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Dit rapport is ten eerste bedoeld als kritische beschouwing van actuele 

ontwikkelingen en recent beleid met betrekking tot leven lang leren. 

Daarnaast hebben wij tot doel nieuwe inzichten bieden in het leven 

lang leren door te kiezen voor een ander perspectief. Dit doen we door 

beroepen als uitgangspunt te nemen en niet sectoren, zoals gebruikelijk 

in eerder onderzoek.

Een groot aantal mensen heeft meegewerkt aan het onderzoek, aan wie 

we allen dank verschuldigd zijn. Ten eerste oud-grafici die zijn overgestapt 

naar de procesindustrie. Wij hebben hen mogen interviewen over een 

periode in hun werkzame leven die niet makkelijk is geweest. Ook de 

bedrijven en intermediairs die met ons hun ervaringen met de werving en 

het aannemen van zijinstromers hebben gedeeld. De bedrijven die geen 

bezwaar tegen vermelding, staan genoemd in de bijlage. Wij zijn deze 

werkenden en bedrijven op het spoor gekomen met hulp van Patricia 

Collignon van C3 Werkt! en Adri Salomé van Technicom.

In de aanloop van het onderzoek zijn verscheidene verkennende 

interviews uitgevoerd. Ook hebben experts van de verschillende (branche)

organisaties meegedacht over de te selecteren beroepen en het definiëren 

van herkenbare en zo homogeen mogelijke groepen. De geïnterviewden 

staan genoemd in bijlage 1.

Op een aantal momenten heeft op ons verzoek een klankbordgroep het 

onderzoek en het rapport van nuttig commentaar voorzien: Isabel Coenen 

(FNV), Pia Deveneijns (MBO Raad), Marjo Jansen, Anneke Tjalma en 

Martin Soeters (Ministerie van OCW), Gertrud van Erp (MKB-Nederland/

VNO-NCW), Susan Krol (NRTO), Brigid Claassen (Sociaal-Economische 

Raad), Cecile Lambregts (Stichting van de Arbeid).

Woord vooraf
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Ecbo-collega’s Pieter Baay en Joris Brekelmans hebben meegedacht 

over de analyses. Johannes de Geus heeft het rapport van een aantal 

opbouwende opmerkingen voorzien.

Wij bedanken allen voor hun bijdrage.

Karel Kans

Ingrid Christoffels

Rob Schipperheyn

Joris Cuppen

Metje Jantje Groeneveld

Alieke Hofland
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1.1 Aanleiding

Veel veranderingen op de arbeidsmarkt hebben betrekking op beroeps-

groepen in het middensegment van de arbeidsmarkt: werkenden 

op de mbo-niveaus 2 tot en met 4. Er is veel gepubliceerd over 

de veranderingen binnen deze beroepsgroepen onder invloed van 

ontwikkelingen zoals fl exibilisering, internationalisering, nieuwe 

technologieën en de noodzaak om de Nederlandse economie 

concurrerend te houden. Werkenden worden aangesproken op hun 

vermogen om te vernieuwen en te veranderen. Regelmatig wordt 

benadrukt dat de baan voor het leven niet meer bestaat. Onderdeel van 

de fl exibiliteit die van werkenden wordt verlangd, is het vermogen om 

overstappen te kunnen maken naar andere beroepen en sectoren. Welke 

competenties zijn nodig om succesvol een stap naar een andere sector 

te maken? Hoe kunnen werkenden tijdig worden voorbereid op dergelijke 

overstappen? Welke rol kan scholing daarbij spelen, en in welk stadium 

zou die scholing moeten plaatsvinden?

In dit rapport verkennen we eerst de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 

voor het middensegment, de deelname aan een leven lang leren (LLL) 

in deze groep en het beleid dat op dit gebied wordt gevoerd. Vervolgens 

onderzoeken we via een analyse van diverse grote databestanden welke 

verbanden er te leggen zijn tussen de deelname aan leven lang leren 

en de kenmerken van verschillende beroepsgroepen. Vervolgens wordt 

ook de mate waarin intersectorale mobiliteit bij deze beroepen voorkomt 

hierbij betrokken. Tot slot is er een casestudie uitgevoerd, waarin we 

onderzochten in hoeverre deelname aan een leven lang leren heeft 

bijgedragen aan een succesvolle overstap naar een andere branche.

Het onderzoek is uitgevoerd binnen het publieke onderzoeksprogramma 

van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) 2015. Het programma 

wordt gefi nancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Doel en opzet 
van het onderzoek 1
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Wetenschap (OCW). Het doel van het programma is de kennisbasis 

en kennisinfrastructuur in het mbo te versterken en zo bij te dragen 

aan een kwalitatief hoogwaardig stelsel van beroepsonderwijs en 

kwalificatieverkrijging. Beroepsonderwijs vatten we hierbij breed op: 

de nadruk ligt op het middelbaar beroepsonderwijs, zowel initieel als 

postinitieel en zowel bekostigd als niet-bekostigd. De aansluiting in de 

beroepsonderwijskolom (vmbo-mbo-hbo), de relatie tot de arbeidsmarkt 

en maatschappelijke participatie en de kernvaardigheden die daarvoor 

nodig zijn, maken daar ook onderdeel van uit.1

1.2 Onderzoeksvragen

Deze rapportage betreft in feite de resultaten van drie deelonderzoeken, 

met elk hun eigen onderzoeksvragen. De overkoepelende vraag luidt: in 

hoeverre kan een leven lang leren een rol spelen in de versterking van de 

arbeidsmarktpositie van werkenden?

Doel van het eerste deelonderzoek is het verder aanscherpen van de 

vraag, om deze in de twee daaropvolgende deelonderzoeken verder uit te 

werken. De onderzoeksvragen van deelonderzoek 1 zijn:

1 Wat zijn de belangrijkste vragen over de rol die een leven lang 

leren kan spelen bij het versterken van de arbeidsmarktpositie van 

werkenden in kwetsbare beroepen?

 a Wat zijn, op hoofdlijnen, de belangrijkste ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt die gevolgen hebben voor werkenden in het midden-

segment? Om welke gevolgen gaat het?

 b Wat is het belang van een leven lang leren bij het aanpakken van de 

negatieve gevolgen?

 c Welke barrières zijn aanwijsbaar die deelname aan een leven lang 

leren in de weg staan? Welke beleidsmaatregelen zijn recent door de 

overheid genomen om een leven lang leren te stimuleren?

1 Ecbo (2015). Kennisontwikkeling en -verspreiding middelbaar beroepsonderwijs. Publiek programma ecbo 2015. 
’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
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Op basis van de resultaten van dit vooronderzoek is ervoor gekozen in 

de vervolgonderzoeken de aandacht te richten op het verband tussen 

een leven lang leren en de mogelijkheden voor intersectorale mobiliteit, 

als een middel om de arbeidszekerheid van werkenden in kwetsbare 

beroepsgroepen te versterken. De onderzoeksvragen van deelonderzoek 

2 zijn:

2 Welk verband is er tussen de deelname aan een leven lang leren in 

kwetsbare beroepsgroepen en intersectorale mobiliteit?

 a Welke beroepsgroepen kunnen als kwetsbaar worden aangemerkt?

 b In hoeverre is er binnen deze beroepsgroepen sprake van deelname 

aan een leven lang leren?

 c Welke kenmerken van deze beroepsgroepen kunnen verschillen in 

de deelname aan een leven lang leren verklaren?

 d In hoeverre is er een verband tussen een leven lang leren en 

intersectorale mobiliteit?

In deelonderzoek 3 is deze vraag verder uitgediept in een casestudie. 

Hierbij luiden de vragen:

 3 In hoeverre speelt deelname aan een leven lang leren een rol bij 

succesvolle intersectorale mobiliteit?

 a Welke competenties hebben succesvolle overstappers voorafgaand 

aan de overstap ontwikkeld, die in hun nieuwe beroep van pas 

komen?

 b Hoe hebben succesvolle overstappers deze competenties 

ontwikkeld? Welke rol heeft deelname aan een leven lang leren 

daarbij gespeeld?

 c Wat zijn voor werkgevers redenen om kandidaten te werven uit de 

betreffende beroepsgroep?

 d Welke rol speelt eerdere deelname aan een leven lang leren bij het 

aannemen van personeel uit andere branches?
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1.3 Onderzoeksopzet

Deelonderzoek 1: Vooronderzoek
In het vooronderzoek is gebruikgemaakt van deskresearch (analyse van 

literatuur en beleidsdocumenten) en interviews met deskundigen vanuit 

sociale partners en specifieke branches en overheden.

Deelonderzoek 2: Statistische analyse
Doel van het deelonderzoek is om op basis van enquêtegegevens en 

registraties verbanden te leggen tussen deelname aan leven lang leren en 

beroepsgroepen, na te gaan welke kenmerken binnen beroepsgroepen 

van belang zijn voor deelname en om verbanden te leggen tussen 

deelname en intersectorale mobiliteit. Het gehele onderzoek richt zich 

op werkenden met maximaal een mbo-opleidingsniveau (niveau 4) 

en betaald werk. De analyses zijn in de eerste plaats uitgevoerd voor 

de gehele beroepsbevolking met betaald werk en maximaal een mbo-

opleiding op niveau 4. Daarnaast zijn de analyses gedaan voor een 

selectie van tien beroepsgroepen waarvan om verschillende redenen de 

werkgelegenheid onder druk staat. De keuze voor de tien beroepsgroepen 

wordt toegelicht in bijlage 2.

Hiertoe zijn de volgende bestanden gebruikt.

• Deelname aan leven lang leren. Leven lang leren is geoperationaliseerd 

als deelname aan formele scholing, non-formele scholing of informele 

scholing.2 Hiervoor is gebruikgemaakt van enquêtes onder de 

Nederlandse beroepsbevolking waarmee hierover informatie wordt 

verzameld. Voor formele en informele scholing is gebruikgemaakt van 

de Enquête Beroepsbevolking (EBB), en voor informele scholing van 

de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).3

• Intersectorale mobiliteit is in kaart gebracht met behulp van gegevens 

uit de polisadministratie, een register waarin de meeste Nederlandse 

inkomstengegevens worden opgeslagen.

2 Formeel leren gebeurt door middel van erkende opleidingen, non-formeel leren door niet-erkende cursussen en 
trainingen en informeel leren is het leren op de werkvloer/learning by doing.
3 NEA bevat ook gegevens over scholing, maar er is gebruikgemaakt van EBB omdat het aantal cases groter is.
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Er zijn verschillende onafhankelijke variabelen meegenomen in het 

onderzoek, namelijk sekse, leeftijd, opleidingsniveau, omvang van de 

aanstelling en flexibele arbeid. In bijlage 2 van dit rapport worden de 

onafhankelijke variabelen en de analyses toegelicht.

Deelonderzoek 3: Casestudie
Bij een van de beroepen uit het onderzoek, de drukkers, is een casestudie 

uitgevoerd. Er zijn interviews uitgevoerd met werkenden, werkgevers en 

andere betrokkenen over de rol van een leven lang leren bij de overstap 

vanuit de grafisch industrie naar de procesindustrie. De grafische 

industrie wordt al enige jaren gekenmerkt door een sterk teruglopende 

werkgelegenheid, reorganisaties en bedrijfssluitingen. Om grafici van 

werk naar werk te begeleiden is voor de branche een mobiliteitscentrum 

gestart: C3 Werkt! Via dit mobiliteitscentrum zijn verschillende oud-grafici 

begeleid naar een baan in de procesindustrie. Deze kandidaten hebben 

hiervoor een opleiding tot operator gevolgd bij Technicom.

Via het mobiliteitscentrum zijn personen benaderd die een succesvolle 

overstap hebben gemaakt. Via opleider Technicom zijn ook werkgevers 

benaderd en geïnterviewd. En er is met enkele intermediairs gesproken. 

Vanuit zowel het perspectief van werknemers als werkgevers en andere 

betrokkenen wordt naar een antwoord gezocht op vragen over de rol van 

een leven lang leren bij de overstap vanuit de grafisch industrie naar de 

procesindustrie.

1.4 Leeswijzer

Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 schetsen we enkele 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die de achtergrond vormen voor dit 

onderzoek. Tevens gaan we in op de ontwikkeling van deelname aan 

leven lang leren en op recent beleid om dit te stimuleren. In hoofdstuk 3 

volgen de resultaten van het statistische onderzoek naar leven lang leren 

en intersectorale mobiliteit. In hoofdstuk 4 beschrijven we de casestudie 

die is uitgevoerd onder betrokkenen bij intersectorale mobiliteit tussen de 

grafische branche en de procesindustrie.
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2.1 Inleiding

Veranderingen in beroepen zijn van alle tijden. Beroepen passen zich 

constant aan door de toepassing van nieuwe technologie en door 

veranderende behoeften van de samenleving. Behalve inhoudelijke 

verandering in beroepen is ook de arbeidsmarkt als geheel constant in 

beweging, wat allerlei kansen en bedreigingen met zich meebrengt voor 

iedereen die op de arbeidsmarkt actief is, zou willen zijn of, volgens beleid 

of politiek, zou moeten zijn. De toespraak van minister Asscher (Ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) tijdens het SZW-congres 2014 

heeft veel aandacht gegenereerd voor de invloed van robotisering op de 

arbeidsmarkt en de mogelijke sociale impact daarvan.

In dit hoofdstuk staat ten eerste de vraag centraal hoe we actuele 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die van invloed zijn op beroepen 

kunnen duiden. Ten tweede gaan we in op de rol van een leven lang leren 

om de uitdagingen die deze veranderingen met zich meebrengen het 

hoofd te bieden.

Het hoofdstuk schetst op hoofdlijnen de belangrijkste ontwikkelingen en is 

gebaseerd op een analyse van recente literatuur en beleid, aangevuld met 

interviews met enkele centrale partijen die van invloed zijn op het beleid 

omtrent een leven lang leren.

Achtereenvolgens komen de volgende thema’s aan bod:

• Veranderingen op hoofdlijnen in beroepen en de mogelijke 

sociaaleconomische en maatschappelijke gevolgen hiervan.

• Het belang van een leven lang leren en de knelpunten die zich hierbij 

voordoen;

• Een refl ectie op het beleid op dit terrein.

• Het identifi ceren van de kennislacunes en het doen van suggesties 

voor onderzoek.

Leven lang leren als 
antwoord op arbeidsmarkt-
ontwikkelingen 2



14

2.2 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

De discussie over de mogelijke effecten van robotisering op arbeidsmarkt 

heeft een impuls gekregen door de lezing van minister Asscher (2014) 

hierover en de brief aan de Tweede Kamer van de ministers van Sociale 

Zaken, Economische Zaken en Onderwijs (Min. SZW, 2014) over het 

effect van technologische ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. In 2015 

volgden rapporten van het Rathenau Instituut (Van Est & Kool, 2015) en 

de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 2015) over 

de gevolgen van robotisering voor werk en werkgelegenheid.

Automatisering, robotisering of technologische ontwikkeling in het 

algemeen leiden tot inhoudelijke veranderingen in beroepen.4 Het 

veranderen van beroepen kan maatschappelijke (sociaaleconomische) 

gevolgen hebben doordat de omvang van de vraag naar bepaalde 

arbeid verandert, wat ook van invloed is op arbeidsrelaties en 

arbeidsvoorwaarden.

In dit hoofdstuk duiden wij eerst de soorten veranderingen die zich 

in beroepen voordoen. Daarna kijken we kort naar de mogelijke 

sociaaleconomische gevolgen daarvan.

2.21 Veranderende beroepen

In recent onderzoek zijn verschillende ontwikkelingen geïdentificeerd 

die te maken hebben met de beroepsinhoud. We onderscheiden drie 

ontwikkelingen die nauw met elkaar samenhangen:

• Het verdwijnen van bestaande beroepen (in het bijzonder op mbo 

niveau 2 en 3 en daaronder).

• Veranderingen binnen bestaande beroepen, met name vereiste 

opschaling.

• Het ontstaan van nieuwe beroepen.

4 Net als in de toespraak van minister Asscher gebruiken wij ook de term robotisering; hiervoor kan ook 
automatisering of computerisering gelezen worden. In dit rapport maken wij geen strikt onderscheid tussen deze 
termen.
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Het verdwijnen van beroepen
In een veel aangehaald artikel van Frey en Osborne (2013) wordt 

de invloed van computerisering op beroepen geschetst. Ten eerste 

concluderen de schrijvers op basis van eerder onderzoek dat er 

voldoende bewijs is voor het verdwijnen van routinematige beroepen met 

een midden inkomen in de maakindustrie. Computers vervangen vooral bij 

routine matig werk menselijke arbeid. Bij cognitief, non-routinematig werk 

zijn computers sterk complementair aan menselijke arbeid. Laagbetaalde 

dienst verlenende beroepen blijven vooralsnog wel bestaan. Inmiddels 

zijn computers steeds meer in staat niet-routinematig werk te vervangen. 

Frey en Osborne onderscheiden drie kenmerken van menselijke arbeid 

waar computers en robots vooralsnog moeite mee hebben en waarin 

menselijke arbeid een voorsprong heeft op robots en computers:

• Het waarnemen van en uitvoeren van allerlei fysieke acties (pakken, 

bewegen, etc.) bij objecten (perception and manipulation tasks).

• Creativiteit (creative intelligence tasks).

• Sociale intelligentie (social intelligence tasks).

Door bij een groot aantal beroepen te kijken naar de mate waarin het 

werk moeilijk door een computer of robot gedaan kan worden, hebben 

de auteurs beroepen geïdentificeerd met een hoge waarschijnlijkheid van 

computerisering, waarbij er een risico is op het verdwijnen van banen 

(Frey & Osborne, 2013).5

• Dat risico is groot bij onder meer personeel in transport en logistiek, 

kantoorpersoneel en administratieve ondersteuning en productie-

personeel. Dit is in lijn met de huidige technologische ontwikkelingen 

waar deze beroepen al mee te maken hebben. Daarnaast is het ook bij 

beroepen in de dienstensector, de handel en de bouw waarschijnlijk 

dat ze gecomputeriseerd worden. Bepaalde diensten kunnen worden 

vervangen door bijvoorbeeld huishoudrobots, bij handel gaat het om 

de functies die geen specifieke sociale intelligentie vereisen, zoals 

kassamedewerkers. Bij beroepen in de bouw gaat het om de invloed 

van prefabricatie.

5 In principe beschouwen we computerisering als een neutrale ontwikkeling, en spreken we over de 
waarschijnlijkheid van computerisering bij beroepen. Vanwege de kans op baanverlies gebruiken we evenals Frey en 
Osborne (2013) ook het minder neutrale ‘risico op computerisering’.
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• Daarnaast zijn er beroepen geclassificeerd met een gemiddeld risico op 

computerisering. Deze beroepen zijn afhankelijk van de technologische 

ontwikkeling van het waarnemen en manipuleren van objecten. Het dat 

menselijke arbeid heeft ten opzichte van techniek kan verdwijnen bij 

beroepen in installatietechniek, onderhoud en reparatie.

• Kenmerken van beroepen met een laag risico op computerisering zijn 

generalistische beroepen die een hoog beroep doen op het menselijk 

probleemoplossend vermogen (omschreven als human heuristics), 

en specialistische beroepen waarin het ontwikkelen van nieuwe 

ideeën en artefacten van belang is. Het eerste geldt voor onder meer 

management en financiële beroepen, het tweede voor beroepen in de 

gezondheidszorg, het onderwijs, de kunst en de media. Ook beroepen 

in de techniek en de wetenschap hebben een laag risico, vanwege 

de hoge mate van vereiste creatief vermogen. Computers zijn in deze 

beroepen momenteel vooral complementair, hoewel Frey & Osborne 

niet uitsluiten dat zij in de toekomst ook vervangend kunnen worden.

In de discussie over waar de klappen op de arbeidsmarkt vallen, lijkt er 

steeds meer bewijs te zijn voor baanpolarisatie: het zijn vooral middelbaar 

opgeleiden die te maken hebben met druk op de werkgelegenheid en op 

de lonen. Op basis van verscheidene bronnen constateren De Beer en 

Salverda (geciteerd in WRR, 2013) dat er geen afname is van het aantal 

banen voor laagopgeleiden. Banen voor laaggeschoolden in de industrie 

zijn verdwenen, maar er in de dienstensector bij gekomen (schoonmaak, 

horeca, beveiliging). Goos, Salomons en Manning (2009) wijzen op een 

polarisatie op de arbeidsmarkt: zij zien een disproportionele groei heeft 

plaatsgevonden in laag- en hoogbetaalde banen, en dat middenklasse 

banen verdwijnen. Het Centraal Planbureau (CPB) ziet dit ook terug in 

de loonontwikkeling. Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt groeit de 

werkgelegenheid en stijgen de lonen. Aan de onderkant is er ook groei 

van de werkgelegenheid. Door de afname van de werkgelegenheid in het 

middensegment dalen mensen uit het middenniveau af naar het lagere 

segment. Het grotere aanbod geeft daar druk op de lonen (Ter Weel, 

2012; Van den Berge & Ter Weel, 2015).

Tineke
Markering
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De ministers van OCW en SZW gaan ervan uit dat er druk staat op de 

beroepsbevolking op mbo-niveau 2 en 3, hoewel ze geen onderbouwing 

zien voor het signaal dat dit massaal aan de hand is (Min. OCW, 2014a). 

Dit wordt herhaald in de Kamerbrief over het effect van technologische 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (Min. SZW, 2014).

Recente inzichten, zoals van Frey en Osborne (2013), geven aan dat de 

ontwikkeling van polarisatie op de arbeidsmarkt, waarbij computerisering 

vooral de werkgelegenheid in het middensegment onder druk zet, 

verandert. Frey en Osborne verwachten dat de computerisering, onder 

invloed van verdergaande technologische ontwikkeling, niet zozeer ten 

koste zal gaan van de beroepen met middeninkomens, maar vooral 

invloed zal hebben op de beroepen voor laaggeschoolden en met 

laag inkomen. De waarschijnlijkheid van computerisering vertoont 

een sterk negatieve relatie met zowel loon als onderwijsniveau: daar 

waar computerisering waarschijnlijk is, zijn onderwijsniveau en lonen 

lager. Door de technologische ontwikkeling zullen werkzaamheden 

die handmatig worden uitgevoerd en die hogere technische eisen 

(gevoeligheid, handigheid) aan apparaten stellen, steeds meer 

laaggeschoold, handmatig werk kunnen overnemen.

Veranderingen binnen bestaande beroepen
Naast het verdwijnen van beroepen is ook sprake van veranderingen 

binnen bestaande beroepen. We proberen deze veranderingen te duiden 

door te kijken naar sectoren en beroepen waar zich (veel) veranderingen 

voor doen en door de veranderingen zelf te typeren.

Borghans, Fouarge en De Grip (2011) constateren dat bij een kwart 

van de werkenden zich grote tot zeer grote veranderingen in de 

inhoud van het werk voordoen. Hoogopgeleiden geven dit vaker aan 

dan laagopgeleiden. Sectoren waar de meeste veranderingen worden 

gerapporteerd zijn de financiële en zakelijke dienstverlening, openbaar 

bestuur, onderwijs en zorg en welzijn. Ongeveer een kwart van de 

werknemers kan deze veranderingen slecht bijbenen. Dit zijn significant 

vaker laagopgeleiden.
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Ook voor de toekomst is de verwachting dat veel beroepen inhoudelijk 

blijven veranderen. Zowel de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid (WRR, 2013) als het technologisch bedrijfsleven 

stelt dat het voor de competitiviteit van de Nederlandse economie 

en de technologische industrie in het bijzonder van belang is dat er 

wordt ingezet op veranderingen in beroepsinhoud. Het technologisch 

bedrijfsleven doet hiervoor voorstellen in de Actieagenda Smart 

Industry (Team Smart Industry, 2014). Veranderingen die hierin aan 

de orde komen hebben specifiek betrekking op de industrie, in het 

bijzonder op het beter toepassen van ict-oplossingen in de industrie 

waarmee apparaten en machines beter met elkaar communiceren. Ict 

is de belangrijkste stimulerende factor voor productiviteitsgroei. Team 

Smart Industry noemt verschillende indicatoren waarop Nederland 

goed scoort (mix van massaproductie en maatwerk, ict-infrastructuur, 

samenwerken tussen bedrijven). Nederland scoort minder goed op de 

adoptie van nieuwe technologie in het bedrijfsleven en het gebruik van 

ict-toepassingen in business-to-business relaties.

De industrie geeft in deze actieagenda aan dat moet worden ingezet 

op scholing van werknemers. Niet alleen omdat routinematig werk zal 

verdwijnen, maar ook omdat kennisintensieve beroepen ingrijpend zullen 

wijzigen. Ondernemers willen weten hoe ze hun medewerkers moeten 

bijscholen, welke kennis en competenties nodig zullen zijn. Enerzijds 

wordt verwezen naar technische vakgebieden en ontwikkelingen, zoals 

mechatronica, automatisering, robotisering, softwareontwikkeling, 

omgaan met grote datastromen, ict-veiligheid. Anderzijds worden 

new skills genoemd (21ste-eeuwse vaardigheden). Te denken valt aan 

probleemoplossend vermogen, relaties met klanten, omgaan met 

veranderingen, flexibiliteit en initiatief nemen (Team Smart Industry, 

2014).

Inhoudelijke verandering van beroepen betekent dat vaardigheden van 

de beroepsbevolking verouderen, indien deze niet worden bijgehouden. 

Dit kan leiden tot baanverlies. Allen en De Grip (2007) onderscheiden in 

hun studie naar het verouderen van vaardigheden (skill obsolescence) 

twee modellen voor veroudering: een statisch en een dynamisch model. 
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In het statische model verouderen de vaardigheden van de werknemer 

doordat hun vaardigheden niet mee veranderen met de technologische 

ontwikkeling, tenzij een formele of informele training wordt gevolgd. In 

dit model is bijscholing noodzakelijk om uittreden op de arbeidsmarkt te 

voorkomen. In het dynamische model heeft technologische ontwikkeling 

ook invloed op de vaardigheden: bij bedrijven waar sprake is van veel 

technologische ontwikkeling, veranderen vaardigheden van werknemers 

mee. De kans op baanverlies hangt dus af van de mate waarin het bedrijf 

nieuwe techniek toepast, en van de mate waarin dit in het beroep vereist 

is. Trainingen verkleinen in het dynamische model de kans op uittreden, 

maar stimuleren tegelijkertijd ook de technologische ontwikkeling: nieuwe 

technologieën worden sneller toegepast. Daarmee zorgt training overigens 

op zichzelf ook weer voor veroudering.

Nieuwe beroepen
De huidige arbeidsmarkt kent een groot aantal beroepen die enkele 

decennia geleden nog niet bestonden. Denk aan beroepen die volledig 

gebaseerd zijn op het bestaan van internet, zoals websitebouwer. Het 

voorspellen van nieuwe beroepen is moeilijk. Het ontstaan van nieuwe 

beroepen is moeilijk te scheiden van het veranderen van bestaande 

beroepen: nieuwe beroepen zijn veelal een spin-off van bestaande 

beroepen. Ontwikkelingen die bijdragen aan het ontstaan van nieuwe 

beroepen zijn bijvoorbeeld6:

• technologische en wetenschappelijke voortuitgang, waaronder 

digitalisering;

• demografische veranderingen zoals vergrijzing en immigratie;

• klimaatverandering, schaarste van energiebronnen, milieu;

• flexibilisering en individualisering van producten en diensten (‘mass 

customization’);

• veiligheid en stabiliteit tegenover privacy en vrijheid.

Studies die toekomstberoepen in kaart brengen, wijzen impliciet of 

expliciet op actuele ontwikkelingen waarvan verwacht wordt dat ze 

6 Op basis van een Canadese inventarisatie van nieuwe beroepen en de achterliggende ontwikkelingen.  
http://careers2030.cst.org/.
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de drijvende kracht zijn achter het ontstaan van nieuwe beroepen.7 

Op hoofdlijnen zijn er ontwikkelingen aan te geven waardoor nieuwe 

beroepen ontstaan:

• door het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologieën;

• als antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen (vergrijzing, milieu 

en dergelijke);

• doordat voorheen gescheiden disciplines meer met elkaar verweven 

raken (bijvoorbeeld zorg en techniek).

2.2.2 Sociaaleconomische gevolgen

De hiervoor beschreven veranderingen in beroepen leiden tot 

verschuivingen in de vraag naar arbeid en in het bijzonder naar andere 

vaardigheden en vaak een hoger niveau. Tegelijkertijd neemt de vraag 

naar personeel met verouderde vaardigheden af. In zijn toespraak op 

het SZW-congres 2014 haalde minister Asscher (2014) de voorspelling 

van Keynes aan, die in de jaren dertig verwachtte dat technologische 

vooruitgang zou leiden tot grootschalige werkloosheid onder arbeiders 

wiens werk door technologie wordt overgenomen. Tot nu toe is die 

voorspelling nooit uitgekomen, altijd ontstond er door technologische 

vooruitgang ook nieuwe werkgelegenheid, maar het idee dat dit in de 

toekomst anders zal zijn, is volgens de minister niet ondenkbaar. In 

2014 vroeg het Amerikaanse Pew Research Centre aan bijna 2.000 

technologie-experts of technologie in het jaar 2025 meer banen zou 

vernietigen dan zou creëren. De helft antwoordde ja, de andere helft nee 

(Smith & Anderson, 2014). Verschillende bronnen (ING Economisch 

Bureau Analyse, 2014; CPB; 2015) wijzen ook op de kansen die er liggen 

door technologie.

