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Achtergrond 
Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties 
bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk benutten om nieuw perspectief te bieden aan lager 
opgeleide medewerkers van wie het werk verdwijnt.  
 
Met het project Lef’L up! anticiperen we op de huidige en toekomstige problematiek van het verdwijnen 
van functies op MBO-niveau in het middensegment (de ‘badkuip’, zie afbeelding hieronder). Deze 
problematiek doet zich binnen de Noorderlink-organisaties veelvuldig voor en biedt voldoende volume 
om vanuit de kracht van het netwerk op zoek te gaan naar een oplossing.  
 

 
 
Gedurende de onderzoeksfase van het project (juli t/m oktober 2016) heeft een projectgroep zich 
gebogen over de volgende vraagstukken: 
 

● Hoe ziet de doelgroep voor dit project eruit? 
● Wat is het perspectief? 
● Welke middelen zijn er om het project en de opleidingen te financieren? 
● Wat kan het project doen om de betrokken organisaties te ondersteunen bij het creëren van 

bewustwording? 
 
De resultaten van dit onderzoek zijn vertaald in een advies voor het vervolg. Hierin zijn de volgende 
uitgangspunten meegenomen: 
 
De doelstelling van Lef’L up!: 
De bij dit project betrokken Noorderlink organisaties willen 20% van de MBO medewerkers van wie 
het werk structureel verdwijnt omscholen naar een hoger opleidingsniveau in een beroepsrichting 
waar aanwijsbaar perspectief ligt.  
 
Subdoelstellingen en kaders: 

● We willen binnen de context van Noorderlink vanuit de samenwerking binnen komen tot een 
aanpak voor de problematiek van de verdwijnende banen op MBO niveau;  

● We richten ons op de mensen die MBO functies in het middensegment vervullen ‘de badkuip’; 
● We richten ons daarbij in eerste instantie op diegenen die het ‘warm onder de voeten’ krijgen 

en die de stap naar een hoger opleidingsniveau willen en kunnen maken; 
● Er worden in die richting studies aangeboden waar aantoonbaar perspectief ligt; 
● Er worden klassen gevormd met Noorderlink-medewerkers die voldoen aan de voorwaarden 

van dit project; 
● de voorwaarden, condities en faciliteiten binnen de opleiding dermate aansluiten bij de 

kenmerken van de doelgroep dat hiermee gepoogd wordt de kansen voor deze zij-instromers 
om te slagen zo groot mogelijk te laten zijn.  
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Advies voor het opleidingstraject  
Uit het onderzoek blijkt dat de ontwikkelingen binnen ICT, de automatisering en digitalisering en de 
opkomst van social media een dermate grote impact hebben op het werkproces dat van onze doelgroep 
andere competenties worden gevraagd. Een belangrijk deel van de doelgroep beschikt nu nog niet of 
onvoldoende over deze competenties. Om überhaupt een positie te kunnen behouden bij de huidige 
werkgever (wat veelal binnen de mogelijkheden ligt) of een nieuwe positie elders te kunnen verwerven 
zijn deze competenties en vaardigheden een must. De inhoud van het werk lijkt daaraan in het 
merendeel van de gevallen ondergeschikt. Deze kan intern of op een andere wijze relatief ‘eenvoudig’ 
aangeleerd worden.  
 
Met dit advies richten we ons op de ontwikkeling van het grootste deel van onze doelgroep op MBO 3 en 
4.  

 
Voortraject: competenties en vaardigheden op HBO 
niveau 
 
Wij adviseren een voortraject van een Associate Degree (AD) 
te ontwikkelen gericht op het verwerven van de benodigde 
competenties en vaardigheden om aan te kunnen sluiten bij 
en mee te kunnen blijven gaan met de ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt, binnen onze maatschappij en binnen de 
Noorderlink organisaties. Hiermee leidt dit voortraject 
medewerkers toe naar het dichtstbijzijnde perspectief. Het 
succesvol afronden van modules binnen dit voortraject levert 

certificaten op, welke zoveel als mogelijk leiden tot vrijstellingen in een mogelijk daarna te volgen 
inhoudelijk AD. De vorm van het voortraject sluit voor zover mogelijk aan bij de voorkeuren van de 
doelgroep zoals geïnventariseerd tijdens de onderzoeksfase.  
 
Binnen het voortraject van het AD worden meerdere modules ontwikkeld waaruit naar wens een keuze 
gemaakt kan worden. Minimaal worden modules opgenomen over de competenties en thema’s die zijn 
benoemd in de onderzoeksresultaten, zoals: 

● Regie op eigen loopbaan  
● Klantcontact 
● Computervaardigheid 
● Projectmatig werken 
● Overige competenties op HBO niveau als analytisch denkvermogen, situationeel organiseren, 

inzicht en beïnvloeding, flexibiliteit, initiatief etc.  
● Voor leidinggevenden: tactisch en strategisch leidinggeven en hoe faciliteer je regie op eigen 

loopbaan voor medewerkers 
 
De kern van het voortraject richt zich op bovenstaande grote gemene deler aan behoeften vanuit de 
onderzochte organisaties en de markt. De stof kan vervolgens vanuit een diversiteit aan inhoud 
(deelnemers komen uit verschillende organisaties) behandeld worden. In theorie, maar ook in de 
praktijk. Stages en werkervaring (bij voorkeur ook binnen een andere organisatie) maken deel uit van 
het voortraject en het AD zelf. 
 
