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Woord vooraf

In een economische crisis wordt het belang van een leven lang leren
meer dan ooit onderkend. Juist nu is om- en bijscholing voor een verdere
upgrading van de beroepsbevolking essentieel. Doel is immers in te kunnen
springen op de vervangingsvraag van de arbeidsmarkt en de internationale
concurrentieverhoudingen het hoofd te kunnen bieden.
Hoe dient deze om- en bijscholing echter vorm te worden gegeven? Die vraag
is niet eenduidig te beantwoorden, omdat er in Nederland ten minste twee
parallelle discussies worden gevoerd. In de periode na de Tweede Wereldoorlog
is een jarenlange traditie van bedrijfs- en sectorafhankelijke arrangementen
ontwikkeld in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) met aanpalende
vormen van overleg, waarin uiteenlopende afspraken zijn gemaakt over vormen
van actief arbeidsmarktbeleid en opleiding. Met betrekking tot dit brede terrein
van een leven lang leren is er in branches en sectoren sprake van een zekere
‘soevereiniteit in eigen kring’. Het gaat om door de werkgevers en werknemers
gespaarde middelen die naar inzicht van de betrokken besturen worden ingezet.
Parallel aan de vernieuwing daarvan, ontstonden er diverse voorstellen voor
een bredere, ook in bestuurlijke termen, gedragen landelijke infrastructuur:
het geheel aan instrumenten dat de overheid kan inzetten op het terrein
van een leven lang leren en sociaaleconomisch beleid. Aan het begin van
de financiële crisis ontwikkelde het toenmalige kabinet-Balkenende een
programma van activiteiten tegen de jeugdwerkloosheid en werd de deeltijd-WW
(Werkeloosheidswet) als instrument ingezet. Met de start van het kabinet-Rutte
I, het vijfpartijenakkoord van het voorjaar van 2012 en de Regeringsverklaring
van Rutte II ontstond een nieuwe situatie. De crisis reikt veel verder dan eerder
gedacht en er moet flink bezuinigd worden. Hierdoor worden de middelen
die voor onderwijs en scholing beschikbaar zijn, heroverwogen. Kan er meer
rendement worden geboekt met de bestaande initiatieven?
In dit licht bekijken we in deze studie de ontwikkeling van de fondsen voor
opleiding en ontwikkeling: de O&O-fondsen. Het Max Goote Kenniscentrum
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(MGK), rechtsvoorganger van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo),
verrichtte hier voorheen al drie keer een uitvoerig onderzoek naar. In deze
studie herhalen we de meting van MGK om de huidige stand van zaken vast
te stellen. Daarnaast brengen we globaal in kaart op welke wijze de fondsen
zich institutioneel aanpassen aan de sociaaleconomische ontwikkelingen. Dat
doen we aan de hand van een analysekader met aandacht voor individuele en
voor collectief-bestuurlijke besluitvorming over training en opleiding. Op die
manier willen we niet alleen een taxatie maken van de ontwikkelingen over het
aanpassingsvermogen van deze instituties, maar ook de richting analyseren
waarin deze aanpassingen plaatsvinden.
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De studie is gebaseerd op diverse vormen van gegevensverzameling. We
gingen in 2010 van start met een discussietekst en een survey onder de
fondsen. Daarnaast maakten we gebruik van websearch en literatuurstudie.
Ook voerden we gesprekken met diverse betrokkenen en hielden we diverse
werkbijeenkomsten met als doel de analyse verder te actualiseren en voldoende
diepgang te geven. De studie kende een lange aanloop voordat we tot publicatie
ervan overgingen. Dat maakt het mogelijk om diverse inzichten over institutionele
dynamiek die we de afgelopen jaren al aan het papier toevertrouwden tussentijds
te evalueren.
Het resultaat van onze aanpak is dat we in vergelijking met eerdere metingen
kunnen concluderen dat er veel meer verscheidenheid is in het functioneren van
de fondsen. Dat brengt ons tot de suggestie dat de fondsen meer van elkaars
inspanningen en bereikte resultaten kunnen leren. Als over dit leerproces een
breder publiek debat wordt gevoerd, kunnen ook anderen hun voordeel doen
met de collectieve resultaten van de fondsen. Daarnaast is er in de aanpak van
de arbeidsmarktcrisis een discussie ontstaan over financial engineering: het door
middel van sectorplannen en regionale ontwikkelingsmodellen anders inzetten
van publieke en private middelen om de werkgelegenheid te bevorderen en de
(jeugd)werkloosheid tegen te gaan. Ook daarin spelen de O&O-fondsen een rol.
Uit de studie blijkt dat de fondsen uiteenlopende doelstellingen formuleren en
op nogal verschillende vraagstukken een antwoord willen geven: de instroom en
het behoud van werknemers, het imago en de bekendheid van ‘hun’ beroepen
in het basisonderwijs, de kwaliteit van het beroepsonderwijs en de aansluiting

met de arbeidsmarkt, inzetbaarheid, bijscholing en upgrading van werknemers,
behoud van werknemers, en de diversiteit van de beroepsbevolking. In de
arbeidsmarktfondsen in de collectieve sector – die we in deze studie zeer terzijde
behandelen – gaat het daarnaast ook vaak om de modernisering en vitalisering
van de arbeidsverhoudingen en het arbeidsmarktbeleid in de betreffende
sectoren.
Gedurende de uitvoering van deze studie hebben we verschillende
hoofdstukken tussentijds gepresenteerd en in delen gepubliceerd. We zijn
onze gesprekpartners erkentelijk voor hun inbreng. We bedanken wijlen
Karel Visser en Bert Toolsema voor hun bijdrage aan de bijlagen van deze
publicatie. Isabel Coenen en Will Seignette waren zo vriendelijk om als lid van
de externe begeleidingscommissie de tekst in detail te becommentariëren.
De deelnemers aan de diverse expertmeetings zijn we erkentelijk voor hun
constructieve suggesties. Ook dank aan John Miltenburg, Harm van Lieshout,
Willem Houtkoop, Anneke Westerhuis, Cris van Osch, Robbie van Kippersluis,
Anton Hemerijck en Ton Wilthagen voor hun inzichten. Hun inbreng heeft ons
gesterkt in de gedachte dat te sterk generaliserende uitspraken over de fondsen
onvoldoende recht doen aan de betekenis van de fondsen voor de arbeidsmarkt.
Tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat een collectieve ambitie van vernieuwing
de fondsen verbindt.
Marc van der Meer en Arjan van der Meijden
Expertisecentrum Beroepsonderwijs
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De O&O-fondsen:
een plaatsbepaling

1.1

1

Variatie in bestuur, doelstellingen, benaming en resultaatbepaling
van de fondsen

1.1.1 Bestuurlijke varianten
‘Sectorfonds’ is een verzamelnaam van organisaties die financiële
reserveringen van werkgevers en werkgevers bundelen, gericht op het
aanbieden van diensten op het terrein van opleiding en ontwikkeling
voor deze bedrijven en hun werknemers. Deze sectorfondsen worden
bestuurd door werkgevers- en werknemersorganisaties in een bepaalde
sector van economische bedrijvigheid. Inmiddels beschikken ongeveer
honderd economische sectoren over een sectorfonds. De sociale
partners vormen het bestuur van de fondsen, dat doorgaans een
stichtingsstructuur heeft. In de meeste gevallen dragen bedrijven
binnen de sector, door middel van een bepaling in de cao, een klein
percentage van hun loonsom af aan het fonds. Dat kan deze middelen
investeren voor de opleiding en ontwikkeling van de werknemers binnen
de sector. In de arbeidsmarktfondsen van de publieke sectoren komt de
financiering doorgaans direct uit de publieke middelen. Tenzij anders
vermeld, spreken we in deze studie voornamelijk over de fondsen in de
marktsector.
In de praktijk blijkt dat sommige fondsen weliswaar substantiële sommen
geld beheren, maar dat de verschijningsvormen en de vormgeving van
de bestuursfunctie erg uiteenlopend zijn. Sommige fondsen hebben
voornamelijk een brievenbus- of bankfunctie en beperken hun activiteiten
tot het ‘verdelen van gelden’. In die gevallen is het fonds een relatief klein
uitvoerend bureau. Zo worden veertien fondsen, in branches variërend
van tuincentrum tot videodetailhandel, beheerd vanaf één adres in
Amsterdam. Twaalf fondsen, in branches variërend van houthandel tot
bandenbranche, worden bestuurd vanaf één adres in Utrecht.
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Andere fondsen zijn in omvang veel groter en voeren actief beleid.
Bijvoorbeeld door actief opleidingsvraagstukken binnen hun branche te
signaleren en daarover zelf beleid te ontwikkelen. Fondsen zoals OTIB,
OOM of het fonds voor de Bouwnijverheid, hebben een substantieel
uitvoerend bureau. Zij hebben ook capaciteit om ondersteuning aan
onderzoek te geven. Andere fondsen hebben ruimte om beleid te voeren
en daarmee strategische plannen te maken. De mogelijkheden in het
voeren van strategisch beleid worden binnen de bestuursvorm ook
bepaald door de verhouding met de cao-partijen. In sommige gevallen
delegeren de cao-partijen de verantwoordelijkheid strategisch beleid te
maken aan het fonds. Dat is bijvoorbeeld het geval in de Metaalsector,
waar het OOM-fonds een eigen bureau heeft en een eigen visie
ontwikkelde op het scholingsbeleid in de sector.
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In de Bouw daarentegen, zijn de cao-partijen de architecten van het
strategisch beleid, dat wordt uitgevoerd door het fonds op terreinen als
duurzaam bouwen, bouwen in de bouwkolom en arbeidsmarktbeleid.
Binnen de fondsen worden vervolgens instrumenten ontwikkeld om
bedrijfsbeleid vorm te geven.
Ook in de publieke sector bestaan dergelijke verschillen. Sommige
fondsen genieten relatieve beleidsautonomie in de agendering en
uitvoering van projecten. Bij andere fondsen is er direct opdracht
geverschap vanuit de cao-partijen. Deze constructie maakt dat de
relatieve autonomie van de uitvoering beperkt is. Tegelijkertijd valt op dat
bijvoorbeeld landelijke vakbondsbestuurders of werkgeversvoormannen
over de besteding van de middelen geen enkele directe zeggenschap
hebben: dat is een aangelegenheid voor de bestuurders in het fonds.
1.1.2 Verschil in doelstellingen
Het oorspronkelijke doel van de fondsen is verevening van investeringen
met als doel de om- en bijscholing van werknemers binnen een sector
mogelijk te maken. De gedachte achter deze egalisatie is tweeledig.
Enerzijds investeren bedrijven voldoende in de kwalificaties van
medewerkers, anderzijds wordt de angst van bedrijven weggenomen dat

medewerkers waarin is geïnvesteerd, door concurrenten ‘weggekaapt’
kunnen worden.
In het publieke debat worden aan de O&O-fondsen, zoals de sector
fondsen vaak bekend staan, verschillende doelstellingen toegeschreven.
Zo zijn O&O-fondsen bedoeld om instroom, vakmanschap en scholing in
de eigen sector te versterken, aldus de Stichting van de Arbeid (2009). De
SER (2011) wijst op de rol van O&O-fondsen als aanbieder van cursussen
en trainingen, als informatiepunt om andere aanbieders van opleidingen
inzichtelijk te maken en te beoordelen op kwaliteit, als articulator van de
vraag naar scholing vanuit de sector, als ‘bewustmaker’ van het belang
van scholing en als platform voor bedrijven voor samenwerking op
het vlak van scholing. Anders dan de Stichting van de Arbeid, verwijst
de Sociaal-Economische Raad (SER) ook naar de facilitering voor de
flexibiliteit van werkenden op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld de stap van
loondienst naar ondernemerschap of als financier van intersectorale
mobiliteit van werknemers.
Anderen bezien fondsen zeer instrumenteel, namelijk als middel om de
deelname aan leven lang leren te stimuleren. Ze stellen de fondsen op
één lijn met andere instrumenten om mensen te bewegen tot leven lang
leren zoals fiscale incentives, de ‘levensloopregeling’ of een contractuele
afspraak tussen werkgever en werknemer over een terugbetalingsregeling
(Cedefop, 2012).
1.1.3 Verschillende benamingen van de fondsen
De naamstelling O&O-fondsen – Opleiding- en Ontwikkelingsfondsen –
suggereert dat de term staat voor een afgebakende groep fondsen. Dit
is niet het geval. In 2008 concludeerde de Raad voor Werk en Inkomen
(RWI) al dat de diversiteit van de fondsen in verschijningsvormen, doelen
en omvang, grenzen stelt aan de mate waarin we kunnen spreken over
‘de’ sectorfondsen en daarmee ook aan hun rendement (RWI, 2008).
Wie de diverse literatuur leest en websites bezoekt die informatie bevatten
over O&O-fondsen, komt al snel verschillende benamingen van fondsen
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tegen: cao-fondsen, opleidingsfondsen, sectorfondsen, sociale fondsen,
ideële fondsen, O&O-fondsen, A&O-fondsen en scholingsfondsen zien we
het vaakst. Soms gaat het over fondsen met vergelijkbare doelstellingen
en activiteiten. Soms overlappen deze elkaar slechts gedeeltelijk. De
term A&O-fondsen bijvoorbeeld – Arbeidsmarkt- en opleidingsfondsen –
verwijst volgens sommigen naar sectorfondsen bestemd voor gemeenten
en Rijk.1 Terwijl ook andere branches, zoals de Grafische mediabranche,
dezelfde term bezigen.2
In algemene termen kunnen we stellen dat de fondsen in de publieke
sector geen opleidingstaak hebben. Ze ontplooien vooral activiteiten
op het terrein van de sectorale arbeidsmarkt en de vernieuwing van de
sectorale arbeidsverhoudingen. Zo zijn de gelden voor professionalisering
van docenten in de diverse onderwijssectoren niet belegd bij de
onderwijsfondsen maar bij het departement en de werkgevers.
12

Het gebruik van de term ‘O&O’ in de marktsector verwijst direct naar de
hoofddoelstelling van het fonds: opleiding en ontwikkeling binnen een
sector. In vroegere tijden was de afbakening tussen de diverse ‘typen’
fondsen helder. Deze afbakening is heden ten dage echter wat grilliger
en gaat soms niet alleen meer om opleiden en ontwikkelen. Zo meldt
bijvoorbeeld het fonds van Bouwend Nederland op hun site: “Sinds enige
jaren worden ook andere regelingen via het O&O-fonds gefinancierd.
Voorbeelden van deze regelingen zijn uitkeringen in geval van overlijden
of blijvende invaliditeit en financiering van kosten in verband met
loondoorbetaling bij palliatief- of rouwverlof.”3 In een onderzoek naar de
werking van sectorfondsen (Donker van Heel, Van Helden e.a., 2008)
wordt geconcludeerd dat het onderscheid tussen de diverse typen
fondsen op basis van de beleidsinhoud niet langer houdbaar is. Het gaat
om financiële activiteiten, beleidsontwikkeling en -uitvoering en vormen
van individuele dienstverlening.
Al met al is niet één eenduidige definitie van de term O&O-fondsen te
geven. Daarvoor zijn de fondsen te verschillend van karakter en acteren
1
www.isbw.nl/o-en-o-fonds/
2
Bij het agentschap SZW, waar alle algemeen verbindend verklaarde O&O-fondsen staan geregistreerd, staan
A&O-fondsen ook vermeld in het overzicht ‘O&O fondsen’.
3
www.bouwendnederland.nl/dossiers/Pages/OO_Fonds_237.aspx

ze in te diverse contexten. De sectorbesturen en opeenvolgende caooverleggen schikken en herschikken de taken van ‘hun’ fondsen. Het
gaat ons niet om fondsen met een bepaalde naam, maar om fondsen
die vergelijkbare doelen nastreven. Wij richten ons in deze studie op
sectorfondsen die op een of andere manier het bevorderen of faciliteren
van opleidingen van werknemers als onderdeel van hun doelen en
activiteiten hebben gesteld.4
1.1.4 Verschil in resultaatbepaling
De fondsen komen voort uit afspraken tussen werkgevers en werknemers
in een bepaalde sector. Ze zijn daarmee verbonden aan de collectieve
arbeidsovereenkomsten in die sectoren. Om het resultaat van de fondsen
te beoordelen, is het noodzakelijk de afspraken die in de betreffende
cao’s over scholing zijn gemaakt te evalueren.
Zoals we eerder al vaststelden, bestaan er verschillende beelden van
fondsen en koesteren verschillende betrokken partijen verschillende
verwachtingen. In dit licht wordt er door economen regelmatig gewezen
op de onduidelijke resultaten die fondsen boeken (zie bijvoorbeeld
Maassen van den Brink & Groot, 2009). Dit probleem wordt meer
algemeen versterkt door de continue spanning tussen het beeld van de
fondsen in de buitenwereld – in de discussie over leven lang leren in
Nederland bijvoorbeeld – en de werkelijkheid van de cao-afspraken en
vooral hun bestuurlijke implicaties.
Daarom benaderen we de vraag naar het rendement van de fondsen
vanuit twee theoretische invalshoeken: een individuele microeconomische kosten-batenbenadering en een collectief-bestuurlijke
benadering. Deze laatste benadering is gebaseerd op het benoemen
van sectorale leeropbrengsten op basis van experimenteel gebruik van
instrumenten voor scholing en opleiding.

4
Voor financiële gegevens geldt als verdere beperking dat de fondsen algemeen verbindend verklaard moeten zijn.
Reden hiervoor is dat algemeen verbindend verklaarde fondsen verplicht zijn een financieel jaarverslag op te leveren.
Algemeen verbindend verklaarde fondsen die een scholingsdoelstelling nastreven, worden door het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ‘ideële fondsen’ genoemd.
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De individuele benadering vertrekt vanuit de gedachte dat door
bedrijven middelen worden verevend, die worden geïnvesteerd ten bate
van individuele werkenden, die vervolgens een scholingsopbrengst of
leerrendement behalen. De eenheid van analyse in deze benadering is de
investeringsafweging van de individuele werkgever en werknemer. In deze
benadering worden collectief middelen gespaard die vervolgens worden
geïnvesteerd naar behoefte. Voor bedrijven werkt deze regeling als een
soort verzekering waarop een beroep gedaan kan worden naar behoefte.
Dat betekent dat het beroep op de sectorale middelen varieert met de
vraag. Het rendement kan variëren in termen van scholingsdeelname,
bereik van werkenden in verhouding tot hun loopbaan in de sector of hun
arbeidsproductiviteit, meer of minder verzuim, arbeidsmarktkansen en
salarisontwikkeling.
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Deze opbrengsten kunnen per fonds worden berekend, zoals in de
studie van Van den Berg e.a. (2005). Zij hadden beschikking over
individuele gegevens van bedrijven en medewerkers in de Metaalsector
en konden een schatting maken van het rendement van de sectorale
scholingsinspanning. Van Lieshout en Kamphuis passen eenzelfde
exercitie toe, echter niet op basis van de gegevens van een fonds, maar
op basis van de deelnemers aan een werknemerssurvey. Zij komen
tot het inzicht dat ze geen positief rendement voor de fondsen kunnen
berekenen, met de aantekening dat ze niet zeker zijn dat ze de data echt
kunnen vertrouwen, zie verder in hoofdstuk 5. Deze benadering stelt
eisen aan – de kwaliteit van – de data om deze berekeningen te kunnen
maken. Bovendien veronderstelt deze benadering dat in de meetperiode
geen andere investeringen worden gedaan die de productiviteit (kunnen)
verhogen, dan wel dat daarvoor gecontroleerd kan worden. Deze
benadering vraagt om die reden om individuele gegevens per branche of
sector om het leerrendement vast te stellen. Deze gegevens zijn niet zo
eenvoudig voorhanden en in deze studie kon geen van de geïnterviewde
sectoren ons adequate microdata leveren.
De collectief-bestuurlijke benadering beziet de in een sector of branche
aangeboden voorzieningen voor de toerusting van het vakmanschap
vanuit een beleids- en organisatorisch perspectief. Deze insteek kijkt naar