Naast de aandacht voor de werkgelegenheid wordt door onder meer 

CPB ook gekeken naar de effecten op lonen. De druk op de beroepen 

waarnaar minder vraag is, uit zich niet alleen in werkloosheid, maar 

ook in een slechtere beloning voor arbeid en minder arbeidszekerheid 

voor mensen met deze beroepen. Dit kan leiden tot een grotere 

7 Zie behalve http://careers2030.cst.org/ ook bijvoorbeeld http://www.betamentality.nl/?pid=282&page= 
DETOEKOMSTBEROEPEN; Ecorys, 2012; Groeneveld e.a., 2007.
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inkomensongelijkheid in de samenleving. Het ministerie van SZW ziet op 

basis van veranderingen in de arbeidsinkomensquote een verschuiving 

plaatsvinden in beloning van arbeid naar beloning van kapitaal. Waar de 

kosten voor robots dalen en hun technische mogelijkheden stijgen, wordt 

het lucratief arbeid te laten uitvoeren voor robots. De loonwaarde van 

de werknemers zakt daardoor, uiteindelijk tot onder het minimumloon. 

Waar robots en machines werk overnemen, gaat de beloning voor dat 

werk naar de eigenaren van robots. Ook dit kan bijdragen aan een grotere 

inkomensongelijkheid in de samenleving. In de meeste OESO-landen 

(Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking) doen 

zich ontwikkelingen voor die duiden op een toenemende ongelijkheid: 

inkomen uit kapitaal stijgt ten opzichte van inkomen uit arbeid; het 

loonaandeel van de beste verdienenden neemt toe ten opzichte van 

de rest; lonen stijgen minder snel dan de arbeidsproductiviteit; het 

loonverschil tussen opleidingsniveaus neemt toe. Het ministerie wijst ook 

op mogelijk bewijs dat een schevere inkomensverdeling uiteindelijk ook 

schadelijk kan zijn voor economische groei (SZW, 2014; WRR, 2015).

2.3 Investeren in scholing

In de vorige paragraaf zijn verschillende bedreigingen genoemd die de 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt met zich meebrengen. De vraag is 

hoe die bedreigingen het hoofd geboden kan worden en hoe de kansen 

kunnen worden gepakt. Eigenlijk wijzen alle bronnen op het belang van 

scholing, andere manieren van ontwikkeling van de beroepsbevolking en 

investeringen in het onderwijs (o.a. WRR, 2013; Team Smart Industry, 

2014; Van Est & Kool, 2015). Hierop wordt in deze paragraaf ingegaan. 

Eerst werken we het belang van scholing verder uit, daarna gaan we in 

op wat die scholing zou moeten inhouden en ten slotte kijken we naar de 

belemmeringen bij scholing.
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2.3.1 Het belang van scholing

Bij het investeren in scholing kan een onderscheid gemaakt worden 

tussen investeren in scholing voor de kenniseconomie en investeren 

voor de kennismaatschappij. In het eerste geval eerder zou gaan om het 

investeren in scholing van hoger opgeleiden en in het tweede geval zou 

het de scholing van lager opgeleiden betreffen. Beide concepten kunnen 

elkaar ook versterken (Broek et.al., 2010). Om te voorkomen de indruk te 

wekken dat het investeren in scholing van lager opgeleiden niet of minder 

economisch rendement zou hebben, onderscheiden we drie partijen die 

baat hebben bij het investeren in scholing.

Ten eerste is er het werkende of niet-werkende individu, waarbij het 

versterken van de arbeidsmarktpositie een van de opbrengsten kan zijn. 

Ten tweede hebben werkgevers een belang in scholing, bijvoorbeeld 

scholing van personeel om concurrerend te blijven. In beide gevallen 

betreft het opbrengsten op microniveau. Ten derde is er het nut voor de 

samenleving, het macroniveau. Het betreft in brede termen het stimuleren 

van maatschappelijke en economische ontwikkeling, en meer specifiek 

het tegengaan van de groeiende ongelijkheid in de samenleving en de 

daarmee samenhangende risico’s voor de economische ontwikkeling.

Het belang van scholing voor individuele werknemers blijkt onder 

meer uit de studie van Frey en Osborne (2013) vanwege het sterk 

negatieve verband dat zij zien tussen onderwijsniveau en de kans 

op computerisering van beroepen. Zij verwachten dat laaggeschoold 

personeel meer ingezet zal worden op taken die minder vatbaar zijn 

voor computerisering, namelijk taken die creatief vermogen en sociale 

intelligentie vereisen. Laaggeschoold personeel zal creatieve en sociale 

competenties moeten ontwikkelen om in de race te blijven. Seely Brown 

(2015) heeft het over ‘ondernemend leren’, een combinatie van denken 

en maken. Volgens Seely Brown moeten we af van de opvatting dat leren 

het oppikken van een vastgesteld pakket is. In plaats daarvan moeten we 

leren zien als ‘je vaardigheden constant aanpassen en verbeteren’.

Naast het belang van de werkende is er het bedrijfs- of sectorperspectief 

op scholing. Bengtsson (1991) beschouwt dit als het microniveau van het 
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belang van scholing. Vanuit dit perspectief zijn werknemers het ‘human 

capital’ van de onderneming of de sector. Deze zienswijze is door de 

technologische industrie in Nederland verwoord in de actieagenda van 

het Team Smart Industry. Hierin wordt het belang benadrukt van human 

capital voor het succes van ondernemingen die zich met Smart Industry 

bezighouden (Team Smart Industry 2014).

Het bedrijfsperspectief (microniveau) laat onderbelicht dat ook de 

samenleving als geheel een belang heeft in de blijvende scholing van 

werkenden (marconiveau, Bengtsson 1991). De WRR (2013) gaat in 

het advies Naar een lerende economie uitgebreid in op het belang van 

scholing voor het behoud van het welvaartsniveau in Nederland. Om de 

welvaart op peil te houden dient Nederland het eigen verdienvermogen 

te versterken. Daarmee wordt naast het toerusten van infrastructuur en 

instituties ook het menselijk kapitaal bedoeld, zodat de beroepsbevolking 

kan inspelen op wisselende omstandigheden. Het rapport schetst drie 

opgaven voor Nederland:

• De productiviteitsopgave: meer doen met minder mensen.

• Een antwoord vinden op de lange, internationale productieketens en 

het volatiele karakter daarvan (economische activiteiten kunnen snel 

naar het buitenland verplaatst worden).

• Inspelen op de veelvormige hedendaagse innovatieprocessen.

Dit laatste vindt niet alleen plaats in R&D-afdelingen (research & 

development), maar ook op de werkvloer.

De WRR noemt kenniscirculatie als de belangrijkste manier om die drie 

opgaven het hoofd te bieden en moet het ontwikkelen van een lerende 

economie faciliteren. Om dit te bereiken noemt de WRR ook een aantal 

concrete opdrachten, met betrekking tot het initieel onderwijs (waaronder 

het herbezien van de inhoud van het onderwijs en het verhogen van de 

kwaliteit van het onderwijs) en leven lang leren (het stimuleren dat in 

arbeidsorganisaties werken en leren meer door elkaar gaan lopen). Ook 

het CPB wijst op goed onderwijs als middel om de loonverschillen minder 

te laten stijgen en personen flexibeler inzetbaar te maken (Ter Weel, 

2012).
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2.3.2 Inhoud van scholing

Hiervoor is geconstateerd dat blijvende ontwikkeling van de beroeps-

bevolking als een van de belangrijke remedies wordt aangewezen om 

huidige uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan. Het voorspellen 

van de vraag naar precieze vaardigheden om daar de scholing op aan te 

passen is moeilijk. Het duiden van de behoefte aan scholing kan door, 

net als in de vorige paragraaf, te kijken nar het microniveau (wat heeft het 

individu nodig, wat heeft het bedrijf nodig?) en op macroniveau (wat heeft 

de samenleving nodig?).

In deze studie richten we ons op het belang van scholing voor de 

arbeidsmarktpositie van het individu. Hierbij merken we meteen op dat 

er meer instrumenten zijn dan alleen scholing om de arbeidsmarktpositie 

van het individu te versterken. Sanders (2016) noemt drie strategieën 

om de arbeidsmarkt positie te versterken, en spreekt daarbij van 

verduurzamings routes. Ten eerste is er de ontwikkelroute, waarbij 

het individu zijn vaardigheden aanpast aan de eisen van het werk, 

bijvoorbeeld via scholing of training. Wanneer het werk complexer wordt, 

gaat het om het verhogen van het niveau (‘upskilling’). Een tweede 

route is de mobiliteits route, waarbij er ander werk wordt gezocht dat 

beter past bij de vaardigheden van het individu (binnen of buiten de 

organisatie). Ten derde is er de taakontwerp-route, waarbij het werk wordt 

aangepast aan de vaardigheden van het individu. In het vervolg van dit 

onderzoek (hoofdstukken 3 en 4) wordt ingegaan op beroepen waarvan 

de werkgelegenheid onder druk staat. De focus zal daarbij voornamelijk 

gericht zijn op leren ten behoeve van mobiliteit om de arbeidsmarktpositie 

te versterken.

Vanuit het perspectief van bedrijven wordt de vraag naar vaardigheden 

bepaald door bedrijfskenmerken, zoals de strategie die het bedrijf toepast 

in het reageren op veranderde marktomstandigheden. Bengtsson (1991) 

maakt onderscheid tussen drie fases in de reactie van bedrijven op 

veranderingen van buiten, die implicaties hebben voor de gevraagde 
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vaardigheden.8 Als antwoord op een (eenmalig) veranderde marktvraag 

kan een bedrijf in de eerste plaats zijn personeel productspecifieke 

trainingen geven ten behoeve van de vervaardiging van de nieuwe 

of aangepaste producten. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat nieuwe 

producten een lange levenscyclus hebben, zodat investeringen kunnen 

worden terugverdiend. In een tweede fase reageren bedrijven op de 

continu veranderende marktvraag door producten met kortere levenscycli 

te ontwerpen. Hiervoor moet personeel flexibel en multi-inzetbaar zijn, 

waarvoor vaardigheden meer gericht moeten zijn op het beheersen 

en integreren bedrijfsactiviteiten die tot dan toe, in de eerste fase, 

geïsoleerd waren. De derde fase heeft betrekking op kennisintensieve, 

dienstverlenende bedrijven. Werken en leren worden hier steeds meer 

een geïntegreerd proces. Er worden daarom vaardigheden gevraagd 

zoals probleemoplossend vermogen en ondernemersvaardigheden. 

Naast deze vaardigheden noemt Bengtsson (1991) multidisciplinariteit 

en klantgerichte communicatievaardigheden als belangrijkste nieuwe 

gevraagde vaardigheden.

Eerder is al aangegeven dat het belang van scholing op microniveau 

(bedrijven, sectoren) het bredere maatschappelijke belang van scholing 

onderbelicht laat. Het is belangrijk om ook aandacht te besteden aan 

de behoeften van de samenleving, omdat vanuit dit perspectief een 

andere inhoud van scholing van belang is dan vanuit bedrijfs- of sector-

perspectief. We maken hierbij grofweg onderscheid tussen enerzijds het 

versterken van de Nederlandse concurrentie kracht en innovatie vermogen 

en anderzijds het beschermen van de werkgelegenheid van kwetsbare 

groepen.

Scholing met als doel de Nederlandse economie weerbaarder te 

maken, is gericht op technologische innovatie en slimmer werken. Dit 

impliceert een opschaling van de beroepsbevolking naar een hoger 

werkniveau. De WRR (2013) ziet hierin een van de opgaven waar 

Nederland voor staat. Het gaat in de eerste plaats om specialistische 

technische vaardigheden die nodig zijn om met nieuwe technologie te 

8 Naast deze drie strategieën kunnen bedrijven nog vele andere doelen hebben met scholing, zoals het voldoen 
aan wet- en regelgeving. Wij beperken ons wat betreft het bedrijfsperspectief tot scholing die verband houdt met de 
strategie waarmee het bedrijf reageert op de veranderende markt.
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kunnen werken en om technologie verder te ontwikkelen (voorbeelden 

zijn softwareontwikkeling, omgaan met grote data, ict en veiligheid of 

crossovers tussen technische gebieden zoals mechatronica). Daarnaast 

worden zogenaamde metavaardigheden gevraagd, waarmee de beroeps-

bevolking uit de voeten kan in een steeds veranderende omgeving. 

Hiermee worden vaardigheden bedoeld als probleemoplossend 

vermogen, multidisciplinariteit, communicatie, kunnen samenwerken, 

relaties met klanten onderhouden, omgaan met veranderingen, flexibiliteit 

en initiatief nemen (zie o.a. Bengtsson, 1991, WRR, 2013, Team Smart 

Industry, 2014).

Scholing moet niet alleen gericht zijn op opschaling van personeel, 

opschaling is niet voor iedereen een haalbare optie, bijvoorbeeld als 

iemand al aan de top van zijn kunnen zit. Toch kan scholing noodzakelijk 

zijn, doordat technologische ontwikkelingen zorgen voor het verouderen 

van vaardigheden en verdwijnen van beroepen. Ook de technologische 

industrie stelt dat het belangrijk is om het verschil in behoefte aan 

scholing tussen hoog- en lager opgeleide werknemers te erkennen (Team 

Smart Industry, 2014). Met name laagopgeleiden in risicoberoepen zullen 

in de breedte vaardigheden moeten ontwikkelen, die moeten bijdragen 

aan behoud van hun arbeidsmarktpositie. Frey en Osborne (2013) stellen 

dat het gaat om het opdoen van sociale en creatieve vaardigheden om 

de arbeidsmarktpositie te versterken. Manuele werkzaamheden kunnen 

steeds meer door robots worden uitgevoerd.

De vraag wat robots teweeg gaan brengen in de verdere toekomst is nog 

voor een groot gedeelte onbeantwoord. De WRR benoemt als kernvraag: 

welke taken, relaties en verantwoordelijkheden zullen bij mensen 

blijven horen, of willen we per se bij mensen beleggen (WRR, 2015)? 

De WRR pleit ervoor mensen beter met robots te laten samenwerken 

en in te zetten op complementariteit. Dus mensen samen met robotica 

productiever maken in plaats van mensen te vervangen door robots. De 

WRR ziet een belangrijke taak op alle niveaus van het onderwijs om deze 

complementaire kennis en vaardigheden een plaats te geven (WRR, 

2015).
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Samenvattend kan gesteld worden dat de scholing, of het ontwikkelen 

in het algemeen, enerzijds gericht moet zijn op het bedrijf, waarbij de 

werkende de beroeps- of bedrijfsspecifieke vaardigheden ontwikkelt die 

waarschijnlijk steeds sneller veranderen. Anderzijds gaat het juist niet 

om beroeps- of bedrijfsspecifieke vaardigheden, maar om vaardigheden 

die we scharen onder de noemer generiek. Binnen de context van het 

(beroeps)onderwijs en in de internationale literatuur wordt vaak gesproken 

over zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden (Christoffels & Baay, 

2016; Onderwijsraad, 2014; SLO, 2014; RIGA, 2015; OECD, 2012). Uit 

de casestudie (hoofdstuk 4) blijkt dat die variabelen belangrijk zijn bij 

intersectorale mobiliteit. De Europese Unie spreek in dat kader ook wel 

van transversal skills.9 De vaardigheden in de hierboven aangehaalde 

studies vallen, min of meer, als volgt te groeperen:

• Sociale vaardigheden en sociaal-culturele vaardigheden, zoals 

communicatie, kunnen samenwerken en relaties met klanten 

onderhouden.

• Vaardigheden die te maken hebben met zelfstandig optreden en die de 

werkende moeten helpen omgaan met veranderingen, zoals initiatief 

nemen, ondernemersvaardigheden, flexibiliteit en zelfregulatie: het 

vermogen om doelen te stellen, een relevante strategie te ontwikkelen 

en te monitoren of het doel bereikt wordt.

• Vaardigheden die niet geautomatiseerd kunnen worden, zoals 

probleemoplossend vermogen en creativiteit. Multi-inzetbaarheid en 

multidisciplinariteit zouden ook hiertoe gerekend kunnen worden.

Daarnaast worden digitale vaardigheden vaak genoemd in deze context 

(hier vallen onder informatievaardigheden, mediawijsheid en ict-

vaardigheden).

2.3.3 Knelpunten bij scholing

De noodzaak voor scholing en ontwikkeling lijkt evident, en over wat 

er geleerd of ontwikkeld zou moeten is ook het nodige gezegd en 

geschreven, zoals uit de vorige paragrafen is gebleken. Tegelijkertijd blijkt 

uit verschillende rapporten dat scholing van werkenden in Nederland 

meer aandacht behoeft. Al in 2003 constateerde de Onderwijsraad dat 

9 Voor een definitie zie The European Lifelong Guidance Policy Network, http://www.elgpn.eu/elgpndb/view/251.

Tineke
Markering

Tineke
Markering



28

Nederland weinig middelen besteedt aan initieel en postinitieel leren. Ook 

private partijen investeren weinig in postinitieel leren. Laaggeschoolden 

participeren minder in scholing.

In tien jaar tijd is hierin niet veel verbeterd. Nederland voldoet aan de 

Europese norm (de Lissabondoelstelling (2010): 12,5% van de 25-64 

jarigen participeert in formele of informele scholing, Nederland haalde 

toen 15,5%), maar behoort, in woorden van Goudswaard en Caminada 

(2009) hooguit tot de Europese subtop. Ook de WRR (2013) en de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 

(OECD, 2014) constateren dat Nederland niet goed scoort op indicatoren 

voor een leven lang leren. De WRR gebruikt als indicatoren onder 

meer de groei in deelnemers in bol-opleidingen (beroepsopleidende 

leerweg) ten koste van de bbl (beroepsbegeleidende leerweg) in 

het mbo; de scholingsinspanningen van werkgevers die niet zijn 

toegenomen; de eigen, hogere ambities van Nederland naar aanleiding 

van de Lissabon doelstelling die niet zijn gehaald en de lage deelname 

aan deeltijdonderwijs (WRR 2013, 309-311). De OESO geeft aan dat 

Nederlandse volwassenen ongeveer 20 uur per jaar deelnemen aan 

formele en/of informele scholing, wat vergelijkbaar is met het OESO-

gemiddelde, maar lager dan in buurlanden België en Duitsland (OECD, 

2014).10

Willen Nederlandse volwassenen niet leren, of kunnen ze het niet omdat 

het onderwijsstelsel drempels op werpt? Hierna onderscheiden we het 

scholingsaanbod en de scholingsvraag op de onderwijsmarkt.

Aanbodzijde
Als reden voor de lage deelname aan scholing van werkenden in 

Nederland wordt door de OESO onder meer gewezen naar het aanbod 

van scholingsmogelijkheden. De OESO constateert dat er in Nederland 

onvoldoende onderwijsaanbod is gericht op volwassenen. Hierbij wordt 

echter vooral een koppeling gemaakt met de beperkte mogelijkheden 

om op te schalen naar academisch niveau. Het aanbod aan korte 

10 De achterblijvende groei van de deelname aan leeractiviteiten door volwassenen is niet typisch Nederlands. 
Cedefop constateert dat de gemiddelde deelname in Europa stagneert op ongeveer 10% tussen 2007 en 2012, en nog 
niet stijgt in de richting van de doelstelling van 15% (Cedefop, 2015).
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trainingen die hierop gericht zijn mist zichtbaarheid. Een verbetering 

van een academisch georiënteerd onderwijsaanbod kan zorgen voor een 

vergroting van de instroom (OECD, 2014). De commissie-Rinnooy Kan 

heeft in 2014 aanbevelingen gedaan om de deelname van werkenden 

aan hoger onderwijs te stimuleren (Adviescommissie ‘Flexibel hoger 

onderwijs voor werkenden’, 2014).

Aanbieders van scholing stellen in interviews dat er geen gebrek is aan 

scholingsaanbod. Er is een grote particuliere markt voor scholing, die 

vraaggericht werkt. Oplossingen voor het stimuleren van leven lang leren 

moeten volgens de geïnterviewden gezocht worden in het stimuleren van 

de vraag: aanbod volgt de vraag.11

Vraagzijde
Een vaker genoemde reden is dat de vraag naar scholing achterblijft.12 

Hier spelen andere factoren die bepalend zijn voor de mate waarin wordt 

geleerd. Vragers op de scholingsmarkt zijn zowel individuen die zelf 

formeel of non-formeel willen leren, als werkgevers die werknemers willen 

laten leren. Ten eerste kijken we naar het bedrijfs- en sectorperspectief: 

de motivatie van werkgevers om werknemers te scholen en drempels die 

zich daarbij voordoen. Ten tweede naar de kenmerken van doelgroepen 

die bepalend zijn voor hun deelname aan scholing. Daarna richten we ons 

op psychologische en andere persoonlijke factoren die een rol spelen bij 

deelname aan scholing.

De vraag die bij scholing een rol speelt, is of de opbrengsten van de 

scholing terechtkomen bij degene die de kosten van de scholing op zich 

neemt. Bedrijven lijken meer bereid te investeren in scholing wanneer het 

gaat om bedrijfsspecifieke scholing, dan wanneer scholing gericht is op 

het verbeteren van algemene vaardigheden. Bij bedrijfsspecifieke scholing 

hebben werkgever en werknemer een gemeenschappelijk doel: voor de 

werkgever een hogere productie en voor de werknemer mogelijk een 

hoger loon. Over de investering (tijd en geld) en in hoeverre de werknemer 

een deel van de opbrengst ontvangt (loon) is kwestie van onderhandeling 

11 Interviews met onder meer MBO Raad, de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en sociale 
partners.
12 Uit Europees onderzoek blijkt dat van de bedrijven die niet trainen, respectievelijk 31% en 32% aangeeft dat dit 
komt door de kosten of het gebrek aan tijd. 13% noemt een onvoldoende cursusaanbod als reden (Cedefop, 2015).
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tussen twee partijen. Bij scholing van algemene vaardigheden bestaat er 

voor de werkgever het risico van ‘poaching’ of ‘free riders’: de werknemer 

waarin een scholingsinvestering is gedaan vertrekt naar een concurrent 

(Goudswaard & Caminada, 2009; Van der Meijden & Van der Meer, 

2014). Clausules bij vertrek van de werknemer kunnen hiervoor een 

oplossing bieden. Daarnaast zijn er maatschappelijke opbrengsten van 

scholing denkbaar waar niet de werknemer of de werkgever onmiddellijk 

voordeel van heeft, maar de samenleving. Te denken valt aan positieve 

effecten op gezondheid, criminaliteit of de mate waarin een beroep 

wordt gedaan op de sociale zekerheid. Dit is een vorm van marktfalen 

waar mogelijk een rol van de overheid gerechtvaardigd kan worden 

(Goudswaard & Caminada, 2009). Ook de economen Joseph Stiglitz en 

Bruce Greenwald gaan op dit punt in in hun boek Creating a learning 

society (2014). Hierin stellen zij dat grote bedrijven meer mogelijkheden 

hebben om te investeren in leren en innoveren dan kleine bedrijven die 

werken in een zeer competitieve markt. Echter, zeer grote bedrijven, 

met een dominante rol in de markt, kunnen innovatie ook remmen 

omdat zij de markt kunnen beïnvloeden om hun dominante positie te 

consolideren. Een sterke rol van de overheid in het mogelijk maken van 

leren (industriebeleid) is dan te rechtvaardigen.

In een groot aantal sectoren kunnen werkgevers bij het scholen 

van werknemers gebruikmaken van een financiële bijdrage vanuit 

sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling (O&O-fondsen). Dat 

stimuleert scholing van werkenden, waarbij het in principe gaat om 

scholing van werknemers die onder de cao van het sectorfonds vallen. 

Dit betekent dat de fondsen niet of moeilijk toegankelijk zijn voor 

groepen die niet onder de betreffende cao vallen, zoals zzp’ers of niet-

werkenden. Van der Meijden en Van der Meer (2014) schetsen dat het 

een moeizaam proces is om de middelen in te zetten die niet onmiddellijk 

ten goede komen van werkenden in de sector. Enerzijds gaat het om 

het inzetten van de middelen voor de training van vaardigheden die niet 

sectorspecifiek zijn. Fondsen verschillen in de mate waarin generieke 

cursussen en trainingen ondersteund worden. Het probleem van 

‘poaching’ of ‘free riders’ speelt dan op intersectoraal niveau. Anderzijds 

gaat het om het bewust bijdragen aan intersectorale mobiliteit. Hieraan 
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blijken nog lang niet alle fondsen te willen bijdragen, zoals blijkt uit 

een interview met een sectordirecteur uit 2010. Uitzonderingen hierop 

zijn de grafische sector en de bouw (Van der Meijden & Van der Meer, 

2014). Ook recent blijkt uit onderzoek naar regionale Servicepunten 

Techniek (SPT), waar verschillende veelal technische O&O-fondsen bij 

betrokken zijn, dat de ‘vereveningsgedachte’ nog steeds van invloed is op 

intersectorale samenwerking. Deze gedachte houdt in dat een investering 

van een fonds, in dit geval in SPT’s, rendement moet opleveren voor de 

eigen sector of organisatie. Volgens een aantal betrokkenen beperkt dit 

de uitwisseling van informatie en werkzoekenden tussen sectoren (Kans 

& Mes, 2015). Intersectorale samenwerking op het gebied van scholing 

zou bijvoorbeeld via een intersectoraal fonds voor generieke competenties 

vormgegeven kunnen worden. Een voorbeeld van verregaande 

intersectorale samenwerking is er al wel tussen technieksectoren op 

het gebied van werving, via techniekltalent.nu.13 In de casestudie 

die onderdeel is van dit onderzoek wordt ingegaan op een van de 

uitzonderingen: de grafische industrie (zie hoofdstuk 4).

Wat betreft de vraag naar scholing vanuit specifieke doelgroepen is in 

interviews ten eerste aangegeven dat het belangrijk is om oog te hebben 

voor werkzoekenden. Het stagneren van de employability en duurzame 

inzetbaarheid is bij niet-werkenden een risico.14 Werken en leren gaan 

namelijk hand in hand: werkenden leren beduidend meer dan niet-

werkenden (Borghans, Golsteyn & De Grip, 2006). Dit komt omdat een 

groot deel van het leren informeel plaatsvindt: op de werkvloer. Niet-

werkenden missen dit deel van het leren. Daarnaast zijn formeel leren en 

informeel leren complementair. Formeel leren door niet-werkenden levert 

minder accumulatie van kennis en vaardigheden op dan formeel leren 

door werkenden. Borghans, Golsteyn en De Grip (2006) adviseren dat 

maatregelen om kennisontwikkeling te stimuleren naar initiële scholing 

gericht moet zijn op het stimuleren van werken (tegengaan werkloosheid, 

stimuleren fulltime werken door jongeren). Ten tweede volgen werkenden 

vaker formele scholing, zelfs terwijl zij aanvankelijk aangaven dit niet 

te willen doen. Wat in dit kader ook van belang is, is het moment van 

13 Een aantal technische sectorfondsen werkt samen om jongeren te stimuleren te kiezen voor techniek. Zie: www.
techniektalent.nu.
14 Interviews SZW, MBO-Raad.
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scholing: hoe vroeger de scholing plaatsvindt, hoe meer rendement het 

oplevert (Heckmann, 2000). Dit pleit voor het investeren in scholing van 

werkenden op een vroeg moment: ten eerste vanwege het rendement, 

ten tweede om al in een vroeg stadium werkloosheid te voorkomen, ook 

wanneer er nog geen sprake is van druk op de werkgelegenheid in de 

beroepsgroep. Dit zou uitgelegd kunnen worden als een argument voor 

de opvatting dat scholing in ouderen uiteindelijk minder oplevert. Daar 

valt tegen in te brengen dat aangezien kennis en vaardigheden snel 

veranderen een investering in scholing een beperkte houdbaarheid heeft: 

als kennis en vaardigheden niet onderhouden worden, zal de investering 

op een gegeven moment geen rendement meer opleveren, en zal deze als 

het ware moeten worden ‘afgeschreven’. Afhankelijk van de duur waarop 

de investering rendement blijft opleveren, geldt dus dat investering in 

de ontwikkeling van jongeren helemaal niet zoveel meer oplevert dan de 

investering in ouderen.

