
 

Een leven lang ontwikkelen 

Hoewel er veel nieuwe technologieën beschikbaar zijn, loopt het groeitempo van de 

arbeidsproductiviteit terug. Dit is zorgwekkend omdat de wereld snel digitaliseert, de 

beroepsbevolking krimpt en concurrentie uit andere landen toeneemt. Om dit bij te benen moeten 

we continue investeren in het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden, niet alleen in onze sector 

maar Nederland-breed. McKinsey stelt dat we 10% van onze tijd aan andere, nieuwe vaardigheden 

gaan besteden.1  

De productiviteit in Nederland zou volgens EESC2 met 2% extra kunnen toenemen als het 

bedrijfsleven en onderwijs via betere samenwerking de skills-mismatch gericht aanpakken. Daarnaast 

kan een aanpak op leven lang ontwikkelen ook bijdragen aan het voorkomen dat mensen werkeloos 

raken en makkelijker een overstap kunnen maken naar tekort sectoren. In Nederland zullen volgens 

het OESO vier op de tien banen verdwijnen of fundamenteel veranderen3. Dit terwijl er in de 

technologische industrie juist sprake is van een kwantitatief en kwalitatief tekort. Het 

Arbeidsmarktontwikkelingsrapport van het UWV laat zien dat ondanks de coronacrisis er nog krapte 

bestaat op de arbeidsmarkt voor technische beroepen.4 Dit komt bijvoorbeeld omdat er tot 2030 in 

onze sector 70.000 medewerkers met pensioen gaan. FME ziet in een leven lang ontwikkelen de 

sleutel om deze uitdagingen aan te pakken. Maar waarom komt het niet van de grond? 

 

 
1 McKinsey Future of work in Europe rapport (2020) 
2 https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/press-releases/skills-mismatches-eu-businesses-are-losing-
millions-and-will-be-losing-even-more  
3http://www.oecd.org/employment-outlook/2019/ 
4 https://www.uwv.nl/overuwv/Images/uwv-duiding-arbeidsmarktontwikkelingen-oktober-2020.pdf 
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Sense of urgency 

Het lijkt alsof de ‘sense of urgency’ onvoldoende is doorgedrongen bij de plannenmakers in Den 
Haag. Er is geen samenhang tussen de drie kerndepartementen (OCW, SZW en EZK), die zich 
allemaal, los van elkaar, bezig houden met LLO. Begrotingen hebben beperkte (extra) middelen om 
een begin te kunnen maken met het verbeteren van de randvoorwaarden voor een leven lang 
ontwikkelen. Er is te weinig uitvoeringscapaciteit en initiatieven en gelden die er wél zijn, zijn 
versnipperd, waarbij overzicht ontbreekt omdat de overheid de taak om een duidelijke infrastructuur 
te bieden niet oppakt. Er is geen overkoepelend digitaal scholingsoverzicht en het publiek bekostigd 
onderwijs is niet passend bij de behoeften van werkenden. Bovendien verhoudt onze sociale 
zekerheid zich niet goed met leven lang ontwikkelen. De focus ligt op zo snel mogelijk mensen aan 
het werk helpen, in plaats van het begeleiden naar een toekomstbestendige baan via onderwijs en 
ontwikkeling.  

Leren van peuter tot pensioen  

Naast het gebrek aan urgency, geld en infrastructuur zien wij dat er een fundamentele denkfout 

wordt gemaakt als wij het hebben over een leven lang ontwikkelen. Wat FME betreft gaat de term 

een ‘leven lang ontwikkelen’ over de ontwikkeling die je gedurende je hele leven meemaakt om 

kennis, vaardigheden en competenties te verbeteren; van peuter tot pensioen. In de praktijk hebben 

we het echter vaak alleen over volwasseneneducatie. Deze denkfout, die in feite een scheidslijn 

creëert tussen het initieel en post-initieel onderwijs, zorgt ervoor dat wij niet in staat zijn om tot een 

échte doorbraak te komen. In het bijgevoegde plaatje is deze denkbeeldige scheidslijn in het rood 

weergegeven.  

Publiek bekostigd onderwijs is op dit moment met name gericht op initieel onderwijs en als we kijken 

naar het post-initieel onderwijs zijn er kansrijke initiatieven, maar een holistische aanpak ontbreekt. 

De strikte scheiding tussen school en werk, en tussen bekostigd onderwijs en private trainingen, 

moet wegvallen. Dit moet in elkaar overlopen; zodat leven lang ontwikkelen de norm wordt.   

 

 



Integrale benadering van peuter tot pensioen 

Om tot een echte doorbraak te komen moeten wij de scheidslijn tussen initieel en post-initieel 

onderwijs doorbreken. Er moet één integrale benadering komen voor hoe wij in Nederland leren en 

ontwikkelen, van peuter tot pensioen. De tijd is voorbij dat je rond je twintigste een studie afrondt 

en klaar bent met leren.  