de scholingsvraag en het scholingsaanbod per sector in het licht van de
arbeidsmarktontwikkelingen en scholingsvraagstukken door problemen
te agenderen en bij te dragen aan het bevorderen en evalueren van de
uitvoering van mogelijke oplossingen. Hier is de analyse niet primair
gebaseerd op microgegevens die per sector worden berekend, al zijn
individuele gegevens van het bereik van het aantal bedrijven en het aantal
werkenden noodzakelijk om de bijdrage van de toegepaste instrumenten
te kunnen beoordelen. De collectieve insteek is gebaseerd op een
evaluatie van meer responsieve en dynamische beleidsafwegingen in
het licht van veranderende arbeidsmarktontwikkelingen. De aangeboden
voorzieningen van de fondsen hebben het karakter van collectief goed
voor werkgevers en werknemers in de sector, die in de markt niet
zondermeer tot stand zou zijn gekomen.
In deze collectieve-voorzieningenbenadering is er sprake van risico
spreiding doordat bedrijven gezamenlijk optrekken. Het is een benadering
gericht op insluiting van de werkenden in het bestand en de mogelijkheid
van uitsluiting van hen die niet tot de sector worden gerekend. Het is
gericht op deskundigheidsontwikkeling en op bevordering van transitie
tussen banen, doorgaans in de sector. Het nadeel ervan kan zijn dat
er overheadkosten ontstaan. Er moeten ook specifieke regels worden
opgesteld voor wie er gebruik van mag of kan maken. Ook komt de vraag
naar voren wat het optimale werkingsgebied is: heb je veel of weinig
fondsen nodig en hoe coördineer je deze?
In de collectieve benadering zijn er volgens Mayntz en Scharpf
twee centrale begrippen van belang: sturing (steering) en bestuur
(governance). Governance impliceert dat private actoren betrokken zijn
bij voorziening van collectieve voorzieningen en dat niet-hiërarchische
vormen van besturing worden toegepast. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
cao-besprekingen en ook voor de O&O-fondsen. Niet het kabinet of de
landelijke overheid draagt zorg voor het bereiken van goede resultaten,
maar dat is een voorrecht van wat in de literatuur private interest
government (Streeck & Schmitter, 1985) heet, in dit geval het terrein van
cao-partijen.
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‘Sturing’ van de economie betreft het door de nationale overheid
nastreven – letterlijk sturen – van geambieerde ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt en in de samenleving. Deze benadering veronderstelt dat
de betrokken beleidsactoren de informatie en de capaciteit hebben
om de economie in bepaalde banen te leiden. En dat ze kunnen
aangeven op welke wijze er gestuurd wordt op en door innovatieve en
ontwikkelingsgerichte projecten. Het is van belang daarbij aan te tekenen
dat de instrumenten voor sturing niet alleen in de politieke agendering
zitten – het wat – maar ook door middel van financiële kaders worden
gefaciliteerd: het hoe. Zo is de belastingwetgeving al dan niet stimulerend
voor een leven lang leren, denk aan de Wet vermindering afdracht.
Sturing in deze studie betreft de definiëring van een gericht kader voor
doelstellingen van de fondsen. Interessant is dat het financieel kader
onder het sociaal akkoord van april 2013 een nieuwe visie weergeeft op
de inzet van publieke middelen, namelijk door het financieren in de vorm
van matching van sectorale arbeidsmarktplannen, waarbij het Rijk en de
sector de helft van de kosten betalen.
In beide benaderingen, de individuele en collectieve, is verantwoording
van het zorgvuldig beheer van middelen van belang. Vooral in de
collectieve variant, waarbij sprake is van een pakket van diensten dat
wordt aangeboden, zijn ook criteria van ‘goed bestuur’ relevant. Goed
bestuur heeft in dit verband betrekking op de ruimte, het gezag en de
legitimiteit van sectorbesturen om vraagstukken in de sector in termen
van scholing en opleiding te agenderen. Dat in combinatie met het
verkrijgen van medewerking van de leden om instrumenten in te zetten
om deze vraagstukken ook van een passend antwoord te voorzien. Als de
fondsen ook de evaluatiecyclus doorlopen om de bijdrage van de gekozen
instrumenten te bezien en zo nodig bij te stellen, wordt deze vorm van
goed bestuur ook effectief.
Goed bestuur – good governance – is een begrip dat steeds vaker
wordt toegepast in de publieke sector. Bij goed bestuur gaat het om
horizontale en verticale verantwoordingsrelaties tussen bestuur en andere
belanghebbenden. Er zijn verschillende definities, maar wat Hendriks
schrijft, komt dicht bij wat we hier bedoelen: “Good governance in de

publieke sector duidt op een stelsel van effectieve omgangsvormen en
spelregels voor goed bestuur van en goed toezicht op organisaties in
de publieke sector. Het gaat om een een systematiek van deugdelijke
verantwoording aan en evenwichtige beïnvloeding door belanghebbenden
van de wijze waarop organisaties in de publieke sector te werk gaan
en publieke waarden, goederen en diensten voortbrengen” (Hendriks,
Brandsen e.a., 2008). Ook hier komen we in hoofdstuk 6 op terug.

1.2

Onderzoeksvraag
Een van de voorlopers van ecbo, het Max Goote Kenniscentrum,
monitorde sinds 1997 de ontwikkeling van de zogenaamde O&O-fondsen.
De rapportage van de eerste meting, O&O-fondsen onderzocht, verscheen
in 1997. Het tweede rapport, O&O-fondsen op herhaling, in 2002 en het
derde rapport, Scholing op afspraak, in 2004. De rapportages bevatten
een overzicht van de stand van zaken rond leven lang leren, een overzicht
van cao-afspraken en een overzicht van de activiteiten van fondsen. In
deze huidige studie gaan we gedeeltelijk op dezelfde voet door. We zullen
echter wat langer bij de verschillende doelen en mogelijke rollen van de
fondsen stilstaan.
In de eerdere metingen van de O&O-monitor van het Max Goote
Kenniscentrum worden de inspanningen van fondsen weergegeven in
het perspectief van het concept van leven lang leren. De monitor zoomt
in op de ontwikkelingen van omvang, financiën en activiteiten van de
fondsen. In deze studie volgen we deze lijn van denken, maar voegen we
een aantal additionele vragen toe van bestuurlijke aard, mede in het licht
van de actuele financieel-economische crisis. Hoe agenderen de fondsen
hun prioriteiten? En hoe gaan ze om met de uiteenlopende eisen die hen
bereiken vanuit de politiek en uit de branche over de om- en bijscholing
van werknemers? Deze vragen proberen we te evalueren in zowel het
individuele en het collectief/bestuurlijke perspectief. Het gaat daarbij ook,
in de ogen van derden – overheid, onderzoekers, adviescommissies – om
de gewenste maatschappelijke positie van de fondsen, de communicatie
met en responsiviteit van fondsen ten opzichte van hun achterban en de
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routing van vraagsturing gericht op een toekomstige positie van de sector
of dienstverlening aan de leden.
De centrale vragen in dit onderzoek luiden:
• Welke doelen worden door O&O-fondsen nagestreefd en welke
activiteiten worden door fondsen ontplooid om die doelen te bereiken?
• In hoeverre worden de doelen die de fondsen stellen, gerealiseerd? Op
basis van welke criteria worden deze verantwoord?
• Wat zijn de trends en ontwikkelingen in het functioneren van de
O&O‑fondsen in vergelijking met de eerdere metingen?
• Hoe reageren de O&O-fondsen op de economische crisis en welke
bijdrage leveren ze aan het functioneren van de arbeidsmarkt?
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1.3

Onderzoeksdesign en gegevensverzameling
Bij de uitvoering van dit onderzoek gingen we als volgt te werk. Allereerst
analyseerden we de gegevens uit de eerdere MGK-studies. Vervolgens
verzamelden we zoveel mogelijk data over de O&O-fondsen via een
vragenlijst onder O&O-fondsen. Ook bestudeerden we alle websites van
de betreffende fondsen. Verder zijn cao-teksten, alle jaarverslagen van
fondsen, financiële overzichten van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (SZW), data van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS), data van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), data
van Eurostat5 en data van de arbeidsmarktpanels van de Organisatie
voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA, inmiddels opgeheven)
geraadpleegd. Daarnaast hielden we interviews en organiseerden we twee
expertmeetings. Hierna beschrijven we per thema de gevolgde aanpak.

5

Statistieken van de Europese Unie, epp.eurostat.ec.europa.eu

1.3.1 Leven lang leren
Op basis van literatuurstudie wordt het begrip leven lang leren geordend.
Vervolgens zijn CBS-data geanalyseerd die een licht werpen op kosten en
uitgaven in Nederland. Ook raadpleegden we Europese trendmonitoren
om de relatieve rol van de fondsen in het subsidiëren van opleidingen
te begrijpen. Verder zijn via de Dienst Uitvoering Onderwijs gegevens
geraadpleegd over het relatieve gewicht van scholing en onderwijs in
bepaalde sectoren.
1.3.2 Fondsen
We bekeken 132 websites.6 Aanvullend stuurden we een webbased
vragenlijst naar de contactpersonen van 92 fondsen. Op die manier is
voor in totaal 91 branches en bijbehorende fondsen diverse informatie
gevonden.7 Verder gebruikten we de financiële monitoren van het
ministerie van SZW om de uitgaven en inkomsten van sectorfondsen
te bepalen. Voor het verdiepende deel namen we bij vier fondsen
afzonderlijke interviews af met de directie en een bestuurslid.8
Daarnaast organiseerden we twee groepsgesprekken waarin de publieke
verantwoording en bestuurlijke vormgeving van de fondsen ter discussie
stonden.
1.3.3 Cao’s
Alle relevante gegevens betreffende cao-documenten zijn via internet
verzameld. Om een indruk te krijgen van de impact van de caoafspraken staat in de online bijlage9 een schatting van het aantal
werknemers vermeld dat werkzaam is in de betreffende branche. Deze
aantallen zijn ontleend aan de laatst beschikbare tellingen van het CBS.
Daarnaast maakten we gebruik van de arbeidsmarktrapportages van
de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en de website van
6
Het aantal 132 is hoger dan het aantal van 92 adressen. De reden hiervoor is dat een aantal fondsen meerdere
afzonderlijke afdelingen had.
7
Enkele fondsen bedienden, door meerdere afdelingen, meerdere branches.
8
OTIB (directie en bestuurslid), Colland (directie en bestuurslid), SOL (directie en bestuurslid), AGF (directie). SOL
werkt niet met een percentuele afdracht van bedrijven, maar voert bedrijfsoverstijgende projecten uit.
9
Zie www.ecbo.nl: bijlage ‘Cao-afspraken per sector’.
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Caoweb.nl.10 We analyseerden deze documenten op het gebied van de
scholingscomponent en de rol van sectorfondsen daarin.

1.4

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 schetsen wij allereerst een beeld van leven lang leren. We
bespreken daarin het belang van leven lang leren als kader waarbinnen
wij het opereren van de sectorfondsen beschouwen. Daarnaast
geven we een overzicht van de financiering van leven lang leren. In
hoofdstuk 3 schetsen wij een beeld van sectorfondsen. De doelen,
verschijningsvormen, omvang en financiën passeren de revue. We maken
een korte internationale vergelijking en bediscussiëren de vraag wat het
rendement is van fondsen.
In hoofdstuk 4 worden enkele institutionele vernieuwingen binnen de
fondsen besproken. Hoofdstuk 5 bestaat uit een discussie over de
effectiviteit van de fondsen vanuit een individueel en een collectief
perspectief. In hoofdstuk 6 bespreken we het bestaansrecht en de
toekomst van fondsen. Ook gaan we dieper in op de vraag hoe fondsen
kunnen bijdragen aan een goede verantwoording in het kader van good
governance. In de bijlage is een overzicht opgenomen van branches en
bijbehorende fondsen waarvan de websites zijn onderzocht. Een overzicht
met de gemaakte cao-afspraken over scholing plus de bijdrage die de
fondsen daarvoor leveren, is te downloaden via www.ecbo.nl.
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10

www.caoweb.nl/Overzichten_en_indices/Aantal_werknemers_per_CAO.aspx

De beleidsagenda
van een leven lang leren

2

De maatschappelijke betekenis van de sectorfondsen is een bijdrage
leveren aan het vraagstuk van duurzame inzetbaarheid en leven lang
leren. Het is gebruikelijk initiële en postinitiële scholing te onderscheiden.
De sectorfondsen proberen de instroom in een sector te bevorderen
en belemmeringen weg te nemen voor bedrijven om te investeren in
scholing en training van hun medewerkers. Deze thema’s staan hoog
op de prioriteitenlijst van beleidsmakers in binnen- en buitenland. Het
verwijst naar het idee dat mensen hun gehele leven moeten leren, dus
voor, tijdens én ook na hun initiële onderwijs.11 Er zijn talloze studies en
beleidsstukken geschreven over doelen en vormen van leven lang leren.
Vanuit het gezichtspunt van sectoren lijkt het exacte onderscheid tussen
‘initieel’ en ‘postinitieel’ of de exacte definitie van leven lang leren, niet erg
belangrijk. Het gaat hier vaak om dat type onderwijs en die activiteiten die
het meeste waarde hebben voor de specifieke sector waarvan de sociale
partners een fonds in het leven hebben geroepen. Dat kan bijvoorbeeld
het ondersteunen van wervingsprogramma’s in het initiële onderwijs zijn,
maar ook de om- en bijscholing van werknemers betreffen.

2.1

Het belang van leven lang leren
Bij een ‘leven lang leren’, gaan we hier uit van de definitie die de
Europese Unie hanteert: ‘alle leeractiviteiten, die gedurende het hele
leven worden ontplooid om kennis, vaardigheden en competenties vanuit
een persoonlijk, burgerlijk, sociaal en/of werkgelegenheidsperspectief
te verbeteren’. Een leven lang leren legt in deze definitie niet alleen de
nadruk op een doorlopend leerproces van de fase vóór de leerplicht tot na

11 Tot het initiële onderwijs behoort de scholing die mensen doorlopen voordat ze de arbeidsmarkt betreden. Zoals
het voltijd voortgezet onderwijs en aansluitende vervolgopleidingen in het mbo – ook de beroepsbegeleidende leerweg,
bbl – en het hoger onderwijs. Het onderscheid is echter niet zuiver zoals de Sociaal-Economische Raad (SER) al
constateerde in 2002 in zijn advies omtrent postinitieel onderwijs: “Het is noodzakelijk een duidelijke afgrenzing aan
te brengen tussen initieel en postinitieel onderwijs. De huidige situatie geeft een onduidelijk en tweeslachtig beeld:
een belangrijk deel van de scholingsmarkt is in handen van particuliere aanbieders, maar ook publieke aanbieders
bestrijken een deel van de markt.” Het postinitiële onderwijs kan een formele vorm hebben, bijvoorbeeld cursussen of
opleidingen, maar ook een informele vorm zoals niet gedocumenteerde leerervaringen in de praktijk.
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de pensionering – van de wieg tot het graf –, maar ook op het hele scala
aan formele, niet-formele en informele leeractiviteiten (Europa.eu). Ook
de Onderwijsraad (Golsteyn, 2012) hanteert in Nederland een dergelijke
brede definitie.
Hoewel leven lang leren decennia geleden nog gezien werd als een
mogelijkheid om je als mens te ontplooien, wordt het – ondanks de
hiervoor genoemde brede definiering van de EU – in het huidige
tijdsgewricht meestal bezien vanuit de economische functie (Biesta,
2006): als mogelijkheid om je als werknemer te ontplooien. Wanneer
gesproken wordt over leven lang leren gaat het dan ook meestal om
werkgerelateerd, vaak postinitieel, leren.
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Er lijkt bij beleidsmakers consensus te bestaan over de noodzaak om zo
veel mogelijk mensen in Nederland te betrekken of betrokken te houden
bij het arbeidsproces. Scholing van werkenden krijgt daarom binnen de
landelijke beleidscontext veel aandacht (SER, 2012).
De buitengewone Europese Raad van Lissabon constateerde in maart
2000 dat de toekomst van Europa afhangt van de mate waarin haar
burgers in staat zullen zijn het hoofd te bieden aan economische en
sociale uitdagingen. Leven lang leren biedt daarvoor een ondersteuning.
Een Europese ruimte voor een leven lang leren zal de Europese burgers
in staat stellen om zich vrij tussen leeromgevingen, arbeidsplaatsen,
regio’s en landen te bewegen om daarbij zo veel mogelijk te profiteren
van hun kennis en vaardigheden. De commissie Arbeidsparticipatie
(Commissie-Bakker, 2008) stelde in haar advies aan de minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat Nederland aan de vooravond
staat van een fundamentele verandering: 1) we krijgen als gevolg van
demografische ontwikkelingen de komende decennia te maken met
meer werk en minder mensen en 2) door de globalisering nemen de
eisen aan het kennisniveau en aanpassingsvermogen van de beroeps
bevolking toe. Nederland heeft op termijn iedereen nodig en iedereen
moet voortdurend inzetbaar zijn. Scholing, een leven lang leren, wordt
alom gezien als een mogelijk ‘wapen’ tegen inactiviteit. Zo adviseert
bovengenoemde commissie dat werknemers in staat en bereid moeten

zijn hun competenties aan te passen. Scholing en inzetbaarheid dienen
een onmisbaar onderdeel van het arbeidscontract te vormen. Zoals we
later zullen zien, is in veel cao’s een passage opgenomen over scholing en
de bijdrage die sectorfondsen daaraan kunnen leveren.
Om binnen Europa deelname aan leven lang leren te stimuleren, maakten
de aangesloten landen afspraken over het percentage volwassenen dat
deelneemt. Nederland voldeed met een deelnamepercentage aan leven
lang leren van 16,5% in 2009 weliswaar al aan de EU-doelstelling van
12,5%, maar heeft de lat voor zichzelf hoger gelegd: 20% in 2010.12
Deze doelstelling heeft Nederland niet gehaald. Een samenwerking van
onderzoeksdirectoraten van de Europese Unie (Joint Research Centre,
2009) noemde in een omvangrijk onderzoek naar onderwijsdeelname
als een van de hoofdbevindingen dat: “Participation in lifelong learning
is becoming a reality for the majority of people in a number of European
countries – DK, SE, IS, followed by FI, UK and NL – and progress can be
observed in almost all countries (4-64 years olds).” Nederland behoort
qua deelname volgens dat rapport bij de Europese top, samen met
Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en Groot-Brittannië.

12 Het gaat hier vooral om non-formeel – cursussen enzovoort – en formeel – opleidingen – leren. Informeel leren, al
doende leren in de praktijk, kan om begrijpelijke redenenen niet meegenomen worden in de statistieken.
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Gedeeltelijk zelf
betaald

Werkgerelateerd

Bijblijven

Verplicht

Promotie

Ander werk

Kans op werk

24

Niet zelf betaald

Tabel 2.1 Deelname aan postinitieel onderwijs

Mannen

2004

63

5

86

33

17

21

23

6

Mannen

2009

69

5

85

35

19

20

23

4

Vrouwen

2004

48

6

81

36

16

12

25

12

Vrouwen

2009

54

6

80

34

18

13

28

6

Autochtoon

2004

56

5

84

36

16

18

25

5

Autochtoon

2009

62

5

83

37

18

17

26

3

Niet-westers

2004

53

7

81

25

18

15

18

23

Niet-westers

2009

58

9

81

23

21

16

23

16

Westers

2004

51

5

80

32

15

16

23

13

Westers

2009

55

6

81

33

16

18

26

7

Bron: CBS Statline.

We zien dat in vergelijking tot 2004 in 2009 relatief meer mensen hun
deelname aan postinitieel onderwijs niet zelf hebben betaald. We zien
daarnaast dat niet-westerse allochtonen relatief het vaakst gedeeltelijk zelf
betaalden voor deelname. Opvallend is dat het postinitiële onderwijs iets
minder werkgerelateerd bleek, maar nog steeds meer dan 80%. Het ging
deelnemers in mindere mate om meer kans op werk, maar vaker om het
vinden van ander werk.
Figuur 2.1 laat, uit een onderzoek naar volwassenen in het onderwijs
uitgevoerd door de Europese Unie (Eurydice, 2011), een Europese
vergelijking zien.

Figuur 2.1 Deelname van volwassenen aan training en onderwijs in de vier weken
voorafgaand aan de meting (EU LFS), leeftijd 25-64 (%), 2009

Bron: Eurostat, EU Labour Force Survey. Data van januari 2011.

Figuur 2.1 suggereert dat Nederland op het gebied van leven lang
leren bij de betere middenklasse behoort, hoewel dat vaak een kwestie
van definiering blijkt. De wijze waarop deelname aan leven lang leren
gemeten wordt, blijkt binnen de belangrijkste beschikbare Europese
instrumenten niet in alle landen op een gelijke wijze gemeten te zijn
(Nieuwenhuis, Gelderblom e.a., 2011) Niet duidelijk blijft wat precies
onder leven lang leren wordt verstaan in dergelijk onderzoek. Gaat het
in alle landen om dezelfde cursussen op hetzelfde niveau, of is er een
onvergelijkbare variatie? Daarnaast varieert niet alleen de definiering van
de deelnamecijfers tussen landen, maar ook de duiding van die cijfers.
Compenseert de relatief hoge deelname aan een leven lang leren in het
Verenigd Koninkrijk wellicht voor de relatief lage deelname aan initieel
onderwijs in dat land? Of bouwt deelname voort op een al initieel hoog
opleidingsniveau? Deze vragen zullen we in deze publicatie niet verder
uitwerken. We moeten echter constateren dat er veel vraagtekens bij
deelnamecijfers aan een leven lang leren geplaatst kunnen worden.
Buiten kijf staat dat het begrip leven lang leren uitermate heterogeen
is. We mogen in Nederland dan ook spreken van een vrije markt
voor leven lang leren, waar private aanbieders het merendeel van de
leeractiviteiten – variërend van cursussen voor persoonlijke ontwikkeling
tot managementopleidingen – verzorgen, met alle variatie van dien (Van
Breugel, Gielen e.a., 2011). Bij een leven lang leren zijn vele partijen aan
zet: werkgevers, werknemers en werkzoekenden, publieke en private
onderwijs- en scholingsaanbieders en de overheid. Het gaat erom dat
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de betrokken partijen elkaar weten te vinden en dat zij gezamenlijk een
leven lang leren helpen vorm te geven (Min. OCW, 2009). Om een groei
in deelname aan leven lang leren te bewerkstelligen, is het van belang
aanbod en vraag beter aan elkaar te verbinden. Sectorfondsen kunnen
hier een rol in spelen.

2.2

Wie betaalt het leven lang leren?
Bij een leven lang leren worden doorgaans drie fasen onderscheiden:
voorschools, initieel onderwijs en postinitieel onderwijs (Onderwijsraad,
2003, p. 24). Het is duidelijk dat de overheid verreweg de grootste
financier is van onderwijs.
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Ook individuen en bedrijven bekostigen een aanzienlijk deel van het
gehele onderwijsproces. Voor het primair onderwijs is de bekostiging
nog vrijwel geheel voor rekening van de overheid, maar aan secundair
onderwijs droegen diverse partijen bij.
2.2.1 Uitgaven initieel secundair onderwijs
In totaal wordt in Nederland aan initieel secundair onderwijs een bedrag
uitgegeven dat varieert van 13,8 miljard euro in 2005 – 845 euro per
hoofd van de bevolking – tot 15,8 miljard euro in 2009: 991 euro per
hoofd van de bevolking.