Als we kijken naar werkenden, dan is er verschil in de mate waarin 

werkenden gebruikmaken van scholingsfaciliteiten tussen laag- en 

hoogopgeleiden. Goudswaard en Caminada (2009) tonen aan dat 

hoogopgeleiden (hbo, wo) meer deelnemen aan leven lang leren en 

postinitiële scholing (ruim 19-20% in 2006) dan personen met een lager 

opleidingsniveau (ongeveer 7-8% in 2006). Zij hebben de groep die zich 

schoolt verder in beeld gebracht door te gebruik te maken van cijfers 

over het gebruik van individuele fiscale regelingen (aftrek voor studie voor 

een beroep). In algemene zin wordt de regeling weinig gebruikt (2%). De 

personen die gebruikmaken van de regeling zijn relatief vaak 18 tot 35 

jaar oud, niet gehuwd of geregistreerd partner en vaak afkomstig uit de 

hogere inkomensgroepen. Dat laatste hangt samen met het feit dat hoger 

opgeleiden vaker postinitiële scholing doen (Goudswaard & Caminada, 

2009).

Waar formeel en/of non-formeel leren achterblijft, kan informeel leren 

oplossingen bieden voor laagopgeleiden, omdat de ervaring is dat 

formele leertrajecten vaak niet de meest passende oplossing zijn.15 Van 

belang daarvoor is een leerrijke werkomgeving te creëren, bijvoorbeeld 

15 Interviews onder meer SZW, MBO-Raad.
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met instrumenten als ‘job rotation’. Een relevante vraag daarbij is 

hoe dit bij het selecteren van personeel kan worden gewaardeerd 

en hoe de informeel ontwikkelde competenties worden gewogen ten 

opzichte van formele opleidingen. Concreet zou deze vraag kunnen 

betekenen: waar moet je op inzetten om de arbeidsmarktpositie van 

werkenden en werkzoekenden te verbeteren? Op EVC (erkenning eerder 

verworven competenties) om de informeel ontwikkelde competenties 

beter inzichtelijk te maken, of formeel onderwijs, bijvoorbeeld via 

scholingsvouchers? In de casestudie wordt hieraan aandacht besteed.

Verschillende auteurs kijken naar de persoonlijke of psychologische 

factoren die ertoe leiden dat personen deelnemen aan scholing. 

Onderzoek van Hiteq naar een leven lang leren in de techniek maakt 

gebruik van de zelfdeterminatietheorie en de actie/toestand-oriëntatie-

theorie om persoonlijke factoren te duiden. Van belang hierin is de 

intrinsieke motivatie van een persoon. Hoe meer intrinsieke motivatie, 

hoe meer bereidheid tot scholing. Intrinsieke motivatie is te beïnvloeden 

door werkenden meer autonomie te geven in de uitvoering van hun 

taken. In de actie/toestand-oriëntatietheorie wordt gekeken naar min 

of meer vaststaande karaktereigenschappen van individuen: personen 

die het vermogen hebben om doelgericht en geconcentreerd te werken, 

die makkelijker beslissingen nemen, zullen meer succes hebben in het 

leren. De karaktereigenschappen zijn een voorspeller voor leersucces 

(Groeneveld, 2009). Deze elementen komen ook terug in het AMO-model 

(Ability, Motivation, Opportunity). In dit model wordt gesteld dat simultaan 

aan drie zaken aandacht besteed moet worden om de deelname aan 

leren positief te beïnvloeden, namelijk:

• Ability: bij het stimuleren van het leren moet rekening worden 

gehouden met de capaciteiten van ieder persoon. Wanneer een niveau 

hoger te veel is, is verbreding misschien wel een optie. Wanneer 

formele leerwegen niet goed uitpakken, dan zou meer gebruikgemaakt 

kunnen worden van mogelijkheden om informeel te leren.

• Motivation: hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen extrinsieke 

motivatie (gericht op het resultaat van het werken, waaronder salaris) 

en intrinsieke motivatie (inhoud van het werk).
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• Opportunity: hierbij gaat het om het betrekken van werkenden bij 

initiatieven, teamwerk en de mate van autonomie in het uitvoeren van 

het werk.

Deze theorie, en ‘Ability’ uit het AMO-model geven aan dat er ook 

aandacht moet zijn voor persoonskenmerken die niet of heel moeilijk te 

beïnvloeden zijn.

2.4 Beleid om deelname aan leven lang leren te stimuleren

Een leven lang leren is in de jaren negentig op de agenda gekomen. 

Internationale impulsen, vanuit onder meer de OESO en de Europese 

Unie (EU), waren hierin belangrijk, en ook in Nederland zijn er partijen 

geweest die hiervoor aandacht gevraagd hebben, zoals de Sociaal-

Economische Raad (SER), Stichting van de Arbeid en de Onderwijsraad 

(zie SER, 2015). In Nederland is onder de vlag van de Projectdirectie 

leren en werken (2005-2011), een gezamenlijk initiatief van de 

ministeries van OCW en SZW, vormgegeven aan het beleid om stimuleren 

van leven lang leren. Op verschillende niveaus zijn acties uitgevoerd, 

waaronder:

• het opzetten van een infrastructuur (43 regionale leerwerkloketten);

• het stimuleren van leren door werkenden en werkzoekenden door 

onder meer EVC (erkenning van eerder verworven competenties), 

scholings- en EVC-trajecten voor werkzoekenden;

• het doen van aanpassingen in het onderwijsaanbod, door bijvoorbeeld 

de introductie van Associate degree-programma’s (Ad) en het 

stimuleren van een leven lang leren in het hbo;

• het bevorderen van de leercultuur binnen bedrijven en crisis-

maatregelingen voor scholing.16

Ondanks de initiatieven en acties die zijn uitgevoerd, wordt ervaren dat 

leven lang leren zich in een impasse bevindt (zie SER, 2015). Voor het 

huidige kabinet is leven lang leren nog steeds een speerpunt, wat blijkt uit 

de kamerbrieven over leven lang leren die ministeries van OCW, SZW en 

16 Resultaten leren en werken, 2005 – 2011, bron: http://www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl/evc-professionals/
images/kennisbank/beleid/Evaluatie-leren-en-werken-2005-2011.pdf, p. 3-5.
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in een geval EZ naar de kamer hebben gestuurd en maatregelen aan te 

kondigen en te infomeren over de voortgang van de uitvoering.

De ministers van OCW en SZW hebben beleidsvoorstellen gedaan 

gericht op het versterken van de leercultuur en de knelpunten op het 

gebied van leven lang leren (Min. OCW, 2014b). De nieuwe maatregelen 

ter bevordering van een leven lang leren zijn gericht zijn op het hoger 

onderwijs, het mbo en op werkenden en werkzoekenden. Hierin valt 

onderscheid te maken naar maatregelen gericht op het onderwijsaanbod 

en maatregelen gericht op de vraag (werkenden, werkzoekenden, 

bedrijven).

Flexibilisering van het onderwijsaanbod
Het hoger onderwijs lijkt op dit moment voor te lopen op het mbo wat 

betreft stimuleringsmaatregelen voor een level lang leren. Een belangrijke 

impuls voor maatregelen in het hoger onderwijs was het advies van de 

commissie-Rinnooy Kan (Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen, 

2014). Naar aanleiding hiervan zijn onder meer experimenten gestart 

voor een flexibeler invulling van deeltijdopleidingen: publieke en private 

instellingen in het hoger onderwijs krijgen ruimte om opleidingen op 

een flexibelere manier in te richten, waarvoor ook een subsidieregeling 

is ingericht.17 De kern hiervan is een benadering van de opleidingen 

gebaseerd op leeruitkomsten (wat moeten studenten aan het eind 

kennen en kunnen?) en dat bepalingen over bijvoorbeeld het aantal uren 

studielast worden losgelaten. Hierdoor ontstaat ruimte voor maatwerk voor 

individuen en (kleine) groepen.18

Ook voor het mbo worden maatregelen voorgesteld die gericht zijn op 

het bieden van ruimere mogelijkheden om behaalde leerresultaten te 

erkennen en een flexibeler aanbod van het onderwijs (Min. OCW, 2015; 

Min OCW, 2016). We noemen hiervan enkele voorbeelden.

• Om de aantrekkelijkheid van het mbo voor op-, bij- en omscholing 

te verhogen, maakt het kabinet het mogelijk dat vanaf schooljaar 

2016-2017 mbo-instellingen door de overheid erkende certificaten 

17 http://wetten.overheid.nl/BWBR0037055/2015-12-16.
18 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-145.html.
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met credits afgeven aan volwassenen. Daarmee kunnen onderdelen 

van bestaande kwalificaties in de landelijke kwalificatie structuur en 

keuze delen onderdeel worden van het aanbod. Het gaat erom dat 

de certificaten arbeidsmarktrelevant zijn: ze worden door werkgevers 

als waardevol gekwalificeerd en hebben daarmee een zelfstandige 

betekenis op de arbeidsmarkt. Hiermee wordt ruimte gecreëerd om 

behaalde leerresultaten te erkennen los van onderdelen die tot het 

volledige mbo-diploma behoren. De trajecten komen niet voor publieke 

bekostiging in aanmerking. Er is gestart met een eerste set van 38 

keuzedelen.

• In dit kader past ook de erkenning van behaalde leerresultaten via 

de derde leerweg (mbo-opleidingen waarbij geen sprake is van een 

urennorm). Ook die vallen buiten de bekostiging.

• Het voornemen om Associate degrees te versterken is ook een 

maatregel aan de aanbodzijde die de aansluiting mbo-hbo moet 

verbeteren.

Maatregelen aan de vraagzijde: erkenning en vouchers
Maatregelen gericht op de vraagzijde hebben ten eerste betrekking op 

experimenten met vraagfinanciering door vouchers. Daarnaast zullen 

mogelijkheden verkend worden om het gebruik en de kwaliteit van 

valideringsprocedures voor de erkenning van non-formeel en informeel 

leren te vergroten. Zo zal erkenning van verworven competenties verder 

ondersteund worden door het Steunpunt examinering in het mbo. 

Hieronder gaan we eerst in op vraagfinanciering, daarna passeren enkele 

thema’s de revue die waarschijnlijk in de toekomst een rol gaan spelen.

Net als bij de flexibilisering van het onderwijsaanbod geldt voor de 

experimenten met vraagfinanciering dat het hbo (Associate degree 

en bachelor) voorloopt op het mbo. Ook hiervoor is wettelijke ruimte 

geschapen19 en er is een subsidieregeling20 opgesteld. Het systeem 

houdt in dat bekostigde onderwijsinstellingen niet langer de reguliere 

bekostiging ontvangen, maar dat de studenten financiële ondersteuning 

(via vouchers) ontvangen waarmee het onderwijs kan worden ingekocht 

19 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-146.html.
20 http://wetten.overheid.nl/BWBR0037056/2015-10-06.
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bij zowel publiek bekostigde als niet-bekostigde instellingen. De bedoeling 

van de regeling is dat ook werkgevers investeren in de opleiding van hun 

werknemers.

De mogelijkheden om een leven lang leren in het mbo te bevorderen 

middels vraagfinanciering worden per 1 september 2016 onderzocht door 

de commissie Vraagfinanciering (Min. OCW, 2016).

Er zijn verschillende maatregelen die direct betrekking hebben op 

het leren tijdens de loopbaan. De doelen daarvan zijn onder meer het 

bevorderen van een leercultuur op de werkvloer, intersectorale mobiliteit 

en duurzame inzetbaarheid. Het gaat onder meer om de volgende 

maatregelen:

• Verkenning samenwerking (verbreding) O&O-fondsen (binnen het 

kader van het Techniekpact).

• Leven lang leren-krediet, om het studievoorschot voor meer groepen 

toegankelijk te maken. Heeft ook betrekking op mbo-opleidingen.

• Studievouchers voor studenten in het hoger onderwijs, om tussen 5 en 

10 jaar na hun afstuderen nogmaals scholing te volgen.

• Brug-WW (derde tranche sectorplannen), waarmee transities op de 

arbeidsmarkt van werkzoekenden met een WW-uitkering waarvoor 

scholing noodzakelijk is, kunnen worden ondersteund.

• Scholingsvouchers die direct gericht zijn op het stimuleren van 

intersectorale mobiliteit naar kansberoepen op mbo-niveau, door 

werkzoekenden vanuit de WW, werkzoekenden met een baan en 

zelfstandigen (Min. SZW, 2015).

• Het kabinet wil de validering van het informeel leren verder 

verbeteren. Dit is een maatregel die aansluit bij de resultaten van 

dit onderzoek over het belang van informeel leren, die beschreven 

zijn in de hoofdstukken 3 en 4. Inmiddels wordt in het erkennen 

van verworven competenties (EVC) gewerkt met een onderwijsroute, 

gericht op het behalen van een diploma, en een arbeidsmarktroute, 

gericht op het in kaart brengen van competenties ten behoeve van 

loopbaanontwikkeling of mobiliteit. Uitdaging is het vinden van een 

verbinding tussen de twee (Min. OCW, 2016).

Tineke
Markering



38

Over de uitvoering van de maatregelen is nog onvoldoende bekend 

om te kunnen beoordelen of ze tot een toename van de deelname 

aan leven lang leren zullen leiden, en welk effect dit zal hebben op de 

arbeidsmarktpositie. Te verwachten is dat het hier voorlopig niet bij zal 

blijven. Zo is de bedoeling dat werkgevers en partners in de regio de 

handschoen oppakken om de leercultuur te versterken. Daarnaast zal 

invulling gegeven moeten worden aan een strategie voor de langere 

termijn. Ten eerste ontwikkelt Nederland in samenwerking met de OESO 

een lange termijn een skills strategy, gericht op het versterken van de 

kwaliteit van de beroepsbevolking (Min. OCW, 2016). Verder pleiten de 

WRR en het Rathenau Instituut voor een repertoire van verschillende 

beleidsinstrumenten om mensen te ondersteunen in het behouden of 

versterken van hun arbeidspositie, specifiek tegen de achtergrond van 

de technologische ontwikkeling (in het bijzonder robotisering). Hierin 

is aandacht voor een mogelijke rol van de overheid om de verwachte 

gevolgen van robotisering voor de arbeidsmarkt op te vangen. De 

gevolgen van robots en andere machines voor de verdeling van inkomens 

en bezit moet goed gemonitord worden, om waar nodig te kunnen 

corrigeren. Die kan betrekking hebben op het zorgdragen voor her- en 

bijscholing en ook voor inkomen in het algemeen en het voorkomen van 

overbelasting en exploitatie (WRR, 2015; Van Est & Kool, 2015).

2.5 Samenvatting en betekenis voor onderzoek

In dit hoofdstuk hebben we aandacht besteed aan veranderingen die 

zich voordoen in de beroepenstructuur, mogelijke gevolgen voor de 

beroepsbevolking en de rol die een leven lang leren kan spelen in het 

ondervangen van knelpunten.

Veranderingen in de beroepenstructuur kunnen gevat worden 

onder drie nauw met elkaar verweven noemers: het verdwijnen van 

bestaande beroepen, het inhoudelijk veranderen van beroepen en 

het ontstaan van nieuwe beroepen. De drijvende krachten hierachter 

zijn veelal technologische ontwikkelingen, maar ook maatschappelijke 

ontwikkelingen (milieu, vergrijzing) en de steeds grotere verwevenheid 

tussen eerder gescheiden velden (bijvoorbeeld zorg en technologie).

Tineke
Markering
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De veranderingen op de arbeidsmarkt kunnen verschillende 

maatschappelijke en economische gevolgen hebben. Ten eerste bestaat 

er een risico dat Nederland door andere, innovatievere landen voorbij 

wordt gestreefd, wat ten koste kan gaan van de welvaart. Ten tweede 

is het mogelijk dat deze veranderingen ongelijkheid in de samenleving 

met zich meebrengen. Dit komt omdat voor bepaalde groepen de 

werkgelegenheid onder druk staat, maar ook omdat een steeds groter 

deel van het nationaal inkomen niet vergaard wordt uit arbeid, maar uit 

kapitaal (als robots mensenwerk overnemen vloeien de opbrengsten 

hiervan naar de eigenaren van de robots en niet in de vorm van loon 

naar medewerkers). Een groeiende ongelijkheid kan op zichzelf weer een 

negatieve impact hebben op de economische groei.

De remedie die de meeste auteurs aanwijzen is blijvende scholing van 

de beroepsbevolking. Dit is van belang om het risico op baanverlies van 

kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te verkleinen, om er zowel voor te 

zorgen dat Nederland een concurrerend land blijft en om te voorkomen 

dat er verdergaande polarisatie in de samenleving ontstaat.

In algemene zin geldt dat het aandeel van de beroepsbevolking dat 

aan LLL-activiteiten deelneemt, lager is dan de gestelde ambities. 

Er zijn drempels aan de vraagzijde en aan de aanbodzijde van de 

scholings markt. Sleutelfiguren hebben in interviews aangegeven dat de 

voornaamste knelpunten aan de vraagzijde bestaan. Het gaat om onder 

meer de volgende punten:

• Deelname aan leven lang leren van specifieke doelgroepen blijft achter, 

zoals laagopgeleiden, niet-werkenden, flexwerkers en zzp’ers.

• Bedrijven zijn meer bereid om in scholing voor bedrijfsspecifieke 

vaardigheden te investeren, maar minder in algemene vaardigheden. 

Het gaat in belangrijke mate juist om training in algemene 

vaardigheden die nodig is.

• Middelen van O&O-fondsen voor de scholing van werkenden zijn 

in principe bestemd voor werkenden die onder de betreffende cao 

vallen. Dit maakt de middelen moeilijk toegankelijk voor bijvoorbeeld 

flexwerkers en bemoeilijkt intersectorale mobiliteit.

• Vanuit het perspectief van het individu spelen verscheidene 

persoonlijke en psychologische factoren een rol die deelname aan 

LLL-activiteiten in de weg kunnen staan.
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Knelpunten aan de aanbodzijde van de scholingsmarkt zijn onder meer 

de volgende:

• De stap van mbo naar hoger onderwijs is moeilijk te maken. Er is een 

gat tussen het hoogste mbo-niveau en het hoger onderwijs, hoewel dat 

steeds meer door Associate degrees wordt ingevuld.

• Het parttime-aanbod in publiek bekostigde instellingen is beperkt. 

Modulaire programma’s zijn vaak niet of nauwelijks mogelijk.

• Private opleiders hebben meer flexibiliteit, maar de mogelijkheden voor 

publieke bekostiging zijn daar beperkt.

Hierdoor kunnen werkenden met de behoefte om door te leren barrières 

ervaren om dit mogelijk te maken.

De maatregelen van het kabinet om de deelname aan leven lang leren 

te stimuleren, hebben betrekking op de aanbod- en de vraagzijde van 

de scholingsmarkt. Aan de aanbodzijde gaat het om maatregelen die 

moeten bijdragen aan een flexibeler aanbod zodat dit toegankelijk wordt 

voor een bredere groep dan nu het geval is. Een voorbeeld zijn mbo-

certificaten. Aan de vraagzijde gaat het onder meer om experimenten met 

vraagfinanciering (bijvoorbeeld vouchers). Verder wordt ingezet op het 

uitbreiden van de mogelijkheden om behaalde leeruitkomsten te valideren 

en te erkennen, waarmee het behalen van certificaten of kwalificaties 

meer binnen handbereik komt.

Onderzoek
Op basis van deze inventarisatie richt dit onderzoek zich op de betekenis 

van leven lang leren voor het versterken van de arbeidsmarktpositie van 

werkenden. We kijken in het bijzonder naar beroepsgroepen waarvan 

geconstateerd is dat de werkgelegenheid onder druk staat. Er wordt 

onderzocht welke factoren bepalend zijn in de deelname aan leven lang 

leren en of leven lang leren van invloed is op succesvolle intersectorale 

mobiliteit. In het onderzoek wordt gebruikgemaakt van statische analyse 

op CBS-microdata en een kwalitatieve verdieping door middel van 

interviews.
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3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft feiten en cijfers over leven lang leren binnen 

verschillende beroepsgroepen. Cijfers over leven lang leren zijn veelal 

bekend op sectoraal niveau (zie bijvoorbeeld Zwinkels, Ooms & 

Sanders, 2009), maar niet binnen beroepsgroepen. Voor de werkende 

of werkzoekende is een indeling in beroepsgroepen juist relevant of 

herkenbaar: iemand kiest voor een beroep veelal vanuit interesse, 

competenties, opleiding of ervaring. Bovendien zijn veel beroepen niet 

gebonden aan een sector: ze kunnen in meerdere sectoren uitgeoefend 

worden. Door beroepsgroepen als uitgangpunt te nemen wordt een ander 

perspectief zichtbaar dan wanneer wordt uitgegaan van sectoren. Het 

biedt een aanvullend inzicht in leven lang leren de groepen waarvoor 

deelname aan leven lang leren achter blijft.

Centrale vraag bij deze analyses is of deelname aan een leven lang leren 

de arbeidsmarktpositie van werkenden kan versterken in beroepen met 

over het algemeen een lage arbeidszekerheid. In het bijzonder wordt 

hierbij gekeken naar de bijdrage die deelname aan een leven lang leren 

kan bieden aan intersectorale mobiliteit. We gaan in op de volgende 

onderzoeksvragen:

• In hoeverre is er binnen de geselecteerde beroepsgroepen sprake van 

deelname aan een leven lang leren?

• Welke kenmerken van werkenden zijn van invloed op de deelname aan 

leven lang leren? Kunnen deze kenmerken verschillen in de deelname 

aan een leven lang leren tussen deze beroepsgroepen verklaren?

• Welke rol speelt leven lang leren bij intersectorale mobiliteit?

Selectie van beroepen
Van tevoren zijn met deskundigen uit verschillende branches (zie 

bijlage 1) interviews uitgevoerd om tot een selectie van beroepen te 

komen. Gezocht is naar personen in beroepsgroepen waarin laag en 

Deelname aan een leven 
lang leren in verschillende 
beroepsgroepen 3
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middelbaar opgeleiden werken en waar de arbeidszekerheid laag is. Dit 

kan komen doordat de werkgelegenheid onder druk staat en/of er veel 

sprake is van flexibele arbeid en/of de beroepsgroep wordt gekenmerkt 

door een lage intrede. Bij de meeste beroepsgroepen zijn meerdere 

kenmerken relevant. Het betreft zogenaamde vakkrachten: beroepen die 

een voor de sector typerend vak uitoefenen. Het gaat niet om beroepen 

die niet of nauwelijks sectorgebonden zijn (bijvoorbeeld secretaresse). De 

Raad voor Werk en Inkomen (RWI) vermoedt dat intersectorale mobiliteit 

voor vakkrachten moeilijker is dan voor niet-vakkrachten.21

Uiteindelijk is voor onderstaande beroepen gekozen (tabel 3.1).

Tabel 3.1 Selectie beroepen, reden voor selectie (in grote lijnen)22

Werkgelegenheid 
onder druk

Flexibele 
arbeid

Lage 
intrede

Drukkers X

Automonteurs X

Logistiek medewerkers X X

Schoonmakers X X X

Bouwarbeiders ruwbouw (betonwerkers, 
timmerlieden, steigerbouwers)

X X

Medewerkers thuiszorg X X X

Administratief personeel financiële 
dienst verlening (banken en 
verzekeringen) 

X 

Kappers* X

Callcentermedewerkers X X 

Medewerkers kinderopvang X

* Voor kappers geldt dat de kansen op werk matig zijn vanwege de vrij grote aanwas van gediplomeerde 
schoolverlaters voor dit beroep.

21 RWI (2012). Dynamiek op de arbeidsmarkt. Arbeidsmarktspecial arbeidsmobiliteit.
22 Inschatting is gemaakt op basis van interviews met sectordeskundigen van relevante brancheorganisaties.
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Opzet hoofdstuk
In dit hoofdstuk gaan we eerst in op de deelname aan leven lang leren. 

De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

• omvang deelname aan leven lang leren naar beroepsgroep en 

kenmerken van de werkende;

• verklarende factoren voor verschillen in deelname aan leven lang leren.

Vervolgens gaan we in op intersectorale mobiliteit, waarbij dezelfde 

volgorde wordt aangehouden:

• omvang intersectorale mobiliteit naar beroepsgroep en kenmerken van 

de werkende;

• verklarende factoren van intersectorale mobiliteit, in het bijzonder de 

rol van deelname aan leven lang leren hierin.

3.2 Deelname aan leven lang leren

Leven lang leren is in dit onderzoek geoperationaliseerd als deelname 

aan formeel leren (erkende opleidingen), non-formeel leren (niet-

erkende cursussen en trainingen) en informeel leren (leren op 

de werkvloer/learning by doing). Informatie over formeel en non-

formeel leren is afkomstig uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB), 

informatie over informeel leren is afkomstig uit de Nationale Enquête 

Arbeidsomstandigheden (NEA). Daarom worden formeel en non-formeel 

steeds los van informeel leren besproken.

3.2.1 Deelname aan formeel en non-formeel leren

Deelname aan formeel en non-formeel leren is onderzocht door gebruik 

te maken van gegevens uit de EBB (zie paragraaf 1.3). Tabel 3.2 toont in 

hoeverre er binnen de selectie van beroepsgroepen sprake is van formeel 

en non-formeel leren.
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Tabel 3.2 Gemiddelde score op deelname aan formeel en non-formeel leven lang leren 
van betaald werkenden. Totaal aantal respondenten (N) en verschil met het totaal 
gemiddelde voor alle deelnemers in de doelgroep

Beroepsgroep Gemiddelde N Significant 

Drukkers 8,6% 1.508 ***

Automonteurs 21,6% 2.031 ***

Logistiek medewerkers 8,5% 1.951 ***

Schoonmakers 6,4% 3.881 ***

Medewerkers thuiszorg 9,6% 6.634 ***

Administratief personeel banken 
en verzekeringen

33,5% 3.259 ***

Bouwvakkers ruwbouw 7,9% 5.749 ***

Kappers* 13,9% 3.265 ***

Callcentermedewerkers 14,8% 454 ***

Medewerkers kinderopvang 20,4% 5.176 ***

Totaal 14,5% 33.908

Gemiddeld Nederland 13,9% 342.431

Uit de tabel blijkt dat gemiddeld 13,9% van alle betaald mbo-opgeleide 

werkenden op moment van bevraging (of vlak daarvoor) aan formeel of 

non-formeel leren doet. Het gemiddelde van de tien beroepsgroepen bij 

elkaar zit niet ver van dit percentage af, met 14,5%. Opvallend is het hoge 

percentage werknemers dat aan formeel of non-formeel leren doet binnen 

het bank- en verzekeringswezen, 33,5%. Een stuk hoger dan gemiddeld 

doen ook de werknemers binnen de kinderopvang en de automonteurs 

vaker aan dit type een leven lang leren. De mate waarin kappers en 

callcentermedewerkers aan formeel en non-formeel leren doen verschilt 

weinig met het gemiddelde (13,9% en 14,8%). Medewerkers in de 

thuiszorg (9,6%), drukkers (8,6%), logistiek medewerkers (8,5%) en 

bouwvakkers ruwbouw (7,9%) doen gemiddeld minder aan formeel en 

non-formeel leren. De schoonmakers eindigen onderaan dit rijtje met 

gemiddeld 6,4% werknemers die formeel of non-formeel leren.
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Kenmerken van de werkende
De mate waarin werkenden formeel en non-formeel leren verschilt als 

onderscheid wordt gemaakt naar verschillende kenmerken. Gekeken is 

naar sekse, leeftijd, opleidingsniveau, flexibel werken en omvang van de 

aanstelling. Ook is gecontroleerd of er zich verschillen voordoen tussen 

de jaren waarin is gemeten. De geconstateerde verschillen zijn in alle 

gevallen significant. In tabel 3.3 is de deelname aan non-formeel en 

informeel leren te zien voor de volledige groep mbo-opgeleide werkenden.

Tabel 3.3 Deelname aan formeel en non-formeel leren, werkende beroepsbevolking (laag, 
middelbaar opleidingsniveau)

 Deelname LLL Chi² Cramer’s V

Sekse *** 0,012

Man 14%

Vrouw 14%   

Leeftijd *** 0,08

22 t/m 27 jaar 18%

28 t/m 45 jaar 16%

46 t/m 65 11%

Hoogst genoten opleiding *** 0,083

Laag 10%

Middel 16%   

Flexibel werken *** 0,027

Wel 11%

Niet 15%

Aanstelling *** 0,062

<= 12 uur per week 8%

13 -31 uur per week 14%

32 uur > 15%   

Jaartal enquête *** 0,024

2006-2007 13%

2008-2009 14%

2010-2011 15%   
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Uit het bovenstaande blijkt dat de deelname aan formeel en non-formeel 

leren hoger is als:

• de persoon jonger is;

• het opleidingsniveau hoger is;

• men geen flexibel arbeidsverband heeft;

• en de omvang van de aanstelling groter.

