij bedrijven, de zogenaam-
de satellietlabs, waar buiten de school onderwijs 
wordt gegeven in concrete opdrachten bij bedrijven. 
Leerlingen werken hierin aan concrete problemen 
uit de praktijk. Hierdoor ontstaat een contextrijke 
leeromgeving. Er zijn drie soorten labs: reguliere 
labs, bedrijfslabs en living labs. Voorbeelden zijn de 
Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht, de testruimte 
bij Dare! in Woerden en het project Stevige Stad 
op Slappe Bodem in Gouda. Een voorbeeld van 
een nieuw satellietlab is de samenwerking met het 
 Groene Hart Ziekenhuis. Vraag die centraal staat, 
is hoe technologie de werknemers bij de afdeling 
kindergeneeskunde en geriatrie kan ontzorgen. 
Studenten buigen zich in groepjes over deze vraag. 
Naast technische kennis zijn ook 21e-eeuwse 
vaardigheden nodig om dit type opdrachten goed 
uit te voeren, zoals innoveren, samenwerken, com-
municeren, ondernemend handelen en analytisch 
 vermogen. 
Tijdens de workshop kwam de wens naar voren om 
een fysieke plek in de stad in te richten met aller-
lei techniek en machines, zodat een ‘speelruimte’ 
ontstaat waar kinderen (en volwassenen) met elkaar 
kunnen spelen met techniek. Een ‘Smartlab’ voor 

Workshops

Gouda dus, dat kan werken als een broedplaats 
voor innovatie.

Workshop 2 Stages beter invullen en 
 begeleiden

Scholieren zoeken stages vanuit verschillende 
opleidingen, op verschillende niveaus en vanuit ver-
schillende onderwijsinstellingen. Bedrijven hebben 
voldoende mogelijkheden voor stages, maar soms 
is het lastig om in te schatten welke stages worden 
gezocht en wat er allemaal komt kijken bij de bege-
leiding. Dat is jammer, want als het rond de stage 
fout loopt, verlies je vaak iemand voor het vak. 
Marnix van de Pol van de Samenwerkingsorganisa-
tie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) lichtte toe 
wat SBB kan betekenen. Zo geeft SBB via www.
kansopwerk.nl actuele informatie over kansrijke 
beroepen. Stages worden ontsloten via  
www.stagemarkt.nl. Verder kan een bedrijf via 
www.s-bb.nl erkend leerbedrijf worden. Nico Voogt 
van Gouda Onderneemt bood aan om zijn leden te 
informeren over hoe dit precies werkt. 

Belangrijk is dat bedrijven en scholen samen afspra-
ken maken over de invulling van stages. Het ene 
bedrijf is daar al verder mee dan het andere en ook 
per sector zijn er verschillen. Of het nu gaat om de 
invulling van een individuele stage, of om afspraken 
tussen scholen en bedrijven over de invulling van 
een deel van de opleiding, steeds is voorwaarde dat 
onderwijs en bedrijfsleven zich in elkaar verdiepen. 
De stageopdracht moet passen bij de werkpraktijk 
en de docent moet het bedrijf waar de leerling stage 
gaat lopen, kennen. Het is mooi als dat lukt op indi-
vidueel niveau, per stage. Nog mooier is het als be-

drijven en scholen afspraken kunnen maken die ver-
der gaan dan individuele stages, bijvoorbeeld voor 
een sector of (sub)regio. Eigenlijk zoals Adri Pijnen-
burg dat schetste: samen hybride leer omgevingen 
creëren, waarbij de stage als  instrument dient voor 
instroom op de arbeidsmarkt.

Workshop 3 Laat het werk zien aan de 
 leerling die nog moet kiezen!

Leerlingen moeten vroeg in het onderwijs een profiel 
of richting kiezen. Daarbij kiezen ze niet vaak voor 
techniek, terwijl er veel mooie technische banen 
zijn. Techniekpunt Gouda promoot techniek in het 
basisonderwijs en in de nabije toekomst ook in het 
voortgezet onderwijs.

De belangrijkste vier punten uit de workshop:
1. Bedrijven willen graag iets voor het onderwijs 

doen, maar hebben hier ondersteuning bij nodig. 
Techniekpunt Gouda biedt deze ondersteu-
ning aan als het gaat om het basisonderwijs en 
de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 
Techniektalent.nu onderzoekt hoe Gouda kan 
worden ondersteund bij de aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt, bijvoorbeeld via een 
online platform om gastlessen en werkbezoeken 
te regelen.

2. Techniekpunt Gouda doet een oproep aan ieder-
een, maar vooral bedrijven, om mee te denken 
over de invulling van een Technieklab Gouda en 
jaarlijkse techniekdagen.

3. De deelnemers aan de workshop vonden dat 
kinderen moeten kunnen voelen en ervaren wat 
techniek is. Daarmee zou moeten worden be-
gonnen op de basisschool: maak een knutsel- en 
techniekhoek waarin kinderen bijvoorbeeld een 
oude fiets uit elkaar kunnen halen. Belangrijk is 
dat activiteiten op dit gebied niet moeten stop-
pen na de basisschool, maar moeten doorgaan 
in het voortgezet onderwijs.