Figuur 2.2 Uitgaven aan secundair onderwijs – voortgezet onderwijs en middelbaar
beroepsonderwijs – door overheid, huishoudens en bedrijven, in miljoen euro per jaar
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Bron: CBS Statline.
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In 2012 gaven huishoudens ruim 1,3 miljard euro uit aan secundair
onderwijs en bedrijven ruim 1,6 miljard euro. Bedrijven besteedden
in 2009 in totaal 3,4 miljard euro aan initieel onderwijs (niet alleen
secundair). Daarvan was 2,6 miljard euro bestemd voor de begeleiding
van duale leerlingen, waarvan 2,1 miljard euro in het secundaire
onderwijs, de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). In totaal ontvingen
bedrijven bijna een half miljard euro aan subsidies voor onderwijs en
ruim een half miljard euro voor de begeleiding van duale leerlingen
(CBS Statline). Een belangrijke reden voor bedrijven en sectoren om een
appèl te doen op het reguliere onderwijssysteem ligt in het feit dat de
instellingen ook gesubsidieerde (bbl-)trajecten op maat kunnen leveren.
Via deze route kan er voldaan worden aan de zo wenselijke diplomering
met erkenning op de arbeidsmarkt (Gielen, Woudstra e.a., 2009).
2.2.2 Uitgaven postinitieel onderwijs
Er bestaat geen recent totaaloverzicht van de uitgaven die gemaakt
worden voor postinitieel onderwijs, al dan niet door bedrijven. Postinitieel
onderwijs is dan ook een zeer brede en heterogene ‘markt’, die varieert
van langdurige opleidingen tot korte cursussen. Volgens schattingen van

het CBS is in 2005 ten bate van meer dan 1,3 miljoen deelnemers 1,7
miljard euro uitgegeven aan postinitieel onderwijs door bedrijven aan
directe kosten. Als ook de in werktijd bestede uren worden meegerekend,
komt daar nog eens ruim 3 miljard euro bij. Voor 2008 is bekend dat
werknemers 199 miljoen euro aan korte arbeidsgerelateerde cursussen
uitgaven (Baarsma & Theeuwes, 2010).13 Soms wordt ook een bijdrage
gegeven in de vorm van studieverlof: 42% van de mensen die postinitieel
onderwijs volgden in 2008, kreeg studieverlof. Gemiddeld was dat voor
5,4 uur (Baarsma & Theeuwes, 2010).
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Het CBS (Pleijers & Nieuweboer, 2009) concludeerde uit de Adult
Education Survey, gekoppeld aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB),
dat deelname aan werkgerelateerde cursussen vooral samenhangt
met het opleidingsniveau. Hoger opgeleiden zijn vaker proactief in het
deelnemen aan cursussen. Daar staat tegenover dat lager opgeleiden
vaker zelf moeten opdraaien voor de kosten: 21% van lager opgeleiden
tegenover 10% van de hoger opgeleiden. Twee keer zoveel lager
opgeleiden dan hoogopgeleiden volgen een cursus die een wettelijk
erkend diploma oplevert. De deelname aan korte werkgerelateerde
cursussen komt het vaakst voor in de bedrijfsklassen ‘Financiële en
zakelijke dienstverlening’ – 44,3% van de werkzame beroepsbevolking
in die bedrijfstak volgde in het jaar van onderzoek een cursus –,
‘Openbaar bestuur’ – 54,8% – en ‘Onderwijs’: 51,4%. De laagste
deelname kwam voor bij de bedrijfstakken ‘Handel & horeca’ – 22,7% –
en ‘Bouwnijverheid’: 22,7%. Bij deze laatste branche zou op basis van
achtergrond en populatiegegevens een hogere deelname verwacht mogen
worden. Desalniettemin vormt de Bouwnijverheid de grootste ‘gebruiker’
van subsidies van sectorfondsen.
Leven lang leren is een kostbare activiteit. De investeringen worden door
diverse groepen gedragen: (semi)overheden, individuen en bedrijven.
Deze groepen delen niet alleen de kosten, maar ook de baten van leven
lang leren. De algemene gedachte is dat investeringen in onderwijs
en training in een later stadium ‘baten’ laten zien in termen van een

13 Volgens het CBS betaalt 34% van de deelnemers hun scholing volledig zelf en betaalt 5% een deel zelf
(cijfers voor 2008, 15-64 jaar). Voor de overige 61% van de deelnemers wordt de deelname betaald door derden
(subsidiebronnen).

hogere productiviteit en/of een hoger inkomen gedurende de latere
arbeidsperiode (Cedefop, 2012).
2.2.3 Samenvattend
Het idee van een leven lang leren staat internationaal en nationaal
hoog op de agenda. Een leven lang leren houdt in dat er ook na het
initiële onderwijs wordt doorgeleerd. Door de economische behoeften
en vooruitzichten, waarin steeds vaker de nadruk wordt gelegd op
een flexibele arbeidsmarkt, richt de aandacht zich het meest op het
werk gerelateerde leren. Nederland ‘scoort’ wat betreft deelname van
volwassenen aan leven lang leren aardig goed in vergelijking tot andere
Europese landen – in de top 5-positie – maar blijft toch flink achter bij
de koplopers. Er wordt veel aan gedaan om het postinitiële onderwijs te
stimuleren, aangezien een leven lang leren noodzakelijk wordt geacht
in een dynamische economie als de onze. Dit onderwijs wordt door
deelnemers zelf en door bedrijven betaald, of via subsidiebronnen als
ESF en sectorfondsen. De sectorfondsen financieren ongeveer een
vijfde van de opleidingskosten van personeel en houden zich bezig met
ontwikkelingen daaromtrent. Ze zijn daarmee niet de grootste, maar wel
een substantiële financier van leven lang leren.
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Sectorfondsen

3

Dit hoofdstuk is gebaseerd op een literatuurscan, een websiteanalyse van
de fondsen, een survey onder de fondsen en websearch. Eerst gaan we in
op de internationale vergelijking, daarna bespreken we enkele bestuurlijke
vraagstukken.

3.1

Internationale vergelijking
Het verschijnsel ‘opleidingsfonds’ komt niet alleen in Nederland voor,
maar ook in een aantal andere Europese landen. In een publicatie van
Cedefop – het Europese agentschap voor het beroepsonderwijs – wordt
op dit fenomeen ingegaan. Hierbij staat de term ‘opleidingsfonds’ voor
een fonds dat gebruikt wordt om scholing te financieren door middel
van heffingen of belastingen op de loonsom en dat door werkgevers en
werknemers wordt geleid (Cedefop, 2008). In veertien landen van de
Europese Unie (EU) en in IJsland en Noorwegen bestaat er zoiets als
opleidingsfondsen, echter met verschillende vormen van governance,
besturing, toezichtsrelaties en verantwoording. Dat hangt samen met de
verschillende posities van de overheid – de mate van staatsturing – en
uiteenlopende vormgeving van de arbeidsverhoudingen, de governance,
in deze landen (EU-rapport Industrial relations in Europe, 2010).
Cedefop heeft relatief uitgebreide informatie beschikbaar over België,
Denemarken, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus en Nederland. Er zijn
duidelijke verschillen tussen deze landen, die hierna de revue passeren.
Zowel Spanje als Cyprus kent slechts één nationaal intersectoraal
opleidingsfonds, dat tripartiete wordt bestuurd. Het Cypriotische fonds,
dat in 1974 is opgericht, kent een wettelijke regeling die in nauwe
samenspraak met de sociale partners tot stand is gekomen. Van jongere
datum is het Spaanse intersectorale opleidingsfonds, gesticht in 1993, dat
tripartiete wordt bestuurd. Alleen in de Bouwbranche komt een bipartiete
sectoraal fonds voor, met aandacht voor scholing en veiligheid.
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In de andere landen met een meer ontwikkeld stelsel van vrije
loonvorming vinden we vooral sectorfondsen die in de loop van de jaren
’70 en ’80 van de vorige eeuw zijn opgericht, in Italië echter pas in het
afgelopen decennium. In deze landen – België, Denemarken, Frankrijk
en Italië – is evenals in Nederland sprake van een bipartite bestuur. Dat
wil niet zeggen dat de overheid in al deze gevallen geen bemoeienis
heeft met deze fondsen. Zowel in Frankrijk als in Italië zijn overheids
vertegenwoordigers betrokken bij het toezicht op de fondsen. Dat is niet
het geval in België, Denemarken en Nederland.
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De aantallen opleidingsfondsen verschillen sterk per land. Voor België
bestaat er geen overzicht van sectorale, branchespecifieke, provinciale
en regionale opleidingsfondsen die zich op het terrein van scholing
begeven. In Denemarken zijn in zo’n duizend collectieve overeenkomsten
bepalingen opgenomen over opleidingsfondsen. Het aantal opleidings
fondsen – sectoraal, territoriaal, beroepsspecifiek – is evenmin bekend,
maar tien à vijftien grotere opleidingsfondsen bepalen het beeld. In
Frankrijk zijn er circa honderd opleidingsfondsen met een verschillend
bereik: voor een deel sectoraal en/of beroepsspecifiek, voor een deel
regionaal en voor een deel specifiek voor het midden- en kleinbedrijf.
Italië kent veertien interprofessionele opleidingsfondsen, die elk een eigen
insteek qua bereik kennen.
Opleidingsfondsen genereren hun inkomsten uit een verplichte heffing
op de loonsom, hoewel er ook andere bronnen bestaan. Deze inkomsten
worden in Denemarken, Frankrijk en Nederland direct naar het
opleidingsfonds overgemaakt. In België, Spanje, Italië en Cyprus int een
agentschap voor de sociale zekerheid de heffingen. De omvang van de
heffingen wordt alleen in België, Denemarken en Nederland door het
opleidingsfonds zelf bepaald. In de andere genoemde landen geschiedt
dit op nationaal niveau, waarna (her)verdeling over de opleidingsfondsen
plaatsvindt. Om het ‘rondpompen’ van gelden te voorkomen, kunnen
Franse bedrijven de eigen gemaakte scholingskosten aftrekken van de
gevraagde heffing. Deze betalingswijze kent men niet in andere landen.
In alle landen die meer opleidingsfondsen kennen, hebben deze fondsen

een grote mate van vrijheid om de doelen en middelentoewijzing te
bepalen.
De hoofdmoot van de activiteiten die de opleidingsfondsen uitvoeren,
behelst het financieren van uitgevoerde scholing. Hoewel ook activiteiten
die indirect met scholing samenhangen voor vergoedingen in aanmerking
kunnen komen. Daarbij gaat het in Spanje en Italië alleen om directe
scholingskosten en niet om indirecte kosten zoals verletkosten, reiskosten
enzovoort. In de andere landen komen zowel directe als indirecte kosten
voor vergoeding in aanmerking. Denemarken is hierbij echter de grote
uitzondering. Dit land financiert geen scholing, maar alleen activiteiten
die indirect met scholing samenhangen, zoals onderzoek, ontwikkelen
van cursussen en leermateriaal en advieswerk. Waarschijnlijk heeft deze
benadering te maken met het gegeven dat veel additionele scholing met
publieke middelen wordt gefinancierd, zodat de noodzaak tot financiering
van scholing door de opleidingsfondsen minder aanwezig is.
Het initiatief tot scholing ligt in België, Denemarken en Cyprus
uitdrukkelijk bij de werkgevers. In de andere landen kan dit zowel aan
werkgevers- als aan werknemerszijde liggen. De uitvoering van de
scholing ligt in België, Frankrijk en Nederland voor een – bescheiden
– deel in handen van het fonds zelf, bijvoorbeeld een brancheopleidings
instituut. In de andere landen gaat het uitsluitend om ‘derden’: publieke
en private aanbieders van scholing.

3.2

Fondsen en een leven lang leren
Wat is de situatie in Nederland? Zoals we in het vorige hoofdstuk
zagen, wordt er veel geld besteed aan leven lang leren: zowel in het
initieel als het postinitieel onderwijs. Per onderwijssector, doelgroep en
onderwijsbestemming is er één verantwoordelijke partij aan te wijzen.
Zo is bijvoorbeeld de overheid verantwoordelijk voor de bekostiging van
initieel onderwijs, individuen voor bekostiging van training/onderwijs dat
niet werkgerelateerd is – bijvoorbeeld een taalcursus die gevolgd wordt uit
persoonlijke interesse – en bedrijven voor scholing die werkgerelateerd is.
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Een sectorfonds bestaat uit geld van zowel werkgevers als werknemers,
het betreft immers een percentage van de loonsom.
3.2.1 Sectorfondsen en investeringen in scholing en opleidingen
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Door sectorfondsen werd in 2009 ruim 330 miljoen euro besteed aan
opleiden en ontwikkelen. In vergelijking met de 4,7 miljard euro die het
bedrijfsleven jaarlijks uitgeeft aan opleiden – en ruim 2 miljard euro in
het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) – lijkt dat relatief weinig. Het
is echter desalniettemin een substantieel bedrag. Volgens het CBS valt
86% van de 6,9 miljoen werknemers in loondienst in Nederland binnen
het bereik van sectorfondsen (Donker van Heel, Van Helden e.a., 2008).
Het bereik van de fondsen is echter veel kleiner. Zoals we zullen zien,
profiteren lang niet alle bedrijven en werkenden van de gespaarde
middelen.
Kijken we enkel naar de rol die fondsen spelen in het subsidiëren van
opleidingskosten van personeel, dan laat een uitgebreid panelonderzoek
(Borghouts-van de Pas e.a., 2009) zien dat voor de gehele Nederlandse
economie in 2006 19% van de bedrijven/organisaties gebruikmaken van
sectorfondsen als subsidiebron. Organisaties – en dan vooral de grotere –
maken steeds meer gebruik van Europese fondsen, vooral het Europees
Sociaal Fonds (ESF). ESF-gelden die aangewend worden voor scholing
van werknemers op maximaal mbo niveau 4 en erkenning van verworven
competenties (EVC) worden via sectorfondsen aangevraagd (Agentschap
SZW, 2011).

Tabel 3.1 Subsidiebronnen voor tegemoetkoming in opleidingskosten van personeel in
percentages naar sector en bedrijfsgrootte, 2002, 2004 en 2006
O&O- of
scholingsfondsen

Fondsen Europese
Gemeenschap

Totale economie 2002

23%

1%

Totale economie 2004

19%

7%

Totale economie 2006

19%

8%

Industrie & landbouw

34%

15%

Bouwnijverheid

64%

3%

Handel, horeca & reparatie

15%

10%

Transport

24%

11%

Zakelijke diensverlening

2%

7%

Zorg & welzijn

2%

9%

Overige dienstverlening

12%

3%

Overheid

11%

14%

Onderwijs

31%

3%

5-9 werknemers

16%

4%

10-19 werknemers

20%

8%

20-49 werknemers

23%

11%

50-99 werknemers

16%

9%

100-499 werknemers

24%

24%

500 of meer werknemers

17%

22%

*Bron: Borghouts-van de Pas, 2009, p.175.

Hoewel in eerdere metingen van de O&O-monitor (Waterreus, 1997)
nog bleek dat sectorfondsen voornamelijk gebruikt werden door grote
bedrijven en minder door kleine bedrijven, blijkt uit tabel 3.1 dat dit
verschil in 2006 niet groot meer was. Dit komt overeen met een analyse
van Van der Meer en Miltenburg (2009). Zij merkten op dat sommige
sectorfondsen hun werkwijze zijn gaan veranderen en actief naar buiten
treden om lager opgeleide werknemers en kleine bedrijven te bereiken,
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zie ook hoofdstuk 5. Grotere bedrijven lijken zich juist wat vaker te
wenden tot Europese subsidies.
We zien een groot verschil per sector in het aanwenden van subsidie
bronnen, waaronder de sectorfondsen. Zo blijkt binnen de Bouwnijverheid
dat aan ruim 60% van de bedrijven door sectorfondsen subsidies voor
opleidingskosten verstrekt worden. Terwijl dat bijvoorbeeld binnen Zorg
& welzijn slechts in 2% van de gevallen gebeurt. De verschillen in de
aanspraken op fondsen zijn niet verwonderlijk: de behoeften per sector
zijn niet gelijk, zoals ook het case-onderzoek voor de Denktank Leren en
Werken (2009) laat zien. De onderzoekers beschreven van vier branches
de specifieke kenmerken en knelpunten. De Vleesindustrie bijvoorbeeld
had veel moeite om vanuit het onderwijssysteem nieuwe werknemers in te
laten stromen en maakte vooral gebruik van instroom via uitzendbureaus
en ‘warme’ contacten in de werving van nieuwe medewerkers. Het ging
dan om niet- tot laaggeschoolde werknemers. In de Transportsector
daarentegen bleek de instroom vanuit het onderwijs veel hoger. Het leek
vooral een sector waar jongeren die het op school niet interessant genoeg
vinden, aan de slag kunnen. De Bouw is op zijn beurt weer een sector
die afhankelijk is van het vakmanschap van zijn werknemers. Ondanks
dat de sector veel kleine bedrijven telt, bleken de mogelijkheden voor
doorstroom groter dan bijvoorbeeld in de Transport. Ook de Metalelektro
is afhankelijk van goed opgeleid, relatief hoog gekwalificeerd personeel.
In die sector waren het echter de grote bedrijven die de mogelijkheden
waarborgen tot doorstroom. De onderzoekers concludeerden dat de
gerichtheid op verschillende doelgroepen in de vier sectoren helder maakt
dat het ontwerpen van beleid voor leven lang leren ruimte moet bieden
voor verschillende aanpakken op sectoraal niveau (Gielen, Woudstra e.a.,
2009).
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3.3

Omvang, afspraken en doelen sectorfondsen
Bedrijven zijn over het algemeen gebaat bij adequaat opgeleide
medewerkers. Het is voor een sector als geheel verstandig te investeren in
de ontwikkeling en het bijhouden van het kennisniveau van medewerkers.

In de vraag wie nu precies verantwoordelijk is voor bekostiging van welk
deel van de ontwikkeling van werknemers, ontstaat gemakkelijk het
potentiële free rider-probleem. Dit ontstaat indien bedrijf A investeert in
de opleidingskosten van een medewerker, die daarna ‘weggekocht’ wordt
door bedrijf B: de free rider (Kamphuis, Glebbeek & Van Lieshout, 2010).
Op die manier ontwijkt bedrijf B de opleidingskosten. Daar tegenover staat
dat bedrijven die wel willen investeren in opleidingen voor werknemers,
besluiten niet te kiezen voor het opleiden van medewerkers of alleen zeer
bedrijfsspecifieke opleidingen aanbieden. Deze angst voor free riders
verhoogt de kans dat er binnen een bepaalde sector te weinig wordt
opgeleid. Men kan deze angst ‘dempen’ door het risico in eerste instantie
bij de werknemer te leggen door bijvoorbeeld in het arbeidscontract een
terugbetalingsregeling op te nemen. Wanneer een training wordt gevolgd
en de getrainde vertrekt binnen een afgesproken termijn naar een ander
bedrijf, moet hij de trainingskosten – gedeeltelijk – terugbetalen. Men kan
er ook voor kiezen het risico niet bij de werknemer neer te leggen maar
te spreiden over de werkgevers binnen een sector. Alle bedrijven storten
dan een klein bedrag van de loonsom van alle werknemers in een fonds
waaruit grotere individuele kosten kunnen worden betaald.
Sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw zijn in veel collectieve arbeids
overeenkomsten (cao’s) op bedrijfstakniveau scholingsafspraken gemaakt.
Dit leidde onder meer tot de oprichting van sectorale fondsen. Deze
zijn opgericht met het doel een egaliserende rol te vervullen, zodat het
geschetste free rider-probleem enigszins aangepakt wordt en de kosten
voor het opleiden dan niet meer bij een individueel bedrijf hoeven te
liggen. In veel gevallen hebben deze fondsen een directe relatie met cao’s
en worden zo onder de noemer cao-fondsen geschaard.14
Cao-fondsen vallen grofweg in twee soorten uiteen: de uitkeringsfondsen
en de fondsen met meer ideële doelstellingen.15 De eersten hebben
een uitkering als doel, zoals de vervroegde uittreding (VUT). Het tweede
type cao-fondsen heeft dienstverlening als doel, zoals de ontwikkeling
14 Het ministerie kan deze cao-fondsen, na verzoek daartoe, algemeen verbindend verklaren.
15 Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwet zegt over deze term in hun rapportages: “In voorgaande jaren
werd in het onderzoek naar de financiële jaarverslagen van fondsen de term ‘sociale fondsen’ gebruikt. Het kan
echter verwarring scheppen omdat voor de sociale zekerheidsuitkeringen ook de term sociale fondsen wordt gebruikt.
Daarom is besloten om de term ‘ideële fondsen’ te gebruiken” (docs.minszw.nl).
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en opleiding van werkgevers en werknemers en het optimaliseren
van de werkgelegenheid voor de bedrijfstak.16 In de cao staan de
scholingsafspraken tussen werkgever en werknemer beschreven.
Sectorfondsen beschrijven de bijdrage die zij daaraan leveren.
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Bedrijven – en daarmee hun werknemers – in een branche worden via
de cao verplicht om een bepaald percentage van de totale loonsom af te
dragen aan een scholingsfonds.17 In 2005 bedroeg die heffing gemiddeld
0,67% van de jaarlijkse loonsom, per fonds variërend van 0% tot 2,57%
(De Mooij & Houtkoop, 2005, p. 57). Van de populatie fondsen die zich
bezig houden met onderwijs en ontwikkeling, was de gemiddelde premie
per fonds in 2009 0,43% (Smits, De la Croix & Ramautar, 2010). Bij een
fonds als OOM is de heffing vastgesteld op 0,625% van de loonsom,
waarin ook de bijdrage voor de uitvoering van het arboproject ‘5 x beter’
is opgenomen.18 Sommige fondsen ontvangen daarnaast soms nog
subsidies van de Europese Unie of van de overheid. Zoals het fonds van
de Grafimedia dat 10 miljoen euro ontving voor zijn mobiliteitsregeling.
3.3.1 Bestuurlijke varianten
Sectorfondsen zijn feitelijk instrumenten van werkgevers en werknemers
binnen een sector. Vakbonds- en werkgeversvertegenwoordigers vormen
dan ook het bestuur van de fondsen. Zij stippelen de hoofdlijnen van het
te voeren beleid uit. De afspraken over de rol van de fondsen worden
opgeschreven in de cao.
Het is belangrijk te onderkennen dat de manier waarop deze
instrumenten door werknemers en werkgevers worden ingezet in de
afzonderlijke sectoren, een enorme variatie kent. Zo heeft in de groene
sector het sectorfonds als hoofdtaak subsidies te verstrekken voor
16 De omschrijving die het ministerie geeft van de activiteiten van deze ideële fondsen is als volgt: het doen van
onderzoek ter voorbereiding van het cao-overleg, het uitvoeren van de cao en het informeren van werkgevers en
werknemers over de cao en de bevordering van de goede werking van de bedrijfstak; ontwikkeling en opleiding
van werkgevers en werknemers; het optimaliseren van de werkgelegenheid voor de bedrijfstak; het bevorderen van
goede arbeidsomstandigheden in de bedrijven; overige doelstellingen waaronder het verstrekken van aanvullende
uitkeringen.
17 In een aantal gevallen hanteren fondsen een alternatief voor deze vorm van financiering, door bijvoorbeeld te
werken met een profijtbeginsel: een bedrijf draagt alleen af aan het fonds als men er gebruik van maakt.
18 Website www.oom.nl, juni 2013.