Dit bevestigen de conclusies uit eerder onderzoek wat betreft opleidings-

niveau (Goudswaard & Caminada, 2009) en vorm en omvang van de 

aanstelling (Borghans e.a., 2006). Overigens is er ook een klein verschil 

tussen mannen en vrouwen: vrouwen leren iets meer formeel dan 

mannen (14,3 om 13,8%). Ook is onderzocht of er sprake is van een 

ontwikkeling in de deelname aan formeel en non-formeel leren binnen de 

onderzochte periode.23 Het blijkt dat er in deze jaren sprake is van een 

lichte toename in de deelname aan leven lang leren, van 13% in 2006-

2007 in naar 15% in 2010-2011.

3.2.2 Deelname aan informeel leren

Deelname aan informeel leren is onderzocht door gebruik te maken van 

gegevens uit de NEA die ingaan op leer- en ontwikkelmogelijkheden 

op het werk. Op basis van vier vragen is een variabele voor informeel 

leren geconstrueerd die loopt op een schaal van 1 (helemaal geen 

leermogelijkheden) tot 10 (veel leermogelijkheden) (zie paragraaf 1.3). 

In tabel 3.4 is weergegeven in hoeverre er binnen de selectie van 

beroepsgroepen sprake is van informeel leren.

23 Door de periode van zes jaar in drie groepen van twee jaar te verdelen en te zoeken naar verschillen tussen deze 
jaren.
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Tabel 3.4 Gemiddelde score op deelname aan informeel leven lang leren op de werkvloer. 
Aantal respondenten (N) en verschil met het totaal gemiddelde voor alle deelnemers in de 
doelgroep

Beroepsgroep Gemid delde SD N significant

Drukkers 6,32 2,059 633 ***

Automonteurs 7,05 1,75 573 ***

Logistiek 5,28 2,32 344 ***

Schoonmaak 4,60 2,25 590 ***

Thuiszorg 6,39 1,91 2.262 ***

Bank/verzekering 6,15 1,85 731 ***

Bouwtimmerlieden 7,28 1,86 1.149 ***

Kappers 7,78 1,60 256 ***

Callcenter 4,88 2,52 90 ***

Kinderopvang 7,20 1,75 797 ***

Totaal 6,47 2,08 7.425

Gemiddeld Nederland 6,56 2,12 75.744

De deelnemers in de geselecteerde beroepen blijken significant te 

verschillen in de mate van informeel leren van gemiddeld werkend 

Nederland (laag- en middelbaar opgeleid). Ook de individuele beroeps-

groepen verschillen significant van het gemiddelde, zoals is af te 

lezen in de tabel. We zien dat de beroepsgroepen automonteurs, 

bouwvakkers, kappers en medewerkers kinderopvang meer gelegenheid 

rapporteren tot informeel leren dan gemiddeld. Drukkers, logistiek 

medewerkers, schoonmakers, thuiszorgmedewerkers en bank- en 

verzekeringsmedewerkers rapporteren juist minder gelegenheid.

Een mogelijke verklaring is dat beroepen die een situatie voorgeschoteld 

krijgen waar ze creatief mee aan de slag moeten ook relatief hoog scoren 

op informeel leren. De beroepsgroep die het meeste rapporteert aan 

informeel leren te doen zijn de kappers en medewerkers kinderopvang. 

Ook technische beroepen zoals bouwvakkers en automonteurs moeten ter 

plekke oplossingen verzinnen. Bij banken en verzekeringen moet wellicht 

meer volgens protocollen worden gewerkt, en in de logistiek zoveel 

mogelijk volgens een vooraf ontworpen efficiëntie. Nader onderzoek zou 
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moeten uitwijzen of er inderdaad dergelijke algemene relaties tussen 

beroepen en informeel leren bestaan.

Kenmerken van de werkende
In tabel 3.5 laten we zien wat de mate van informeel leren is naar 

verschillende achtergrondkenmerken van de werkende, analoog aan de 

wijze waarop dat in de vorige paragraaf voor het formeel en non-formeel 

leren is gedaan. Zoals blijkt uit de tabel zijn er significante verschillen in 

de mate waarin werkenden in hun werk informeel leren, als groepen op 

basis van persoonlijke of baankenmerken met elkaar worden vergeleken. 

Alle onderstaande verschillen zijn significant. In veel gevallen zijn de reële 

verschillen tussen de groepen echter minimaal.

De tabel laat zien dat verschillende persoonlijke of baankenmerken van 

invloed zijn op de mate waarin werkenden in hun werk informeel leren. 

Alle onderstaande verschillen zijn significant. In veel gevallen zijn de 

reële verschillen tussen de groepen echter minimaal. In de tabel is de 

effectgrootte weergegeven (η2, een maat voor effectgrote kan als volgt 

worden geïnterpreteerd: klein: 0,02, middel: 0,13 en groot: 0,26).
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Tabel 3.5 Gemiddelde score op deelname aan informeel leren op de werkvloer aan de 
hand van achtergrondkernmerken.

Deelname
informeel LLL F η2

Sekse *** 0,02

Man 6,8

Vrouw 6,3

Leeftijd *** 0,001

22 t/m 27 jaar 6,4

28 t/m 45 jaar 6,6

46 jaar of ouder 6,5

Hoogst genoten opleiding *** 0,02

Laag 6,1

Middel 6,8

Omvang aanstelling *** 0,04

< 13 uur per week 5,5

13-31 uur per week 6,2

32 uur > per week 6,8

Type aanstelling *** 0,02

Vast 6,6

Flexibel 5,5

Uit de tabel volgt dat voor met name sekse, opleidingsniveau en type 

aanstelling relatief grote verschillen zijn. Vrouwen rapporteren minder 

gelegenheid tot informeel leren dan mannen, en lager opgeleiden minder 

dan middelbaar opgeleiden. Degenen zonder vast contract rapporteren 

ook beduidend minder aan informeel leren op de werkplek te doen. 

Leeftijd van de respondent maakt slechts minimaal uit. Hier is te zien dat, 

in tegenstelling tot bij formeel en non-formeel leren, verschillen tussen 

leeftijdsgroepen klein zijn en dat jongeren juist minder gelegenheid 

rapporteren tot informeel leren. Welllicht zijn die mogelijkheden tot 

informeel leren groter naarmate mensen verder groeien in hun werk en 

promotie maken.
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Samenvatting: formeel en non-formeel versus informeel leren naar 
beroepsgroep en achtergrondkenmerken
De resultaten van bovenstaande analyses zijn weergegeven de fi guren 3.1 

en 3.2. In fi guur 3.1 is voor de beroepsgroepen aangeven wat de score is 

op formeel en non-formeel leren tegenover informeel leren.

De fi guur maakt inzichtelijk dat er beroepen zijn waarin zowel het 

formeel en non-formeel als het informeel leren hoog is (medewerkers 

kinderopvang en automonteurs), en beroepen waarbij beide vormen 

van leren laag zijn (schoonmakers en logistiek medewerkers). 

Bouwvakkers lijken een lage score op formeel en non-formeel leren 

te compenseren met een hoge score op informeel leren. Bank- en 

verzekeringsmedewerkers leren veel formeel en non-formeel, maar relatief 

weinig informeel.

Figuur 3.1 Beroepen naar deelname aan formeel non-formeel leren (%) en score op mogelijkheden 
informeel leren en gemiddelde deelname en score gehele populatie
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De verschillen tussen beroepen kunnen verklaard worden door de 

achtergrondkenmerken van de populatie werkenden per beroepsgroep. 

Eerst zetten we in fi guur 3.2 de achtergrondkenmerken tegen elkaar af.

De fi guur laat onder meer zien dat naarmate de aanstelling groter wordt, 

beide vormen van leren toenemen. Naarmate de leeftijd lager is, wordt 

vooral het formeel en non-formeel leren lager. Middelbaar opgeleiden 

scoren op beide vormen van leren hoger dan laagopgeleiden. Bij sekse 

en fl exibel werken komen formeel en non-formeel leren enerzijds en 

informeel leren anderzijds niet met elkaar overeen. Mannen leren meer 

informeel dan vrouwen, maar iets minder informeel. Mensen met een 

fl exibel contract leren meer informeel, maar minder formeel en non-

formeel dan werkenden die geen fl exibel contract hebben.

Figuur 3.2 Achtergrondkenmerken werkenden naar deelname aan formeel non-formeel leren (%) en 
score op mogelijkheden informeel leren en gemiddelde deelname en score gehele populatie
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In de volgende paragrafen wordt onderzocht wat een grotere verklarings-

factor is voor het leren: het beroep dat iemand uitoefent of de andere 

kenmerken van de werkende.

3.3 Verklaring van de mate van leven lang leren

In deze paragraaf worden resultaten van regressieanalyses weergegeven 

waarin is onderzocht in welke mate beroep en achtergrondkenmerken 

van invloed zijn op de mate van leven lang leren. Hiervoor worden drie 

modellen getoetst (een toelichting op deze analyses wordt gegeven in 

bijlage 2).

In het basismodel worden alle achtergrondkenmerken in één model 

opgenomen om te onderzoeken in hoeverre leven lang leren kan worden 

voorspeld aan de hand van deze kenmerken. Daarmee wordt voor 

de kenmerken onderling gecorrigeerd en kunnen we nagaan óf en in 

hoeverre de in de vorige paragraaf geconstateerde verschillen in de mate 

van leven lang leren tussen de achtergrondkenmerken van de werknemer 

(leeftijd, opleidingsniveau, flexibel contract, omvang aanstelling) 

standhouden. Ook voor de effecten van het jaar van afname van de 

vragenlijst is gecorrigeerd.

In het tweede model onderzoeken we of en in hoeverre de beroepsgroep 

leven lang leren voorspelt, gecorrigeerd voor achtergrondkenmerken, door 

de beroepen toe te voegen aan het model.

In het derde model onderzoeken we in hoeverre de beroepsgroep 

interacteert met andere variabelen, zoals sekse, als we deelname aan 

leven lang leren voorspellen. De effecten van alle eerder genoemde 

kenmerken op een leven lang leren worden per beroepsgroep bekeken. 

Met andere woorden, aan de hand van dit model is na te gaan in hoeverre 

de invloed van de kenmerken op een leven lang leren per beroepsgroep 

verschilt.
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We presenteren de resultaten eerst voor het formeel en non-formeel leren, 

dan voor informeel leren.

3.3.1 Formeel en non-formeel leren

Uit het basismodel blijkt dat de verschillen in de mate van formeel en 

non-formeel leren bij drie van de kenmerken die in paragraaf 3.2 aan de 

orde kwamen, standhouden. Dit zijn:

• De omvang van de aanstelling: bij een grote aanstelling is er meer kans 

op deelname aan formeel en non-formeel leren.

• Het opleidingsniveau: bij middelbaar opgeleiden is de kans op formeel 

en non-formeel leren groter dan bij laagopgeleiden.

• Sekse: de kans op formeel en non-formeel leren is groter onder 

vrouwen.

Het model verklaart in totaal 3,3% van de deelname aan formeel en non-

formeel leren (R2).

In het tweede model zijn de beroepen opgenomen om na te gaan of 

er verschillen zijn tussen beroepsgroepen in deelname aan formeel en 

non-formeel leren, gecontroleerd voor de achtergrondkenmerken. Uit de 

resultaten blijkt dat het beroep dat je uitoefent van invloed is of je meer of 

minder kans hebt op deelname aan formeel en non-formeel leren.

De kans dat drukkers, logistiek medewerkers, schoonmakers, thuiszorg-

medewerkers, bouwvakkers en kappers deelnemen aan formeel en 

non-formeel leren is kleiner dan gemiddeld voor werkend Nederland. 

Automonteurs, medewerkers bank- en verzekeringswezen en kinder-

opvang medewerkers doen vaker aan formeel en non-formeel leren dan 

gemiddeld. De callcentermedewerkers zijn de enigen waarbij het effect 

niet significant is.

Al met al is het enige verschil met de resultaten van de eerder beschreven 

(bivariate) analyse, dat uit de analyse waarbij we controleren voor 

achtergrondkenmerken blijkt dat de deelname van kappers aan formeel 

en non-formeel leren lager is dan gemiddeld. Voor dit beroep geldt dat 

de achtergrondkenmerken van de werkenden in de beroepsgroep de 

deelname aan formeel en non-formeel bepalen, niet de beroepsgroep zelf. 
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Voor de overige beroepen zijn de uitkomsten uit het tweede model gelijk 

gebleven ten opzichte van de bivariate analyse.

Door de beroepsgroepen toe te voegen wordt de verklaringskracht van 

het model vergroot tot 3,8%. Dit lijkt een kleine toename, maar de 

geselecteerde beroepen bestrijken slechts een beperkt deel van de 

arbeidsmarkt. Als voor alle werkenden het beroep zou worden toegevoegd 

zou de toename van de verklaringskracht waarschijnlijk vele malen hoger 

zijn.

In het derde model is onderzocht hoe binnen de beroepsgroepen de mate 

van leven lang leren afhangt van de achtergrondvariabelen of van het 

beroep zelf (interacties tussen het beroep en de achtergrondkenmerken). 

Door dit aan het model toe te voegen neemt de verklaringskracht van het 

model toe tot 8,6%.

Binnen verschillende beroepen is er sprake van significante verbanden 

tussen het beroep en de achtergrondkenmerken. Het blijkt dat de 

patronen die in het algemeen voor de werkende mbo-opgeleiden gelden 

en die hiervoor zijn beschreven, binnen specifieke beroepsgroepen heel 

anders en zelfs tegengesteld aan het algemene beeld kunnen zijn.

Bij drukkers zijn er geen kenmerken aanwijsbaar die significant van 

invloed zijn op de deelname aan formeel en non-formeel leren.

Onder automonteurs blijkt dat opleiding en leeftijd van invloed zijn. 

Automonteurs met een middelbare opleiding rapporteren minder vaak 

deelname aan formeel en non-formeel leren dan degenen met een lage 

opleiding. Hierin wijkt deze beroepsgroep af van het landelijke beeld. Ook 

oudere automonteurs (vanaf 46 jaar) doen minder vaak aan formeel en 

non-formeel leren dan de andere leeftijdscategorieën.

Ook onder logistiek medewerkers zijn er geen kenmerken die significant 

van invloed zijn op de deelname aan formeel en non-formeel leren. Wel 

is er aanvullende analyse uitgevoerd onder logistiek medewerkers om 

te onderzoeken of het uitmaakt in welke branche zijn werken, waarbij 
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onderscheid is gemaakt naar logistiek medewerkers in de sector Transport 

en Logistiek en logistiek medewerkers in groothandels. Het blijkt dat 

de deelname aan formeel en non-formeel leren in beide branches 

elkaar nauwelijks ontloopt: 8,7% in transport en logistiek, 8,4% in de 

groothandels.24

Ook onder schoonmakers zijn er enkele opvallende kenmerken. Waar in 

het algemeen geldt dat het formeel en non-formeel leren minder wordt 

naarmate de werkende ouder is, werkt dat bij schoonmakers precies 

andersom. De groep van middelbare leeftijd neemt meer deel aan formeel 

en non-formeel leren. De groep van 46 jaar en ouder neemt van de 

schoonmakers het meest deel aan formeel en no-formeel leren. Waarin 

schoonmakers ook afwijken van het algemene beeld is dat naarmate het 

dienstverband toeneemt de deelname aan formeel en non-formeel leren 

juist afneemt.

Schoonmakers zijn werkzaam in een groot aantal branches. In 

een aanvullende analyse zijn schoonmakers die werkzaam zijn bij 

schoonmaak bedrijven vergeleken met schoonmakers uit de hotelbranche. 

De deelname aan leven lang leren verschilt weinig tussen schoonmakers 

in beide branches: in beide gevallen doet ongeveer 6,4% van de schoon-

makers aan formeel of non-formeel leren.25

Voor medewerkers in de thuiszorg geldt dat, net als bij schoonmakers, 

werkenden vanaf 26 jaar meer doen aan formeel en non-formeel leren. 

Voor de thuiszorgmedewerkers ouder dan 46 jaar geldt dit nog iets 

sterker.

Bij medewerkers in banken en verzekeringen zijn de onderzochte 

kenmerken niet significant van invloed op de deelname aan formeel en 

non-formeel leren. In een aanvullende analyse is onderzocht of er verschil 

is tussen medewerkers bij banken en bij verzekeringsmaatschappijen. In 

beide sectoren is de deelname aan formeel en non-formeel leren hoog, 

maar de medewerkers bij banken doen met 36% meer aan formeel en 

24 Het onderscheid naar sector binnen deze beroepsgroep is niet meegenomen in het regressiemodel.
25 Het onderscheid naar sector binnen deze beroepsgroep is niet meegenomen in het regressiemodel.
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non-formeel leren dan de medewerkers bij verzekeringsmaatschappijen 

(31,4%).26

Ook onder bouwvakkers heeft leeftijd een significante invloed op de 

deelname aan formeel en non-formeel leren. In deze beroepsgroep is het 

patroon wel zoals algemeen onder werkende mbo-opgeleiden: boven de 

27 jaar wordt er minder formeel en non-formeel geleerd. De middelbare 

(28-45 jaar) en oudere (46+) bouwvakkers ontlopen elkaar weinig in hun 

deelname.

Bij kappers geldt dat de groep met een middelbaar opleidingsniveau 

minder deelneemt aan formeel en non-formeel leren dan de 

laagopgeleiden. De groep die tussen de 26 en 45 jaar oud is, doet 

juist vaker aan formeel en non-formeel opleiden. Verder is ook het 

dienstverband van belang, waarbij de kappers afwijken van het algemene 

beeld in het mbo. Kappers met de middelgrote en grote dienstverbanden 

(vanaf 13 uur per week) doen minder aan formeel en non-formeel leren 

dan de kappers met een aanstelling tot en met 12 uur.

Ook binnen de beroepsgroep callcentermedewerkers zijn enkele 

opvallende karakteristieken waarneembaar. Van belang zijn sekse 

(vrouwen leren meer formeel en informeel dan mannen) en leeftijd 

(medewerkers tot en met 27 jaar leren minder dan de oudere 

medewerkers).

Onder de medewerkers kinderopvang zijn er veel verschillende 

kenmerken die significant van invloed zijn op de deelname aan formeel 

en non-formeel leren. Personen met de volgende kenmerken doen 

minder aan formeel en non-formeel leren:

• Personen met een vast contract leren minder dan degenen met een 

flexibel contract.

• Vrouwen leren minder dan mannen.

• Middelbaar opgeleiden leren minder dan laagopgeleiden.

• Jongeren tot en met 27 jaar leren minder dan medewerkers vanaf 28 

jaar.

26 Het onderscheid naar sector binnen deze beroepsgroep is niet meegenomen in het regressiemodel.
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• Degenen met aanstellingen groter dan 12 uur per week leren minder 

dan degenen met een klein dienstverband.

• Tot slot geldt dat binnen deze beroepsgroep de deelname aan formeel 

en non-formeel leren in de onderzochte periode is toegenomen. In 

2006-2007 wordt er significant minder formeel en non-formeel leren 

gerapporteerd.

Tabel 3.6 Regressiemodellen achtergrondkenmerken, beroepen en interacties tussen 
achtergrondkenmerken en beroepen op deelname aan formeel en non-formeel leren

Model 1 Model 2 Model 31 

Exp(B) Exp(B) Exp(B)

Constante 0,063*** 0,066*** 5,560***

Flexibel contract (ref. vast) 0,862*** 0,860*** 0,878***

Vrouw 1,306*** 1,280*** 1,294***

Leeftijd 28-45 jaar 0,794*** 0,794*** 0,786***

Leeftijd > 46 jaar 0,557*** 0,558*** 0,550***

Middelgroot dienstverband (13-31 uur) 
(ref. = <13 uur)

1,774*** 1,728*** 1,803***

Groot dienstverband (>32 uur) 2,335*** 2,271*** 2,385***

Opleiding midden (ref. laag) 1,613*** 1,578*** 1,600***

Jaar 2008-2009 (ref. 2006-2007) 1,155*** 1,158*** 1,155***

Jaar 2010-2011 1,196*** 1,199*** 1,190***

Drukkers  0,570*** 1,471

Automonteurs  1,558*** 0,875

Logistiek  0,615*** 0,615

Schoonmaak  0,630*** 0,587

Thuiszorg  0,891*** 1,326

Bank/verzekering  2,809*** 3,645**

Bouwvakkers  0,548*** 0,868

Kappers  0,809*** 2,327**

Callcenter  1,046 0,653

Kinderopvang  1,408*** 3,808***

Automonteurs x opleiding midden   0,736*

Automonteurs x leeftijd > 46 jaar   0,678*

Schoonmakers x leeftijd 28–45 jaar   1,799*

Schoonmakers x leeftijd > 46 jaar   2,202**

Schoonmakers x middelgroot 
dienstverband (13-31 uur)

  0,662**
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Model 1 Model 2 Model 31 

Exp(B) Exp(B) Exp(B)

Schoonmakers x groot dienstverband (> 
32) uur

  0,443**

Thuiszorg x leeftijd 28-45 jaar   1,377*

Thuiszorg x leeftijd > 46 jaar   1,402*

Bouwvakkers x leeftijd 28-45 jaar   0,611***

Bouwvakkers x leeftijd > 46 jaar   0,663**

Kappers x opleiding midden   0,462***

Kappers x leeftijd 28-45 jaar   1,303**

Kappers x middelgroot dienstverband 
(13-31 uur)

  0,536***

Kappers x groot dienstverband (>32 uur)   0,595**

Callcenter x vrouw   2,570*

Callcenter x opleiding midden   0,552*

Callcenter x leeftijd 28-45 jaar   1,999*

Callcenter x leeftijd > 46 jaar   2,243*

Kinderopvang x vast contract   0,390***

Kinderopvang x vrouw   0,536**

Kinderopvang x opleiding midden   0,628***

Kinderopvang x jaar 2008-2009   1,383**

Kinderopvang x jaar 2010-2011   1,617***

Kinderopvang x leeftijd 28-45 jaar   1,281**

Kinderopvang x leeftijd > 46 jaar   1,706***

Kinderopvang x middelgroot 
dienstverband (13-31 uur)

  0,611***

Kinderopvang x groot dienstverband 
(>32 uur)

  0,429***

R2 0,033 0,038 0,086

Gerapporteerde coëfficiënten betreffen ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (b’s): *p < .05, ** 
p < .01, *** p < .001. Via een dummyvariabele is de variabele leeftijd meegenomen met als referentie 
jong, opleiding met als referentie laag, de duur van het dienstverband met als referentie een klein 
deeltijdcontract (0-13 uur).
1 Voor model 3 worden alleen de significante interacties weergegeven.
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3.3.2 Informeel leren

Tabel 3.7 geeft een weergave van de drie geschatte modellen voor 

informeel leren. In het basismodel, model 1, gaan we na in hoeverre 

achtergrondvariabelen informeel leren voorspellen als gecorrigeerd 

wordt voor andere variabelen. In overeenstemming met de bivariate 

analyses op deze kenmerken (paragraaf 3.2.2) blijken verschillen in mate 

van informeel leren te blijven bestaan, voor wat betreft sekse, leeftijd, 

opleiding, type contract en duur van de aanstelling. Deze variabelen 

kunnen dus deels de mate van deelname aan informeel leren voorspellen. 

In totaal is overigens het percentage variantie in informeel leren dat 

verklaard wordt met deze variabelen ongeveer 7%.

In het tweede model zijn de beroepen opgenomen om na te gaan 

of er verschillen zijn tussen beroepsgroepen in de deelname aan 

informeel leren, gecontroleerd voor de achtergrondkenmerken van de 

respondenten. Hier zien we dat beroep nog steeds een voorspellende 

waarde heeft voor deelname aan informeel leren.

Behalve voor automonteurs is er voor alle beroepen een significant effect 

op gerapporteerde mogelijkheden voor deelname aan informeel leren. In 

de beroepsgroepen drukkers, logistiek medewerkers, medewerkers bank 

en verzekering en callcentermedewerkers zien we dat werkenden minder 

dan gemiddeld gelegenheid hebben tot informeel leren. Medewerkers 

in de thuiszorg, bouwvakkers, kappers en medewerkers kinderopvang 

rapporteren meer mogelijkheden tot informeel leren. Met andere woorden, 

in vergelijking met de eerder gerapporteerde gemiddelden, zien we 

een iets ander beeld als we controleren voor achtergrondkenmerken. 

Het belangrijkste verschil is dan, dat deelname aan informeel leren 

in de beroepsgroep thuiszorg iets hoger is dan puur op basis van 

gemiddelden verwacht kan worden. Wanneer we rekening houden met 

achtergrondkenmerken doen medewerkers in de thuiszorg meer dan de 

rest27 van werkend Nederland aan informeel leren.

27 Dat wil zeggen werkend Nederland zonder de beroepsgroepen in de analyse.
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In het derde model worden ook de interacties tussen achtergrond-

kenmerken en beroepen geschat. Hier kunnen we nagaan of bijvoorbeeld 

het effect van sekse of type contract verschilt binnen een beroepsgroep. 

Alle mogelijke interacties zijn opgenomen, maar alleen de significante 

interacties tussen beroepen en achtergrondkenmerken worden 

beschreven en zijn opgenomen in de tabel.

Het toevoegen van beroepen levert een kleine bijdrage aan de verklarings-

kracht van het model. Aangezien het om slechts tien beroepen gaat ten 

opzichte van de hele beroepsbevolking, is het opvallend dat de totale 

verklaarde variantie van dit model toeneemt. Mogelijk zou beroep nog 

een betere voorspelling van deelname vormen als meer beroepen zouden 

worden meegenomen in de analyse.

Hieronder bespreken we kort welke achtergrondkenmerken binnen 

iedere beroepsgroep een significante invloed hebben op deelname aan 

informeel leren. Beroepsgroepen waarbinnen geen significante invloed 

van achtergrondkenmerken is geconstateerd komen niet aan de orde.

Voor de beroepsgroep drukkers zien we dat vrouwen relatief meer aan 

informeel leren doen dan mannen; dit in tegenstelling tot het algemene 

beeld dat vrouwen minder aan informeel leren doen.

Voor logistiek zien we dat vrouwelijke logistiek medewerkers relatief gezien 

juist (veel) minder aan informeel leren dan hun mannelijke collega’s. 

Verder zagen we dat laagopgeleiden minder vaak aangeven gelegenheid 

tot informeel leren te hebben dan middelbaar opgeleiden. Bij logistiek 

medewerkers blijkt echter dat laagopgeleide werknemers meer informeel 

leren rapporteren dan middelbaar opgeleide medewerkers.

Voor de thuiszorg blijkt dat vrouwelijke medewerkers relatief meer 

gelegenheid tot leven lang leren rapporteren dan hun mannelijke 

collega’s.

Voor het type contract rapporteren mensen met een vast contract over het 

algemeen meer gelegenheid voor informeel leren, maar bij de thuiszorg 

doen flexwerkers dit, relatief gezien, meer.
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Bij bouwvakkers is het effect van leeftijd anders dan bij andere 

beroepsgroepen. Binnen deze beroepsgroep doen oudere werknemers 

relatief minder aan informeel leren dan jongere medewerkers. Ook blijken 

laagopgeleide werknemers meer informeel leren te rapporteren dan 

middelbaar opgeleide bouwvakkers. Ten slotte zien we dat bouwvakkers 

met een flexibele arbeidsovereenkomst relatief gezien veel aan informeel 

leren doen.

De laatste beroepsgroep waarbij achtergrondkenmerken interacteren met 

het beroep is de kinderopvang. Hier zien we, net zoals bij bouwvakkers, 

dat flexwerkers relatief gezien veel mogelijkheden voor informeel hebben 

in vergelijking tot medewerkers met een vast contract. Ook zien we dat 

personen met een middelgroot of klein dienstverband, in verhouding tot 

personen met een groot dienstverband in deze beroepsgroep relatief veel 

informeel leren rapporteren.