De voorspellingen over inhoudelijk perspectief nu en in de nabije toekomst zijn te onzeker en te 
specifiek om daartoe voor een grotere groep mensen uit onze doelgroep een opleidingstraject te 
ontwikkelen. De nu bekende aantallen uit onze doelgroep zijn daarvoor ook te beperkt. De focus binnen 
het voortraject van het AD ligt primair op het kunnen (blijven) aansluiten op de steeds sneller gaande 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, gekoppeld aan de door de werkgevers aangegeven perspectieven 
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binnen de organisaties zelf. De verwachting is dat het belangrijkste deel van onze doelgroep de stap 
naar het voortraject van het AD rechtstreeks zal weten te maken.  

 
Associate Degree (AD) op inhoud 
 
Na het afronden van modules in het voortraject kunnen 
deelnemers verder studeren binnen een inhoudelijk AD 
naar keuze. Gebruik makend van mogelijke vrijstellingen uit 
het voortraject duurt zo’n inhoudelijk AD maximaal 2 jaar en 
deze wordt afgerond met een diploma met een civiel effect.  
 
Met een AD van 2 jaar plus een voortraject bereiken we de 
doelstelling dat we medewerkers een stap hoger in niveau 
brengen.  
 

 
 

HBO op inhoud 
Na afronding van het AD kunnen deelnemers er voor kiezen 
nog 2 jaar in een inhoudelijke richting door te studeren voor een 
volwaardig HBO diploma.  
 
 
 
 
 
 

 
Bewustwording 
Gedurende de onderzoeksfase werd duidelijk hoe belangrijk het is om bewustwording te creëren over 
het belang van blijvende ontwikkeling binnen je loopbaan. Naast het opleidingstraject adviseren wij dan 
ook om vanuit het perspectief van Noorderlink en specifiek dit project Lef’L up aandacht te besteden aan 
het creëren van bewustwording.  
 
Meer dan ook is bij iedereen die werkt het besef van belang dat de wereld om ons heen (en dus ook de 
organisaties waarin wij werken) verandert en dat je hierin moet bijblijven wil je in de toekomst je kansen 
op een baan behouden. Leidinggevenden moeten zich bewust zijn van hun cruciale rol hierin, ook hen 
moet een spiegel worden voorgehouden. Binnen een bewustwordingsprogramma kunnen onder andere 
onderstaande onderdelen worden opgenomen. 
 
Voorlichtingsbijeenkomsten over perspectief  
Periodiek bijeenkomsten organiseren, waarin een beeld wordt geschetst van de actuele en toekomstige 
kansen op de arbeidsmarkt. Dit sluit aan bij de tijdens de onderzoeksfase gebleken behoefte bij 
medewerkers aan inzicht in perspectief op de arbeidsmarkt.  
 
Het bundelen van (loopbaan)instrumenten binnen Noorderlink 
Veel organisaties hebben een breed scala aan tools waarvan medewerkers gebruik kunnen maken met 
oog op hun loopbaan. Denk hierbij aan competentie- en persoonlijkheidstests, sollicitatietraining, social 
media-training, loopbaanadvies, uitwisseling van personeel intern en tussen organisaties, netwerken. 
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Lef’L up kan inzicht bieden in dit aanbod van tools en ze daar waar mogelijk Noorderlink breed 
beschikbaar stellen.  
 
Creëer een flexpool van vrijwilligers voor het geven van training, intervisie en/of begeleiding 
Binnen het netwerk zijn vele vrijwilligers bereid om zich in te zetten voor het geven van training of 
begeleiding. Door een pool te maken van deze vrijwilligers zal een ‘flexibele schil’ ontstaan, waaruit 
Noorderlink kan putten bij verschillende activiteiten binnen het bewustwordingsprogramma. Bijvoorbeeld 
bij de voorlichtingsbijeenkomsten over perspectief op de arbeidsmarkt of wanneer het gaat over de inzet 
van loopbaaninstrumenten.  
Advies overig 
In het vervolg van dit project adviseren wij ook onderstaande daar waar passend en nuttig mee te 
nemen en/of onder de aandacht te brengen:  
 

● Het opleidingsaanbod binnen Noorderlink organisaties open stellen voor medewerkers uit het 
netwerk;  

● De Noorderlink-organisaties wijzen op de “Baanopeningenmonitor”, welke is ontwikkeld door de 
Hanzehogeschool. Hiermee wordt door een voortdurende stroom van informatie vanuit 
verschillende hoeken, blijvend inzichtelijk welke ontwikkelingen in de noordelijke arbeidsmarkt te 
verwachten zijn, zowel kansen als bedreigingen; 

● Hoe kunnen we de beheersing van softskills meetbaar maken?  
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