bedrijfsrelevante opleidingen. Het sectorfonds in de technische sector
Installatietechniek houdt zich juist bezig met veel bredere vraagstukken
zoals instroom en sector brede kennisontwikkeling.
3.3.2 Doelen
In veel sectoren kennen fondsen doelen die de ontwikkelingen en
vraagstukken van het individuele bedrijf overstijgen, bijvoorbeeld de
instroom en het opleiden van werknemers in de sector. Veel arbeids
sectoren zijn bewust van de noodzaak van goed opgeleide arbeids
krachten. Dat geldt voor de mensen die al in de sector werkzaam zijn:
deze arbeidskrachten zullen zich, onder andere door scholing, steeds
moeten vormen naar de eisen die het werk binnen die sector aan hen
stelt. Natuurlijk moet er ook voldoende adequaat opgeleide aanwas
zijn. Deze mensen worden door onder andere initieel beroepsonderwijs
klaargestoomd voor het werken binnen bepaalde sectoren. We zullen
later zien dat fondsen vaak meerdere doelen dienen, maar dat opleiden
en ontwikkelen in de meeste gevallen de hoofddoelen zijn. Colard en
Donners (2010) wijzen erop dat de doelstellingen en de mogelijkheden
om doelen te stellen onder de fondsen uiteen kunnen lopen. Zo kunnen
kleine fondsen vaak niet meer dan een administratieve functie vervullen.
Vooral grotere fondsen zijn bezig met ‘positionering’. Zij zijn minder
geïnteresseerd in het beheren van de fondsen – de bankfunctie – maar
juist meer in het veranderen van de sector door mét die sector te werken
naar gezamenlijke doelen. Deze fondsen proberen een toegevoegde
waarde voor werknemers en werkgevers binnen de gerelateerde sectoren
te vormen. Ook de Stichting van de Arbeid constateerde in 2002 al een
proces bij sectorfondsen dat zich liet typeren van reactief naar proactief.
Met het tot stand brengen van sectorfondsen werd aanvankelijk beoogd te
komen tot een stimulering van scholing van werknemers binnen de eigen
sector. Hierbij oefende het fonds vooral of uitsluitend een financieringsen vereveningsfunctie uit binnen de bedrijfstak. Wil die scholing echter
ook op langere termijn adequaat zijn – dat wil zeggen: aansluiten op
de behoeften van ondernemingen in de sector –, dan dient aansluiting
gezocht te worden bij en oog te bestaan voor de ontwikkelingen op
de arbeidsmarkt in het algemeen. Ook dient er aandacht te zijn voor
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sectorale arbeidsmarktontwikkelingen in het bijzonder: de behoefte aan
andere kwalificaties die de toepassing van nieuwe technologieën met zich
meebrengt. Dat vereist een meer actieve inzet en opstelling van fondsen
(Stichting van de Arbeid, 2002).
Via de websites van de fondsen inventariseerden we de doelen die zijn
vermeld. 43 fondsen vermeldden daadwerkelijk doelen.
Figuur 3.1 Door fondsen genoemde hoofddoelstellingen
Kwaliteit vakmanschap verhogen
Ontwikkelen opleidingen
Advies, onderzoek, voorlichting
Instroom bevorderen
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Arbeidsverhoudingen
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Bron: websites fondsen, n=43.

We zien dat de financiering van scholing door 74% van deze fondsen
expliciet wordt genoemd als hoofddoelstelling van het fonds. Daarnaast
wordt bij 9% van de fondsen het ontwikkelen van opleidingen genoemd.
Ook tijdens de interviews met fondsen en bestuursleden kwamen de
doelen ter sprake.

Tabel 3.2 Interviews: meningen van directieleden en bestuursleden over doelen
Leden directie/management fonds

Bestuursleden (sociale partners)

Fonds moet gezien worden als
expertisecentrum

Fonds moet de bekendheid van de
branche vergroten

Fonds moet zich concentreren op
onderzoek en ontwikkeling

Fonds moet de instroom in de sector
vergroten

Fonds moet het geld beheren

Fonds moet de leerbehoefte vergroten

Fonds moet zorgen voor innovatie en
kennistransfer

Het doel van het fonds is toegang te
bieden tot ESF-gelden

Fonds moet onderwijsprojecten
uitvoeren
Bron: interviews in 2010 afgenomen bij directieleden en bestuursleden van vier fondsen.

Uit de interviews bleek dat vooral de aantrekkelijkheid van de sector, de
instroom van nieuwe werknemers – uit het onderwijs én zij-instromers –
en het behoud van ‘oude’ werknemers in de sector als meest brandende
issues gelden. De noden bleken uit de interviews vergelijkbaar voor de
technische, agrarische, groothandel- en voedingssector: men heeft te
maken met een dreigend tekort aan werknemers.19 De vier sectorfondsen
keken opvallend genoeg allen naar dezelfde doelgroepen waarbinnen
geworven zal moeten gaan worden voor nieuwe aanwas: vrouwen en
allochtonen.
Een geïnterviewde fondsdirecteur ziet ‘kennistransfer’ als hoofdtaak van
het fonds. Hij noemt expliciet niet het woord ‘scholing’ want dat zou
de werkelijkheid niet goed weergeven, aldus de directeur. Het fonds
identificeert ontwikkelingen – zoals nieuwe technieken, nieuwe manieren
van werken enzovoort – en probeert dat op allerhande manieren voor de
sector vorm te geven. Zo wordt er bijvoorbeeld samengewerkt met enkele
regionale opleidingencentra (roc’s).
Bron: interview Voedingsfonds, 2010.

19 Deze interviews zijn gehouden in 2010. De uitwerking van de crisis op de betreffende sectoren is hier nog niet als
vaststaand feit in besproken.
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Ook tijdens twee ecbo-bijeenkomsten in 2010 en 2011, waarbij 25
verschillende fondsen uit diverse branches werden vertegenwoordigd,
werd als eerste gewezen op doelen van fondsen als de instroom van
leerlingen en de bekendheid van de beroepen in het basisonderwijs.
Daarna wees men op de kwaliteit van het beroepsonderwijs, de
bijscholing van werknemers – competenties moeten actueel gehouden
worden – en het behoud van werknemers.
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De term ‘doelen’, in relatie tot de fondsen, is op meerdere manieren te
interpreteren. Wij constateren dat de genoemde doelen, op websites en in
interviews, te verdelen zijn in twee soorten.
• De primaire functie van fondsen: het spreiden van de kosten van
het financieren van scholing van medewerkers binnen een branche.
Hieronder vallen ook activiteiten als het afhandelen van subsidies.
• Doelen met meer afstand van die primaire functie, maar zeker zo
belangrijk voor een sector: werken aan voldoende instroom in de
sector, werken aan een hogere bekendheid van de sector, werken aan
een verbeterde leercultuur in de sector.
Hoewel het meeste geld aan de primaire functie wordt besteed – en het
belang daarvan ook verreweg het vaakst wordt gemeld op de websites
van de fondsen –, lijkt de tweede groep doelen meer aandacht te krijgen
tijdens de interviews. Vooral de geïnterviewde bestuursleden leken meer
aandacht te hebben voor de aanpak van sector brede beleidsissues,
terwijl de fondsdirecteuren meer aandacht leken te hebben voor de
praktische invulling daarvan.
3.3.3 Aantallen fondsen en financiën
Wanneer we kijken naar de sectorfondsen in Nederland die algemeen
verbindend verklaard zijn en dus financiële jaarverslagen opleveren en
daarmee de mogelijkheid hebben om ESF-subsidies aan te vragen, dan
komen we tot de volgende aantallen. Zie tabel 3.3.

Tabel 3.3 Aantallen algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen

Cao-fondsen totaal
Cao-fondsen die zich bezighouden
met onderwijs en ontwikkeling

2006

2007

2008

2009

156

148

132

135

88

91

86

92

Bron: docs.minszw.nl

Het financieel gewicht van de fondsen is in de periode tot 2000 sterk
gegroeid, daarna is een kentering ingetreden (De Mooij & Houtkoop,
2005). Vaak wordt een beeld opgeroepen van rijke, op hun geld zittende,
fondsen. Maar klopt dat eigenlijk wel? In het publieke debat worden
sinds het begin van de economische crisis in 2008 met enige regelmaat
artikelen gepubliceerd met als insteek dat vakbonden en werkgevers
minder strikte eisen moeten stellen aan de inzet van scholingsbudgetten.
Er wordt naar voren gebracht dat het maatschappelijk gezien een
blamage zou zijn als de werkloosheid fors oploopt en de fondsen nog vol
zitten. De scholingsfondsen van brancheorganisaties ‘zitten op hun geld’,
terwijl bedrijven en medewerkers deze reserves in het kader van eerste de
werktijdverkorting (in 2009) en later onderwerpen als reorganisaties goed
kunnen gebruiken.20
De grootte van het uiteindelijke fonds, waarmee de fondsorganisatie
subsidies kan verstrekken en activiteiten kan uitvoeren, kan inderdaad
aanzienlijk zijn. Zo berekende het ministerie van SZW bij een steekproef
van vijftig fondsen dat deze in 2009 gezamenlijk 461,1 miljoen euro
baten, 571,3 miljoen euro lasten en 540,3 miljoen euro reserve hadden.
Geld bedoeld voor onder andere opleiding en ontwikkeling. Opgemerkt
moet worden dat deze reserves scheef zijn verdeeld: enkele fondsen
beheerden samen meer dan de helft van het totaal. Sommige fondsen
hebben dus grote reserves, andere fondsen zeer kleine reserves.
Verder valt op dat de fondsen per jaar ruim 100 miljoen euro meer
uitgeven dan dat er binnenkomt. Financiële verkenningen van het
ministerie van SZW (Smits e.a., 2008, 2009 en 2010; De la Croix e.a.,
20 Er zijn verschillende politieke partijen die dit geluid laten horen, zie ook Ton Wilthagen in HR-praktijk, 11 februari
2009.
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2008) onder fondsen die hoorden bij een bedrijfstak met meer dan
10.000 werknemers, lieten een stevig dalende trend zien in de reserves
van de fondsen.
Figuur 3.2 Financiële ontwikkeling van de baten, lasten en reserves 2006-2009 van een
panel fondsen, in miljoen euro
800
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Bronnen: ministerie van SZW, rapportages CAO fondsen van 2006 in beeld, CAO fondsen van
2007 in beeld, CAO fondsen van 2008 in beeld, CAO fondsen van 2009 in beeld.

De gemiddelde fondsreserve bedraagt in 2009 10,2 miljoen euro. De
verdeling van de reserves over de fondsen is ‘scheef’: ongeveer 23% van
de fondsen heeft 83% van de reserve en ongeveer 77% van de fondsen
heeft 17% van de reserve. De twee grootste fondsen hebben 40% van
de totale reserves en bevinden zich beiden in de sector Bouw. Vooral in
2009 is een brede trend van daling van de reserve opgetreden. De daling
heeft zich bij 58% van de ideële fondsen voorgedaan. De daling is volgens
de SZW-rapportages vooral het gevolg van de hogere lasten en voor een
kleiner deel van lagere baten. Ten opzichte van 2008 is in 2009 de totale
reserve gedaald met 110 miljoen euro. De daling is absoluut het grootst
bij de fondsen van het Beroepsgoederenvervoer – min 28 miljoen euro –,
het Bouwbedrijf – min 67 miljoen euro – en de Metaalbewerking: min 13
miljoen euro (Smits, De la Croix & Ramautar, 2010). Juist in de sector met
de ‘grootste’ fondsen, de Bouwnijverheid, hebben deze zelfde fondsen

relatief het grootste aandeel – 64% – in de financiering/subsidiering van
opleidingen van werknemers, zoals we eerder zagen.
In de financiële jaarverslagen van de fondsen wordt duidelijk dat het
relatieve aandeel van de uitgaven aan opleiding en ontwikkeling groter
wordt. Wanneer we 2006 en 2009 naast elkaar zetten, zien we het
volgende beeld:
Tabel 3.4 Vergelijking en lasten 2006 en 2009
2006

2009

Ontwikkeling

Baten

552,1 miljoen

461,1 miljoen

- 91 miljoen

Baten: premiebijdragen

92%

98%

+ 6%

Lasten

490,5 miljoen

571,3 miljoen

+ 81 miljoen

Doelstellingsgerelateerde
lasten

91%

89%

Cao-gerelateerde lasten

11%

8%

- 3%

Opleiding en ontwikkeling

42%

59%

+ 17%

Werkgelegenheid

8%

4%

- 4%

Arbeidsomstandigheden

6%

5%

- 1%

Kinderopvang

9%

-

-

Overige

15%

13%

- 2%

Reserve

690,6 miljoen

540,3 miljoen

- 150 miljoen

Gebonden reserve

60%

43%

- 17%

Vrije reserve

40%

57%

+ 17%
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Bron: ministerie van SZW, eigen bewerking.

Naast de sterk verminderde baten en de sterk verhoogde lasten, valt
op dat van de doelstelling gerelateerde lasten alleen de O&O-functie
verhoudingsgewijs is gestegen met 17%. In absolute bedragen is die
groei echter indrukwekkender: in 2006 werd er door fondsen – met een
achterban van meer dan 10.000 werknemers – nog 188 miljoen euro

uitgegeven aan de O&O-functie. In 2009 was dat 336 miljoen euro: bijna
een verdubbeling.
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Voor 2010 zijn er nog enkele gegevens bekend uit de Najaarsrapportage
2011 van SZW. Daar is sprake van een steekproef van 56 fondsen met
meer dan 10.000 werknemers. Deze steekproef is iets groter dan die
uit 2009. In 2010 bedroegen de baten in totaal 444,3 miljoen euro, de
totale lasten bedroegen 529,5 miljoen euro. Er wordt dus meer geld
uitgegeven dan er binnen komt. Daarvan is 481,0 miljoen euro bestemd
voor realisering van de doelstellingen van de cao-fondsen: 91%. De
overige 48,5 miljoen euro zijn merendeels exploitatielasten. We denken
dat dat een goede indicatie is voor de overhead van de fondsen in deze
steekproef. Van de totale lasten wordt bovendien 52% besteed aan
‘opleiding en ontwikkeling’ van werknemers. Voor het verbeteren van
de werkgelegenheid en de arbeidsomstandigheden is respectievelijk
8% en 5% beschikbaar. Aan andere cao-gerelateerde doelstellingen
wordt 11% besteed, terwijl nog eens 15% voor ‘overige doelstellingen’
is bestemd. Hier gaat het om de bekostiging van financiële uitkeringen
zoals aanvullende uitkeringen in verband met ziekte – in de Grafimedia
– of aanvullingen op een sociale uitkering, zoals bij het Aanvullingsfonds
Bouwnijverheid.
In totaal was 89% van de baten uit premies afkomstig. De premies
bedroegen gemiddeld 0,41% van de loonsom. Dat is een daling van
0,02%-punt ten opzichte van 2009. Enkele fondsen hebben over 2010, of
over een deel van het jaar, geen premie geheven. De reserves bedroegen
473,0 miljoen euro. Als gevolg van het negatieve saldo van baten en
lasten van 85,1 miljoen euro is de totale reserve in 2010 met hetzelfde
bedrag gedaald. Uit de Najaarsrapportage 2011 blijkt dat de meeste
cao-fondsen (N=18) een bescheiden reserve hebben van 1 tot 5 miljoen
euro. Van alle fondsen hebben er 44 – 79% – een reserve van minder
dan 10 miljoen euro en twaalf – 21% – hebben een reserve van meer dan
10 miljoen euro. Ruim driekwart van de reserves valt onder deze twaalf
fondsen. De vijf grootste fondsen, met een reserve van 30 miljoen euro
of meer, beschikken over bijna de helft van de totale fondsreserves (Min.
SZW, 2011).

Uit de antwoorden op onze vragenlijst en op hun websites blijkt dat een
aantal fondsen zich bezighoudt met activiteiten gericht op specifieke
doelgroepen. Het gaat dan vooral om arbeidsgehandicapten, jongeren,
zij-instromers, starters en 45-plussers. Een klein aantal fondsen, ongeveer
10%, gaf aan voor deze groepen extra voorlichting en begeleiding te
verzorgen en extra middelen – hoewel beperkt – vrij te maken om de
drempel voor bedrijven te verlagen om deze mensen aan te nemen.
Als reactie op de financiële crisis worden in de vragenlijst en op hun
websites diverse activiteiten door fondsen genoemd. Deze zijn vrij
gedetailleerd van aard, zoals extra uitkeringen van 75 euro per dag verlet
kosten voor nieuwe bbl-leerlingen, het oprichten van een leerlingenpool
waaruit bedrijven voor drie tot zeven euro per uur een leerling kunnen
‘krijgen’ terwijl de leerlingen in dienst van de pool blijven of een 100%
vergoeding voor een reeks van opleidingen. Maar ook extra voorlichting
over scholingsplicht bij deeltijd WW, een loopbaanontwikkelingstraject
voor met ontslag bedreigde medewerkers, extra geld beschikbaar gesteld
voor cursussen als een bedrijf met omzetverlies te maken heeft, extra
voorlichting over het European Globalisation Fund (EGF) en extra premies
voor bedrijven om de instroom in de bbl te waarborgen. De genoemde
activiteiten lijken zich daarmee te concentreren op het beschikbaar stellen
van extra financiële middelen om de extra tijd die vrijkomt bij werknemers
door minder werk, op te vullen met scholing.
3.3.4 Europees Sociaal Fonds
Vrijwel alle fondsen verrichten financiële activiteiten. Steeds belangrijker
wordt de rol van sectorfondsen als toegangspoort tot middelen uit het
Europees Sociaal Fonds (ESF). Deze worden als subsidie beschikbaar
gesteld voor O&O-fondsen om de arbeidsmarktpositie van de potentieel
kwetsbare groep van werkenden zonder startkwalificatie te verbeteren.
Ook voor werkenden met een hoger sectorstartniveau dan niveau 2
– het startkwalificatieniveau – van de Wet educatie en beroepsonderwijs
(WEB) kan tot en met mbo 4-niveau gebruik worden gemaakt van de
subsidie. De subsidie kan worden ingezet voor opleidingen die relevantie
hebben voor de gehele branche, of voor sector overstijgende opleidingen
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(Staatssecretaris van SZW, 2006). Opvallend is dat het ESF in interviews
niet zozeer benadrukt werd als hoofddoelstelling. Het is eerder een
extra kaart die is uit te spelen. Desalniettemin is het een steeds groter
wordende bron van subsidies voor bedrijven, zoals we eerder zagen. Uit
de interviews bleken alleen bestuursleden de toegang tot ESF-gelden als
specifiek doel te zien voor fondsen. 29 fondsen betalen een bijdrage in
de kosten – deels – uit ESF-financiering. Vooral fondsen uit de sectoren
Handel, Transport, Publieke dienstverlening en Overige dienstverlening
maken gebruik van ESF-financiering.
3.3.5 Afspraken over scholing in cao’s
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Uiteraard verhouden de activiteiten van de fondsen zich tot de afspraken
die over scholing zijn gemaakt tussen werkgevers en werknemers en die
zijn opgeschreven in de cao’s. We zochten binnen cao’s in 2010 naar
aanwijzingen voor die afspraken tussen werkgever en werknemer. In totaal
onderzochten we 105 cao’s van 118 branches, zie voor een overzicht de
bijlage. Het betreft het recht van werknemers op het volgen van scholing.
De cao’s verschillen sterk in de mate van gedetailleerdheid. In sommige
cao’s zijn zeer uitgebreide beschrijvingen van scholingsafspraken te
vinden, in andere zeer summiere teksten.
Tabel 3.5 Afspraken voor trainingen in sector-cao’s
Afspraak

% Cao’s waarin de
afspraak voorkomt

Beroepsbegeleidende leerweg

31

Persoonlijk ontwikkelingsplan

29

Training verlof

Alle

Verlof om examens te doen

36

Erkenning van verworven competenties

15

Training doelgroepen (45+)

29

Training voor bond, werknemersparticipatie

38

Bron: 105 cao’s.