Tabel 3.7 Regressiemodellen achtergrondkenmerken, beroepen en interacties tussen 
achtergrondkenmerken en beroepen op deelname aan informeel leren

Model 1 Model 2 Model 31

Constante 5,59 5,58 5,56

Vrouw -0,31*** -0,33*** -0,33***

Leeftijd 26-45 jaar 0,12*** 0,16*** 0,18***

Leeftijd > 46 jaar 0,15*** 0,19*** 0,20***

Opleiding midden (ref. laag) 0,64*** 0,62*** 0,63***

Flexibel contract (ref. vast) -0,88*** -0,87*** -0,91***

Middelgroot dienstverband (13-31 uur).
(ref. dienstverband < 13 uur)

0,44*** 0,421*** 0,42***

Groot dienstverband (>32 uur) 0,85*** 0,838*** 0,84***

Jaar 2008 0,12*** 0,13*** 0,13***

Jaar 2009 -0,14*** -0,13*** -0,13***

Jaar 2010 0,10*** 0,10*** 0,10***

Jaar 2011 -0,15*** -0,15*** -0,15***

Jaar 2012 0,002 0,004 0,004

Drukkers -0,413*** -0,25

Automonteurs 0,143 1,37

Logistiek -1,37*** -1,73**

Schoonmaak -1,38*** -1,47***
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Model 1 Model 2 Model 31

Thuiszorg 0,29*** -0.18

Bank/verzekering -0,53*** -0,93

Bouwvakkers 0,46*** 1,35*

Kappers 1,55*** 1,17

Callcenter -1,32*** -1,77

Kinderopvang 0,85*** 0,72

Drukkers*vrouw 0,68*

Logistiek*vrouw -0,75*

Logistiek*opleiding midden -0,54*

Thuiszorg*vrouw 0,64*

Thuiszorg*flex 0,57***

Bouwvakkers*leeftijd >46 jaar -0,58**

Bouwvakkers*opleiding midden -0,230*

Bouwvakkers*flex 1,12**

Kinderopvang*flex 0,87***

Kinderopvang*groot dienstverband -0,93**

R2 0,072 0,083 0,086

Gerapporteerde coëfficiënten betreffen ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (b’s): *p < .05, 
** p < .01, *** p < .001. Via een dummyvariabele is de variabele leeftijd meegenomen met als 
referentie jong, opleiding met als referentie laag, de duur van het dienstverband met als referentie een 
klein deeltijdcontract (0-13 uur).: *p < .05, ** p < .01, *** p < .001. Via een dummyvariabele is de 
variabele leeftijd meegenomen met als referentie jong, opleiding met als referentie laag, de duur van het 
dienstverband met als referentie een klein deeltijdcontract (0-13 uur).
1 Voor model 3 worden alleen de significante interacties weergegeven.
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3.4 Intersectorale mobiliteit naar beroepsgroepen

Uit de inleiding van dit onderzoek blijkt onder meer dat a) de onzekerheid 

over de arbeidsmarktpositie voor veel laag- en middelbaar opgeleiden is 

toegenomen en dat de kans groter wordt dat mensen in hun werkzame 

leven een of meer transities zullen doormaken; en b) dat een leven lang 

leren steeds wordt gezien als middel om deze onzekerheid het hoofd 

te bieden. In deze paragraaf koppelen we deelname aan een leven 

lang leren daarom aan het maken van transities op de arbeidsmarkt. 

De gedachte is dat deelname aan een leven lang leren het maken van 

transities op de arbeidsmarkt kan vergemakkelijken en in die zin kan 

bijdragen aan de versterking van de arbeidsmarktpositie van laag- en 

middelbaar opgeleiden. In het volgende hoofdstuk gaan we in een 

verdiepende casestudie in op de vraag hoe deelname aan een leven lang 

leren kan bijdragen aan intersectorale mobiliteit.

In deze paragraaf kijken we eerst naar de mate waarin intersectorale 

mobiliteit voorkomt in de geselecteerde beroepen. Daarna wordt er 

gezocht naar een verband tussen leven lang leren en intersectorale 

mobiliteit. Als derde gaan we in op de vraag welke andere factoren dan 

een leven lang leren van invloed zijn op intersectorale mobiliteit.

Intersectorale mobiliteit is gemeten door te kijken of werkenden in de 

periode 2010-2013 veranderd zijn van werkgever en of de nieuwe 

werkgever uit een andere sector komt. Gegevens van respondenten uit de 

Enquête Beroepsbevolking (EBB) zijn daarvoor aangevuld gegevens uit de 

Polisadministratie. Alle cijfers in deze paragraaf zijn dus gebaseerd op een 

steekproef.
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3.4.1 Verschil intersectorale mobiliteit naar beroepsgroep

In tabel 3.8 is aangegeven hoeveel intersectorale mobiliteit gemiddeld per 

beroepsgroep voorkomt in de periode 2010-2013.

Tabel 3.8 Aandeel intersectoraal mobiele werkenden (2010-2013) naar beroepsgroep

Beroepsgroep* N Significant

Drukkers 15,6% 769 ***

Automonteurs 9,5% 997 ***

Logistiek 19,9% 991 ***

Schoonmaak 16,6% 1.510 ***

Thuiszorg 10,3% 2.685 ***

Bank/verzekering 16,5% 1.760 ***

Bouwvakkers 13,7% 2.406 ***

Kappers 9,3% 751 ***

Callcenter 36,4% 143 ***

Kinderopvang 9,5% 2.020 ***

Gemiddeld selectie beroepsgroepen 15,7% 14.032

Gemiddeld alle werkenden** 15,0% 175.381

*Werkenden behoorden op basis van EBB tot de betreffende beroepsgroep (2006-2011), intersectorale 
mobiliteit bepaald o.b.v. polisgegevens.
**Selectie alle werkenden o.b.v. dezelfde criteria wat betreft opleidingsniveau en arbeidssituatie als selectie 
werkenden binnen beroepsgroepen.

Uit tabel 3.8 blijkt dat gemiddeld de intersectorale mobiliteit onder 

laag- en middelbaar opgeleide werkenden 15% is; dat wil zeggen 

dat in de periode 2010-2013 15% van de werkenden minimaal een 

keer overgestapt is naar een baan in een andere sector. Onder de 

geselecteerde beroepen is de intersectorale mobiliteit iets hoger dan 

het gemiddelde onder mbo-opgeleiden, namelijk ongeveer 15,7%. 

Er zijn tussen de beroepsgroepen echter grote verschillen. Veruit de 

meeste intersectorale mobiliteit komt voor onder callcentermedewerkers 

(36,4%) gevolgd door logistiek medewerkers (19,9%). Onder kappers, 

automonteurs en medewerkers kinderopvang is de intersectorale 

mobiliteit het kleinst (9,3%-9,5%).
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In het vervolg van deze paragraaf onderzoeken we in hoeverre deelname 

aan leven lang leren de verschillen tussen deze beroepsgroepen in 

intersectorale mobiliteit kan verklaren.

Verband tussen intersectorale mobiliteit en formeel en non-formeel 
leren
Onderzocht is welke kenmerken van werkenden van invloed zijn op de 

mate waarin intersectorale mobiliteit plaatsvindt. In het bijzonder gaat 

de aandacht uit naar de invloed van de deelname aan leven lang leren. 

Uit tabel 3.9 blijkt dat er een klein verschil is in deelname aan formeel of 

non-formeel leren wanneer personen die zijn overgestapt naar een baan 

in een andere sector worden vergeleken met degenen die dit niet hebben 

gedaan. Als we kijken naar alle personen die zijn overgestapt naar een 

andere sector (15%), heeft voorafgaand aan de overstap 16,4% wel 

deelgenomen aan formeel of non-formeel leren, en heeft 14,7% dat niet.

Tabel 3.9 Deelname aan formeel of non-formeel leren (tussen 2006-2011) onder 
werkenden bij wie wel en geen sprake was van intersectorale mobiliteit (tussen 2010-
2013, alle werkenden)

Intersectorale mobiliteit

Wel deelname LLL 16,4%

Geen deelname LLL 14,7%

Totaal 15,0%

Binnen een aantal beroepen zijn er significante verschillen geconstateerd 

in intersectorale mobiliteit, als we de groep die wel heeft deelgenomen 

aan scholing vergelijken met de groep die niet aan scholing heeft 

deelgenomen. Dit geldt voor bouwvakkers, kappers, schoonmakers 

en automonteurs. De deelname aan formeel en non-formeel leren 

verhoudt zich positief met intersectorale mobiliteit: bij de groep die heeft 

deelgenomen aan scholing is de intersectorale mobiliteit hoger. Bij de 

overige zes beroepsgroepen is er geen significant verschil.
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Tabel 3.10 Deelname LLL voor werkenden die wel/niet intersectoraal mobiel zijn geweest 
per beroepsgroep

Beroepsgroep Intersectorale mobiliteit % deelname LLL

Automonteurs
Niet 30%

Wel 43%

Schoonmakers 
Niet 7%

Wel 11%

Bouwvakkers
Niet 12%

Wel 18%

Kappers
Niet 17%

Wel 27%

In het vervolg van de paragraaf wordt onderzocht welke factoren 

verschillen in intersectorale mobiliteit kunnen verklaren. Kunnen we dit 

inderdaad verklaren door de deelname aan formeel of informeel leren, of 

spelen andere kenmerken een grotere rol?

Kenmerken die samenhangen met intersectorale mobiliteit
Naast deelname aan formeel of non-formeel onderwijs zijn er meer 

kenmerken van de werkende die samenhangen met intersectorale 

mobiliteit.
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Tabel 3.11 Mate waarin intersectorale mobiliteit voorkomt naar achtergrondkenmerken

Intersectorale 
mobiliteit

Chi² Cramer’s V 

Sekse *** 0,024

Man 16%

Vrouw 14%

Leeftijd *** 0,154

22 t/m 27 jaar 27%

28 t/m 45 jaar 16%

46 jaar of ouder 10%

Hoogst genoten opleiding *** 0,083

Laag 15%

Middel 15%

Formeel of non-formeel leren *** 0,017

Wel 16%

Niet 15%   

Aanstelling *** 0,065

<= 12 uur per week 23%

13-31 uur per week 13%

32 uur > 15%

3.4.2 Verklaren van intersectorale mobiliteit

In tabel 3.12 staan de resultaten van logistische regressieanalyses. Het 

gaat om vergelijkbare analyses als in de paragrafen over leven lang leren. 

In dit geval is intersectorale mobiliteit de afhankelijke variabele, die 

wordt voorspeld door de achtergrondkenmerken leeftijd, omvang van de 

aanstelling, sekse en opleidingsniveau, en als extra voorspeller deelname 

aan formeel en non-formeel. Informeel leren wordt buiten beschouwing 

gelaten, omdat in het onderzoek alleen de respondenten uit de EBB 

gekoppeld zijn aan de polisgegevens.

Het eerste model, waarbij wordt gecorrigeerd voor de invloed die de 

achtergrondkenmerken op elkaar hebben, toont dat de invloed van 
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achtergrondkenmerken op mobiliteit niet helemaal dezelfde blijkt te zijn 

als in de bivariate analyses, waarbij deze correctie niet plaatsvindt. In die 

analyses zijn mannen, jongeren, deelnemers aan formeel of non-formeel 

leren, en personen met de kleinste aanstelling het meest mobiel op de 

arbeidsmarkt. Maar wanneer alle achtergrondkenmerken opgenomen 

worden in één model, pakt een aantal zaken anders uit. Dan blijkt dat 

deelname aan formeel of non-formeel leren de kans op intersectorale 

mobiliteit juist verkleint. Verder blijkt dat niet de jongste groep en niet de 

groep met de kleinste aanstelling de meeste kans heeft op intersectorale 

mobiliteit, maar dat dit geldt voor de gemiddelde leeftijdsgroep en de 

groep met een middelgrote aanstelling. Het verband tussen leeftijd en 

intersectorale mobiliteit is dus niet lineair. Nader onderzoek zou moeten 

uitwijzen wat de achtergrond is van de intersectorale mobiliteit in deze 

gevallen (gedwongen of vrijwillig).

Het eerste model, met alleen achtergrondvariabelen, verklaart bijna 6% 

van de intersectorale mobiliteit.

In model 2 worden de tien beroepen toegevoegd. De kans op inter-

sectorale mobiliteit is voor callcentermedewerkers 2,6 maal groter 

(Exp(b) = 2,6)28 dan voor een gemiddeld werkende in Nederland en 

daarmee het grootst van de tien geselecteerde beroepen. Verder is 

de kans op intersectorale mobiliteit voor achtereenvolgens logistiek 

medewerkers (1,2), bank- en verzekeringsmedewerkers (1,2) en 

schoonmaakmedewerkers (1,1) hoger dan gemiddeld.

Kappers switchen het minst vaak naar een andere sector (0,5), gevolgd 

door automonteurs (0,5), medewerkers in de kinderopvang (0,5), 

medewerkers in de thuiszorg (0,6) en bouwvakkers. Voor deze vijf 

beroepen geldt dat de kans op intersectorale mobiliteit kleiner is dan 

gemiddeld voor werkende mbo-opgeleiden. De verklaarde variantie (R2) 

van het model is slechts in bescheiden mate hoger dan wanneer de 

beroepen niet worden meegenomen. Maar, zoals ook eerder opgemerkt, 

bestrijken de geselecteerde beroepen slechts een beperkt deel van de 

werkenden die in de analyse zijn meegenomen. Als alle werkenden in 

28 Voor de grootte van het effect kijken we naar de waarden van de gestandaardiseerde regressiecoëfficient Exp(B). 
De Exp(B) is de odds ratio, van de ene uitkomst ten opzichte van de andere uitkomst.
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beroepsgroepen zouden worden ingedeeld, zou de verklaringskracht 

waarschijnlijk groter zijn.

In model 3 worden ook de interacties tussen achtergrondkenmerken en 

beroepen geschat om te kijken of effecten van de achtergrondkenmerken 

verschillend zijn binnen de geselecteerde beroepen. Net zoals in bij de 

analyses over deelname aan leven lang leren zijn ook hier alle mogelijke 

interacties opgenomen, maar alleen de significante interacties tussen 

beroepen en achtergrondkenmerken worden beschreven en zijn 

opgenomen in de tabel. Model 3 voegt in verklaringskracht overigens 

weinig toe aan de modellen 1 en 2.

Voor drukkers geldt dat degenen met een opleiding op middenniveau een 

kleinere kans hebben op intersectorale mobiliteit dan de laagst opgeleide 

drukkers (0,7). Daarnaast zijn, in tegenstelling tot het gemiddelde effect 

van leeftijd, oudere drukkers veel mobieler dan de jongste groep drukkers 

(1,8).

Binnen de beroepsgroepen automonteurs en logistiek medewerkers zijn 

er geen kenmerken die significant van invloed zijn op de intersectorale 

mobiliteit vanuit deze beroepen. Wel is er uit een aanvullende analyse 

onder logistiek medewerkers gebleken dat de intersectorale mobiliteit 

onder logistiek medewerkers vanuit de sector transport en logistiek 

nauwelijks verschilt van de intersectorale mobiliteit van logistiek 

medewerkers vanuit groothandels (beide ongeveer 20%).29

Vrouwelijke schoonmakers zijn gemiddeld genomen intersectoraal 

mobieler dan mannelijke schoonmakers (2.2). Schoonmakers met een 

groot dienstverband zijn minder mobiel dan schoonmakers met de 

kleinste aanstelling (0,7).

Uit een aanvullende analyse is gebleken dat schoonmakers die bij 

schoonmaakbedrijven werken minder vaak naar een andere branche 

29 Het onderscheid tussen de branches is niet meegenomen in het regressiemodel, daarom valt niet te zeggen 
of leven lang leren van invloed is op de intersectorale mobiliteit vanuit dan wel de logistieke dienstverlening als de 
groothandels. Uit paragraaf 3.3.1 bleek al wel dat de deelname aan formeel en non-formeel leren in beide branches 
elkaar weinig ontloopt.
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overstappen dan schoonmakers in de hotelbranche (18% t.o.v. 39%). De 

aantallen zijn erg klein, dus nader onderzoek zou moeten aangeven in 

hoeverre deze cijfers betrouwbaar zijn en vooral waardoor dit komt. Gaat 

het om pullfactoren (vanuit de hotelbranche vindt je makkelijker elders 

werk) of pushfactoren (arbeidsvoorwaarden in de schoonmaakbranche 

zijn beter dan in de hotelbranche)?30

In de thuiszorg blijkt dat een middelgroot dienstverband de kans op 

intersectorale mobiliteit vergroot ten opzichte van thuiszorgmedewerkers 

met het kleinste dienstverband (1,3). Medewerkers met een opleiding op 

het middenniveau hebben minder kans op intersectorale mobiliteit dan de 

laagst opgeleiden in dit beroep (2,3).

Opleidingsniveau heeft binnen het bank- en verzekeringswezen een 

positief effect op mobiliteit (1,4). Een aanvullende analyse waarbij 

medewerkers bij banken (16% intersectorale mobiliteit) worden 

vergeleken met medewerkers bij verzekeringsmaatschappijen (17% 

intersectorale mobiliteit) laat zien, dat de twee subgroepen elkaar 

nauwelijks ontlopen in omvang van de intersectorale mobiliteit.31

Binnen de kinderopvang zijn de middelbaar opgeleiden minder 

mobiel dan de laagopgeleiden (0,5). Daarnaast is de kans op 

intersectorale mobiliteit voor vrouwen kleiner dan voor mannelijke 

kinderopvangmedewerkers (0,7).

30 Het onderscheid tussen de branches is niet meegenomen in het regressiemodel, daarom valt niet te zeggen of 
leven lang leren van invloed is op de intersectorale mobiliteit vanuit de schoonmaak- en de hotelbranche. Uit paragraaf 
3.3.1 bleek al wel dat de deelname aan formeel en non-formeel leren in beide branches elkaar weinig ontloopt.
31 Het onderscheid tussen de branches is niet meegenomen in het regressiemodel, daarom valt niet te zeggen wat 
de invloed is van leven lang leren op de intersectorale mobiliteit in beide branches.
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Tabel 3.12 Logistische regressiemodellen achtergrondkenmerken, beroepen en interacties 
tussen achtergrondkenmerken en beroepen op intersectorale mobiliteit

Model 1 Model 2 Model 31

 Exp(B) Exp(B) Exp(B)

Constante 0,989 1,032 1,048

Deelname leven lang leren 0,752 *** 1,090 *** 1,095 ***

Vrouw 0,520 *** 0,763 *** 0,762 ***

Leeftijd 28-45 jaar (ref. leeftijd 22-27 jaar) 0,284 *** 0,510 *** 0,507 ***

Leeftijd > 46 jaar 0,532 *** 0,278 *** 0,278 ***

Middelgroot dienstverband (ref. < 13 uren 
per week)

0,463 *** 0,523 *** 0,509 ***

Groot dienstverband 0,892 *** 0,452 *** 0,444 ***

Opleiding midden (ref. opleiding laag) 1,110 *** 0,899 *** 0,905 ***

Jaar 2008-2009 (ref. 2006-2007) 0,638 *** 1,112 *** 1,117 ***

Jaar 2010-2011 1,112 *** 0,638 *** 0,640 ***

Drukkers 1,014 0,4

Automonteurs 0,455 *** 0,262

Logistiek 1,240 ** 0,938

Schoonmaak 1,094 0,424

Thuiszorg 0,598 *** 1,42

Bank/verzekering 1,166 * 0,828

Bouwvakkers 0,794 *** 0,712

Kappers 0,438 *** 0,14

Callcenter 2,642 *** 1,875

Kinderopvang 0,502 *** 0,736

Drukkers x opleiding midden 0,678 *

Drukkers x leeftijd > 46 jaar 1,799 *

Schoonmakers x vrouw 2,202 *

Schoonmakers x groot dienstverband 0,662 *

Thuiszorg x opleiding midden 0,443 ***

Thuiszorg x middelgroot dienstverband 1,377 **

Bank/verzekering x opleiding midden 1,402 *

Kinderopvang x vrouw 0,663 *

Kinderopvang x opleiding midden 0,462 ***

R2 0,059 0,062 0,064

Gerapporteerde coëfficiënten betreffen de Exp(b): *p < .05, ** p < .01, *** p < .001. Via een 
dummyvariabele is de variabele leeftijd meegenomen met als referentie jong, opleiding met als referentie 
laag, de duur van het dienstverband met als referentie een klein deeltijdcontract (0-13 uur): *p < .05, ** 
p < .01, *** p < .001. Via een dummyvariabele is de variabele leeftijd meegenomen met als referentie 
jong, opleiding met als referentie laag, de duur van het dienstverband met als referentie een klein 
deeltijdcontract (0-13 uur).
1 Voor model 3 worden alleen de significante interacties weergegeven.
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3.5 Conclusies leven lang leren en intersectorale mobiliteit

Factoren die leven lang leren bepalen: beroep doet ertoe
De deelname aan leven lang leren verschilt sterk per beroepsgroep. Dat 

geldt zowel voor formeel en non-formeel leren als voor informeel leren. 

Zo is het formeel en non-formeel leren onder bank- en verzekerings-

medewerkers zeer hoog. Onder meer onder schoonmakers en 

bouwvakkers is deelname aan formeel en non-formeel leren juist laag. 

Het informeel leren is hoog onder bijvoorbeeld kappers, en laag onder 

bijvoorbeeld logistiek medewerkers en wederom schoonmakers.

Als wordt gekeken naar verschillen in achtergrondkenmerken van de 

werkende wat betreft deelname aan leven lang leren en het beroep 

buiten beschouwing wordt gelaten, dan zien we ook verschillen tussen 

groepen. Deelname aan formeel en non-formeel leren is hoger onder 

jongere werkenden, werkenden met een middelbaar in plaats van laag 

opleidingsniveau, mensen met een vast in plaats van flexibel contract en 

onder werkenden met een aanstelling van grotere omvang.

Om uit te zoeken of deelname aan leven lang leren kan worden voorspeld 

door achtergrondkenmerken of door het beroep zijn regressieanalyses 

uitgevoerd. Het blijkt dat beide hun invloed hebben. Bij formeel en non-

formeel leren hebben vooral de achtergrondkenmerken omvang van 

het dienstverband (hoe groter het dienstverband hoe meer deelname) 

en leeftijd (hoe jonger hoe meer deelname) invloed. Bij het informeel 

leren lijkt er een sterke invloed uit te gaan van een flexibel contract 

(flexwerkers rapporteren minder informeel leren) en dienstverband 

(mensen met een groot dienstverband rapporteren meer informeel leren). 

Dat het beroep dat men uitoefent uitmaakt blijkt uit het feit dat door 

slechts een relatief klein aantal beroepen mee te nemen in de analyse 

(10) de verklaringskracht van het model toch wordt vergroot. Ook onder 

informeel leren zien we grote (maar andere) verschillen tussen beroepen. 

De invloed van achtergrondkenmerken is op een beperkt aantal punten 

anders dan bij formeel en non-formeel leren.
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De invloed van bepaalde achtergrondkenmerken op deelname aan leven 

lang leren kan binnen een beroepsgroep sterk verschillen van de trend 

in de rest van de beroepsbevolking. Zo valt bijvoorbeeld op dat in de 

werkende beroepsbevolking jongere werkenden vaker formeel of non-

formeel leren dan oudere werkenden, maar dat dit onder schoonmakers 

en medewerkers thuiszorg juist andersom is. Mannen leren vaker 

informeel dan vrouwen, maar niet onder de schoonmakers, daar leren 

vrouwen meer informeel dan mannen.

Aanvullend zijn binnen drie beroepsgroepen werkenden met elkaar 

vergeleken die in verschillende sectoren werken. Het gaat om een 

beperkte analyse (dus geen regressieanalyse), maar lijkt het erop dat 

sector binnen een beroepsgroep wat betreft leven lang leren niet tot grote 

verschillen leidt.

Sommige beroepsgroepen leren vooral formeel en non-formeel, andere 
vooral informeel
Bij de onderzochte beroepsgroepen zijn geen eenduidige patronen 

te ontdekken tussen enerzijds de mate van formeel en non-formeel 

leren en anderzijds informeel leren. Enerzijds zijn er beroepsgroepen 

die op een vorm van leren hoog scoren, en op een andere vorm juist 

laag. Bouwvakkers scoren relatief laag op deelname aan formeel en 

non-formeel leren, maar zij zeggen dat zij in hun functie wel veel 

mogelijkheden hebben tot informeel leren op de werkplek. Bank- en 

verzekeringsmedewerkers scoren hoog op formeel en non-formeel leren, 

maar lager dan gemiddeld op informeel leren. Een verklaring kan zijn 

dat bij technische beroepen waar veel met de handen wordt gewerkt 

(bijvoorbeeld bouwvakkers) creativiteit vereist is, autonoom beslissingen 

worden genomen en er niet altijd pasklare oplossingen zijn. In het bank- 

en verzekeringswezen wordt veel gewerkt volgens protocollen waarvoor 

veel cursussen en opleidingen gedaan moeten worden, maar waardoor er 

minder creativiteit op de werkvloer mogelijk is.

Er zijn echter ook beroepen waarin beide vormen van leren laag zijn 

(logistiek medewerkers, schoonmakers) of beide hoog (automonteurs). 

Patronen voor formeel en informeel leren hoeven dus niet hetzelfde te 
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zijn. Onderzoek naar de factoren die bepalen waarom in een beroep 

op een bepaalde manier veel of weinig wordt geleerd kan handvatten 

opleveren voor het stimuleren van deelname aan leven lang leren. Welke 

rol spelen bijvoorbeeld cao-afspraken (zoals in de schoonmaak), wet- en 

regelgeving (bij banken) of het werken op vaste of steeds verschillende 

plekken (zoals in de bouw)?

Leven lang leren en intersectorale mobiliteit
De mate van intersectorale mobiliteit verschilt sterk per beroepsgroep. 

Onder callcentermedewerkers is deze zeer hoog, onder kappers, 

medewerkers thuiszorg en kinderopvang is deze laag. Er is geen 

eenduidig patroon tussen deelname aan formeel en non-formeel leren 

en intersectorale mobiliteit. Schoonmaker hebben een hoge mate 

van mobiliteit, maar een lage mate van leren. Bij automonteurs is dit 

andersom: veel leren en weinig mobiliteit. Bij thuiszorgmedewerkers 

zijn zowel het leren als de mobiliteit laag en bij bank- en verzekerings-

medewerkers zijn het leven en de mobiliteit beide hoog.

Uit de regressieanalyses blijkt dat deelname aan leven lang leren in 

beperkte mate een positieve invloed heeft op intersectorale mobiliteit. Wat 

hierbij een rol speelt is dat bij intersectorale mobiliteit niet of moeilijk is 

vast te stellen of de mobiliteit gewenst of gedwongen was. Het kan zijn 

dat degenen die wel leren maar niet intersectoraal mobiel zijn vanwege 

het leren hun baan weten te behouden, waarmee het leren dus bijdraagt 

aan de versterking van de arbeidsmarktpositie. Mogelijk zou een analyse 

waarin ook werkloosheid wordt meegenomen hier extra licht op werpen.

Aanknopingspunten voor beleid en onderzoek
De analyse uit dit hoofdstuk biedt een aantal aanknopingspunten voor 

beleid en voor onderzoek naar leven lang leren.

• Het onderzoek bevestigt dat een lager opleidingsniveau, flexwerk, 

een hogere leeftijd en een klein dienstverband een negatieve invloed 

hebben op deelname aan leven lang leren.

• Beroepsgroepen verschillen sterk van elkaar in de mate van leven 

lang leren. Dit kan te maken hebben met de samenstelling van de 

beroepsgroep en dus eigenlijk door achtergrondkenmerken (sekse, 
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opleidingsniveau, et cetera) worden veroorzaakt, maar ook het beroep 

zelf heeft invloed. De invloed van achtergrondkenmerken kan binnen 

een beroepsgroep anders zijn dan in de werkzame beroepsbevolking 

in het algemeen. Het is dus belangrijk om uitsplitsingen te maken naar 

beroep bij onderzoek naar leven lang leren.

• Trends in formeel en non-formeel leren tegenover informeel leren 

verschillen sterk van elkaar per beroepsgroep. Het is daarom cruciaal 

om in onderzoek verschillende vormen van leren van elkaar te 

onderscheiden.

• Het is moeilijk om een verband aan te tonen tussen deelname aan 

leven lang leren en succesvolle intersectorale mobiliteit. Verschillende 

aanvullende analyses kunnen hier meer licht op werpen, bijvoorbeeld 

door het meenemen van werkloosheidscijfers.

• Het was niet mogelijk met deze gegevens te onderzoeken wat meer 

bijdraagt aan de versterking van de arbeidsmarktpositie: formeel, non-

formeel of informeel leren. Er doen zich daarin verschillen voor tussen 

beroepsgroepen. Van belang hierbij is hoe deze vormen van leren door 

werkgevers worden gewaardeerd. In de casestudie in het volgende 

hoofdstuk gaan we hierop in.
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4.1 Inleiding

In deze casestudie zoomen we in op een specifi eke intersectorale 

overstap: de overstap vanuit de grafi sche sector naar de procesindustrie. 

De casestudie is erop gericht om factoren te achterhalen die bijdragen 

aan een succesvolle overstap. De volgende vragen staan hierbij centraal:

a In hoeverre sluit het werk in beide sectoren op elkaar aan? Over welke 

competenties beschikken succesvolle zijinstromers die in hun nieuwe 

beroep van pas komen?

b Hoe hebben succesvolle zijinstromers deze competenties ontwikkeld? 

Welke rol heeft deelname aan een leven lang leren daarbij gespeeld?

c Welke andere factoren zijn belemmerend of stimulerend bij het maken 

van een overstap naar een andere branche?

d Wat zijn voor werkgevers redenen om kandidaten te werven uit de 

betreffende beroepsgroep? Welke rol speelt eerdere deelname aan een 

leven lang leren bij het aannemen van personeel uit andere branches?

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd.

• Achtergrond van de casestudie

• Aansluiting van het werk: Waarom als grafi cus overstappen naar de 

procesindustrie en waarom grafi ci aannemen in de procesindustrie?

 – In hoeverre sluit het werk in de grafi sche en procesindustrie op 

elkaar aan?

 – Welke competenties zijn volgens werkgevers en werknemers nodig?