4. Hulp van buitenaf is nodig voor leerkrachten. 
Bijvoorbeeld door MBO-studenten, technische 
ouders, bedrijven voor gastlessen etc. Als je het 
niet weet, kun je ook niet weten wat je mist.

Workshop 4 Werkzoekenden op maat 
 bijscholen naar werk 

De laatste jaren trekt de groei binnen de ICT-sector 
flink aan, waardoor personeelstekorten dreigen. Ook 
Centric merkt de gevolgen van deze ontwikkeling. 
Om het tekort aan personeel te helpen oplossen, 

hebben Centric en het Werkgevers servicepunt 
 Midden-Holland de samenwerking gezocht. 
 Werkzoekenden die normaal gesproken niet in aan-
merking komen voor reguliere vacatures, krijgen via 
deze publiek-private samenwerking alsnog een kans 
op werk. Martin Kuil van Centric lichtte het project 
toe:
• Er zijn wervingsprofielen opgesteld voor de 

functies van servicedeskmedewerker, applicatie-
beheerder en programmeur. 

• Deze werden uitgezet bij de gemeente en UWV. 
Er is een selectie van werkzoekenden gemaakt 
op basis van de wervingsprofielen. 

• Dertig deelnemers werden uitgenodigd voor een 
informatiebijeenkomst. Ook waren er speeddates 
met de managers. 

• De deelnemers die geschikt leken, werden uit-
genodigd voor een vervolggesprek met een 
manager en uiteindelijk werden er tien deel-
nemers geselecteerd. Opvallend was het feit dat 
de deelnemers allen 35+ waren.

Vervolgens kregen deze tien deelnemers via Centric 
Education een opleiding van drie maanden en een 
persoonlijk opleidingsplan. Kennis en de persoon-
lijke ontwikkeling, met name klantencontact, waren 
belangrijke elementen. Alle deelnemers hebben 
deze opleiding afgerond. 
De financiering kwam uit verschillende bronnen, 
zoals Social Return, O&O-fondsen en de gemeente. 
Het project was ingestoken als een pilot en is 
geëvalueerd. Belangrijkste verbeterpunten waren 
dat er functies beschikbaar moeten zijn en dat de 
managers moeten worden betrokken. De deelne-
mers willen vooraf een salarisindicatie. De deelne-
mers bleken allen zeer enthousiast en blij met de 
 geboden kans. 

http://www.kansopwerk.nl
http://www.kansopwerk.nl
http://www.stagemarkt.nl
http://www.s-bb.nl
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Acht deelnemers kregen uiteindelijk een contract 
van zes maanden en vervolgens een training on the 
job. Twee deelnemers die de opleiding voor pro-
grammeur volgden, zijn op zoek naar werk buiten 
Centric.

Workshop 5 Leven lang leren, een lust of 
een last?

Mina Dewkali en Martine van Doorn van UWV 
Leren en Werken lichtten de regionale en landelijke 
arbeidsmarktontwikkelingen in de jaren 2018-2020 
toe. De meeste werkgelegenheid in de regio zit de 
komende jaren in de zorg en de sterkste toename 
van het aantal banen wordt verwacht in de zakelijke 
dienstverlening. Door krapte op de arbeidsmarkt 
liggen de grootste kansen in de techniek, indus-
trie, bouw, zorg, ICT, maar ook in de economische 
/ financiële beroepen, het onderwijs, transport en 
 logistiek, groen en horeca. Midden-Holland profi-
teert van de economische groei. Het aantal banen 
groeit in vrijwel alle sectoren en het aantal uitkerin-
gen ligt lager dan het landelijk gemiddelde (daling 
van 13% van 3.850 WW’ers in 2016 naar 3.330 in 
2017). Toch zijn er nog altijd grote groepen mensen 
die moeilijk werk vinden, zoals laagopgeleiden, 55- 
plussers en arbeidsbeperkten. Dit geldt ook voor 
werkzoekenden met specifieke beroepen, opleidin-
gen en werkervaring en competenties waar weinig 
vraag naar is.
Werkzoekenden vergroten hun kansen als ze over 
grenzen heen kijken, naar een ander beroep, een 
andere sector of een andere regio. 
De analyse van de arbeidsmarktontwikkelingen in 
Midden Holland is te vinden via https://www.werk.
nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/publi-
caties-over-regios/regio-in-beeld.

We zijn samen op zoek gegaan in de workshops 
om de praktijk dichter bij het onderwijs te brengen. 
En daar zijn mooie ideeën uit voort gekomen waar 
we met de 3O’s mee bezig zijn of mee aan de slag 
gaan. Opvallend was dat een derde deel van de 
deelnemers aan de conferentie ondernemers waren, 
een derde deel in het onderwijs werkt en een derde 
deel bij de overheid werkt.

Conclusie

https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/publicaties-over-regios/regio-in-beeld
https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/publicaties-over-regios/regio-in-beeld
https://www.werk.nl/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/publicaties/publicaties-over-regios/regio-in-beeld