De scholingsafspraken binnen de cao’s hebben voornamelijk betrekking
op het functioneren in het bedrijf of hebben een duidelijk bedrijfs- of
sectorbelang. Slechts enkele cao’s hebben bepalingen opgenomen
voor scholing die relevant is voor functioneren buiten het bedrijf of voor
scholing die naar eigen inzicht kan worden ingevuld. De scholing kan
gericht zijn op her- en bijscholing, maar ook op het volgen van een
beroepsopleiding. In 31 cao’s zijn bepalingen gevonden gericht op het
volgen van een bbl-opleiding of vergelijkbare mbo-opleiding binnen het
kader van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Over het algemeen
worden formele afspraken gemaakt tussen werknemer en werkgever over
de te volgen scholing. Dit hoeft echter niet altijd in een scholingsplan te
worden vastgelegd.
In 29 cao’s zijn bepalingen opgenomen over scholingsplannen,
persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) en bedrijfsontwikkelings
plannen (BOP). Deze plannen gelden voor ongeveer een derde van de
werknemers die vallen onder de onderzochte branches. Afspraken over
opleidingsplannen komen vooral voor in de Industriële branches, de Bouw
en de Publieke sector.
In vrijwel alle cao’s is afgesproken dat voor de scholing één of meerdere
dagen ter beschikking staat en dat de scholing geheel of gedeeltelijk
door de werkgever wordt betaald. In een aantal cao’s wordt onderscheid
gemaakt tussen verplichte of noodzakelijke scholing en relevante scholing
en scholing op eigen initiatief. Wanneer er meer sprake is van eigen
initiatief, wordt er minder vergoed of minder verlof toegezegd.
In ongeveer een derde van de cao’s – 36 – zijn afspraken gemaakt over
het volgen van examens of examenverlof. Deze afspraken zijn gemaakt
in vrijwel alle sectoren voor ongeveer een vijfde van alle werknemers.
15 cao’s vermelden een recht op EVC, voornamelijk voor de sectoren
Industrie, Bouw en enkele branches binnen de Handel en Publieke
dienstverlening.
In 29 cao’s zijn afspraken gemaakt over specifieke doelgroepen.
Dit betreft in alle gevallen oudere werknemers. Er worden vooral
scholingsdagen ter beschikking gesteld ter voorbereiding op het
pensioen. Scholing ten behoeve van de vakvereniging of voor
personeelsvertegenwoordiging is vaak apart benoemd: in 38 cao’s
zijn voor ongeveer een kwart van de medewerkers afspraken hierover
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gemaakt. In het merendeel van deze 38 cao’s wordt dit verlof doorbetaald,
in 6 cao’s niet. Opvallend is dat in een aantal gevallen het aantal
toegekende verlofdagen voor deze doeleinden groter is dan het aantal
reguliere – algemene – verlofdagen.
Vergeleken met de vorige monitormeting (De Mooij & Houtkoop,
2005) zijn er geen noemenswaardige verschillen. Men zou gezien de
toegenomen belangstelling in leven lang leren misschien een toename
in toegekend verlof verwachten of meer bepalingen ten aanzien van
inzetbaarheid, oftewel employability. Dit kunnen we echter in het kader
van dit onderzoek niet vaststellen.
3.3.6 Wat zijn de bijdragen die fondsen leveren in het kader van de caoafspraken?
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Voor 94 van de branches bekijken we de fondsbijdragen. In veel cao’s
worden de fondsen wel genoemd, maar de bijdragen – de beoogde
bestemmingen van de middelen – van de fondsen niet. In een aantal
cao’s worden de cao’s van de fondsen als bijlage opgenomen. In de cao’s
van de fondsen staan meestal algemene bepalingen omtrent het fonds,
zoals werkwijze en doelstellingen. De bijdragen worden meestal niet
gespecificeerd in de cao-bepalingen. Daarom keken we naar de websites
en jaarverslagen van de fondsen, waarbij de websites de gezochte
informatie opleverde.
Bij 78 van de 94 fondsen wordt een bijdrage in de cursuskosten
verstrekt. Voor de meeste fondsen wordt een afdracht in de (fonds-)
cao afgesproken. Voor 25 onderzochte fondsen wordt expliciet melding
gemaakt van een bijdrage in de kosten voor bbl-opleidingen. Het betreft
voornamelijk opleidingen in de sectoren Landbouw, Industrie en Bouw.
In ruim een kwart van de fondsen – 27 – wordt gesproken van een
bijdrage in de loon- of verletkosten, vooral binnen de Landbouw, Industrie,
Bouw en Handel. Dit kan deels samenvallen met een bijdrage in bblkosten. 1 op de 5 fondsen vergoedt materiaal- en/of reiskosten.
In 14 fondsen wordt melding gemaakt van een bijdrage in EVCkosten, vooral binnen de sectoren Industrie, Bouw en een deel van de
Handel en Publieke dienstverlening. Andere specifieke fondsbijdragen

worden bij 6 fondsen genoemd, zoals een bijdrage aan employability,
scholingsplannen, bedrijfsinterne opleidingen en loopbaanscans.
Ten opzichte van het onderzoek uit 2004 zijn geen duidelijke verschillen
geconstateerd. Financiering vanuit ESF was destijds nog tamelijk nieuw
en niet expliciet opengesteld voor scholingsfondsen. Voor het tijdvak
2007-2013 werd de O&O-fondsen expliciet de kans gegeven een bijdrage
aan te vragen via ESF. Er gelden vaste afspraken voor de vergoeding via
ESF. Zo worden ontwikkelingskosten, reiskosten en materiaalkosten vanuit
ESF niet gefinancierd en mogen alleen opleidingen vergoed worden tot
mbo 4-niveau. Bijna een derde van de fondsen maakt hier nu gebruik
van.

3.4

Samenvattend
Het bestand van fondsen is flexibel en de afbakening tussen typen
fondsen is niet kristalhelder, maar er bestaan ongeveer 90 zogenoemde
cao-fondsen met een O&O-doelstelling. Deze fondsen komen voort uit
verschillende kleine en grote branches. De fondsen besteedden in 2009
meer dan 330 miljoen euro aan onderwijs en ontwikkeling, bijna een
verdubbeling ten opzichte van 2006. Gemiddeld bijna een vijfde van
alle bedrijven – groot en klein – in Nederland wist de sectorfondsen als
subsidiebron te vinden. Dat maakt de fondsen niet de grootste, maar
wel een substantiële financier van leven lang leren. De vijftig grotere
fondsen hadden in 2009 samen meer dan 540 miljoen euro reserve.
Dit was echter scheef verdeeld. De twee grootste fondsen, beiden in de
Bouwsector, hadden samen 40% van de totale reserves. In 2009 ging er
110 miljoen euro meer uit de fondsen dan wat er binnen kwam, in 2010
was dat 85 miljoen euro. Er wordt dus flink ingeteerd op de reserves.
De afspraken die het meest genoemd worden in het overzicht zijn caogeboden afspraken zoals scholingsafspraken rond bbl, persoonlijk
ontwikkelingsplan (POP), vergoeding van trainingsverlof, vergoeding
van examenverlof, vergoeding van EVC-trajecten, doelgroepen en de
participatie van werknemers in vakbond gerelateerde activiteiten. Dit is
vergelijkbaar met de vorige meting van de O&O-monitor.
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Het hoofddoel voor de meeste fondsen is duidelijk de financiering
van scholing. Echter ook instroom en behoud van werknemers in de
sector houden de fondsen in meer of mindere mate bezig. Een steeds
belangrijker doel van de fondsen is als toegangspoort tot ESF-gelden
dienen. Het gebruik van die gelden is gebonden aan strenge regels
die het fonds uitvoert. Het is niet uitgesloten dat het bestaansrecht van
sommige fondsen voornamelijk in deze functie ligt.
In de huidige financiële en economische omstandigheden lijkt extra
te worden ingezoomd op de sectorfondsen en hun vermeende (grote)
financiële reserves. In het sociaal akkoord van april 2013 wordt een
nieuwe financieringswijze voorgesteld, waarin de overheid sectoren
uitnodigt nieuwe voorstellen in te dienen.
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Het is relevant de werkelijke reden van bestaan van de fondsen, hun
hoofddoelen, te identificeren. Daarnaast is het van belang ook de
‘opdrachtgevers’ te benoemen: voor wie doen de fondsen wat? Kijken
we bijvoorbeeld naar het Franse model, dan constateren we dat het
bestaan van een fonds daar ingegeven lijkt te zijn door de motivatie iedere
werknemer het recht te geven scholing te volgen. Met het bestaan van
een fonds, met de juiste regelgeving, wordt een dergelijke doelstelling al
gehaald. Is een fonds door de sector in het leven geroepen om, als deel
van de loonsom, ingezet te worden voor scholingsdoeleinden? Bestaat een
fonds om bij te dragen aan innovatie en kwaliteitsborging in een sector?
Deze verschillende doelen, impliceren ook verschillende ‘opdrachtgevers’
en verschillende redenen voor verantwoording. Fondsen en hun
bestuurders lijken met deze vraag te worstelen.

Organisationele
vernieuwingen
in enkele fondsen

4

Het debat over een leven lang leren heeft door de financieel-economische
crisis en stijgende werkloosheid in onze samenleving aan urgentie
gewonnen. Bedrijven kampen met tegenvallende investeringsportefeuilles
en moeten soms noodgedwongen reorganiseren. De economische
neergang dwingt medewerkers zich te scholen om voldoende weerbaar te
zijn op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is het kabinetsbeleid erop gericht
de arbeidsmarktparticipatie te verhogen en de sociale cohesie op de
werkvloer te verbeteren.
Ook in dit licht wordt van een continue scholingsinspanning veel
verwacht. De vraag is echter aan welke knoppen kan worden gedraaid
en waar de rekening moet worden neergelegd. Zijn de fondsen de laatste
jaren in staat geweest de kosten van bedrijven te verlagen en nieuw beleid
te ontwikkelen?
We selecteren in dit hoofdstuk enkele institutionele innovaties, die recent
in uiteenlopende bedrijfstakken met veel midden- en kleinbedrijf zijn of
worden ondernomen om te komen tot een doorbraak in ‘een leven lang
leren’. Dit hoofdstuk is een uitwerking, gebaseerd op een analyse van
Van der Meer en Miltenburg (2009). We voegen twee vormen toe: de
uitzendmarkt en het thema intersectorale mobiliteit. We onderscheiden de
volgende vormen van institutionele innovatie:
1 Loopbaantransitie: het loopbaantraject in de Bouw
2 Van promotie en rugzakjes naar geïntegreerde opleidingsstrategieën in
de klein en grootmetaal
3 Sociaal innoveren: leren door proberen bij bakkers
4 Mobiliteitscentrum in de Grafimedia
5 De markt voor uitzendkrachten
6 Van de regionale Taskforces Technologie naar het Topsectorenbeleid
en het Techniekpact
7 Samenwerkende fondsen met het oog op intersectorale mobiliteit
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4.1

Loopbaantransitie: het loopbaantraject in de Bouw
In de Bouw wordt het strategisch arbeidsmarktbeleid uitgevoerd door
de sociale partners die ondersteund worden door een technisch
bureau. Tevens zijn er diverse bedrijfstakinstituten, zowel voor opleiding
– Fundeon –, als voor veiligheid op het werk – Arbouw –, die allemaal
uit de cao worden gefinancierd. Het O&O-fonds houdt zich bezig met
arbeidsmarktbeleid, met samenwerking tussen hoofdaannemers en
leveranciers en met duurzame ontwikkeling in de Bouw.
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De Bouw heeft altijd voorop gelopen met de ontwikkeling van een
sectoraal arbeidsmarktbeleid. Dit is in de jaren ’80 gestart met bouwvakwerk. Midden jaren ’90 kwam er een artikel 35.b in de bouw-cao,
waarin een spaarvoorziening werd ontwikkeld om scholing mogelijk
te maken. Nu is er een technisch bureau voor de Bouwnijverheid dat
uitvoering geeft aan de O&O-beleidsontwikkeling, in opdracht van een
bestuur waar vertegenwoordigers van de sociale partners in deelnemen.
Sinds juli 2006 zijn de zogenoemde levenslooparrangementen ontwikkeld
gericht op om- en bijscholing binnen en buiten de bedrijfstak. De
doelstelling is preventief op te treden, met als doel de kosten van uitval
door langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid te voorkomen.
Dit sectorale arbeidsmarktbeleid is in de cao vastgelegd en wordt
aangeboden onder auspiciën van de sociale partners, die daartoe
tientallen miljoenen euro investeerden. De deelname aan het programma
blijkt met enkele duizenden participanten op jaarbasis vooralsnog relatief
bescheiden te zijn: een constant aantal van gemiddeld zo’n 2.200 per
jaar, te onderscheiden naar ‘zieke’ personen, personen die preventief
van baan willen wisselen en personen die andere ambities hebben. Er
is wel een full-dressed aanbod ontwikkeld voor loopbaanoriëntatie en
scholing op alle niveaus, tot een maximum van veertig scholingsdagen per
werknemer.
Het loopbaantraject kent vijf fasen: intake, onderzoek, individuele
advisering, scholing en nazorg. Elke fase wordt begeleid door een traject
adviseur. Het assessment wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd

bureau. Specifieke opleidingen worden uitgevoerd door een
opleidingsinstituut, een roc of een hbo-instelling. Anders dan in de
meeste sectoren, kan op deze wijze een transitie worden voorbereid naar
een baan binnen of buiten de bedrijfstak.
De Bouw is op dit terrein duidelijk een voorloper. Door de diepte van de
economische crisis in de sector die gepaard gaat met vele faillissementen
van bouwbedrijven, een sterke teruggang van de werkgelegenheid
en gelijktijdige groei van zelfstandige arbeid, is er in de sector de
laatste jaren tevens een verdere reflectie ontstaan op de toekomst van
bedrijfstakgerichte scholing. Deze ontwikkeling is nog versterkt door de
discussie over de herziening van de kwalificatiestructuur in het mbo,
die meer algemeen van karakter wordt (er komen minder kwalificaties,
en vakken als taal en rekenen worden landelijk geëxamineerd) en de
daarmee samenhangende aanstaande centralisatie van de wettelijke
taken van het bedrijfstakinstituut Fundeon naar de landelijke Stichting
Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven in Zoetermeer in 20152016. De algemene standpunten lijken zich te richten op de ontwikkeling
van een modulair aanbod van postinitiële scholing dat naar behoefte kan
worden afgestemd. Punten van aandacht zijn betreffen ook de vraag
hoe de overheadkosten van de landelijke organen terug te brengen en
na te gaan wie hier nu het meest van profiteert: grote bedrijven die deze
voorzieningen wellicht ook zelf kunnen betalen of kleine bedrijven die dat
minder gemakkelijk kunnen.

4.2.

Van promotie en rugzakjes naar gerichte opleidingsstrategieën in de
klein- en grootmetaal
De zorg voor voldoende instroom van arbeidskrachten in technische
sectoren is een punt van algemene maatschappelijke aandacht (zie
ook paragraaf 4.6). In deze paragraaf gaan we in diverse initiatieven
in de Metalelektro (grootmetaal) en de sector van de Metaalbewerking
(kleinmetaal). Dit zijn sectoren met eigen brancheorganisaties, een eigen
cao en ook eigen O&O-fondsen. Sommige van de arbeidsmarktinitiatieven
zijn gezamenlijk, andere weer sectoraal verschillend. We bespreken in
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deze paragraaf eerst enkele kleinere initiatieven gericht op promotie en
bewustwording, dan gaan we in op de werking van financiële prikkels in
de toegang tot de scholingsvoorzieningen en de samenwerking bij een
scholingsfonds. De inzichten hierover leiden leiden in de grootmetaal
geleidelijk aan tot nieuwe opvattingen over het gebruik van de
opleidingsinspanningen in het A&O-fonds van de Metalelektro.
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De cao’s van de klein- en de grootmetaal bevatten allerlei bepalingen
over het belang van de vakopleiding. Een van de problemen waarmee
men kampt is dit thema nog wat breder onder de aandacht te krijgen.
Eind jaren ’00 namen vakbonden en brancheorganisatie in de groot- en
kleinmetaal daarom op kosten van hun O&O-fondsen medewerkers
in dienst die activerende informatie, voorlichting en promotie geven
over ‘een leven lang leren’. Uitgangspunt is dat zowel medewerkers als
bedrijven in de praktijk van alledag niet voldoende prioriteit en invulling
hieraan geven. Anderzijds worden steeds vaker en sneller nieuwe eisen
gesteld aan vakmanschap, wat het belang van ontwikkeling hiervan – voor
werkgever én werknemer – groter maakt. Er was een besef dat het niveau
over de hele linie omhoog moest.
In de grote bedrijven wordt vaak gewerkt met een min of meer
professioneel human resources-beleid (HR-beleid), waar de
vakontwikkeling onderdeel van is. In kleine en middelgrote bedrijven komt
dit vaak minder uit de verf. Verondersteld wordt dat ‘specialisten’ uit de
eigen, vertrouwde kring op het terrein van scholing en ontwikkeling het
grootste effect teweeg kunnen brengen in de – leiding van de – bedrijven
en onder medewerkers van die bedrijven. Daarvoor worden regionale
informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarbij voorbeelden uit andere
bedrijven actief onder de aandacht worden gebracht. Met medewerkers
in bedrijven wordt toegewerkt naar een persoonlijk ontwikkelingsplan, dat
ook kan worden besproken met de leidinggevende en/of HR-manager.
Of de geplande opleiding(en) ook daadwerkelijk wordt gevolgd, wordt
echter niet gemonitord. Vanuit vakorganisaties wordt dat wel als een
tekortkoming beschouwd.

Persoonlijke trainingstoelage
In de kleine en middelgrote metaalbedrijven probeerden branche
organisatie Metaalunie en vakorganisaties een ander model uit. Er is voor
iedere medewerker met ingang van 2008 een zogenoemde persoonlijke
trainingstoelage (PTT) voor een periode van twee jaar beschikbaar, als
hij met zijn werkgever tot een aanwendingsvoorstel komt. Voorheen
bestond in deze sector van 150.000 werknemers een mogelijkheid voor
één scholingsdag per werknemer. Dit kon ook gebundeld worden voor
sommige medewerkers, die meerdere dagen konden opnemen. Nu kwam
er een regeling tot stand waarbij werkgever en werknemer gezamenlijk
konden kiezen voor scholing.
De belangstelling was direct al groot voor deze voorziening van
aanvankelijk 1.500 euro. Het grootste effect was een stijging van het
aantal geregistreerde individuele cursisten: een stijging in één jaar tijd van
18.000 naar 25.000. Vooral jongeren gingen zich meer scholen, vooral
in technische cursussen. Door de grote belangstelling moest de regeling
in juni 2009 tijdelijk worden stopgezet. In de jaren na 2009 is de regeling
weer doorgezet, maar om de financiële draagkracht niet uit te putten is de
bijdrage verlaagd tot 375 euro in 2010. Het effect daarvan was dat er in
2010 slechts 9.038 persoonlijke trainingstoelagen zijn uitgekeerd, terwijl
er voor 30.000 was begroot.
In het najaar van 2010 zijn deze financiële instrumenten dan ook
geëvalueerd. De PTT kreeg een hoger bedrag en minder beperkingen.
Het O&O-fonds OOM neemt naar eigen zeggen in de discussie over
scholen voor het eigen bedrijf of de eigen sector een tamelijk liberale
positie in. De PTT kan in overleg met de werkgever ruim ingezet
worden. In 2011 werd 500 euro uitgekeerd en in 2012 werd 750 euro
per deelnemer toegekend. In de periode na 2010 zijn ook andere
doelstellingen gefinancierd, zoals kennisworkshops voor ondernemingen,
steun bij iso-certificering en workshops op het gebied van sociale media,
workshops waarin ervaren krachten – ouder dan 45 jaar – konden
nadenken hoe ze hun ervaring kunnen inzetten in de onderneming. Ook
de vakorganisaties organiseerden speciale cursussen, onder meer voor
vrouwen in de Metaal.
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De recessie wordt gezien als een bijkomstige katalysator van deze
ontwikkeling. Vanuit vakorganisaties wordt wel verondersteld dat veel
werkgevers de gelegenheid benutten – volgens sommigen: ‘misbruiken’ –
om hun werknemers een budgetaanvraag te presenteren voor toch al
geplande en voorheen autonoom gefinancierde vaardigheidsopleidingen,
met als doel de kosten te drukken. Dat is wat anders dan het individueel
ontwikkelingsplan op basis van persoonlijke competenties, zoals dat
de bonden voor ogen staat. Uit onze gesprekken leiden we af dat
veel medewerkers zonder veel problemen met hun werkgever tot
een gezamenlijk bestedingsvoorstel komen. Aanwending moet wel
vakgerelateerd zijn, maar kan ook taal of communicatieve vaardigheden
betreffen.
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Overigens toonde onderzoek van Doets en Huisman uit 2009 in meer
algemene zin aan dat individuele leerrekeningen een stimulans vormen
om leermogelijkheden te vergroten. Dit is conform de Zweedse aanpak,
waar meer ervaring bestaat met het persoonlijke rugzakjesmodel.
Aangenomen wordt dat dit model vooral werkt waar eigen
verantwoordelijkheid voor opleiding en vakontwikkeling sterk ontwikkeld
is. Dit is bijvoorbeeld het geval voor hoogopgeleiden in bepaalde branches
– bijvoorbeeld de ict-sector – en onder jongeren. Het interessante van
het succes in de Kleinmetaal is dat het een doelgroep betreft met een
betrekkelijk laag opleidingsniveau en een gemiddeld hoge leeftijd.
Scholingspools
Het zou overigens onjuist zijn om uit dit voorbeeld af te leiden dat een
sector als de metaalbewerking alleen met dergelijke individuele regelingen
werkt. Naast de reguliere bbl-opleiding heeft OOM in 2009 het initiatief
genomen tot het opzetten van scholingspools, omdat er toen meer
leerplekken waren dan leerlingen en bovendien veel leerlingen uitvielen.
Bedrijven sloegen daarom de handen ineen om leerlingen waarvoor geen
opleidingsplaats is, toch goed te begeleiden. OOM betaalt het salaris
en de opleidingskosten. Leerlingen werken vier dagen en worden één
dag per week op het praktijkcentrum van het roc theoretisch geschoold,
zonder productiedruk. Dit werd min of meer een variant tussen de
bestaande bbl-vormen ‘on-the-job’ (4 dag werk/1 dag onderwijs) en