 – Welke competenties komen grafi ci tekort?

• Hoe hebben grafi ci deze competenties ontwikkeld?

• Omgeving: belemmerende en stimulerende factoren. Welke factoren 

kunnen intersectorale mobiliteit in de toekomst vergemakkelijken?

• Conclusie: wat zijn de bepalende factoren bij een succesvolle overstap?

Succesvol overstappen van 
de grafi sche sector naar de 
procesindustrie. Casestudie 4
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4.2 Achtergrond

In deze paragraaf schetsen we eerst kort een beeld van beide sectoren. 

Daarna gaan we in op de opzet van de casestudie.

4.2.1 Grafische sector en procesindustrie

Grafische sector
De voornaamste activiteit van bedrijven in de grafische sector is 

het bewerken van met name schriftelijke informatie om deze te 

vermenigvuldigen. Drukwerk is daarbij een belangrijk product. De 

grafische industrie kent verschillende deelsectoren. De sector bestaat 

voornamelijk uit drukkerijen (68% van de bedrijven), daarnaast 

zijn er onder meer grafische voorbereidingsbedrijven en grafische 

afwerkingsbedrijven.

In 2014 telt de grafische sector 24.000 banen. Bedrijven zijn klein, 

er werken gemiddeld 6 personen. Sinds de jaren negentig daalt in de 

grafische sector de werkgelegenheid. Als belangrijkste oorzaken voor deze 

daling noemt UWV digitalisering, toepassing van ict en concurrentie in 

de sector. De sector wordt gekenmerkt door personele overschotten. Dit 

uit zich in een structureel hoog aantal WW-uitkeringen. De arbeidsmarkt-

perspectieven voor afgestudeerden mbo grafische techniek zijn de 

afgelopen jaren niet rooskleurig en zijn lager dan gemiddeld. Traditionele 

mbo-opleidingen voor de grafische industrie zijn opleidingen in printmedia 

en DTP. Deze leiden op tot bijvoorbeeld drukker, nabewerker en DTP’er 

(UWV, 2016).

Procesindustrie
De procesindustrie bestaat voornamelijk uit bedrijven uit de voedings- 

en genotsmiddelenindustrie en de chemie. De sector is met een kleine 

250.000 banen een stuk groter dan de grafische industrie, en ook de 

bedrijven zijn gemiddeld veel groter.

In totaal is de procesindustrie verantwoordelijk voor een derde van de 

werkgelegenheid in de gehele industrie in Nederland.
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Ook de procesindustrie kent volgens UWV een daling in werkgelegenheid 

als gevolg van automatisering. Innovatie in de sector heeft gevolgen voor 

de opbouw van het personeelsbestand. Op de hogere niveaus (hbo, wo) 

neemt de werkgelegenheid toe. In het middensegment verschuift de 

werkgelegenheid van mbo-niveau 2 naar mbo-niveau 3 en 4. Daarnaast 

vindt een verandering plaats in de competenties die gevraagd worden. 

Samenwerken met ander disciplines en probleemoplossend vermogen 

worden steeds belangrijker. Verwacht wordt dat een deel van het werk 

handmatig zal blijven, waardoor er wel werkgelegenheid op de lagere 

niveaus blijft bestaan. In verband met vergrijzing wordt er de komende 

jaren een personeelstekort verwacht in de procesindustrie en er zijn in 

2014, kort na de economische crisis, al signalen dat bedrijven moeilijk 

aan operators en monteurs op mbo-niveau 4 komen (UWV, 2014).

C3 Werkt! en Technicom
Vanwege de dalende werkgelegenheid in de grafische sector hebben 

sociale partners in de grafimedia en uitgeversbranche in 2009 het 

initiatief genomen tot het oprichten van een mobiliteitscentrum. 

Doelstelling van het centrum is om personeel uit deze branche dat 

bedreigd wordt met werkloosheid te begeleiden in het vinden van ander 

werk, binnen of buiten de branche. Een van de instrumenten die hiervoor 

worden ingezet zijn omscholingstrajecten. Verschillende oud-werknemers 

uit de grafische branche hebben een omscholingstraject gevolgd dat werd 

verzorgd door Technicom, opleider voor onder andere de procesindustrie. 

Na een intakegesprek hebben verschillende kandidaten een opleiding 

tot procesoperator gevolgd. Via stages hebben zij werk gevonden in de 

procesindustrie.

4.2.2 Opzet van de casestudie

Voor deze casestudie zijn interviews gehouden met acht werknemers, 

acht werkgevers en drie personen met een intermediaire functie. De 

werknemers hebben allemaal een succesvolle overstap gemaakt vanuit 

de grafische sector naar de procesindustrie. Zij zijn hierin begeleid 

vanuit onder meer C3 Werkt! De werkgevers komen allemaal uit de 

procesindustrie (voornamelijk levensmiddelenindustrie) en hebben te 
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maken met zijinstromers, onder andere vanuit de grafische sector. De 

intermediairs zijn werkzaam bij een uitzendbureau of als zelfstandig 

loopbaanadviseur.

De werknemers hadden in het verleden allemaal een baan in de grafische 

sector en daar in de meeste gevallen meer dan 20 jaar werkervaring in 

opgedaan. Zij hebben in de twee jaar voorafgaand aan het interview de 

overstap gemaakt naar de procesindustrie.

Alle werknemers zijn bij hun vorige werkgever (in de grafische industrie) 

vertrokken vanwege een reorganisatie of bedrijfsbeëindiging, waaronder 

faillissementen. Een aantal heeft nog enkele andere banen in de grafische 

industrie gehad, maar uiteindelijk zagen alle geïnterviewden weinig 

toekomst in de grafische industrie. Twee werknemers zeggen dat ook de 

behoefte om inhoudelijk ander werk te gaan doen een rol speelde bij de 

overstap, naast het toekomstperspectief dat de procesindustrie bood.

4.3 Aansluiting grafische industrie op de procesindustrie

Deze paragraaf draait om de vraag waarom werknemers uit de grafische 

industrie de overstap maken naar de procesindustrie. Wat is hun motivatie 

voor deze overstap? En wat is de motivatie van de werkgevers om deze 

werknemers aan te nemen? En wat maakt dat oud-grafici aansluiten op de 

personeelsbehoefte in de procesindustrie?

4.3.1 De noodzaak van intersectorale mobiliteit voor grafici en de 
procesindustrie

Voor de meeste werknemers was de overstap naar de procesindustrie 

met name ingegeven door de noodzaak om een nieuwe baan te vinden. 

Zij zeggen iedere baan aangenomen te hebben, al dan niet in de 

procesindustrie. De helft van de werknemers geeft aan vanwege de kans 

op werk besloten te hebben zich te richten op de procesindustrie. Een 

werknemer geeft aan dat deze overstap ook de minste omscholing zou 

betekenen in vergelijking met een overstap naar andere sectoren.
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Alle werknemers zeggen dat de overstap naar de procesindustrie ook een 

inhoudelijke keuze was: het werk sprak hen aan. Daarnaast speelden 

arbeidsvoorwaarden en een goede klik met het bedrijf mee in het besluit.

Voor werkgevers in de procesindustrie geldt dat het lastig is om goed 

personeel te vinden binnen hun sector, zij wijken daarom uit naar 

sollicitanten uit een andere sector (waaronder de grafische industrie). De 

meeste werkgevers zeggen regelmatig iemand uit een andere sector aan 

te nemen (bij een van de werkgevers is 1 op de 5 werknemers afkomstig 

uit een andere sector). Hoewel er in de meeste gevallen niet gekeken 

wordt naar een specifiek beroep is het voor de werkgevers wel van 

belang dat werknemers uit een andere sector vergelijkbare taken hebben 

uitgevoerd en bijvoorbeeld een technische achtergrond hebben. Ook 

wordt genoemd dat het gewend zijn aan het werken in ploegendiensten 

in het voordeel van de kandidaten spreekt. Een van de uitzendbureaus 

geeft aan voor vacatures in de procesindustrie specifiek uit te kijken naar 

grafici. Het gaat echter niet specifiek om grafici. Wat een rol speelt is het 

algemene technische inzicht. Technici uit de zorg bijvoorbeeld hebben dit 

ook, zij zijn ook goed bemiddelbaar voor de procesindustrie. Andersom 

kunnen oud-grafici ook bemiddeld worden naar werk in storing en 

onderhoud of magazijnwerk.

4.3.2 Overeenkomsten en verschillen tussen oude en nieuwe functie

De grafici waren in de grafische industrie werkzaam in verschillende 

functies. De meest voorkomende functie is die van grafisch technicus/

offset drukker, maar ook een calculator/orderbegeleider en een DTP’er 

zijn overgestapt. Een aantal van hen had een leidinggevende functie, 

zoals voorman, teamleider of bedrijfsleider/directeur. Op dit moment zijn 

de oud-grafici voornamelijk werkzaam als procesoperator of allround 

operator. Een van hen is lijnmonteur.

De nieuwe functies hebben volgens de werknemers zowel overeen-

komsten als verschillen met de oude functies in de grafische industrie, 

zowel wat betreft de inhoud van het werk, als de rol in het bedrijf als het 

niveau van het werk. Deze drie categorieën zijn hieronder uitgewerkt.
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Inhoud van het werk
Wat betreft de aard van het werk worden voornamelijk verschillen 

genoemd en minder overeenkomsten. De werknemers vergelijken het 

werk op onder meer de volgende punten: het productieproces, de 

technische aspecten van het werk en de kwaliteitsnormen.

Vijf oud-grafici noemen als belangrijkste overeenkomst tussen beide 

branches het benodigde inzicht in het proces. De werknemer moet in 

beide omgevingen het productieproces in de gaten houden en ervoor 

zorgen dat het goed en snel verloopt. Daarnaast benoemen de oud-grafici 

verschillen ten aanzien van het productieproces. Zo geven twee oud-

grafici aan dat dit in de procesindustrie complexer is dan in de grafische 

industrie. De organisaties zijn groter, ook letterlijk. Dit betekent dat grotere 

afstanden moeten worden afgelegd tijdens het werk. De werkzaamheden 

zijn dan ook niet altijd gericht op het eindproduct, maar vormen een 

schakel in de productieketen van voornamelijk poeders of vloeistoffen. 

Dit alles vraagt meer overzicht. Een werkgever bevestigt dat dit uitmaakt 

voor het werk. Andere verschillen die ten aanzien van het productieproces 

ervaren worden, zijn: de hogere productiesnelheid, minder vereiste 

precisie en meer gestandaardiseerd werk wat minder mogelijkheden voor 

creativiteit met zich meebrengt.

‘De organisaties zijn groter en complexer. Je moet 
tijdens het werk grotere afstanden afleggen.’

Ook worden er verschillen genoemd die te maken hebben met de 

technische aspecten van het werk. Er wordt gewerkt met andere 

machines (zoals vulmachines, mengmachines, extruders) en er moet 

meer zelf gesleuteld worden door de werknemer. Niet iedereen vindt 

dat het werken met andere machines om echt andere vaardigheden 

vraagt: twee zijinstromers vinden dat het grotendeels dezelfde technische 

kennis is die zij in de grafische industrie ontwikkeld hebben en die zij nu 

toepassen in de procesindustrie. Het principe van het werken met een 
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machine is hetzelfde (instellen van de machine, monitoren van het proces 

en ingrijpen indien nodig), ook al is de apparatuur heel anders.

Als laatste benoemen twee werknemers de aandacht die in de proces-

industrie is gericht op de kwaliteitsnormen. In de procesindustrie moet 

veel meer worden vastgelegd in het kader van kwaliteitssystemen, 

veiligheid en hygiëne. Dit vraagt meer administratieve vaardigheden.

Rollen
Naast de hierboven genoemde verschillen in inhoud van het werk, zijn er 

ook verschillen in de rol of de positie in het bedrijf.

Leidinggeven

In de oude functie had de helft van de werknemers leidinggevende taken. 

In hun nieuwe functie heeft van deze groep werknemers geen enkele 

een leidinggevende taak. Degenen die leidinggevende taken hadden, zijn 

nu veel meer op de werkvloer aanwezig dan voorheen. Andersom komt 

echter ook voor. Een van de werknemers zonder leidinggevende taken in 

de oude functie heeft in de nieuwe functie wel een leidinggevende taak. 

Ook ziet een van de werknemers zonder leidinggevende taken in de oude 

functie in de nieuwe functie wel doorgroeimogelijkheden naar een (meer) 

leidinggevende functie.

Eindverantwoordelijkheid

In de oude functies hadden vijf werknemers eindverantwoordelijkheid. 

Het eindproduct is tenslotte het product dat hun machine (drukpers) 

levert. In de nieuwe functies is geen van deze vijf nog steeds 

eindverantwoordelijk, aangezien het productieproces over meer schijven 

verloopt. Wel zeggen twee werknemers eindverantwoordelijk te zijn voor 

hun deel van het proces, waarbij ze een eigen productielijn onder hun 

verantwoordelijkheid hebben.

Klantcontact

Alle geïnterviewden had in de oude functie klantcontact. Dat betekent 

niet onmiddellijk dat de oud-grafici ook een commerciële taak hadden, 

maar wel dat er regelmatig klanten naar het bedrijf kwamen om opties of 
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werk te bekijken, waarbij het de rol van de drukker is om een en ander 

te demonstreren. In de nieuwe functie komt dit niet voor, geen van de 

werknemers heeft direct contact met klanten.

Niveau van het werk
Werknemers is gevraagd of zij het niveau van hun nieuwe werk per saldo 

als hoger of lager beschouwen dan hun werkniveau in de grafische 

industrie. Hierover zijn de meningen verdeeld. De meeste werknemers 

geven aan dat het huidige werk een lager niveau heeft dan hun oude 

baan. Dit heeft te maken met minder complexe taken en het niet hebben 

van eindverantwoordelijkheid. Wel noemt een van de werknemers dat hij 

lager is begonnen maar veel mogelijkheden ziet om door te groeien en 

daar ook mee bezig is.

Drie andere werknemers vinden het niveau van het nieuwe werk hoger 

(zij hadden hiervoor de functie van grafisch technicus en offsetdrukker). 

De redenen die zij hiervoor geven hebben vooral te maken met 

de complexiteit van de omgeving en de nauwkeurigheid waarmee 

geadministreerd dient te worden.

4.3.3 Aansluitende competenties en overige kenmerken

Zijinstromers uit de grafische sector bezitten competenties die aansluiten 

bij het werk in de procesindustrie en die hen aantrekkelijk maken ten 

opzichte van zijinstromers uit andere sectoren. De volgende competenties 

die werknemers in hun werk in de grafische industrie hebben opgedaan 

worden, zowel door werknemers als de werkgevers, als bruikbare 

competenties beschouwd voor de procesindustrie (in volgorde van het 

aantal keer dat ze genoemd zijn):

• procesinzicht;

• samenwerken;

• technische vaardigheden;

• nauwkeurigheid/kwaliteitsbewaking;

• kunnen omgaan met de hoge druk van het productieproces;

• flexibiliteit;

• creativiteit;
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• probleemoplossend vermogen;

• proactiviteit.

Niet alle bovenstaande competenties worden door iedere werknemer en 

werkgever herkend. De technische kennis is bijvoorbeeld niet altijd even 

bruikbaar, omdat in de grafische industrie met andersoortige machines 

wordt gewerkt. Toch geven de werknemers wel aan hun technisch inzicht 

te kunnen gebruiken bij de nieuwe machines samen met competenties 

als probleemoplossend vermogen en proactiviteit. Ook herkent niet iedere 

werkgever het procesmatige inzicht dat de grafici zeggen te hebben. 

Creativiteit wordt wel door iedereen gezien als een competentie van 

de graficus maar is niet overal in de procesindustrie even bruikbaar; 

creativiteit vraagt om vrijheid die er in de procesindustrie vaak niet is. 

Zoals een van de werkgevers zegt:

‘Je moet de creativiteit van de werknemer soms 
afremmen.’

Op basis van de, soms geringe, ervaring die de werkgevers met grafici 

hebben, benoemen zij een aantal ontbrekende competenties bij de 

grafici. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat vier werkgevers geen 

nadelen zien. De werkgevers die wel nadelen zien noemen:

• grafisch werk kan solistisch zijn, waardoor een graficus niet 

automatisch goed is in samenwerken;

• missende kennis en bewustzijn van hygiëneregels die gelden in de 

voedingsmiddelenindustrie;

• procesinzicht.

Naast de competenties wordt er nog een aantal andere kenmerken van 

grafici genoemd die voor of tegen hen kunnen spreken wanneer zij de 

overstap naar de procesindustrie willen maken:

• Ervaring met ploegendiensten; in de procesindustrie wordt regelmatig 

in ploegendiensten gewerkt. Niet iedere werknemer kan goed tegen 

dit ritme of kan dit met de thuissituatie combineren. Wanneer de 
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werknemer al ervaring heeft met het werken in ploegendiensten is dat 

voor meerdere werkgevers een pre.

• Opleidingsniveau; een aantal werkgevers geeft aan dat grafici over het 

algemeen een hoger opleidingsniveau hebben dan de gemiddelde 

medewerker in de procesindustrie.

• Motivatie van de zijinstromer; een van de werkgevers in de voedings-

middelenindustrie ervaart dat de grafici sterk gemotiveerd zijn om hun 

baan te behouden en minder snel geneigd zijn van baan te wisselen 

dan jonge, gediplomeerde schoolverlaters van opleidingen voor de 

procesindustrie. Startende werknemers stappen vaak snel over naar de 

chemie, waar de salarissen gemiddeld hoger zijn.

4.3.4 Deelconclusie

Omdat het voor bedrijven in de procesindustrie moeilijk is goed personeel 

te vinden, staan werkgevers open voor zijinstromers uit andere sectoren, 

zoals de grafische industrie. Voor de grafici zijn de kansen op werk de 

voornaamste reden om de overstap naar de procesindustrie te maken.

Grafici hebben verschillende kenmerken die van pas komen bij het 

werken in de procesindustrie en waardoor werkgevers bereid zijn om 

grafici aan te nemen (en soms te verkiezen boven andere zijinstromers). 

Het gaat vooral om procesinzicht, samenwerken, technische vaardig-

heden, nauwkeurigheid/kwaliteitsbewaking, kunnen omgaan met de hoge 

druk van het productieproces, flexibiliteit, creativiteit, probleem oplossend 

vermogen en proactiviteit. Echter, een overstap van de grafische sector 

naar de procesindustrie betekent veel verandering voor de werknemer. 

De inhoud en het niveau van het nieuwe werk wijken vaak af van de oude 

functie; dit hangt voornamelijk af van de mate van complexiteit en (eind)

verantwoordelijkheid.

Wat opvalt is dat de gebruikte competenties voornamelijk direct worden 

ingezet voor het productieproces. Competenties die de oud-grafici in hun 

loopbaanverleden hebben ontwikkeld die daaraan niet gerelateerd zijn, 

en die bijvoorbeeld te maken hebben met klantcontact en leidinggeven, 

gebruiken ze niet of minder in het nieuwe werk. Dat heeft voornamelijk 
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te maken met hun rol, die nu meer gericht is op alleen de productie. 

Er is dus mogelijk ook sprake van een verlies aan vaardigheden, en dan 

niet alleen de heel beroepsspecifieke technische competenties van de 

drukker, maar van generieke competenties.

In paragraaf 4.4 wordt bekeken hoe de grafici de competenties hebben 

ontwikkeld waardoor zij over het algemeen goed uit de voeten kunnen in 

de procesindustrie.

4.4 Belang van leven lang leren

In hun loopbaan hebben de grafici hun competenties (kennis en 

vaardigheden) opgedaan en (door)ontwikkeld. Dit kan op verschillende 

manieren, zoals door opleiding en scholing of door het leren op de 

werkvloer. In deze paragraaf kijken we naar de wijze waarop de oud-

grafici deze competenties hebben ontwikkeld en in hoeverre dit een rol 

speelt als selectiecriterium voor werkgevers in de procesindustrie.

4.4.1 Ontwikkeling van competenties

Als we weten hoe en wanneer zijinstromers de competenties ontwikkeld 

hebben die hen hebben geholpen bij de overstap, is daarmee iets te 

zeggen over hoe werkenden in het algemeen zich kunnen voorbereiden 

op intersectorale mobiliteit. We kunnen onderscheid maken tussen wat 

men heeft geleerd in de oorspronkelijke beroepsopleiding, het leven lang 

leren tijdens de vorige baan en de daadwerkelijke voorbereiding op de 

overstap.

Beroepsopleiding
Alle werknemers hebben een grafische vakopleiding gevolgd vergelijkbaar 

met het huidige mbo-niveau 3 of 4. Tijdens de beroepsopleiding 

(formeel leren) hebben de werknemers met name beroepsspecifieke 

competenties opgedaan (kennis en vaardigheden gericht op het beroep). 

De beroepsopleiding sloot aan bij de functie die zij in de grafische sector 

hebben uitgeoefend, maar alle geïnterviewde werkenden geven aan dat 
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hun vooropleiding weinig tot geen raakvlakken heeft met het werk in de 

procesindustrie. Twee van de werknemers nuanceren dit, zij zeggen dat 

de kennis uit een aantal vakken, zoals wiskunde en natuurkunde ook 

kunnen gebruiken bij hun huidige werk in de procesindustrie.

Leven lang leren
Ook na de beroepsopleiding hebben de werknemers zich op verschillende 

manieren verder ontwikkeld. Zo vroeg de technologische ontwikkeling 

in de grafische sector om nieuwe, beroepsspecifieke kennis en 

vaardigheden. Vrijwel alle oud-grafici geven aan daarvoor nascholingen 

te hebben gevolgd waarmee zij hun beroepsspecifieke kennis actueel 

hielden (non-formeel onderwijs). Daarnaast heeft een aantal hun meer 

generieke kennis en competenties vergroot door middel van cursussen, 

zoals een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) of ISO-certificering.

Echter, de oud-grafici geven aan het meest te hebben geleerd tijdens het 

werken. Op informele manier hebben zij zowel generieke als beroeps-

specifieke competenties ontwikkeld. De beroepsspecifieke kennis 

en vaardigheden hebben zij vooral opgedaan op de werkvloer door 

mee te lopen met en te leren van collega’s. Ook hebben ze zelf zaken 

uitgezocht, zoals de werking van bepaalde nieuwe software. Daarnaast 

zijn de generieke competenties, zoals kunnen samenwerken en duidelijk 

communiceren met name op een informele manier geleerd. Zo heeft 

een aantal grafici zitting gehad in de ondernemingsraad of steeds meer 

verantwoordelijkheid gekregen en daarmee leiding leren geven aan 

anderen.

Voorbereiding op de overstap
Als voorbereiding op de overstap naar de procesindustrie hebben 

de oud-grafici een mbo-opleiding tot procesoperator A of B gevolgd 

(procesoperator C is bij een aantal als vervolgstap aangeboden). De grafici 

zijn de opleiding gestart omdat ze met deze opleiding beroepsspecifieke 

competenties zouden ontwikkelen die bruikbaar zijn in de procesindustrie. 

De grafici zijn deze opleiding gestart toen ze wisten dat ze de overstap 

naar de procesindustrie zouden gaan maken. De werknemers zien de 
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operatoropleiding vooral als een middel om, via stage, binnen te komen in 

de sector. Het zorgt ervoor dat ze in aanmerking komen voor een gesprek.

4.4.2 Leven lang leren als selectiecriterium

In hoeverre worden formeel, non-formeel en informeel leren door 

werkgevers gebruikt als een selectiecriterium bij het aannemen van 

zijinstromers? Werkgevers zeggen vooral naar de werkervaring van 

kandidaten te kijken. Uit werkervaring leiden werkgevers af in hoeverre 

nieuwe werknemers uit de grafische branche kunnen omgaan met 

techniek, bekend zijn met ploegendiensten, kwaliteitsbewust zijn 

en kunnen samenwerken in een team. Het zijn vooral de generieke 

competenties die door informeel leren zijn verworven die bij selectie van 

belang zijn.

Daarnaast is deelname aan scholing of andere leeractiviteiten een plus, 

omdat dat laat zien of iemand ergens moeite voor wil doen, gewend is om 

scholing te volgen en kan leren. Het wordt gebruikt als een indicator voor 

motivatie en gedrevenheid. Dat geldt in het algemeen voor scholing, maar 

als het relevant is voor de sector telt dat uiteraard extra.

Voor werkgevers is de formele vooropleiding minder belangrijk dan 

werkervaring, competenties en persoonlijke kenmerken. De opleiding 

laat vooral zien welk niveau iemand aan kan, en tegelijkertijd dat iemand 

niet overgekwalificeerd is, wat het risico met zich meebrengt dat iemand 

weer snel naar een andere baan zal zoeken. Een diploma procesoperator 

A, B, of C laat vooral zien welke ervaring de mensen hebben met de in 

de branche gebruikte machines. Verscheidene werkgevers geven echter 

aan dat de machines tussen bedrijven zo kunnen verschillen, dat intern 

opleiden hoe dan ook nodig blijft.

4.4.3 Deelconclusie

Werknemers hebben hun competenties op verschillende manieren 

ontwikkeld. Tijdens de beroepsopleiding hebben zij met name 

beroepsspecifieke competenties ontwikkeld die belangrijk waren voor 
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hun functie in de grafische sector, maar minder relevant zijn voor hun 

functie in de procesindustrie. Beroepsspecifieke competenties voor de 

procesindustrie zijn in eerste instantie weer voornamelijk op formele wijze 

ontwikkeld, via de opleiding tot procesoperator. Gedurende hun werkzame 

tijd in de grafische sector hebben de grafici hun beroepsspecifieke en 

generieke competenties verder ontwikkeld. Deze beroepsspecifieke en 

generieke competenties zijn met name op een informele manier, op de 

werkvloer, ontwikkeld. Verder hebben de oud-grafici op non-formele wijze 

(cursussen en trainingen) beroepsspecifieke competenties ontwikkeld 

die te maken hadden met het omgaan met nieuwe apparatuur. Enkele 

oud-grafici geven aan ook andere competenties te hebben ontwikkeld 

via cursussen en trainingen, zoals een trainingen over kwaliteitssystemen 

(ISO).

Werkgevers vinden werkervaring, en daaraan gekoppeld het informele 

leerproces, het meest van belang bij het aannemen van zijinstromers. Het 

belang van andere kenmerken van de kandidaat zit hem in het beeld dat 

ze de werkgever van de kandidaat geven. Ze leveren aanvullend bewijs 

voor de indruk die op basis van de werkervaring is ontstaan. Zo is de 

formele opleiding vooral belangrijk als indicator voor het niveau waarop 

een werknemer kan functioneren. De formele opleiding is, volgens zowel 

werknemers als werkgevers, minder belangrijk als selectiecriterium dan 

de competenties die op een informele manier geleerd zijn. Verder is 

deelname aan scholing tijdens het werk een argument voor de kandidaat 

om zijn motivatie en capaciteiten voor het werk te onderbouwen: hij kan 

laten zien dat hij zich wil en kan ontwikkelen.

4.5 De intersectorale overstap

In de vorige paragrafen hebben we gekeken naar de competenties van 

grafici, hoe zij die ontwikkeld hebben en in hoeverre dit een rol speelt 

bij het verkrijgen van werk in de procesindustrie. In deze paragraaf 

kijken we naar de manier waarop de overstap van de grafische naar de 

procesindustrie is verlopen en naar de factoren die hebben bijgedragen 

aan een succesvolle overstap.
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4.5.1 Voorbereiding

De werknemers zijn zich gaan voorbereiden op de overstap op het 

moment dat ze wisten dat ze de overstap naar een andere sector zouden 

gaan maken. Voor de meeste werknemers was dit op het moment 

dat ze inmiddels werkloos waren; een minderheid was al gestart met 

voorbereiden toen ze hun oude baan nog hadden maar wel al wisten 

dat ze weg moesten. Geen van de werknemers had al concrete stappen 

ondernomen voordat sprake was van (dreigende) werkloosheid, terwijl 

een aantal van hen al wel had gezien dat de werkgelegenheid in de 

branche onder druk stond. Sommige hebben meerdere reorganisaties of 

faillissementen meegemaakt. Het gesprek met het mobiliteitscentrum dat 

hen op het spoor van de procesindustrie heeft gezet had wellicht eerder 

kunnen plaatsvinden.

Voor de geïnterviewde werknemers was het voornaamste onderdeel 

van de voorbereiding op de overstap het volgen van de opleiding 

tot procesoperator. Eén werknemer is op eigen initiatief vakken op 

havo-niveau gaan volgen (scheikunde en natuurkunde) en heeft een 

propedeuse van een hbo-opleiding communicatie gehaald. De reden 

voor het volgen van de havo-vakken was dat er op dat moment veel 

publiciteit werd gegeven aan de tekorten in techniek, en hij hiermee zijn 

uitgangspositie voor een baan in de techniek wilde versterken.