We moeten de toekomstige beroepsbevolking nu al met de paplepel ingieten dat je je gedurende je 

hele leven blijft leren en ontwikkelen. Er moet een nationale cultuur komen voor leven lang 

ontwikkelen. Om dit te bereiken is het nodig dat de overheid regie pakt en moeten de juiste 

randvoorwaarden worden geschapen. Welke dat volgens ons zijn lees je hieronder.   

1) Regie vanuit de overheid 

Om deze integrale benadering te realiseren, moet het nieuwe kabinet één minister verantwoordelijk 

stellen voor leren en ontwikkelen die de integrale aanpaks uit gaat werken in een geregisseerd stelsel 

van beleid, regelingen en middelen. Goede ideeën verzanden nu in de 

verkokering bij departementen en lerenden zien door de bomen het bos niet meer. Door 

één minister regie te laten nemen op een leren en ontwikkelen gedurende het gehele 

leven, doorbreek je de ambtelijke scheidslijn tussen OCW – verantwoordelijk voor initieel onderwijs – 

en SZW – verantwoordelijk voor de beroepsbevolking. Je zorgt hiermee dat het hele stelsel van leren 

op elkaar aansluit en toegankelijk is voor iedereen.  

2) De juiste faciliteiten 

1. Onderwijs gericht op álle generaties: zowel jongeren als werkenden  

Werken en leren zullen steeds meer in elkaar overvloeien. Een leven lang ontwikkelen staat of valt bij 

de mate van flexibiliteit van het onderwijs om op de leerbehoeftes van alle generaties in te kunnen 

spelen. Continue bijscholen, of zelfs een tweede carrière starten halverwege je loopbaan, is in de 

toekomst eerder normaal dan een uitzondering. Hier moeten we ons nu al op voorbereiden.   

Iedereen moet welkom zijn om modules te volgen die aantrekkelijk zijn voor zowel jongeren als 

werkenden, en onderwijsinstellingen moeten de ruimte krijgen om lesstof plaats- en 

tijdsonafhankelijk aan te bieden. Hybride leren moet de norm zijn via bijvoorbeeld duaal leren en 

publiek onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. 

 

2. Iedereen in Nederland heeft een persoonlijke Leerrekening  

De ontwikkeling van een persoonlijke leerrekening is nodig voor een samenleving waarin de 

verantwoordelijkheid om te leren bij het individu ligt. De leerrekening wordt ingezet voor een studie, 

algemene vaardigheden, voor functiegerichte- en arbeidsmarktrelevante scholing en voor andere 

vormen van ontwikkeling en loopbaanondersteuning. Bij de start van deze persoonlijke leerrekening 

moet deze gevuld worden met de leerrechten die iedere Nederlander ontvangt en in de loop van de 

jaren moet dit potje gevuld worden door de persoon zelf en de werkgever. Dit moet fiscaal 

aantrekkelijk worden gemaakt voor werkgevers en werknemers. 

 

3. Een centraal leerloket 

Leerzoekenden zien door de bomen het bos niet meer, niet alleen als het aankomt op de vele 

regelingen en subsidies die er zijn, maar ook bij het uitzoeken welke vaardigheden ze in de toekomst 

nodig hebben. Er moeten laagdrempelige regionale leerloketen komen waar ondersteuning wordt 

geboden bij het inventariseren van de persoonlijke ontwikkeling. Als regionale match-makers kunnen 



leerloketten ook in kaart brengen welke kennis en vaardigheden iemand al in huis heeft, bijvoorbeeld 

via een skills paspoort, en ondersteunen in werk-naar-werk trajecten. 

 

Afsluitend  

Wij roepen politieke partijen op om ervoor te zorgen dat de transitie er nu echt komt. Er is te lang 

gepraat. Wij moeten samen de krachten bundelen en ervoor zorgen dat iedereen in Nederland kan 

blijven leren en blijven meebewegen met de arbeidsmarkt, continu. Als bedrijfsleven zitten we zelf 

ook niet stil. De komende tijd zetten we in op drie projecten. We brengen voor de industrie de skills 

gap in beeld. We starten voorjaar 2021 een campagne leercultuur waarin we werknemers van onze 

bedrijven enthousiasmeren zich een leven lang te ontwikkelen en werkgevers handvatten geven dit 

te stimuleren in hun eigen organisatie. En als laatste zetten we ons in om smart working in het DNA 

van onze achterban te krijgen, middels aanbod vanuit ons opleidingsfonds en onze adviesdiensten  

Mochten er naar aanleiding van deze analyse vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met FME 

Public Affairs adviseur Marline Kester (marline.kester@fme.nl of 06-27346611). 
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