‘off‑the-job’ (2-2-1), met ook een aangepaste financiering. Het probleem
met de reguliere bbl (4-1) was vooral de lage diplomering, door het model
van de scholingspool (met meer betrokkenheid van de deelnemende
bedrijven) is dit verbeterd. In de scholingspool is het diplomarendement
hoger dan 70%, in vergelijking met doorgaans 50 tot 60% in de bbl (bron:
diverse jaarverslagen OOM).
Daarnaast is er tijdens de crisis een regeling ontworpen die er in moest
voorzien dat leerlingen die geen werkplek konden vinden door een
scholingspool of vakopleiding tijdelijk in dienst genomen werden, met
compensatie van loon en opleidingskosten door het O&O-fonds. Dit was
geen standaardonderdeel van de scholingspool, maar een alternatieve
route waarvan overigens maar weinig gebruik is gemaakt. De maatregel
om tijdelijk de bijdrage voor de bbl-werknemer te verhogen heeft volgens
het OOM-fonds veel beter gewerkt. Over het algemeen hebben er de
afgelopen jaren in de metaalbewerking weinig leerling/werknemers ‘op de
bank’ gezeten.
Daarnaast zette OOM in 2011 diverse andere voorzieningen op voor
bedrijven. Zoals de trainingen voor praktijkbegeleiders om hen verder
te professionaliseren in pedagogische en didactische vaardigheden.
Ook is er een start gemaakt om het aantal stageplaatsen te vergroten,
omdat in 2011 slechts 1.443 bedrijven een stagiair in dienst hadden:
9,5% van alle bedrijven in de branche. Bedrijven krijgen in algemene
zin ook financiële ondersteuning. Bij OOM ging dat om zo’n 11 miljoen
euro die werd geïnvesteerd in de leerwerkbijdrage van bedrijven. Daarbij
horen ook bedrijfsbezoeken door opleidingsadviseurs en instrumenten
als ontwikkelbudgetten die gericht zijn op activiteiten met als doel het
stimuleren van personeelsbeleid van bedrijven. Bedrijven kunnen eens
per twee jaar 1800 euro aanvragen. Ruim de helft van de bedrijven doet
dat ook.
Daarnaast werden andere instrumenten uitgeprobeerd. De komende jaren
heeft de Techniek te kampen met de uitstroom van oudere werknemers
en een teruglopende instroom van leerlingen. De oplossing hiervan
kan gezocht worden in nieuwe vormen van arbeidsaanbod: bedrijven
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kunnen bijvoorbeeld meer bewust gemaakt worden van het potentieel van
vrouwen en allochtonen. Deze groepen hebben vaak (voor)oordelen over
de Technische sector, die bedrijven kunnen wegnemen door te laten zien
wat technische beroepen in de praktijk inhouden. In de metaalbewerking
werkt het O&O-fonds OOM bijvoorbeeld samen met VHTO: het landelijk
expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek, in het project
‘Spiegelbeelden’. Hierin vertellen vrouwen die werkzaam zijn in een
technisch beroep aan andere vrouwen en meisjes over hun ervaringen
en over wat ze bereikt hebben. In de Installatietechniek werken veel
allochtone jongens: men probeert nu hun ervaringen als voorbeeld te
gebruiken.
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Metalelektro
De algemene reflectie bij de werkgevers en de vakbonden in de
Grootmetaal leidde er geleidelijk aan ook toe dat men binnen de kaders
van het A&O-fonds voor de Metalelektro (waar grotere bedrijven zijn)
heel anders ging kijken tegen opleiden in algemene zin. Men kwam tot
het inzicht dat de opleiding te veel fragmentarisch gebleven en te weinig
gericht is op de verankering van opleidingen tussen school en bedrijf in
een regio.
Daarom worden sinds de zomer van 2012 opleidingsplannen van
metaalwerknemers in de bbl nu beter ingekaderd in meerjaren
afspraken met roc en vakscholen onder de titel: ‘Bedrijf en school:
het nieuwe samenwerken’. Er worden budgetten samengevoegd en
prestatieafspraken gemaakt voor de realisatie van een samenwerkings
overeenkomst gedurende een langere periode. De doelstelling is ook
te komen tot onderwijsinnovatie, met een geïntegreerde benadering
van theorie en praktijk: “Vakgeïntegreerde lessen en bijvoorbeeld de
combinatie van verschillende leervormen als klassikaal onderwijs,
individuele coaching en zelfstudie.” Een van de medewerkers van een
werkgeversorganisatie maakte gebruik van de volgende metafoor: “We
kunnen wel ‘pepernoten’ blijven strooien, maar we moeten ‘spekkoek’
snijden. Dat wil zeggen: een geïntegreerde leerroute ontwikkelen tot een
diploma, met duidelijke afspraken tussen school en bedrijf.”
In dit plan met een looptijd van vijf jaar wordt een experimentele vorm van
samenwerking ontwikkeld, waarbij bedrijven kunnen intekenen. Partijen

(onderwijs en bedrijfsleven) dienen een regionaal beroepsonderwijsplan
op te stellen en niet alle plannen worden gehonoreerd. Volgens een
projectleider op de website van het A&O-fonds: “Bedrijven kunnen
er invloed mee uitoefenen op het curriculum en de instroom én een
duurzaam samenwerkingsverband aangaan met (vak)scholen. En een
up-to-date techniekopleiding waar kwaliteit en arbeidsperspectief voorop
staan, is aantrekkelijk voor jongeren.”

4.3

Sociaal innoveren: leren door proberen bij bakkers
De bakkerssector maakt onderdeel uit van de Voedingsindustrie. In deze
bedrijfstak bestaan verschillende kleinere cao’s en aangesloten fondsen,
steeds met een andere functie en werking. In het bakkersbedrijf was er
enkele jaren geleden voor de vakorganisaties aanleiding om de werktijden
en onregelmatigheidsvergoedingen in het kader van de cao tegen het
licht te houden. Besprekingen met vertegenwoordigers van de grote en
kleine bakkersbedrijven leidden tot een cao-afspraak om met behulp van
het O&O-fonds een algemeen onderzoek te verrichten naar de kwaliteit
van het werk in de bedrijfstak. In dit onderzoek waren we in staat om
op basis van surveygegevens en casestudies een vernieuwingsagenda
voor de bedrijfstak te presenteren. Deze reikte aanzienlijk verder dan het
thema arbeidstijden en beloningen, waarover lang niet zoveel onenigheid
bleek te bestaan als voorheen wel werd aangenomen (Van der Meer &
Miltenburg, 2009).
De vernieuwingsagenda bestond uit ongeveer vijftien onderwerpen,
waarvan er uiteindelijk zes verder geconcretiseerd zijn. Er werd onder
meer werk gemaakt van de ontwikkeling van betere logistieke plannings
modellen, de aard van bedrijfsovernames werd geproblematiseerd en
in het onderzoek konden we op kleine schaal experimenteren met het
vertalen van kennis uit de winkel om te komen tot productvernieuwing op
de werkvloer. In onderwijskundige termen werd steeds impliciete kennis
van de werkvloer (de winkel, de bakkerij) geëxpliciteerd, hetgeen tot
nieuwe vormen van samenwerking leidde tussen de winkel en de bakkerij.
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Op het terrein van de scholing ontstonden daarnaast drie nieuwe
inzichten. Ten eerste bleek de aard van het werk van de productie
medewerkers in de grote bakkerijen sterk veranderd. Werden deze
medewerkers voorheen in de bakkersschool in Wageningen opgeleid,
tegenwoordig moeten ze beter computergestuurde procestechniek
(‘Vapro’) volgen. Ten tweede bleek er in de bedrijven grote behoefte
te zijn aan andere, lees: meer participatieve en minder hiërarchische,
vormen van leiderschap. Dat bracht een nieuwe scholingsbehoefte met
zich mee voor het middenkader in de bakkersbedrijven. Precies op dit
terrein bleken de scholingsfondsen geen adequaat aanbod te leveren. Ten
derde leidden de reflecties tot een andere organisatie van de werking van
de fondsen, die minder aanbodgestuurd en meer vraaggestuurd werden
opgezet.
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4.4

Van trainer en coaches de bedrijven in naar een mobiliteitscentrum
in de Grafimedia
Mijngrafischetoekomst.nl is een vakbondsproject dat wordt ondersteund
door het O&O-fonds, waarbij de vakorganisatie FNV Kiem grafische
bedrijven met meer dan twintig medewerkers actief benadert om hun
medewerkers uit te nodigen voor een loopbaanoriëntatie. Hiervoor is op
operationeel niveau een zogenoemd work-out model ontwikkeld. In 2009
zijn in 60 van de 500 grotere bedrijven in de sector voor ruim 1.000
werknemers dit soort bijeenkomsten uitgevoerd.
Bedrijven en medewerkers worden dus bij de hand genomen. Bij
sommige bedrijven is er weerstand. In andere gevallen zetten goede
voorbeelden anderen aan tot nieuwe initiatieven. Het doel van dit
project is niet nieuw, de vorm wel. Het wordt toegespitst op midden- en
kleinbedrijven (MKB) die vaak weinig of geen professioneel HR-beleid
(kunnen) voeren, waar de leidinggevende meewerkt in de zaak en waar
de bond geen goed imago heeft. Onder leiding van een professionele
trainer/coach en aan de hand van een programma met films, discussie
en coaching, maken deelnemers zich eigen wat er in hun vak en bedrijf
voor belangrijke ontwikkelingen zijn, hoe dat past bij hun persoonlijke

wensen en welke concrete stap(pen) ze op korte termijn gaan zetten om
hun loopbaanperspectief te versterken. Een speciaal ontwikkelde digitale
gedragsanalyse en een waardentest voor voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs (vmbo)/mbo in grafische bedrijven, levert deelnemers
vooraf een persoonlijk talentenrapport en ontwikkeladvies op. Twee
maanden na dato worden deelnemers gebeld om te informeren naar de
opvolging van de voorgenomen stappen en om nog een extra stimulans er
aan te geven.
Een ‘bijvangst’ van dit project is dat bedrijven worden gestimuleerd om in
hun beleid voort te bouwen op de resultaten van zo’n workout. In enkele
gevallen zijn cycli van functionerings- en beoordelingsgesprekken gestart
op basis van de resultaten van de workout. In een ander geval is speciaal
een HR-manager aangetrokken om deze ontwikkeling een vervolg te
geven.
In de jaren na 2009 is deze gedachte van mobiliteit doorontwikkeld. In
de Grafimediasector kwam een mobiliteitsprogramma tot stand, mede
door de grote teruggang in werkgelegenheid. Kern van het idee is dat
werknemers die getroffen worden door de teruggang in werkgelegenheid
in andere sectoren werk moeten vinden. Werknemers die collectief
worden ontslagen en onder een sociaal plan vallen, hebben recht op een
scholingsbudget en/of een mobiliteitsbudget. Daarin wordt behoorlijk
geïnvesteerd. Deze werknemers melden zich bij het digitale portaal
van C3. Zij krijgen naar keuze 1) advies gedurende vier maanden),
2) begeleiding gedurende acht maanden of 3) intensieve begeleiding
gedurende een jaar. Het doel is herplaatsing naar een functie buiten
de bedrijfstak. Daarbij wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van de
werkgelegenheid in de aanpalende sector van de creatieve industrie waar
geen sociaal fonds bestaat. De begeleiding en de herplaatsing gebeurt
vaak door zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in de regio. Het C3mobiliteitsprogramma is genomen in het sociaal akkoord van april 2013,
en wordt alom gezien als een goed voorbeeld van het op sectoraal niveau
agenderen van intersectorale mobiliteit.
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De markt voor uitzendkrachten
De Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) is het
O&O-fonds voor de zogenoemde ‘flexbranche’.21 Het is een van de drie
stichtingen die werken aan de doelstellingen van de Stichting Fonds van
de Uitzendbranche (SFU), namelijk het financieren van projecten die
betrekking hebben op drie thema’s: opleidingen, arbeidsomstandigheden
in de branche en naleving van de cao voor uitzendkrachten. In het
bestuur van STOOF zijn de werknemers vertegenwoordigd door
FNV, CNV, De Unie en de Landelijke Belangen Vereniging (LBV). De
werkgevers zijn vertegenwoordig door ABU – de branchevereniging voor
uitzendondernemingen – en de Nederlandse Bond van Bemiddelingsen Uitzendondernemingen (NBBU). In de uitzendsector bestaat ook
een meerjarige cao die in 2012 weer voor vijf jaar vernieuwd is, waarin
aandacht is voor scholingsvoorzieningen.
STOOF is opgericht in 2003 en heeft als hoofddoel het stimuleren
van het opleidingenbeleid van uitzendorganisaties. De stichting richt
zich op zowel flexkrachten als vaste medewerkers. Zij biedt advies en
financiert opleiding en ontwikkeling, met speciale aandacht voor EVC
en bbl-plaatsen. Ook is STOOF het aanspreekpunt – oftewel loket –
voor de aanvraag van ESF-subsidies. STOOF is actief in vele sectoren.
zo heeft STOOF bijvoorbeeld met de opleidingsfondsen in de klein en
grootmetaal (OOM en A+O) in 2011 en 2012 projecten geïnitieerd om
per jaar tweehonderd leerwerkbanen voor flexwerkers te creëren binnen
de metaal. Aangesloten leerbedrijven kunnen bij het A+O fonds een
vergoeding aanvragen van maximaal vierduizend euro per flexkracht per
schooljaar.
In 2008 waren er ongeveer 245.000 mensen dagelijks werkzaam als
flexkracht. In 2010 waren dat er nog ongeveer 200.000 (De Jong,
Vermeulen & Warmerdam, 2012). De Industriële sector is samen met
Overige zakelijke dienstverlening de sector waarin de meeste uitzend
krachten werkzaam zijn. Daarin onderscheiden zij zich van arbeids

21 Uitzendarbeid is slechts een van de vele varianten van flexibele arbeid en in omvang ook een relatief bescheiden
vorm, zo’n 2,5% van de beroepsbevolking (zie AWVN 2012).

krachten in vaste of tijdelijke dienst van een bedrijf. Voor die laatste groep
is Gezondheid & welzijn namelijk de grootste beroepssector. Voor de
arbeidskrachten in een bedrijf zonder vast dienstverband – waaronder
oproepkrachten – is Handel & reparatie de sector waar het meeste werk
verricht wordt.
In 2008 volgden ongeveer 31.000 van de bijna 200.000 flexkrachten
een opleiding, evenals in 2010. (De Jong, Vermeulen & Warmerdam,
2012; Vermeulen & Warmerdam, 2010). Bijna 16% van de flexkrachten,
exclusief scholieren en studenten, volgt een opleiding via de
flexorganisatie. Dat is relatief meer dan de 10% van de – 970.000 –
mensen met tijdelijke contracten en relatief iets minder dan de 16,4% van
de bijna 7 miljoen werknemers met een vast dienstverband.
Bedrijven in de flexbranche besteedden in 2009 gemiddeld 681 euro per
geschoolde flexkracht. In 2012 was dat gemiddeld 902 euro. Daarnaast
zijn er ook relatief meer flexbedrijven die zeggen flexkrachten op te leiden
in 2012 – 90% – dan in 2009: 76%.
In totaal vond in 2009 ongeveer 15% van de flexbedrijven die training
financierden subsidie. De meerderheid deed dat bij het UWV, 6%
noemde STOOF als subsidieverstrekker. Dit relatief lage percentage zou
kunnen wijzen op een lage bekendheid met STOOF. Die bekendheid
wordt echter groter: in 2010 vond 29% subsidies, 18% deed dat bij
STOOF. Maar ‘bekendheid’ staat niet gelijk aan gebruik. Er zijn soms
meerdere financieringsbronnen. De Opleidingsmonitor flexbranche 2012
(De Jong, Vermeulen & Warmerdam, 2012) meldde bijvoorbeeld dat
van de flexbedrijven 42% goed bekend was met EVC en nog eens 23%
ongeveer wist wat EVC inhield. In haar jaarverslag over 2010 meldde
STOOF echter dat het enthousiasme voor EVC aan het afnemen was. In
de uitvoering bleek het experimentele karakter van het instrument steeds
weer een grote rol te spelen. In 2009 waren er maar 71 daadwerkelijke
EVC-vergoedingen, terwijl er 750 begroot waren. STOOF gaf bij navraag
aan dat het grote verschil tussen begrootte en daadwerkelijk vergoede
EVC-trajecten verklaard kon worden door het grote aantal EVC-trajecten
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dat niet uit het fonds vergoed werd, maar eerst met de vermindering
afdracht loonbelasting (WVA) werd verrekend.
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Het lijkt erop dat het ‘gebruik’ van STOOF als subsidie- of informatie
bron nog groeimogelijkheden heeft in relatie tot de omvang van de markt
waarin STOOF zich begeeft. Het gebruik van middelen of financierings
instrumenten, zoals in STOOF-verband, is echter niet gelijk aan het
rendement van middelen of instrumenten. We weten niet in welke mate
de investeringen lonen in loopbanen en hoe uitzendkrachten met een
opleiding doorgroeien. Daarnaast is het ook hier noodzakelijk om het
zogenaamde deadweight te bepalen: het aantal keren dat er door het
fonds wordt gesubsidieerd voor trainingen die ook zonder die subsidie
zouden plaatsvinden (betaalt STOOF niet te veel?). Aan de andere kant
is het lastig om de niet bereikte groepen te identificeren en de behoefte
voor scholing, advies en financiering te bepalen (betaalt STOOF niet te
weinig?). Belangrijk in de zoektocht naar het bepalen van rendement is
een helder inzicht in de markt waarbinnen het fonds opereert en de eigen
rol daarin.
STOOF verkreeg met de start van een breed opgezette monitor, afgezien
van de rendementsvragen, een helder beeld van de scholingsbehoefte
van uitzendkrachten. Dat beeld zal bij herhaling van de metingen nog
concreter kunnen worden. Een belangrijke conclusie uit die eerste meting
luidde dat – gegeven dat het onderwerp scholing nog niet zo lang op
de agenda staat in de flexbranche – er door uitzendondernemingen in
behoorlijke mate wordt geschoold. Weliswaar nog niet zo vaak als bij
de totale groep medewerkers in directe dienst, maar wel meer dan de
flexkrachten in directe dienst (Vermeulen & Warmerdam, 2010).
De tweede meting in 2012 (De Jong, Vermeulen & Warmerdam,
2012) laat ontwikkelingen zien die aandacht behoeven om de scholing
van flexwerkers verder te ondersteunen. Zo zien de onderzoekers in
vergelijking tot 2010 weliswaar een afname van formulering van beleid,
maar juist een toename van scholing als onderdeel van de dagelijkse
praktijk. Op veel ontwikkelingen boeken de kleinere bedrijven voortgang.
Ze houden echter vrijwel telkens hun achterstand op de grotere bedrijven.

De onderzoekers raden aan dat er voortdurende aandacht moet zijn voor
de rol, positie en mogelijkheden van de kleinere flexorganisaties. Er is een
toename van het percentage bedrijven dat zegt dat er niet is geschoold
omdat flexkrachten daar geen behoefte aan hebben; een stijging van 18%
in 2010 naar 29% in 2011. Daarentegen blijkt dat er vaker afspraken
met flexkrachten worden gemaakt over scholing. Een aandachtspunt is
dat er minder vaak een persoonlijk opleidingsbudget wordt toegekend.
De onderzoekers vinden ook dat flexkrachten zonder startkwalificatie nog
steeds achter blijven wat betreft het volgen van opleidingen.
Over het algemeen zien de onderzoekers bemoedigende resultaten:
meer bedrijven kennen bbl-opleidingen, meer bedrijven kennen EVCtrajecten, er wordt meer in scholing geïnvesteerd, er is een toename
aan scholingsactiviteiten enzovoort. Ze concluderen daarom dat de
uitzendbranche in toenemende mate een rol speelt om mensen beter toe
te rusten voor de arbeidsmarkt.

4.6

Van de regionale Taskforces Technologie naar het Topsectorenbeleid
en het Techniekpact22
In 2007 werd in het Regeerakkoord opgenomen om te experimenteren
met hoe een regionale verbetering van de werkgelegenheid is te
bewerkstelligen. Daarvoor werd de Taskforce Technologie Onderwijs en
Arbeidsmarkt geïnitieerd door de Rijksoverheid, met kwartiermakers
vanuit onderwijs en bedrijfsleven. De aanleiding tot dit initiatief werd
gevoed vanuit het probleem dat er onvoldoende aanbod bestaat van
technisch personeel, terwijl de bedrijfstak een relatief slecht imago kent.
Ook bestaat er een mismatch tussen de aangeboden vacatures en het
aanbod van kwalificaties in de arbeidsmarkt.
In de beleidsopvatting stonden twee ideeën centraal: nieuwe middelen
waren niet direct voorhanden, waardoor bestaande middelen moesten
worden gebundeld. Ten tweede zou de regio centraal moeten staan.