Alle werknemers hebben bij de overstap van de grafische industrie naar 

de procesindustrie hulp gekregen van mobiliteitscentrum C3 Werkt!. De 

ondersteuning bestond onder andere uit gesprekken met een coach, 

een beroepentest, de opleiding tot procesoperator van Technicom 

en contact met UWV. Naast de ondersteuning van C3 Werkt! is er 

ook gebruikgemaakt van andere hulpbronnen zoals oud-collega’s die 

eenzelfde overstap hadden gemaakt, sollicitatietips van internet en hulp 

van de vakbond. Vijf werknemers geven aan dat zij aan hun huidige baan 

zijn gekomen door zelf te solliciteren, waarbij twee van hen het bedrijf 

hebben leren kennen na bemiddeling door C3 Werkt! of Technicom. Twee 

werknemers hebben hun baan via een uitzendbureau gevonden.
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In de voorbereiding op de nieuwe baan hebben de oud-grafici veel eigen 

tijd geïnvesteerd in de opleiding tot procesoperator. Daarnaast hebben 

zij ook een deel van de opleiding zelf betaald en waren er in sommige 

gevallen bijkomende kosten, bijvoorbeeld voor het vervoer.

Geen van de grafici heeft zich voorbereid op de overstap terwijl zij nog in 

de grafische sector aan het werk waren. De overstap had wellicht soepeler 

en goedkoper kunnen verlopen (met een kortere of zelfs zonder periode 

van werkloosheid) als zij al eerder bewust aan de verduurzaming van 

hun mobiliteit hadden kunnen werken. De werknemer kan verschillende 

strategieën volgen om zijn inzetbaarheid te verduurzamen, waarbij in 

dit geval de mobiliteitsroute een voor hand liggende keuze zou zijn (zie 

paragraaf 2.3.2 en Sanders, 2016). Behalve sneller en goedkoper zou de 

match tussen werkzoekende en de vervolgstap in de carrière ook beter 

kunnen als meer rekening gehouden kan worden met de reeds verworven 

competenties. Dat is in dit geval in beperkte mate gebeurd: er is een 

intake geweest, maar bijvoorbeeld geen procedure voor het erkenning van 

verworven competenties (EVC) of het opstellen van een ervaringsprofiel 

(EVP).

Voor het goed organiseren van intersectorale mobiliteit is de ontwikkeling 

van de juiste competenties in een vroegtijdig stadium maar een van de 

voorwaarden. Het betekent onder meer ook dat werkgever en werknemer 

open naar elkaar moeten zijn over de kansen op werk bij het bedrijf. 

IJsenbrant et. al. (2005) noemen naast competentieontwikkeling & 

scholing ook een psychosociale & culturele en een financieel & juridische 

pijler voor mobiliteit, gebaseerd op een fundament van onder meer HRM-

beleid en draagvlak in de branches en organisaties. Zij spreken daarbij 

van ‘branchebruggen’. Die kunnen al in een eerder stadium worden 

gebouwd.

4.5.2 Belang betaalde scholing voor werkgever

In hoeverre is het voor werkgevers belangrijk dat zijinstromers sector-

specifieke scholing hebben gevolgd? Werkgevers zeggen dat zij het 

waarderen als de beroepsopleiding van de zijinstromers al is bekostigd, 
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maar dit is voor hen niet doorslaggevend om een werknemer al dan 

niet aan te nemen. Dan spelen het niveau en persoonlijke factoren een 

belangrijkere rol. Werkervaring, eventueel aantoonbaar met EVC, is voor 

de meeste werkgevers belangrijker dan het operatordiploma, zeker omdat 

de werkgevers vaak nog een interne scholing aanbieden. Echter, één van 

de uitzendbureaus ziet de scholing en het feit dat dit al gefinancierd is wel 

als een groot voordeel bij het bemiddelen. Een aantal zijinstromers heeft 

ook de indruk dat zij dankzij de scholing makkelijker binnenkomen bij 

de bedrijven en dat ze zonder het operatordiploma niet zouden worden 

uitgenodigd.

De mate waarin werkgevers in de procesindustrie zelf gebruikmaken 

van subsidies of fondsen om werknemers te scholen verschilt sterk per 

werkgever. Niet alle werkgevers hebben de capaciteit of vinden het de 

moeite waard om uit te zoeken van welke regelingen zij gebruik kunnen 

maken. De uitzendbureaus zijn wel op de hoogte van deze regelingen en 

gaan actief opzoek naar (co)financiering. Zonder dergelijke financiering 

is het voor hen onmogelijk om zijinstromers maatwerk te bieden bij 

omscholing. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van middelen uit het MKB in 

de regio en scholingsvouchers van UWV. Andere financiële ondersteuning 

waarvan werkgevers en bemiddelaars gebruikmaken zijn bijvoorbeeld 

maatregel 4 uit het sectorplan procesindustrie/chemie (percentage 

loonkosten wordt bij scholing vergoed); scholingsgelden van een O&O-

fonds (zoals SOL: Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie); 

subsidie voor het zijn van een erkend leerbedrijf; gelden uit het Europees 

Sociaal Fonds (ESF); Wet vermindering afdracht (WVA).

4.5.3 Inwerktraject

Over de moeite die het inwerken in de nieuwe functie heeft gekost zijn de 

zijinstromers verdeeld. De helft van de geïnterviewde werknemers vond 

het moeilijk om zich in de nieuwe baan in te werken. Dit had vooral te 

maken met de ontbrekende praktijkervaring waardoor men hard moest 

werken om dit gemis te compenseren en de zwaarte van het volgen van 

de opleiding tot procesoperator naast het gewone werk. Het kostte een 

van de werknemers veel moeite om de nieuwe techniek onder de knie 
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te krijgen en te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de nieuwe 

collega’s. Twee werknemers geven aan dat de begeleiding vanuit de 

nieuwe werkgever beter had gekund, er moest nu veel eigen initiatief 

getoond worden. Voor de andere vier zijinstromers kostte het inwerken 

weinig tot geen moeite. Zij kregen voldoende tijd en instructie om zich 

in te werken en vonden het werk niet moeilijk. Twee van de werknemers 

hebben naast de operatoropleiding ook een interne bedrijfsopleiding 

gehad om zich te bekwamen in de nieuwe functie.

Werkgevers geven aan dat een startende werknemer wordt gekoppeld 

aan een of meer collega’s, die als buddy functioneert en de werknemer 

wegwijs maakt in de organisatie en het werk. Daarnaast bieden zeven 

werkgevers de werknemers een interne opleiding aan. In een aantal 

gevallen leidt dit tot landelijk erkende certificaten of bedrijfsgebonden 

diploma’s, zoals een diploma procesoperator via een bedrijfsschool 

of certificaten die relevant zijn voor het bedrijf, zoals HACCP, een 

systematiek voor risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen.

4.5.4 Overige factoren bij intersectorale mobiliteit

Aanvullend benoemen de werknemers een aantal andere positieve 

factoren die een goede intersectorale overstap mogelijk maken:

• zelf actief blijven ‘aankloppen’ bij bedrijven;

• bij een werkgever stagelopen die kansen biedt op een baan;

• steun van collega’s die ook deze overstap hebben gemaakt;

• steun van familie.

Als belemmerende factoren benoemen de werknemers het feit dat 

de combinatie van scholing, werk en gezin zwaar is en dat ze zonder 

praktijkervaring de nieuwe sector moeilijk binnen kunnen komen. Enkele 

werkgevers en intermediairs benoemen de hogere salarissen in de 

grafische industrie als belemmerende factor bij het overstappen naar 

de procesindustrie, al benadrukken zij dat dit nooit de reden is geweest 

waarom een overstap niet is doorgegaan. Met toeslagen die het werken in 

ploegendiensten met zich meebrengt, kunnen de oud-grafici op ongeveer 
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hetzelfde salaris uitkomen. Als kandidaten niet in staat of bereid zijn in 

ploegendiensten te werken kan dit de overstap wel in de weg staan.

4.5.5 Deelconclusie

Alle werknemers hebben zich kunnen voorbereiden op de nieuwe 

werkomgeving via de opleiding tot procesoperator en de stage. Voor de 

helft van de zijinstromers was de overstap soepel. De andere helft had 

meer moeite met het ingewerkt raken. De operatoropleiding zelf lijkt 

in de eerste plaats niet van doorslaggevend belang voor een soepele 

start. Het lijkt erop dat de opleiding vooral een smeermiddel is: het biedt 

werkgevers en werkzoekenden de kans om met elkaar in contact te 

komen. Via de stages kunnen werkgevers de zijinstromers ‘uitproberen’. 

De werknemers geven aan dat het gebrek aan praktijkervaring in de 

sector een van de grote belemmeringen is in het vinden van werk in de 

procesindustrie. Zonder de opleiding waren zij naar eigen zeggen niet snel 

in beeld waren gekomen. Het onderscheidt de kandidaat van anderen 

met een technische achtergrond uit een andere sector. Intermediairs 

bevestigen dat de opleiding belangrijk is: zij kunnen hun kandidaten met 

operatoropleiding makkelijker bemiddelen.

Aan het feit dat er financiering voor de opleiding was, hechten de 

werkgevers in de procesindustrie niet erg veel belang: het is niet 

doorslaggevend. Echter, de kans is aanwezig dat zij zonder de opleiding 

niet met deze zijinstromers in contact waren gekomen. De werkgevers in 

de procesindustrie waren echter vaak bij de start van het traject nog niet 

betrokken. De opvattingen over het belang van de intermediairs is in dit 

geval daarom interessant: zij geven aan dat de scholing er wel degelijk toe 

doet en dat de beschikbare middelen daarvoor ook nodig zijn.

Zowel de groep voor wie het inwerken soepel verliep, als de groep 

voor wie dit moeizamer ging, is de begeleiding op de werkplek, of het 

ontbreken daarvan, van groot belang. Het inwerken gaat niet vanzelf, de 

opleiding zelf is geen garantie voor een makkelijke start. De zijinstromers 

die een vaste buddy hadden zijn hierover te spreken. Verder zijn 

doorzettings vermogen en steun uit de huiselijke kring ook van belang.
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4.6 En nu verder

Vrijwel alle werknemers zijn blij dat ze de overstap hebben gemaakt 

naar de procesindustrie en zien niet direct op tegen een eventuele 

nieuwe overstap. Prioriteit heeft echter behoud van het huidige werk. De 

instromers hebben vertrouwen in de procesindustrie: het is een bredere 

sector dan de grafische en biedt meer mogelijkheden. Anderzijds weten 

de werknemers nu hoe het is om een overstap naar een andere sector te 

moeten maken en weten ze dat dit een haalbaar proces is.

Vier werknemers geven aan zich verder te willen specialiseren en 

ontwikkelen, zo zouden twee werknemers meer verantwoordelijkheid 

willen, zou iemand zich meer willen verbreden in de organisatie en 

iemand zich technisch meer specialiseren. Een van de zijinstromers heeft 

na het omscholingstraject ontdekt dat leren leuk kan zijn en wil graag 

doorgaan met een hbo-studie. Twee werknemers geven aan nu, na hun 

overstap, geen behoefte te hebben aan verdere ontwikkeling. Ze zijn blij 

met hun nieuwe functie. Twee andere werknemers zijn nog bezig om hun 

opleiding af te maken.

Een van de zijinstromers heeft na het 
omscholingstraject ontdekt dat leren leuk kan zijn 
en wil graag doorgaan met een hbo studie.

De werkgevers zijn over het algemeen tevreden met de grafici die 

overgestapt zijn naar de procesindustrie. Er is één werkgever die 

wisselende ervaringen heeft: sommige grafici hebben moeite zich het 

werk eigen te maken en omdat de omstandigheden in de grafische 

industrie vaak beter zijn dan in de procesindustrie kan dat doorwerken in 

een negatieve mentaliteit van de werknemer. Een van de uitzendbureaus 

geeft aan dat de uitval in de procesindustrie vaak te maken heeft met 

ploegendiensten die de werknemer niet gewend is. Dit zou ook kunnen 

gelden voor zijinstromers uit de grafische sector, hoewel hier geen 

concrete ervaringen mee zijn.
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4.7 Conclusie

Deze casestudie geeft een inkijkje in de overstap van werknemers uit 

de grafische industrie naar de procesindustrie. De overstap is voor de 

geïnterviewde werknemers goed verlopen en ook de werkgevers in de 

procesindustrie zijn positief over de zijinstromers vanuit de grafische 

industrie. Opgemerkt dient te worden dat in het onderzoek geen 

werknemers zijn gesproken bij wie de overstap niet is gelukt.

De kernvraag in de casestudie is wat de rol van leven lang leren is 

geweest bij de overstap. Om deze vraag te beantwoorden hebben we ons 

onder meer afgevraagd welke competenties de succesvolle zijinstromers 

hebben ontwikkeld, die in hun nieuwe beroep van pas komen. Daarbij 

is gekeken hoe deze competenties zijn ontwikkeld. Ook is gezocht naar 

andere factoren die belemmerend of stimulerend zijn bij het maken van 

een intersectorale overstap. Naast het perspectief van de werknemer is 

ook dat van de werkgever belicht. Welke redenen hebben werkgevers uit 

de procesindustrie om zijinstromers uit de grafische sector te werven? 

Waar selecteren werkgevers uit de procesindustrie op wanneer zij 

zijinstromers aannemen?

Uit de casestudie trekken we de volgende conclusie: leven lang leren 
doet ertoe bij intersectorale mobiliteit. Niet alle vormen van leven lang 
leren zijn daarbij even belangrijk. Vooral het informele leren, dat plaats 
heeft gevonden op de werkvloer tijdens de jarenlange werkervaring, is 
van belang, met name vanwege de generieke competenties die hiermee 
zijn ontwikkeld.

Ondanks dat de werknemers aangeven dat er veel verschil is tussen 

hun oude en nieuwe functie, beschikken de werknemers naar eigen 

zeggen over verschillende competenties die zij ook in hun nieuwe functie 

kunnen gebruiken. Dit zijn: procesinzicht; samenwerken; technische 

vaardigheden; nauwkeurigheid/kwaliteitsbewaking; kunnen omgaan 

met de hoge druk van het productieproces; flexibiliteit, creativiteit, 

probleemoplossend vermogen en proactiviteit. Ook werkgevers zien 

deze competenties, over het algemeen, als relevant voor een succesvolle 
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overstap naar de procesindustrie. Wat bij de zijinstromers in sommige 

gevallen gemist wordt, zijn ervaring met het product (voedingsmiddelen) 

en daarmee gepaard gaande eisen (zoals hygiëne). Competenties die 

een aantal oud-grafici wel heeft maar niet of minder kan inzetten, zijn 

bijvoorbeeld creativiteit, het kunnen omgaan met klanten en leidinggeven. 

Dit komt omdat de functies in de procesindustrie bijna uitsluitend gericht 

zijn op het productieproces en het werk meer gestandaardiseerd is.

Werknemers zeggen dat hun oorspronkelijke beroepsopleiding voor 

de grafische industrie aansloot bij het werk, maar dat zij vooral veel op 

de werkvloer geleerd hebben. De competenties zijn voor het grootste 

deel ontwikkeld op een informele manier, tijdens de uitvoering van het 

werk door mee te kijken met anderen, zelf nieuwe zaken, zoals nieuwe 

software, uit te zoeken of door extra activiteiten als participeren in de 

ondernemingsraad, BHV of kwaliteitszorg. Ook leerden de oud-grafici 

op non-formele wijze. Hierbij betrof het vaak het ontwikkelen van 

beroepsspecifieke competenties (trainingen voor het leren werken met 

nieuwe apparatuur), maar ook generieke competenties.

Bij de overstap naar de procesindustrie beginnen de oud-grafici eigenlijk 

weer zoals ze ook ooit in de grafische industrie zijn begonnen: met een 

formele beroepsopleiding gericht op de branche. In hoeverre is dat zinvol, 

als uit eerdere ervaringen is gebleken dat het informele leren het meest 

van belang is? Een aantal zijinstromers en werkgevers relativeert het 

inhoudelijke belang van de opleiding, onder meer omdat uiteindelijk de 

bedrijven in de procesindustrie sterk van elkaar verschillen en er ook na 

het afronden van de opleiding nog steeds veel op de werkvloer of door 

bedrijfsinterne cursussen bijgeleerd moet worden. Zonder de opleiding tot 

procesoperator is het echter niet waarschijnlijk dat deze oud-grafici hun 

huidige positie hadden kunnen verwerven. Het volgen van de opleiding 

heeft de oud-grafici de kans geboden om praktijkervaring op te doen 

middels een stage. Die heeft hen veelal bij de bedrijven binnengebracht. 

Ook intermediairs geven aan dat de opleiding bij het bemiddelen van 

groot belang is. Het is als het ware als een smeermiddel.
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Bij het selecteren van zijinstromers is werkervaring voor werkgevers 

van doorslaggevend belang. De werkervaring zegt iets over wat iemand 

informeel heeft kunnen leren. Formele scholing en non-formele scholing 

worden vooral gebruikt als aanvullend ‘bewijs’ om het beeld over de 

kandidaat aan te vullen. Formele diploma’s zeggen iets over het niveau 

dat iemand aankan. Non-formele scholing is een indicator voor de 

motivatie en de capaciteit om te leren. Werkgevers zijn op zoek naar de 

gedreven kandidaten.

Kunnen we uit deze ervaringen iets leren over hoe grafici, of werkenden 

in andere beroepen, goed voorbereid kunnen worden op intersectorale 

mobiliteit? Kunnen werkenden zich bijvoorbeeld eerder voorbereiden, om 

werkloosheid te voorkomen of te beperken?

• Veel van de geïnterviewde oud-grafici zijn zich pas op de proces-

industrie oriënteren op het moment dat ze werkloos werden, terwijl zij 

ook aangaven dat zij al zagen dat de werkgelegenheid in hun branche 

onder druk stond. Sommige hebben meerdere reorganisaties of 

faillissementen meegemaakt. Een gesprek met het mobiliteitscentrum 

heeft hen op het spoor van de procesindustrie gezet. Zo’n gesprek zou 

eerder kunnen plaatsvinden, maar waarmee een werknemer eerder 

aan zijn mobiliteit kan werken.

• Het zijn in deze casestudie vooral de werkervaring en de daarmee 

ontwikkelde generieke competenties die van nut zijn in de nieuwe 

sector. Het ontwikkelen van generieke competenties verdient aandacht, 

ook bij werknemers en branches waar de banen niet onder druk 

staan. Werknemers kunnen hier zelf aan werken door verschillende 

aanvullende activiteiten op te pakken. O&O-fondsen kunnen meer 

met elkaar samenwerken om het investeren in niet-beroepsspecifieke 

competenties te stimuleren. De angst voor ‘poaching’ of ‘free riders’ 

kan bij werkgevers worden weggenomen door de investering voor 

hen kleiner te maken. Fondsen kunnen werken aan oplossingen 

voor ‘poaching’ op sectoraal niveau. Een persoonlijk scholingsbudget 

zou een grote stelselwijziging betekenen. Op korte termijn is het 

opzetten van intersectorale fondsen specifiek voor het ontwikkelen van 

generieke competenties en intersectorale mobiliteit een mogelijkheid.
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• Het ontwikkelen van generieke competenties biedt geen garantie 

voor een overstap. De werkgever moet de kandidaat wel zien staan. 

Erkenning van de door informeel leren verworven competenties en 

het verwerven van formele/branchespecifieke kwalificaties helpen 

de zijinstromer om zich te onderscheiden van eventuele andere 

zijinstromers. Als onderdeel van het verkrijgen van een dergelijke 

kwalificatie kan de kandidaat praktijkervaring opdoen bij bedrijven in 

de branche en zo bij die bedrijven in beeld komen.

• Het maken van een intersectorale overstap is niet gemakkelijk. 

Het vereist doorzettingsvermogen en steun uit de omgeving van de 

zijinstromer. Het kan helpen hier als bemiddelaar of andere betrokkene 

oog voor te hebben.

• Er is met de oud-grafici een intake uitgevoerd door het mobiliteits-

centrum, die onder meer bepalend is geweest voor de vraag of 

de procesindustrie voor hen interessant is, en welk niveau van de 

operatoropleiding passend zou zijn. Er is geen scan uitgevoerd die 

heeft kunnen leiden tot erkenning van competenties (bijvoorbeeld EVC) 

en mogelijke vrijstelling voor delen van de opleiding. Een uitgebreidere 

intake had de opleidingslast wellicht kunnen verlagen.

• Soms spelen ook heel concrete zaken een rol die voor een overstap 

kunnen zorgen of juist in de weg kunnen staan, zoals het kunnen en 

willen werken in ploegendiensten.

De resultaten geven geen compleet beeld van de intersectorale mobiliteit, 

maar een inkijkje in de geslaagde overstap van een aantal werknemers 

uit de grafische sector naar de procesindustrie. We kunnen de resultaten 

niet generaliseren naar alle zijinstromers van de grafische sector naar de 

procesindustrie, laat staan naar alle zijinstromers. Volgend (grootschaliger) 

onderzoek zou een breder beeld kunnen geven van competenties die 

nodig zijn voor een succesvolle intersectorale overstap en hoe deze 

competenties ontwikkeld worden.
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Resumerend
Wij lichten de volgende conclusies uit.

• Leven lang leren verschilt sterk tussen beroepsgroepen in de mate 

waarin het voorkomt en de wijze waarop het gebeurt. Kenmerken van 

de werkende en de baan zijn van invloed op de mate van leven lang 

leren. Per beroepsgroep kan dit echter verschillend uitpakken: waar 

bijvoorbeeld over het algemeen werkenden naarmate ze ouder zijn 

minder aan leven lang leren doen, is in sommige beroepsgroepen juist 

het omgekeerde het geval.

• Leven lang leren doet ertoe bij intersectorale mobiliteit. Werkenden 

die intersectoraal mobiel zijn geweest hebben vaker aan formeel en 

non-formeel leren deelgenomen dan werkenden die niet mobiel zijn 

geweest. Werkgevers onderschrijven het belang van het leren dat voor 

een intersectorale overstap heeft plaatsgevonden. Niet alle vormen van 

leven lang leren zijn daarbij even belangrijk. Vooral het informele leren, 

dat plaats heeft gevonden op de werkvloer tijdens de (jarenlange) 

werkervaring, is van belang, met name vanwege de generieke 

competenties die hiermee zijn ontwikkeld.

• Hoewel werkgevers zeggen meer te selecteren op werkervaring, en 

daarmee op competenties die door informeel leren zijn ontwikkeld, is 

het belang van een formele, branchegerichte opleiding groot. Voor het 

uiteindelijke uitvoeren van het werk is de formele opleiding misschien 

niet doorslaggevend, maar om bij de bedrijven in beeld te komen is 

de opleiding wel van belang. Stages die onderdeel uitmaken van een 

opleiding kunnen ook helpen om bij een werkgever in beeld te komen. 

Branches kunnen een actieve rol spelen bij het mogelijk maken van 

intersectorale mobiliteit.

Synthese 5
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• We kunnen niet zeggen of de intersectorale overstap ook een 

duurzame overstap is. Oud-grafici hebben een aantal competenties 

die volgens de literatuur in de toekomst belangrijker worden, maar 

ze gebruiken die in hun nieuwe werk juist minder. Het nieuwe werk 

heeft bepaalde kenmerken in zich, in het bijzonder het routinematig 

handelen, die eigen zijn aan beroepen die door robotisering onder druk 

kunnen komen te staan.

• De beleidsmaatregelen, gericht op flexibilisering van het onderwijs-

aanbod en vraagfinanciering, hebben vooral het stimuleren van formeel 

en non-formeel leren als oogmerk, en minder het informeel leren. In 

een aantal beroepen met een lage score op formeel en non-formeel 

leren is juist het informeel leren hoger. Nader onderzoek moet uitwijzen 

in hoeverre die vorm van leren bijdraagt aan de versterking van 

arbeidsmarktpositie en of inzetten op informeel leren en de erkenning 

daarvan een zinvol alternatief is voor groepen waarin de deelname aan 

formeel en non-formeel leren achterblijft.

• De beleidsmaatregelen zijn niet expliciet gericht op de groepen onder 

wie deelname aan leven lang leren achterblijft. Deze groepen zijn te 

identificeren op grond van persoons- (leeftijd, opleidingsniveau) en 

baankenmerken (omvang aanstelling, contractvorm). Het is de vraag 

in hoeverre met de aangekondigde maatregelen deze groepen bereikt 

kunnen worden. Experimenten met flexibilisering en vraagfinanciering 

vonden in eerste instantie in het hbo plaats.

Dit onderzoeksrapport begon met een overzicht van arbeidsmarkt-

ontwikkelingen, in het bijzonder die in de beroepenstructuur, en 

recent beleid om een leven lang leren te stimuleren. Vervolgens zijn 

analyses uitgevoerd naar deelname aan leven lang in verschillende 

beroepsgroepen, de factoren die van invloed zijn op die deelname en naar 

de rol van leven lang leren in intersectorale mobiliteit. Aanvullend is een 

casestudie uitgevoerd naar intersectorale mobiliteit in de praktijk, namelijk 

vanuit de grafische industrie naar de procesindustrie.

Dit rapport is bedoeld als kritische beschouwing van actuele 

ontwikkelingen en recent beleid met betrekking tot leven lang leren, en wil 
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nieuwe inzichten bieden door te kiezen voor een ander perspectief dan 

voorheen gebruikelijk was. Het rapport beschrijft geen volledig nieuwe 

aanpak van leven lang leren.

In het algemeen geldt dat er een trend is waarbij de vraag op de 

arbeids markt verschuift naar steeds hoger opgeleiden. Vooral in het 

middensegment (mbo-opgeleiden) verdwijnen er banen. Aan de 

onderkant van de arbeidsmarkt blijven banen bestaan die moeilijk 

te automatiseren zijn. Naast een dalende werkgelegenheid in het 

middensegment ontstaat er druk op de arbeidsvoorwaarden in zowel 

het middensegment als het lage segment. Een deel van de mensen die 

voorheen werkzaam waren in het middensegment zal zijn aangewezen op 

banen in het lage segment waardoor het arbeidsaanbod daar toeneemt. 

Een gevolg in de samenleving is een groeiende tweedeling tussen arm en 

rijk.

Een hoger opleidingsniveau en een ander type competenties zouden 

voor werkenden van wie de werkgelegenheid onder druk staat, 

nodig zijn om de arbeidsmarktpositie te behouden of te versterken. 

Hierbij wordt gewezen op een toename van het belang van generieke 

competenties, zoals ondernemersvaardigheden, sociale vaardigheden, 

probleemoplossend vermogen, flexibiliteit en multidisciplinariteit.

De algemeen onderkende oplossing voor de verzwakte arbeidsmarkt-

positie van laagopgeleiden is het stimuleren van (blijvende) ontwikkeling 

van werkenden, oftewel een leven lang leren (LLL), in het bijzonder door 

scholing. Die scholing moet enerzijds direct de kwetsbare groepen op de 

arbeidsmarkt beschermen en anderzijds leiden tot een versterking van de 

Nederlandse concurrentiekracht en innovatievermogen.

De deelname aan leven lang leren blijft in Nederland achter bij de 

eigen ambities en is ook lager dan in de buurlanden. Hiervoor zijn 

verschillende oorzaken aan te wijzen. Oorzaken zijn enerzijds te relateren 

aan een moeilijk toegankelijk aanbod van mogelijkheden om te leren 

en anderzijds op het achterblijven van de vraag. Tussen beide is ook 

sprake van een wisselwerking. De beperkte toegankelijkheid heeft zowel 
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een financiële (wie betaalt?), een praktische (scholing op plekken en 

tijden dat het de werkende uitkomst) als een inhoudelijke component 

(scholing in die onderwerpen die van belang zijn voor de werkende). De 

vraag naar scholing moet komen van het individu zelf of van werkgevers 

die investeren in scholing van werkenden. Wat betreft de individuele 

(potentiële) deelnemers valt op dat deelname aan scholing lager is 

onder bepaalde groepen zoals lager opgeleiden en niet-werkenden. 

Toegankelijkheid speelt een rol, maar ook factoren in de leefomgeving 

of psychologische factoren kunnen een drempel zijn voor deelname aan 

leven lang leren. Formeel onderwijs past niet goed bij alle doelgroepen. 

Voor sommige groepen bieden oplossingen met informeel leren 

uitkomsten, waarbij erkenning van het geleerde nog steeds een punt van 

aandacht is.

Bij de investeringen in scholing vanuit werkgeverszijde kan de vraag 

worden gesteld in hoeverre de scholing bijdraagt aan de versterking van 

de arbeidsmarktpositie van de werkende op lange termijn. Werkgevers 

zijn overwegend meer geneigd te investeren in specifieke, vakgerichte 

scholing die snel rendement oplevert voor het bedrijf, en minder in 

generieke vaardigheden. Op sectoraal niveau geldt in principe het 

hetzelfde. Werkgevers kunnen in een groot aantal sectoren een beroep 

doen op de middelen van O&O-fondsen om scholing voor werknemers 

(deels) vergoed te krijgen. Deze fondsen zijn verbonden aan een cao, 

hun middelen worden in principe ingezet voor bedrijven en werknemers 

die vallen onder die cao. Het blijft moeilijk om middelen in te zetten 

voor scholing van mensen die niet onder de betreffende cao vallen, voor 

scholing die gericht is op een uittrede uit de sector of, in minder mate, 

voor niet-sectorspecifieke scholing. De casestudie toont aan dat het 

tegendeel ook mogelijk is.