22 Tekst gebaseerd op deskstudie en op enkele presentaties bij het seminar Nederland Innovatief Ondernemend,
Den Haag, 17 maart 2009.
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Anders geformuleerd was er – in de woorden van de voorzitter van dit
initiatief Jan Kamminga – bij de start sprake van een volstrekt gebrek aan
beleidscoördinatie: een ‘gelukkige chaos’.
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De financiering van de regionale aanpak werd ondersteund vanuit het
Platform Bèta Techniek: er was ongeveer 2,5 miljoen euro startgeld.
Daarnaast waren bijdragen van O&O-fondsen en het regionale
bedrijfsleven voorzien. Op landelijk niveau werden de randvoorwaarden
gecreëerd voor regionale vernieuwing, met een aanjaagfunctie om
partijen te enthousiasmeren en een directe link met bewindspersonen. Er
werden pilotstudies gestart in Twente, Limburg, Eindhoven, Rotterdam/
Drechtsteden, Groningen/Eemsdelta en Flevoland. In Twente bijvoorbeeld
nemen verschillende gemeenten en verschillende grote bedrijven,
zoals Grolsch, Vredenstein, Thalens, Akzo Nobel en Norit, deel aan de
taskforce. Op de arbeidsmarkt in de regio Twente is het opleidingsniveau
iets lager dan gemiddeld: er worden veel mbo’ers gevraagd. In de lokale
taskforce zitten bestuurdersrs van het lokale innovatieplatform, maar
ook de burgemeester van Enschede plus de collegevoorzitter van het
ROC van Twente, dat juist een doorlopende leerlijn initieerde van het
mbo naar het hbo (met de Saxion Hogeschool. De inzet van het project
heeft meerwaarde door de regionale mobiliteitscentra te benutten voor
de instroom in de Techniek. De instelling van de partijen is het contact
tussen bedrijfsleven en onderwijs duurzaam te borgen. Een van de
gerealiseerde resultaten is de sterke instroom in technisch onderwijs
met zo’n 50%. Om de grote vervangingsvraag echter het hoofd te
bieden, is er een nieuwe agenda aan toegevoegd: Techniekagenda
Twente Onderwijs en Arbeidsmarkt 2011-2016. De ambitie is nieuwe
instroom te genereren, zorgen voor de juiste kwalificaties, bevorderen van
duurzame inzetbaarheid en versterken van het innovatieve vermogen van
de technische sectoren: Procestechnologie, Food, Metalelektro, Bouw,
Transport, Water, energie & leefomgeving.
In Limburg werkt nog ongeveer 20% van de beroepsbevolking in de
Industrie. Daarmee is het een van de meest geïndustrialiseerde regio’s
van het land. Er was al een technocentrum, waaraan later de Taskforce
TTOA is toegevoegd. De drie doelstellingen waren het gezamenlijk gebruik

van de infrastructuur, een betere samenwerking tussen partners in het
onderwijs, openbaar bestuur en de arbeidsmarkt en de ontwikkeling
van arbeidsmarktbeleid in brede zin. Hier is ervoor gekozen om het
omvangrijke aanbod van bijna honderd projecten in omvang drastisch
terug te brengen. En daarnaast de bestuursstructuur van het lokale
topkader met daarin wethouders en bestuurders te vereenvoudigen.
Twee concrete projecten werden geïnitieerd. Ten eerste een project voor
de Procesindustrie: licence to operate. Dit project had als doel voor
2012 1275 extra mensen – scholieren, werkenden, werkzoekenden
– op te leiden tot procesontwikkelaar op verschillende niveaus zonder
steun van de landelijke overheid. Vanaf 2013 moet op deze wijze de
vervangingsvraag in de arbeidsmarkt het hoofd zijn geboden. Het tweede
project richtte zich op lokale topontmoetingen om de relatie tussen
bestuur, onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren in het licht van de
financieel-economische crisis. Het meest zichtbare resultaat van alle
inspanningen is de start van twee topopleidingen op het chemische
industriecomplex Chemelot tussen Geleen en Stein.
In Rotterdam, Rijnmond en de Drechtsteden kwam het door de TTOAagenda tot vormen van structurele samenwerking in zogenoemde Centres
of excellence. Zoals het Kennis- en expertisecentrum Installatie- en
Koudetechniek, het Mechatronicacentrum en de RDM Campus. Ook in
Dordrecht wordt een nieuw onderwijscentrum opgericht op het terrein van
Metrologie, Meet- en regeltechniek: Flow Center of excellence. Ook wordt
een Duurzaamheidsfabriek tot stand gebracht.
In Eindhoven heeft het project Brainport Navigator 2013 als doelstelling
het versterken van het industriële ecosysteem in Eindhoven. In de regio
Eindhoven is relatief veel maakindustrie, veel high tech, met relatief
veel uitgaven voor Research en Development: 40% van Nederland. De
taskforce werkt samen met het bedrijfsleven en de overheid. Er zijn vier
domeinen van aandacht die inhoudelijk met elkaar worden verbonden:
1 Mensen: opleiding, arbeidsmarkt, ondernemerschap, mobiliteit. Hier
is de overweging dat er een grote vervangingsvraag bestaat, ondanks
de financiële neergang. In de huidige crisis verdwijnen er banen in de
kleinmetaal, maar engineering blijft groeien waardoor een beroep moet
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worden gedaan op 59-plussers. Hier staan vragen over de kwaliteit
en kwantiteit van de beroepsbevolking centraal. Bijvoorbeeld: hoe
komt men op arbeidsmarkt, hoe lang blijft men daar, hoe verandert
baanzekerheid in werkzekerheid binnen het gehele industriële
complex? De overweging is dat de mbo- en hbo-scholen niet genoeg
mensen leveren, zeker niet op hoger niveau. Een ander voorbeeld
is dat men in het zogenoemde Brainport career centre probeert de
competenties te omschrijven vanuit het adagium dat ‘goed HR-beleid
ook goed arbeidsmarktbeleid is’.
2 Het thema technologie, ict en kennistransfer is het tweede speerpunt.
Het verwijst naar de ontsluiting en betere benutting van de bestaande
expertise op dit terrein.
3 Bedrijfsleven en bedrijvigheid is het derde thema en verwijst naar
de ontwikkeling van het aantal bedrijven, vormen van strategische
samenwerking, overnames, start-ups en de betekenis van netwerken
en bedrijfsgemeenschappen daarbinnen.
4 Infrastructuur is het vierde thema en verwijst naar de investeringen,
toegang en aantrekkelijkheid van bedrijfsparken, het wegennet en de
lokale stedelijke kennisinfrastructuur.
Per saldo laten de diverse regionale taskforceprojecten het volgende beeld
zien. Er wordt op regionale schaal gewerkt aan samenwerking om de
instroom in de Techniek te bevorderen. Hierbij wordt veelal voortgebouwd
op eerdere samenwerkingsvormen, omdat de financiële crisis de
betrokken partijen dwingt om prioriteiten te stellen. In de samenwerking
staat de aandacht voor onderwijs centraal, waarbij nadrukkelijk een
meerjarenagenda wordt gevolgd. Er wordt meestal een onderscheid
gemaakt tussen de verdere ontwikkeling van hbo-technici – die nationaal
actief zijn – en de upgrading van mbo-geschoolden, die meer regionaal
gebonden zijn. Het verder stimuleren van de condities voor nieuwe
bedrijvigheid wordt ook als een beleidsdoelstelling opgevat.
Het is nog niet zo eenvoudig te beoordelen hoe succesvol deze
initiatieven waren, maar zeker is dat ze de voedingsbodem waren voor
het topsectorenbeleid dat door het kabinet-Rutte I is geïnitieerd en dat nu
leidend kabinetsbeleid is. In het topsectorenbeleid dat is vormgegeven,

vinden we dezelfde werkzame principes terug: vaste ingrediënten zijn
het werken met publieke en private middelen – co-makership –, werken
onder leiding van boegbeelden uit het bedrijfsleven – soms aangevuld
met onderwijsinstellingen – en het organiseren van kritische reflectie, door
aandacht van monitor- en auditgesprekken.23
Nieuw in de topsectorenbenadering is dat er gewerkt wordt met een
human capital agenda, waarop vraagstukken van vraag en aanbod van
vakkennis en de noodzaak van upgrading worden benoemd. Het kabinetRutte II heeft voorgesteld dat er voor het mbo een investeringsfonds
komt met een beoogde omvang van 200 miljoen euro, gevuld door
Rijk en regio. De bedoeling is dat met deze middelen nog eens 100
miljoen euro aan private investeringen in initiatieven voor publiek-private
samenwerking worden ingezet. Daaronder is met het Platform Bèta
Techniek een uitvoeringsorganisatie opgericht die met steun van het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de initiatief
nemer is van Toptechniek in Bedrijf (TiB). Langs deze weg worden in
zeventien regio’s overlegvormen ontwikkeld tussen vmbo, mbo, hbo en
bedrijven. De bedoeling is de in-, door- en uitstroom van roc-leerlingen
naar werk te bevorderen en een doelmatig opleidingsaanbod te
ontwikkelen met doorlopende leerlijnen en betrokkenheid van het bedrijfs
leven.
Sinds 2010 kunnen roc’s met het bedrijfsleven in hun omgeving een
Centrum voor Innovatief Vakmanschap inrichten. Analoog komen in de
wereld van het hbo Centra voor Expertise tot stand. Het Techniekpact
verwoordt ook deze groeiambitie. In 2020 is rond elk innovatiecluster
binnen de topsectoren een publiek-private samenwerking in het mbo en
hbo gerealiseerd.
Het Techniekpact is in mei 2013 afgesloten en wordt nu
geïmplementeerd. Bovendien heeft het sociaal akkoord dat op 11 april
2013 is getekend tussen de sociale partners in de Stichting van de
Arbeid en het kabinet betekenis voor de ontwikkeling van technisch
vakmanschap. Het kabinet creëerde hierin de mogelijkheid voor
23 Zie diverse ecbo-studies naar co-makership en innovatie (Smulders, Hoeve & Van der Meer, 2012; 2013; Van
den Toren e.a., in druk).
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sectoren en inmiddels ook regio’s om sectorplannen in te dienen die
tegemoet komen aan de gedachten van het sociaal akkoord. Sectoren
kunnen voorstellen doen om intersectorale mobiliteit te bevorderen, voor
werkzoekenden en voor het opdoen van werkervaring voor jongeren.
Het gaat om twee keer 300 miljoen euro in 2014 en 2015, met 50%
cofinanciering uit sectoren. Onderdeel van de sectorale plannen kunnen
zijn:
• overgang van werk naar werk;
• vermindering van de uitstroom van (jonge) werknemers;
• herinstroom van recent uitgestroomde technici;
• kennisoverdracht van oudere, ervaren werknemers naar jonge
werknemers en zij-instromers;
• samenwerking met de regionale servicepunten techniek.

72

De rol van de O&O-fondsen in deze vernieuwingsprojecten op
grootstedelijk/regionaal niveau is tot op heden relatief gering. Het gaat
vaak om het financieren van deelprojecten, waarbij nieuwe vormen
van financiële matching kunnen worden gevonden en tegelijk gebruik
kan worden gemaakt van de bestaande infrastructuur. Verschillende
bestuurders van fondsen die we spraken, zijn van mening dat ze de
publieke agendering van deze initiatieven hebben bevorderd. Tegelijkertijd
moet de vaststelling zijn dat de penibele publieke financiën vragen om
matching van publiek met privaat investeringskapitaal. Inmiddels zijn er
twintig Centres of Expertise opgericht in het hbo en veertien centers voor
innovatief vakmanschap in het mbo. De 100 miljoen euro die hiervoor
in de zomer van 2013 beschikbaar was, moet gezien worden als een
verleidingskapitaal om bedrijven over de streep te trekken voor ditzelfde
bedrag te investeren.
Zoals uit ecbo-onderzoek naar co-makership tussen beroepsonderwijs en
bedrijfsleven blijkt, kost het vormgeven van een dergelijke samenwerking
tijd. Scholen en bedrijven hebben vaak verschillende strategische
afwegingen en hanteren een uiteenlopende tijdshorizon waarop
investeringen moeten lonen. Daarom is ook de algemene opinie dat meer
ruimhartige en intelligente financieringsmodellen nodig zijn, zoals de
Adviesraad voor Wetenschap en Technologie meerdere malen heeft laten

doorklinken. Ten slotte kan de samenwerking niet slagen zonder een
duidelijke visie op de vormgeving van het leerproces binnen het bredere
curriculum. Als dat allemaal lukt, dan zijn er ook oplossingen aan de
bovenkant en aan de onderkant van de beroepskolom (Smulders, Hoeve
& Van der Meer, 2012; 2013).

4.7

Samenwerkende fondsen met het oog op intersectorale mobiliteit
Een laatste vorm van institutionele vernieuwing betreft de intersectorale
mobiliteit. In het licht van de financiële crisis moeten veel mensen werk
vinden in andere sectoren.24
Mensen veranderen van werkgever, beginnen een studie, maken promotie
bij hun huidige werkgever of verliezen juist hun werk. Deze arbeids
mobiliteit vindt plaats binnen een organisatie – interne mobiliteit – en naar
een andere organisatie: externe mobiliteit. Deze externe mobiliteit wordt
weer onderverdeeld in intrasectorale mobiliteit – werk binnen de zelfde
sector – en intersectorale mobiliteit: werk in een andere sector. Interne
mobiliteit binnen arbeidsorganisaties is moeilijk waar te nemen: er vindt
immers geen wisseling van werkgevers plaats.25
De discussie over de toekomst van de O&O-fondsen moet geplaatst
worden in het debat over de hervorming van de verzorgingsstaat in een
sociale investeringsstaat. De afgetreden voorzitter van FNV Bondgenoten,
Henk van de Kolk, schreef hierover in de NRC van 16 juni 2010: “Eén
ding is zeker: het sociale stelsel is steeds onzekerder. (…) Wij pleiten
voor sociale innovatie op de arbeidsmarkt (…) Een baan voor het leven
bij die ene werkgever bestaat niet meer. Werknemers zullen veel vaker
van werkgever en ook van beroep wisselen. Arbeidsvoorwaarden moeten
meer en meer overdraagbaar worden. De collectieve arbeidsvoorwaarden
zijn erop gericht dat alles per sector wordt geregeld, voor de bouw, de
banken, de media. Maar werknemers zullen steeds meer gedwongen
zijn vaker hun baan in een bepaalde sector te verlaten en naar een

24 De vrijwillige mobiliteit is hoog in tijden van een hoogconjunctuur. De mobiliteit is daarentegen heel laag in het
geval van een laagconjunctuur (zie Visser & Van der Meer, 2007).
25 Zo wordt er geen melding van gemaakt in publieke databestanden zoals het Sociaal Statistisch Bestand (SSB)
van het Centraal Bureau van de Statistiek.
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ander beroep in een nieuwe sector over te stappen. (…) Dat vereist
investeringen in de inzetbaarheid van werknemers zodat zij over meer
capaciteiten beschikken om zo nodig sneller in het bedrijf of in andere
sectoren aan het werk te komen. Dat moet prioriteit krijgen in cao’s. (…)
Werknemers moeten zelf ook bereid zijn om aan cursussen deel te nemen
als de werkgever dat wil, zodat ze ergens anders in de onderneming aan
de slag kunnen. Daarvoor is wel steun van de overheid nodig, want wie
gaat het betalen? De overheid zou scholing bijvoorbeeld fiscaal kunnen
stimuleren. Ook bestaan er per sector onderwijs- en opleidingsfondsen
waarvoor sociale partners betalen. Die zouden ook ingezet moeten worden
voor andere sectoren. (…) Daarom is een breed sociaal akkoord nodig
waarvan een investeringsagenda deel uitmaakt.”
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In het recente sociale akkoord is deze observatie ook opgenomen.
“Belangrijk aandachtspunt is dat O&O-fondsen meer sectoroverstijgend
gaan samenwerken zodat werknemers eenvoudiger een beroep op
ondersteuning kunnen doen bij de overstap van een (krimp)sector naar
een (groei)sector. Daarbij kan ook gedacht worden aan het omvormen
van de O&O-fondsen naar transitiefondsen. Of het naast de O&O-fondsen
inrichten van transitiefondsen die vanuit die opdracht betrokken kunnen
worden bij het regionale arbeidsmarktoverleg. Een van de eerste concrete
vragen die in dit overleg beantwoord moet worden, betreft het realiseren
van een bestendige van-werk-naar-werk-aanpak.” (Stichting van de
Arbeid, 2013, p. 11).
De agenda van intersectorale mobiliteit wordt gevoed vanuit de gedachte
dat werkzekerheid in plaats van ‘baanzekerheid’ in het arbeidsmarktbeleid
centraal moet staan. Een mogelijkheid om die weerbaarheid te vergroten,
is een overstap naar een functie in een andere sector. In figuur 4.1
zien we dat binnen de Nederlandse economie de meerderheid van de
mensen die een baan verlaten, naar een baan in een andere sector
‘vertrekt’. Deze bevindingen van de Raad voor Werk en Inkomen op basis
van SSB-data van het CBS, worden ondersteund door data uit de OSAarbeidsaanbodspanels (Van Ojen & Zwinkels, 2011) die een vergelijkbaar
patroon melden.

Figuur 4.1 Bestemming na baanwissel
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Bron: RWI, 2012, eigen bewerking.26

Deze intersectorale arbeidsmobiliteit is voor sommige groepen
werknemers een grotere stap dan voor anderen. Doorgaans kent elke
branche twee soorten werknemers: werknemers die een voor de sector
typerend vak uitoefenen – bijvoorbeeld timmerman – en werknemers
die een meer generiek vak uitoefenen, bijvoorbeeld secretaresse (RWI,
2012). Het spreekt voor zich dat ‘vakkrachten’ die van werkgever
veranderen, eerder geneigd zijn binnen ‘hun eigen sector’ werk te zoeken
dan niet-vakkrachten. Over dit onderscheid zijn geen directe gegevens
voorhanden. Wel zien we wanneer we sectoren met elkaar vergelijken,
verschillen in de verhoudingen tussen de uitstroom binnen de sector en
uitstroom naar een andere sector. Deze verhoudingen verschillen per
jaar. Zo zien we bij de sector Welzijn dat in 2003-2004 bijna 10% van
de mensen van baan wisselde. Zo’n 2% vond werk in een andere sector.
In 2007-2008 wisselde ruim 12% van baan, waarvan ruim 6% een
baan vond in een andere sector. In de sector Textiel-, kleding-, leer- en
lederwarenindustrie bijvoorbeeld vinden de onderzoekers een veel hogere
uitstroom: in 2003-2004 was deze ongeveer 23%. Ongeveer 13% van de
23% vond een andere baan in een andere sector. In 2008-2009 was de

26 ‘Andere sector’: dit kunnen schoolverlaters, zelfstandigen, uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden en overigen
zijn. Met andere woorden, het percentage ‘andere sector’ wordt vergeleken met alle andere mogelijkheden bij
uitstroom.
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uitstroom in die sector ongeveer 18% terwijl de intersectorale mobiliteit
nagenoeg gelijk bleef op 13% (RWI, 2012).
De diverse politieke discussies over de besteding van de middelen
van de fondsen, gevoed door adviezen zoals die van de SER (2011)
over intersectorale mobiliteit, leidt tot het beeld dat sectorfondsen de
aangewezen partijen zijn om intersectorale mobiliteit te ondersteunen. De
gegevens van de Raad van Werk en Inkomen (2012) laten zien dat van de
personen die hun baan verlaten, regelmatig meer dan de helft een andere
baan vindt in een andere sector. Daar komt bij dat deze intersectorale
mobiliteit voor een gedeelte niet constant is, maar jaarlijks groeit of daalt.
We kunnen dit ook anders formuleren: outplacement overlapt in die
gevallen met loopbaantrajecten.
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Overigens wordt er door verschillende sectoren, in afstemming met UWV,
gewerkt aan nieuwe vormen om werkenden in verschillende branches
met elkaar te kunnen vergelijken. Vooral daar waar het gaat om het
investeren van sectoren in inzetbaarheid buiten de branche. Doel is de
kwalificatiestructuur te vertalen naar diploma-eisen in een competentietaal
die is afgeleid van de arbeidsmarkt en voor alle beroepen geldt. Deze
kwalificatiestructuur kan ook worden benut door en voor branches.
Bijvoorbeeld in de vorm van een e-portfolio of een EVC-structuur. Voor
het UWV Werkbedrijf kan er zo een nieuwe situatie ontstaan: bij overstap
van werknemers hoeft er voor plaatsing in een nieuwe baan alleen
nog geïnvesteerd te worden in de ontbrekende competenties van die
werknemer, om de noodzakelijke kennis en vaardigheden bij te spijkeren.
De sectorfondsen zijn echter gebonden aan cao’s en de scholings
afspraken die voornamelijk betrekking hebben op het functioneren in
het bedrijf of met een duidelijk bedrijfs- of sectorbelang. Slechts enkele
cao’s – zoals de Bouwnijverheid en de Grafimedia – hebben bepalingen
opgenomen voor scholing die relevant is voor het functioneren buiten het
bedrijf, of voor scholing die naar eigen inzicht kan worden ingevuld. Veel
sectoren kampen met een te lage instroom en te grote uitstroom. Fondsen
uiten dit ook in hun publieke doelstellingen met zinnen op websites en in

jaarverslag als: “Het is van groot belang leerlingen die instromen voor de
branche te behouden.”27
Met de steeds grotere roep om intersectorale mobiliteit gaan fondsen
echter verschillend om. Zo meldt de directeur van één fonds, Colland,
in 2010, dat “ook generieke cursussen – zoals talen, management,
marketing, personeel & organisatie (P&O), enzovoort – worden vergoed.
Dat heeft te maken met het feit dat er binnen de sector steeds meer
sprake is van schaalvergroting van de bedrijven. De werkzaamheden
worden daarmee ook anders. Men heeft nu immers vaker te maken met
import-export, meer (buitenlandse) werknemers, transportmanagement
enzovoort.”
De geïnterviewde directeur van een ander fonds (AGF, 2010) is
beduidend stelliger: “Het fonds is geen groot voorstander van
intersectorale mobiliteit. Als dat zo moet, dan moet het ministerie
daarvoor meebetalen. Waarom zouden de mensen die nu premies
afdragen meebetalen aan andere sectoren? Wel kunnen er afspraken
gemaakt worden met aanpalende sectoren, maar niet met compleet
andere sectoren zoals de Zorg. Toch wordt er werk gemaakt van mobiliteit
door middel van een mobiliteitscentrum, maar wel met het idee om
vakmanschap te behouden voor de eigen sector.” Die redenering tegen
mobiliteit wordt gekoppeld aan arbeidsmarktverwachtingen die uitgaan
van een groei in arbeidsplaatsen na de dip van de crisis.
Desalniettemin zijn er voorbeelden van groeiende samenwerking
tussen branches en aanpalende sectoren. Een voorbeeld is de
samenwerking tussen branches zoals TechniekTalent.nu, die zich vooral
richt op promotie, bevordering van de interesse van leerlingen in de
basisonderwijs en op het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal.