Sinds 2014 heeft het kabinet verschillende maatregelen voorgesteld 

om leven lang leren te stimuleren, die voor een deel gericht zijn op 

deze knelpunten. De meest in het oog springende maatregelen hebben 

voornamelijk betrekking op flexibilisering van het onderwijsaanbod en 

op vraagfinanciering (in tegenstelling tot aanbodfinanciering van het 

onderwijs). Op het moment van deze studie is nog niet te zeggen wat de 

maatregelen zullen opleveren.
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Het bereiken van de groepen die het minst leren
De casestudie onder grafici (zie hoofdstuk 4) is een mooi voorbeeld 

waarin een van de belangrijke belemmeringen voor deelname aan 

scholing is overwonnen, namelijk de schroom van sectoren om te 

investeren in intersectorale mobiliteit. Door de grafische sector (een 

krimpsector) zijn middelen vrijgemaakt om grafici die hun baan waren 

kwijtgeraakt of dreigden kwijt te raken, te scholen om een overstap te 

kunnen maken naar een andere sector (de procesindustrie). In dit geval 

is er sprake van een ‘herkomstsector’ die heeft gekozen voor het besteden 

van middelen ten behoeve van de vervolgcarrière van oud-werknemers in 

een nieuwe ‘bestemmingssector’.

Door een analyse uit te voeren op enquêtedata en registratiegegevens van 

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is onderzocht welke factoren 

bepalend zijn voor de deelname aan formeel en informeel leren. Hierbij 

zijn we ingegaan op tien beroepsgroepen. Het blijkt dat de kenmerken 

van de baan en persoonskenmerken van de werkende van invloed 

zijn op de deelname aan formeel en informeel leren. Baankenmerken 

hebben onder meer betrekking op het type aanstelling: het blijkt dat de 

mensen met kleine aanstellingen en flexibele contracten minder aan 

formele en non-formele scholing deelnemen. Persoonskenmerken die 

van invloed zijn, zijn onder meer leeftijd en opleidingsniveau: de kans dat 

iemand deelneemt aan formeel of informeel leren is kleiner naarmate de 

werkende ouder en het opleidingsniveau lager is.

Het is de vraag in hoeverre maatregelen die niet expliciet gericht zijn op 

deze groepen een toename van het leven lang leren onder deze groepen 

kunnen bewerkstelligen. In hoeverre leiden maatregelen met betrekking 

tot flexibilisering en vraagfinanciering tot een betere toegankelijkheid 

van scholing voor deze groepen? Hierbij speelt ook de vraag een rol in 

hoeverre de twee brede doelen van scholing, het verbeteren van de 

Nederlandse innovatiekracht en concurrentiepositie en het beschermen 

van zwakke groepen op de arbeidsmarkt, met eenzelfde set aan 

maatregelen kunnen worden bereikt.
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Aandacht voor informeel leren
In dit onderzoek is deelname aan leven lang leren beschouwd als 

enerzijds het volgen van formeel (erkende opleidingen) of non-formeel 

onderwijs (cursussen, trainingen e.d.) en anderzijds informeel leren 

(het leren op werkvloer). Uit de analyse van deelname aan leven lang 

leren in tien beroepen is gebleken dat niet alleen de mate waarin wordt 

geleerd tussen beroepsgroepen sterk verschilt, ook de wijze waarop 

geleerd verschilt. In een aantal beroepen wordt schijnbaar weinig geleerd, 

omdat de deelname aan formele en non-formele scholing laag is. In 

een aantal van deze beroepsgroepen rapporteren werkenden wel veel 

mogelijkheden voor informeel leren. Door de mogelijkheden bewuster 

in te zetten en door bijvoorbeeld te zoeken naar mogelijkheden voor 

erkenning voor dit leren, kan worden gewerkt aan loopbaanperspectieven 

en een sterkere arbeidsmarktpositie voor werkenden in deze beroepen. 

Er is echter nog veel onduidelijk over wat dit leren precies inhoudt. Wat 

maakt het dat in bepaalde beroepen meer informeel wordt geleerd dan 

in andere beroepen? Compenseert dit de lage score op formeel en non-

formeel leren en in hoeverre draagt dit informeel leren bij aan een betere 

arbeidsmarktpositie? De casestudie wijst erop dat informeel leren ertoe 

doet. De recente maatregelen van het kabinet zijn daar niet op gericht. 

Daar waar leven lang leren achterblijft, kan overwogen worden om in te 

zetten op informeel leren en de werken aan de erkenning daarvan.

Uit de casestudie over intersectorale mobiliteit van de grafische industrie 

naar de procesindustrie is gebleken dat oud-grafici gewaardeerd worden 

om een aantal generieke competenties die zij ontwikkeld hebben als 

graficus en die zij kunnen gebruiken in het nieuwe beroep. Het gaat om 

generieke competenties die veelal op informele wijze ontwikkeld zijn. 

Het belang van werkervaring in een leerrijke omgeving is groot bij het 

vinden van een baan in een nieuwe sector. Een erkende, branchegerichte 

opleiding helpt echter wel bij het in beeld komen bij werkgevers in de 

nieuwe branche. Het informele leren en het formele leren hebben beide 

een functie bij intersectorale mobiliteit.
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Intersectorale mobiliteit: een kansrijke nieuwe start of van de regen in 
de drup?
Het is ook interessant om aandacht te besteden aan de competenties 

die veel van de oud-grafici in hun loopbaan ontwikkeld hebben maar 

in het nieuwe werk niet of minder gebruiken. Behalve de specifieke 

drukkersvaardigheden gaat het ook om soft skills als leidinggeven, 

klantcontact, creativiteit en ondernemerschap. Algemeen wordt 

opgemerkt dat het werk in de procesindustrie meer gestandaardiseerd 

is. Dit heeft te maken met de aard van de procesindustrie, waarbij 

het productieproces complexer wordt gevonden dan in de grafische 

industrie en de werkzaamheden betrekking hebben op een onderdeel 

van de productie, meestal van vloeistoffen of poeders, en niet op telbare 

eindproducten. De bedrijven in de grafische industrie zijn ook kleiner, wat 

ervoor kan zorgen dat de verscheidenheid aan werkzaamheden groter 

is. Beroepen met een meer routinematig karakter worden aangemerkt 

als beroepen met een hoog risico om te verdwijnen onder invloed van 

robotisering. Schuilt hierin op termijn een nieuw gevaar voor de oud-

grafici? Zijn deze werkenden ingestroomd in een beroep dat op termijn 

gaat verdwijnen, waarmee ze in feite in een fuik terecht komen? Of moet 

het belang van deze generieke vaardigheden voor het versterken van de 

arbeidsmarktpositie genuanceerd worden?

Daarnaast kan worden afgevraagd of in dit geval de competenties van 

de zijinstromers bij de overstap volledig zijn benut. Bij de overstap heeft 

er een inschatting plaatsgevonden van het niveau van de oud-grafici. 

Met een bredere intake (bijvoorbeeld een EVC-procedure) hadden de 

competenties van de grafici wellicht beter in beeld gebracht kunnen 

worden, zodat die ook beter kunnen worden benut.
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Coenen (FNV), Gertrud van Erp (MKB-Nederland/VNO-NCW)

Ten behoeve van afbakening beroepsgroepen is er contact geweest met 

onderstaande personen

Beroepsgroep Organisatie Naam

Drukkers GOC Jos Teunen

Automonteurs OOMT Edgar Rijsbaarman

Logistiek Sectorinstituut Transport en Logistiek Evelien Sombekke

Schoonmaak RAS Ineke van Oostveen

Thuiszorg Actiz Frans van Rooijen 

Bank/verzekering Namens St. Sectorfonds Financiële 
Dienstverlening

Alexander Singewald

Bijlage 1 (bij hoofdstuk 2):  
Bronnen
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Beroepsgroep Organisatie Naam

Callcenter Singewald Consultants Group Alexander Singewald

Bouwvakkers ruwbouw SBRCURnet Gera de Vries

Bouwmensen Amersfoort Debbie van der 
Meulen

Kinderopvang FCB Johan Siegert

* Met de kappersbranche heeft geen interview plaatsgevonden.

Interviews casestudie

Organisatie

Bedrijven en oud-grafici Er zijn interviews uitgevoerd met 8 oud-grafici en met 7 HRM-
functionarissen of direct leidinggevenden van de bedrijven waar 
zij nu werkzaam zijn (3 levens middelen industrie, 2 cosmetica/
geneesmiddelen, 2 verpakkings industrie). Om privacyredenen 
zijn geen namen van personen en bedrijven opgenomen.

Intermediairs/adviseurs C3 Werkt! (Patricia Collignon, Sander Vastbinder), 
JB Loopbaanadvies (Johan Bartels), Manpower (Reinier op de 
Kamp), Randstad (Floortje Schiks)

Opleider Technicom (Adri Salomé)
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In deze bijlage wordt achtereenvolgens ingegaan op de selectie van 

respondenten en samenstelling van de beroepsgroepen, de databestanden en 

gebuikte variabelen en de uitgevoerde analyses.

Selectie respondenten en samenstelling beroepsgroepen

De beroepsbevolking waarop analyses zijn uitgevoerd is als volgt samengesteld:

• Betaald werk: alleen personen met betaald werk zijn geselecteerd (zzp’ers zijn 

niet meegenomen).

• Leeftijd: alleen personen van 22 jaar of ouder zijn geselecteerd.

• Opleidingsniveau: alleen personen met middelbaar beroepsonderwijs als 

hoogst genoten opleiding zijn geselecteerd.

Uit deze groep zijn personen geïdentificeerd die behoren bij de tien beroeps-

groepen op basis van de internationale beroepenclassificatie ISCO (International 

Standard Classification of Occupations). In een aantal gevallen, waarbij de 

ISCO-code onvoldoende verfijnd is of het beroep in veel branches voorkomt, is de 

selectie verfijnd door een of enkele branchecodes (Standaard Bedrijfsindeling, 

SBI) aan de selectie toe te voegen. De keuzes zijn overlegd met verschillende 

brancheorganisaties.

Tabel B2.1 Samenstelling beroepsgroepen

ISCO-
codes

Naam ISCO SBI-codes Naam SBI*

Drukkers 7321 Prepress technici 181

7322 Drukkers

Automonteurs 7231 Monteurs en 
reparateurs van 
motor voertuigen

451 Handel in auto’s en 
aanhangers, eventueel 
gecombi neerd met 
reparatie

Bijlage 2 (bij hoofdstuk 3):  
Onderzoeksverantwoording
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ISCO-
codes

Naam ISCO SBI-codes Naam SBI*

45112 Handel in en reparatie 
van personen auto’s en 
lichte bedrijfs wagens 
(geen import van nieuwe)

Logistiek 
medewerkers

8344 Heftruck-
bestuurders

52 (incl. alle 
onder liggende 
catego rieën, 
excl. 52292)

Opslag en dienst verlening 
voor vervoer 

9333 Laders en lossers 462 t/m 469, 
incl. alle 
onder liggende 
catego rieën

Groothandels

Schoonmakers** 9111 Huishoudelijke 
hulpen en 
schoonmakers 
in particuliere 
huishoudens

551 Hotels e.d.

9112 Schoonmakers in 
hotels, kantoren 
en dergelijke 
accommodatie

8121 Interieur reiniging van 
gebouwen

9123 Ruitenwassers 8110 Facility management

9129 Andere 
handarbeiders 
voor het reinigen 
van tapijten, 
zwembaden, 
koeltorens, graffiti 
en dergelijke

812 Reiniging

8122 Gespecialiseerde 
reiniging van gebouwen 
en industriële reiniging

8129 Overige reiniging

Medewerkers 
thuiszorg/
alfahulp

5322 Verzor genden 
thuis zorg

881 Maatschappelijke 
dienst verlening 
zonder overnachting 
gericht op ouderen en 
gehandicapten

88101 Thuiszorg
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ISCO-
codes

Naam ISCO SBI-codes Naam SBI*

8810 Maatschappelijke 
dienst verlening 
zonder overnachting 
gericht op ouderen en 
gehandicapten

869 Paramedische 
praktijken en overige 
gezondheidszorg zonder 
overnachting

8790 Jeugdzorg en 
maatschappelijke opvang 
met overnachting

87302 Verzorgingshuizen

871 Verpleeghuizen

87 Verpleging, verzorging 
en begeleiding met 
overnachting

872 Huizen en dagverblijven 
voor verstandelijk 
gehandicapten

Medewerkers 
bank en 
verzekeringen

4312 Administratief 
personeel: 
statistiek, financiën 
en verzekeringen

641 Geldscheppende 
financiële instellingen

3315 Taxateurs en 
schade-experts

6411 Centrale banken

3321 Verzekerings-
agenten

6419 Overige geldscheppende 
financiële instellingen

4211 Loket bedienden en 
dergelijke

64191 Coöperatief 
georganiseerde banken

64192 Effecten krediet-
instellingen

64193 Spaarbanken

64194 Algemene banken

64921 Hypotheek banken en 
bouwfondsen

6499 Overige financiële 
intermediatie
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ISCO-
codes

Naam ISCO SBI-codes Naam SBI*

65 Verzekeringen en 
pensioenfondsen (geen 
verplichte sociale 
verzekeringen)

651 Verzekeringen (geen 
herverzekering)

6511 Levensverzekeringen 
(geen herverzekering), 
naturaverzekeringen en 
spaarkassen

65111 Levensverzekeringen 
(geen herverzekering)

65112 Naturaverzekeringen

65113 Spaarkassen

6512 Schade verzekeringen 
(geen herverzekering)

6622 Assurantie tussen-
personen

Bouwvakkers 
ruwbouw***

7114 Betonwerkers 412 Algemene burgerlijke en 
utiliteits bouw

9313 Ongeschoolde 
arbeiders in de 
burgerlijke en 
utiliteitsbouw

4120 Algemene burgerlijke en 
utiliteits bouw

7115 Timmerlui en 
schrijnwerkers

43 Gespecialiseerde 
werkzaamheden in de 
bouw

7119 Bouwarbeiders 
ruwbouw, 
niet elders 
geclassificeerd

433 Afwerking van gebouwen

4332 Bouwtimmeren

Kappers 5141 Kappers 96 Wellness en overige 
dienst verlening; uitvaart-
branche

9602 Haar- en schoonheids-
verzorging

96021 Haar verzorging
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ISCO-
codes

Naam ISCO SBI-codes Naam SBI*

96022 Schoonheids verzorging, 
pedicures en manicures

Callcenter-
medewerkers

4223 Telefonisten 822 Callcenters

5244 Verkopers via 
telefoon, internet, 
callcenter 
en dergelijke 
communicatie-
media

8220 Callcenters

4227 Interviewers voor 
enquêtes en 
markt onderzoek

Kinderopvang 5311 Verzorgend 
personeel in 
kinderdag-
verblijven, crèches 
en dergelijke en 
onthaal moeders

8891 Kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk

88911 Kinderopvang

* Voor sommige bedrijven is een zeer gedetailleerde (4- of 5-cijferige) SBI-code bekend, andere 
bedrijven hebben een algemenere code (2-, of 3-cijferig). Dit is in principe afhankelijk van de breedte van de 
bedrijfsactiviteiten. Daar waar meer algemene codes zijn genoemd, worden alleen de bedrijven genoemd die precies 
onder die SBI-code bekend zijn, en niet de bedrijven die in de onderliggende subsectoren vallen. Alle subsectoren 
zijn apart vermeld.
** Alleen voor aanvullende analyses waarin de schoonmaakbranche van de hotelbranche wordt onderscheiden 
zijn SBI-codes toegevoegd. Analyses over schoonmakers zonder deze uitsplitsing hebben betrekking op 
schoonmakers in alle mogelijke sectoren.
*** Aanvankelijk was het onderzoek gericht op bouwtimmerlieden. Vanwege de celvulling is besloten ook andere 
bouwarbeiders in de ruwbouw mee te nemen.
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Bestanden en variabelen

Enquête Beroepsbevolking
De Enquête Beroepsbevolking (EBB) die is verkregen via het Centraal Bureau 

voor Statistiek (CBS) verstrekt informatie over de relatie tussen mens en 

arbeidsmarkt. Er worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun 

huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt. Zo’n 65.000 mensen 

in Nederland van 15 jaar en ouder vullen de enquête in. Respondenten worden 

vier keer per jaar bevraagd. Per respondent zijn de scores van steeds het laatste 

kwartaal uit de jaren 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 meegenomen.

Formeel en non-formeel leren

De mate waarin personen een leven lang leren, meten we door vragen over 

formeel en non-formeel uit de EBB leren te combineren (EbbOacVolDeelT, 

EbbOacOplVierW en EbbOacOplJaren). Tot de formeel en non-formeel lerenden 

behoren de respondenten die op het moment van bevraging of in de 4 weken 

voorafgaand aan de bevraging een opleiding/cursus hadden gevolgd of beëindigd 

die korter duurde dan 6 maanden, of indien zij een langere cursus of opleiding 

volgden ten tijde van bevraging.32

Flexibel werken

Of men flexibel werkt, hangt af van de score op een viertal vragen uit de EBB. 

Men wordt gerekend tot de niet-flexwerkers als men een vast dienstverband heeft 

of een vooruitzicht daarop (EbbWrkVastDnst1 of EbbWrkTijdVast1 = 1, en verder 

EbbWrkBijzCatWrk1 = 1 en EbbWrkBijzCatWrk1 = 2).

Achtergrondvariabelen

De niet-samengestelde variabelen die we voor dit onderzoek uit de EBB 

gebruiken zijn leeftijd (EbbAflLft), opleiding (EbbAflSOI5HB) en aantal uren 

dienstverband (EbbAflUren1).

Leeftijd is gehercodeerd in drie categorieën: tot en met 27 jaar (1), 28 tot en 

met 45 jaar (2) en 46 jaar of ouder (3). Personen jonger dan 22 jaar zijn niet 

meegenomen omdat zij vaak nog met een voltijdopleiding bezig zijn, vaak 

32 Een zuiver onderscheid tussen formeel en non-formeel leren kan niet gemaakt worden omdat het niet bekend is 
of de langdurige opleidingen formeel erkende kwalificaties waren.
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gecombineerd met werk in deeltijd. Onderscheid maken tussen werkenden die 

ook leren, of studenten die ook werken, is daarbij niet mogelijk.

Bij opleidingsniveau wordt onderscheid gemaakt in twee categorieën: laag 

(basisonderwijs, vmbo, mbo 1, avo-onderbouw) en middel (mbo 2, 3 en 4, havo, 

vwo). Personen met hoger onderwijs zijn buiten de analyse gelaten.

Het aantal uren dienstverband is gegroepeerd in 0-12 uur, 13-31 uur en 32 uur 

of meer.

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden
Om indirect leren in kaart te brengen maken we gebruik van de Nationale 

Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), verkregen via het CBS. De NEA is 

een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland en wordt sinds 

2003 uitgevoerd onder werknemers die betaald werk verrichten in loondienst 

in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar (2003-2013). De NEA heeft een brede 

focus op arbeid en peilt vier hoofdelementen van de arbeidssituatie van 

werknemers: arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen 

en arbeidsvoorwaarden. Deelname aan opleiding en ontwikkelactiviteiten 

worden daarin meegenomen. De enquête wordt afgenomen onder een gewogen 

steekproef om tot een gewenste respons van 25.000 deelnemers te komen33 

(Van Zwieten e.a., 2014).34

In de huidige analyses zijn de jaargangen 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 

en 2012 meegenomen. 2013 en 2014 waren wel beschikbaar, maar zijn niet 

meegenomen. Het jaar 2013 was beschikbaar maar miste een van de vragen die 

is gebruikt voor de maat van informeel leren. Omdat in 2014 de selectie in de 

steekproef is gewijzigd en vergroot35 zijn deze jaren ook niet meegenomen. De 

steekproef waarmee de analyses zijn uitgevoerd omvat 74.744 respondenten.

De afhankelijke variabele: informeel leren

Om deelname aan informeel leven lang leren te berekenen, is een afhankelijke 

variabele samengesteld die staat voor het impliciete leren tijdens het uitvoeren 

van het werk (c.f. Van Wijk e.a., 2013), ofwel: informeel leren.

33 In 2013 was de bruto steekproef 80.000.
34 De NEA wordt uitgevoerd door TNO en CBS, waarbij de dataverzameling is uitbesteed aan TNS NIPO. Zie Van 
Zwieten, De Vroom, Mol, Mars, Koppes & Van de Bossche, 2014.
35 De brutosteekproefomvang is verhoogd van 80.000 naar 140.000 en de doelpopulatie bestaat vorrtaan uit 
werknemers tot 75 jaar in plaats van 65.
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Deze variabele is samengesteld uit de somscore van vier NEA-vragen, namelijk:

1 Kunt u zelf beslissen hoe u uw werk uitvoert?

2 Moet u in uw werk zelf oplossingen bedenken om bepaalde dingen te doen?

3 Is uw werk gevarieerd?

4 Vereist uw baan creativiteit?

Op dezelfde wijze als van Wijk e.a. (2013) hebben we de variabele gehercodeerd 

zodat een variabele ontstaat met waarden die loopt van 0 (helemaal geen 

leermogelijkheden) tot en met 10 (maximale leermogelijkheden). De antwoord-

categorieën bij vraag 1 en 2 zijn: ja regelmatig, ja soms en nee; de antwoord-

categorieën bij de vragen 3 en 4: nooit, soms, vaak en altijd.36

Onafhankelijke/controlevariabelen

Controlevariabelen zijn sekse, leeftijd en opleidingsniveau, omvang van het 

dienstverband, het type contract en deelname aan formeel of non-formeel leren. 

Leeftijd is gehercodeerd in 3 categorieën: 22-27 jaar (1), 28-45 jaar (2) en 46 

jaar of ouder (3). Opleiding is hergecodeerd in de categorieën laag (tot niveau 

2) en middelbaar (mbo niveau 2-4). Personen met hoger onderwijs zijn niet 

meegenomen in de analyse.

Opleidingsniveau is voor de NEA vastgesteld met de vraag: Wat is de hoogste 

opleiding die u heeft afgemaakt? Het aantal uren dienstverband is gegroepeerd 

in 0-12 uur, 13-31 uur en 32 uur of meer. In de NEA is het aantal uren dienst-

verband vastgesteld met de vraag: ‘Wat is de omvang van uw dienst verband?’

Het type contract is gecategoriseerd als vast of flexibel. Aard van het dienst-

verband is voor de NEA vastgesteld met de vraag: Wat was de aard van uw 

dienst verband?

Polis
De intersectorale mobiliteit wordt in kaart gebracht op basis van de Polis-

administratie, die in beheer is bij UWV. Dit bestand wordt verkregen via het 

CBS en hierin staat informatie over loon, uitkeringen en arbeidscontracten. Het 

gaat om de gegevens van alle verzekerde werknemers in Nederland. Daarnaast 

zijn alle werkkringen van de werknemers geclassificeerd in 69 sectoren. 

Intersectorale mobiliteit is als zodanig geoperationaliseerd, wanneer uit de 

36 Voor de somscore zijn de antwoordcategorieën van de eerste twee vragen gehercodeerd om tot een schaal van 0 
tot 10 te komen. De Cronbachs alfa voor de variabele is 0,65 (dit is vergelijkbaar met alfa 0,66 gerapporteerd door Van 
Wijk).
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beschikbare gegevens van een werknemer blijkt, dat deze in meer dan één 

sector heeft gewerkt. De gegevens van de EBB-respondenten zijn uitgebreid met 

de polisdata door beide bestanden aan elkaar te koppelen. De veronderstelling 

is dat deelname aan een leven lang leren (LLL) een effect heeft op en dus 

voorafgaat aan inter sectorale mobiliteit en niet andersom. De gegevens uit de 

polisdata die zijn gebruikt hebben daarom betrekking op jaren die vallen na de 

gegevensverzameling uit de EBB, te weten de periode 2010-2013. Van EBB-

respondenten uit de overlappende jaren 2010 en 2011 zijn alleen gegevens uit 

de polisdata gebruikt die betrekking hadden op de periode na bevraging voor de 

EBB. Er is voor deze analyse geen gebruik gemaakt van de NEA; het verband 

tussen leven lang leren en intersectorale mobiliteit is alleen onderzocht voor 

formeel en non-formeel leren.

Analyses
Onder leven lang leren wordt verstaan formeel, non-formeel en informeel leren. 

Onderzoek naar deelname aan formeel en non-formeel leren is gebeurd op 

basis van de EBB en wordt steeds eerst beschreven. Daarna volgt deelname aan 

informeel leren op basis van de NEA.

Beschrijvende analyses

Aan de hand van verschillende achtergrondkenmerken geven we de mate 

van leven lang leren weer tussen groepen die verschillen wat betreft beroep, 

opleiding, leeftijd, omvang dienstverband, sekse, type contract en een leven lang 

leren of sectorale mobiliteit. De gegevens worden apart voor enerzijds formeel 

en non-formeel leren (EBB) en anderzijds informeel leren (NEA) gepresenteerd. 

Met behulp van verschillende statistische toetsen37 worden significantie en 

effectgrootte van de verschillen weergegeven.

Regressieanalyses

In de volgende stap in de analyse is met regressiemodellen38 ten eerste 

onderzocht in hoeverre verschillende achtergrondvariabelen effect hebben 

op deelname aan een leven lang leren en in hoeverre de gevonden effecten 

verschillen per beroepsgroep. De analyses worden ten eerste apart voor enerzijds 

formeel en non-formeel leren en anderzijds informeel leren uitgevoerd. Ten 

37 Chi-kwadraattoets en Cramer’s V-(EBB) en F-toetsen en Eta2 (NEA).
38 Regressie-analyse is een statistische techniek voor het analyseren van gegevens waarin (mogelijk) sprake is van 
een specifieke samenhang.
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tweede wordt onderzocht in hoeverre intersectorale mobiliteit in de verschillende 

beroepsgroepen kan worden verklaard uit deelname aan formeel en non-formeel 

leren of uit andere kenmerken van werkende.

Er zijn steeds drie regressiemodellen uitgevoerd. In model 1 kijken we in 

hoeverre achtergrondvariabelen, zoals leeftijd en type contract, deelname aan 

leven lang leren voorspellen. In model 2 wordt hieraan beroepsgroep toegevoegd, 

om na te gaan in hoeverre beroepsgroep gecorrigeerd voor achtergrond-

variabelen, verschillen in leven lang leren tussen mensen kan bepalen. In 

model 3 kijken we of en in hoeverre de effecten van opleiding, leeftijd, omvang 

dienstverband, geslacht, flexibel werken op een leven lang leren of intersectorale 

mobiliteit verschillen per beroepsgroep.
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Ad Associate degree

AMO Ability, Motivation, Opportunity

Avo Algemeen vormend onderwijs

Bbl Beroepsbegeleidende leerweg

BHV Bedrijfshulpverlening

Bol Beroepsopleidende leerweg

Cao Collectieve arbeidsovereenkomst

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek

CPB Centraal Planbureau

DTP Desk Top Publishing

EBB Enquête Beroepsbevolking

Ecbo Expertisecentrum Beroepsonderwijs

ESF Europees Sociaal Fonds

EU Europese Unie

EVC Erkenning van eerder verworven competenties

EVP Ervaringsprofiel

FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging

Havo Hoger algemeen voortgezet onderwijs

Hbo Hoger beroepsonderwijs

Ict Informatie- en communicatietechnologie

ISCO International Standard Classification of Occupations

ISO International Standard Organization

LLL Leven lang leren

Mbo Middelbaar beroepsonderwijs

NEA Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

NRO Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

NRTO Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

O&O-fonds Opleidings- en Ontwikkelingsfonds

OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

R&D Research & Development

Gebruikte afkortingen
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RWI Raad voor Werk en Inkomen

SBI Standaard Beroepenindeling

SER Sociaal-Economische Raad

SOL Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 

Levensmiddelenindustrie

SPT Servicepunt Techniek

SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk 

onderzoek

Vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Vwo Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Wo Wetenschappelijk onderwijs

WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

WVA Wet vermindering afdracht

WW Werkloosheidswet

Zzp’er Zelfstandige zonder personeel



127



128

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) ontwikkelt, verzamelt 

en verspreidt kennis over het beroepsonderwijs. Ecbo doet zowel 

wetenschappelijk als beleids- als praktijkgericht onderzoek en vindt het 

belangrijk de resultaten daarvan te delen met het bve-veld. Zo levert ecbo 

een bijdrage aan de kennisinfrastructuur van de sector beroepsonderwijs en 

volwasseneneducatie.

Postbus 1585  |  5200 BP  ’s-Hertogenbosch
www.ecbo.nl