27

Bijvoorbeeld www.otib.nl.
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Voorbeeld van samenwerking tussen branches: TechniekTalent.nu
De technische sector kampt met een dreigend tekort aan vakmensen.
Veel partijen en fondsen zijn zich hiervan bewust en hebben daarom
het programma TechniekTalent.nu opgericht met maar één doel: meer
instroom en behoud van (jonge) mensen in de Techniek. TechniekTalent.
nu is een samenwerkingsverband van acht technische bedrijfstakken.
Opvallend is dat het zichzelf afficheert als een intersectoraal initiatief.
De organisatie werkt volgens eigen zeggen aan het verhelderen van de
beeldvorming van de sector. Doelstelling is bevorderen dat jongeren
geïnteresseerd raken in een technische studie en beroep, bijvoorbeeld
via Techniekwedstrijden en Ambassadeurs van de Techniek die
middelbare scholen bezoeken. Het samenwerkingsverband werkt met drie
programmalijnen: Talentbehoud in de Techniek, Beeldvorming Techniek en
Samenwerking Bedrijfsleven en Onderwijs.
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Sleutelorganisaties zijn organisaties die zich committeren aan de
doelstellingen op financieel en bestuurlijk niveau. Deze organisaties leveren
via opleidingsfondsen een substantiële bijdrage. Het gaat om de volgende
technische branches: Metalelektro (A+O Metalektro), Metaalnijverheid
(OOM), Installatietechniek (OTIB), Motorvoertuigen- en tweewielerbranche
(OOMT), Carrosseriebranche (OOC), Isolatiebranche (OOI), de Goud- en
zilversmeden (OOGZ) en de Procesindustrie (VAPRO/OVP).
De gedachte achter deze samenwerking is dat wanneer leerlingen voor
een bèta-carrière geïnteresseerd worden, zij uiteindelijk binnen die sector
‘aan de slag’ blijven. Ook wordt in de projecten gericht op specifieke
doelgroepen: de werving van (jonge) vrouwen en allochtonen is een
belangrijke doelstelling, omdat zij nog altijd ondervertegenwoordigd
zijn binnen de Techniek. TechniekTalent.nu wil daarnaast werken aan
talentbehoud en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in
de regio bevorderen. Ook willen de samenwerkingsverbanden gezamenlijk
optrekken richting basisonderwijs onder het motto: ‘Jong geleerd, oud
gedaan’.

4.8

Conclusies
In dit hoofdstuk presenteerden we enkele opvallende experimenten uit
de Bouw, de Metalelektro, de Metaalbewerking, de Voedingsindustrie en
de Grafische industrie. Ook keken we naar het fonds in de flexbranche
en de regionale aandacht voor de Techniek en de ontwikkeling van de
topsectorenagenda. Deze voorbeelden maken duidelijk dat de betrokken
partijen zich nieuwe vragen zijn gaan stellen over de effectieve werking
van hun arbeidsmarktinstrumentarium.
Uit de besproken voorbeelden blijkt dat de O&O-fondsen interessante,
nieuwe taakopvattingen hebben geformuleerd. Dit gaat over doelmiddelrelaties op een operationeel niveau. Het gaat echter óók over
een (her)bezinning van fondsen op hun bestaansredenen en de
acute sectorproblemen waaraan zij wat willen doen, dan wel waarover
sociale partners het eens zijn dat ze een gemeenschappelijk belang
vertegenwoordigen. Dit soort nieuwe en soms ook tamelijk wijdlopige
initiatieven van vakverenigingen en brancheorganisaties kosten tijd en
moeite. Het resultaat daarentegen is dat actief en met zeker succes wordt
geëxperimenteerd in het bereiken van nieuwe doelgroepen. Bijvoorbeeld
kleine en middelgrote bedrijven waar de leercultuur minder is ontwikkeld.
Tegelijk wordt ook het leeraanbod zelf beter passend.
Het is noodzakelijk een meer systematische duiding te ontwikkelen
van waar – alles overziend – de (nieuwe) prioriteiten liggen in termen
van scholingsbeleid. Steeds keert de noodzaak terug om een antwoord
te vinden op de toenemende vergrijzing in het arbeidsbestand in
de bedrijfstak, bijvoorbeeld door vmbo’ers28, mbo’ers en hbo’ers
verder te scholen. Ook wordt geprobeerd invulling te geven aan de
scholingsbehoefte van werkenden in het licht van de toenemende interne
en externe mobiliteit. Bij intersectorale mobiliteit lijkt samenwerking
tussen branches in grotere sectoren meer voor de hand te liggen, evenals
mobiliteit tussen aanpalende branches/sectoren.

28

Vmbo: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
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De Bouwnijverheid en de Grafimedia zijn in het aanbod van sectorale
voorzieningen, voor zover wij kunnen nagaan, het verst gevorderd.
Interessant is ook dat sommige fondsen, zoals de Kleinmetaal en de
bakkers, zijn overgegaan van een aanbodgerichte naar een vraaggerichte
werkwijze. Terwijl in de Bouw en de Grafische industrie middelen worden
gereserveerd voor persoonlijke assessments van de aspiraties van de
betrokken deelnemers. Het samenspel tussen werkgever en werknemer
bepaalt de leercultuur. Medewerkers én bedrijven actief benaderen en
concreet ‘bij de hand nemen’ gaat de vrijblijvendheid voorbij op een
manier waarbij ‘willen’ voorop blijft staan.
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Tegelijkertijd zien we een herbezinning op de gehanteerde financierings
modellen. De overheid kan en wil niet langer zelfstandig opdraaien
voor de kosten van een leven lang leren. Al in de kabinetsplannen
van Rutte I was een herschikking voorgesteld tussen initieel en
postinitieel onderwijs, met een verbinding van ontwikkelingsgelden aan
de topsectoren in de Nederlandse economie. In Rutte II is deze lijn
doorgezet met investeringen, die erop neerkomen dat met publiek geld
geambieerd wordt private investeringen te bevorderen in scholing en
arbeidsmarktvraagstukken op regionaal niveau. Het sociaal akkoord geeft
op deze wijze een kader voor sectorale investeringen aan. Op deze wijze
wordt ook aan de O&O-fondsen een stimulans gegeven om zich verder te
vernieuwen.
Per saldo kunnen dit soort nieuwe arrangementen een duurzame
uitwerking hebben op de leercultuur. In het volgende hoofdstuk proberen
we, in antwoord op onze onderzoeksvragen, deze discussie te evalueren
in termen van twee definities van resultaatbepaling. In hoofdstuk 6
schetsen we een perspectief op de toekomst.

Resultaatbepaling
en de impact van fondsen

5

Met regelmaat worden vragen gesteld rondom de effectiviteit van
sectorfondsen (zie bijvoorbeeld Maassen van den Brink & Groot, 2009).
Uitgaande van het idee dat de fondsen behoorlijke sommen geld beheren
en uitgeven, zou men kunnen verwachten dat de besturen van de
fondsen bepaalde resultaten voor ogen hebben. We onderscheiden een
individuele en een collectieve benadering van deze vraag. De individuele
benadering probeert van alle instrumenten en maatregelen die worden
ingezet het rendement te bepalen. De collectieve benadering beziet deze
instrumenten vanuit het perspectief van experimenteel bestuur. Hierin
wordt een vernieuwingsagenda voor de leercultuur in bedrijven en de
arbeidsverhoudingen in een sector gefaciliteerd.

5.1

De individuele benadering
Kamphuis, Glebbeek en Van Lieshout (2010) voerden een effectonderzoek uit naar de relatie tussen fondsen en investeringen in
trainingen. Zij vonden geen statistische indicaties dat de aanwezigheid
van een fonds in een sector een stimulerende werking heeft op de
investeringen van bedrijven en organisaties in training en opleiding.
Vanuit de gedachte dat fondsen opgericht zijn om een egaliserende rol
te vervullen – ter voorkoming van het free rider-probleem – komen de
auteurs tot drie mogelijke verklaringen voor het uitblijven van een effect.
Verklaring 1: sectorfondsen bestaan alleen daar waar ze het best passen.
Vergelijkingen met sectoren waar ze ‘niet passen’ zijn dus onzuiver.
Verklaring 2: de fondsen werken niet naar behoren om het free rider
probleem op te lossen. Verklaring 3: het free rider-probleem bestaat
eigenlijk helemaal niet.
Onderzoek naar de effecten van de inspanningen van één fonds, OLC,
(Van den Berg, Meijers & Sprengers, 2005) liet zien dat de door het fonds
beschikbaar gestelde subsidie voor beroepsonderwijs niet het gewenste
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effect sorteert. Zowel het aantal als het niveau van de leerlingen, dat een
voor de branche relevante primaire beroepsopleiding volgt, neemt af.
Bovendien wordt een steeds kleiner deel van het beroepsonderwijs in het
relevante segment met de subsidie-instrumenten bereikt. Verder bleek dat
ondanks dat in de onderzochte periode het aantal bedrijven en het aantal
werknemers gestaag groeide, het aantal gesubsidieerde scholingsdagen
vanaf 2000 nagenoeg gelijk bleef. Vooral grote bedrijven maakten
gebruik van de middelen van het fonds. Terwijl een goed functionerend
egalisatieprincipe juist ook scholing in het MKB zou moeten bevorderen.
Bovendien bleek dat het grootste deel van de subsidies voor scholing
gaat naar het stimuleren van niet-vaktechnische bijscholing: cursussen
die door het fonds zelf worden aangemerkt als cursussen die buiten het
gebied van de vaktechnische ontwikkeling vallen. Ten slotte is ook de
conclusie over de rol van het fonds in het creëren en verspreiden van voor
de branche strategische kennis tamelijk negatief. Het OLC verleent in de
onderzochte periode vooral bancaire diensten – het rondpompen van geld
– en is meer opleidings- dan ontwikkelingsfonds. Vooral omdat deelname
aan scholing meer als een doel dan een middel wordt gezien. Deze
conclusies gelden volgens datzelfde onderzoek, aldus een aantal experts,
overigens voor vrijwel alle andere sectorfondsen.
In algemene zin lijkt het er dus op dat effecten van sectorfondsen niet
eenvoudig boven tafel zijn te krijgen. Bij de vraag ‘hoe effectief zijn
fondsen?’, is het van belang te onderkennen dat wij het hier hebben
over de effecten van activiteiten in het kader van scholing en de relatieve
omvang van de fondsen ten opzichte van de gehele scholingsmarkt.
Een gerelateerd probleem in de financiering van scholingsvoorzieningen
is het vraagstuk van het deadweight: de scholing – cursussen, training
enzovoort – die weliswaar gefinancierd wordt, in dit geval via een
individuele leerrekening bekostigd door sectorfondsen, maar die ook
zonder die financiering plaats zou vinden. Veel scholing wordt immers
gedaan om in een behoefte te voorzien. Die behoefte bestaat met of
zonder financiering. De ondersteuning vanuit sectorfondsen kan in die
gevallen gezien worden als een steuntje in de rug, maar niet als bepalend

voor de keuze van bedrijven of werknemers om wel of niet in scholing te
investeren.29
Vanuit dat gezichtspunt dienen sectorfondsen veeleer een ideologisch
principe van gelijkheid – iedereen recht op en mogelijkheden voor
scholing –, dan van direct economisch gewin: meer financiering moet
leiden tot meer scholing.
Het is overigens een misverstand dat individuele en concrete projecten
binnen een fonds niet te evalueren zijn. In ons onderzoek hebben we
daar ook steeds vragen over gesteld. In het algemeen blijkt evaluatie
van projecten vaak tijdrovend en omslachtig te zijn. Een mooi voorbeeld
van een inspanning biedt het artikel in TVOO van juni 2013, waarin de
Fundeon Academie in de bouwnijverheid tegen het licht wordt gehouden.
Het vraagt, zo blijkt hieruit, om veel documentatie om vast te kunnen
stellen of er effect is van de scholingsinspanningen van een fonds. In de
analyse worden de presentielijsten, evaluatieformulieren en -verslagen,
jaarverslagen en observatiekaarten bezien. Waar het om gaat, is deze
gegevens te relateren aan het werkproces van de cursisten. Worden
daardoor andere organisatiedoelstellingen gehaald dan zonder de training
het geval zou zijn? Het blijkt dat een dergelijke academie pas sinds
kort op deze wijze resultaten probeert vast te stellen (Van Kippersluis &
Steenkamer, 2013).
Zien we fondsen als een financieel beleidsinstrument om leven lang
leren te bevorderen, zoals een fiscale maatregel, dan zouden we
scholingsdeelname moeten ‘meten’ en relateren aan activiteiten van
fondsen. Als voorbeeld geven we een reactie van een directeur van een
sectorfonds in een technische branche tijdens een ecbo-conferentie
rond O&O-fondsen.30 Hij reageert op de stelling dat het ‘effect van
fondsen’ niet aangetoond is: “We hebben een tijdje onze regelingen
– individuele leerrekeningen (ILR) – moeten opschorten omdat het budget
op raakte. Alleen al op grond daarvan kan ik zeggen dat de regelingen
effect hebben!” Deze directeur beoordeelde het effect van ‘zijn’ fonds
29 In de bankensector bijvoorbeeld bestaan dergelijke fondsen niet en wordt toch in scholing en loopbanen
geïnvesteerd. Overigens wel in een context van grote ondernemingen. Sinds de bankencrisis vindt ook daar een
reflectie plaats over hoe met loopbanen en deskundigheidsbevordering moet worden omgegaan.
30 27 juni 2011, Utrecht, aanwezig waren vertegenwoordigers van 25 sectorfondsen.
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daarmee in het licht van de ‘bankiers’ doelstelling: geld distribueren ten
behoeve van opleiding in de sector. Maar tegelijkertijd wijst hij er op dat
de evaluatieve vraag naar rendement op vele wijzen kan worden bezien.
Daarbij hoort ook het uit de premieafdracht financieren van voorlichters
en adviseurs die bedrijven op regionaal niveau kosteloos ondersteunen
bij het vinden van de juiste opleidingen of scholing. Ook het ontleden
en hanteerbaar maken van de soms toch complexe routes van het
bedrijfsleven naar het beroepsonderwijs hoort bij deze dienstverlening.

84

Wanneer rendement in termen van feitelijke deelname aan leven lang
leren wordt gezien, moeten we rekening houden met vele bijkomende
factoren. Zo weten we bijvoorbeeld dat bepaalde groepen sowieso vaker
cursussen volgen dan anderen. Denk aan verschillen in opleiding: laag
opgeleiden in Nederland besteden jaarlijks gemiddeld 53 uren aan een
cursus, middelbaar opgeleiden 48 uren en hoog opgeleiden 67 uren
(Borghans, Fouarge & De Grip, 2011). Het is duidelijk dat sectorfondsen
variëren in het gemiddelde opleidingsniveau van de werknemers in
hun sector. Ook zijn de kenmerken van een sector van belang: denk
aan het gemiddelde scholingsniveau van de medewerkers, de leeftijd
van medewerkers, de bedrijfsgrootte, de omzet van de bedrijven en
sectorexterne ontwikkelingen. De omstandigheden zijn nogal ongelijk.
Verschillen in deelname zouden dan niet of minder toe te rekenen zijn
aan de effectiviteit van het sectorfonds, maar aan de samenstelling van de
werknemers en werkgevers, groepen in de te bereiken sector.
De effectiviteit hangt met andere woorden ook af van de doelstelling en
subsidievoorwaarden die de sectoren zelf definiëren. Moet de scholing,
die betaald wordt, bijvoorbeeld aan bepaalde voorwaarden naar inhoud
en leveranciers voldoen? Het ene fonds is daar strikter in dan het andere.
Wisselen de condities per cao-ronde en haken bedrijven af omdat dit te
ingewikkeld wordt? Het meten van de impact van fondsen kan dan ook
gerelateerd worden aan de doelen die fondsen zichzelf, of die de sociale
partners in een sector, stellen. Uiteraard is het bevorderen van deelname
aan (effectieve) scholing ook een doel van een fonds. Worden fondsen
beoordeeld, zoals in Frankrijk, als een institutie gezien dat ervoor zorgt dat

iedereen recht heeft op een bijdrage in scholing, dan moeten we kijken
naar de regelgeving: wordt er niemand buitengesloten?

5.2

De collectieve benadering
Gezien de kritiek op de onduidelijkheid over de effectiviteit van de
fondsen, zou men kunnen stellen dat de fondsen zich in het verleden
misschien te beperkt bezighielden met vraagstukken rond effectiviteit
en doelmatigheid van hun inspanningen. Ook in eerdere studies is
naar voren gebracht dat de doelstellingen op een dusdanig hoog
maatschappelijk niveau liggen, dat het fonds slechts in beperkte
mate invloed hierop kan uitoefenen. Er zijn ook andere factoren die
dit beïnvloeden, zoals de conjunctuur en veranderingen in wet- en
regelgeving (Donker van Heel, Van Helden e.a., 2008).
Deze opvatting is anno 2013 mede te bezien in het licht van de korte en
lange termijn ontwikkelingen van de Nederlandse arbeidsmarkt (Román &
Van den Dungen, 2011). Hierbij staan korte termijnontwikkelingen in het
teken van werkloosheid en crisis, terwijl lange termijnontwikkelingen niet
alleen naar structurele krapte op de arbeidsmarkt door demografische
ontwikkelingen, maar ook aandacht vragen voor de noodzaak van
upgrading van het kwalificatieniveau en de aandacht voor blijvende
ontwikkeling (WRR, 2013).
Over het algemeen zijn de doelstellingen van de fondsen breed
geformuleerd, zonder een duidelijke kwantificering. Een door ons
geïnterviewde fondsdirecteur meldde dat ‘zijn fonds’ in het verleden
wel kwantitatieve doelstellingen formuleerde, maar daar later weer van
afgestapt is omdat ‘het zo weinig zei’. Het is dus niet echt hard te meten
in welke mate het fonds succes heeft. Dat brengt de vraag met zich
mee: als een fonds zich niet hoeft te verantwoorden met kwantitatieve
cijfers naar haar ‘opdrachtgevers’ en kwantitatieve gegevens ook niet kan
gebruiken als stuurinformatie, waarom zou het dan geld investeren in
kwantitatieve monitoring of effectonderzoeken?
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In de collectieve insteek van effectbepaling gaat het bovendien meer om
de besturingscyclus van de fondsen. Deze wordt niet alleen in termen
van kosten en baten vastgesteld, maar ook in termen van agendasetting
en innovatie van beleidsinstrumenten gericht op het bevorderen van een
leerrijk en ontwikkelingsgericht werkklimaat in bedrijven. Het gaat dan
niet meer alleen om het enkelvoudig definiëren van het rendement van
de instrumenten, maar ook om de vraag of de instrumenten toegevoegde
waarde hebben in het gehele repertoire van arbeidsmarktinstrumenten.
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De O&O-fondsen verschillen weliswaar van elkaar, maar staan wel aan
vergelijkbare ontwikkelingen bloot. Het gaat om sectoren met overwegend
MKB-bedrijven met een bescheiden ruimte voor het voeren van eigen
personeelsbeleid. Ook heeft de conjunctuur effect op de budgetten
van de fondsen en heroverwegen de fondsen hun beleidsprioriteiten.
Daarnaast krijgen ze vragen over de effecten van hun beleid, onder
andere vanuit de Tweede Kamer. De directeur van OTIB, een technisch
fonds, formuleerde het in een interview in 2010 zo: “het bestaansrecht
van een fonds ligt heden ten dage niet in het egaliseringsprincipe, maar
in de collectiviteit. Een fonds moet zijn branche ‘voorstuwen in de vaart
der volkeren’. Een fonds is een neutraal orgaan tussen werkgevers en
werknemers. Bedrijven vinden dat idee nog steeds lastig, ze zien niet
direct een revenu van hun afdracht.”

Hoe verschillende fondsen omgaan met de meetbaarheid van hun doelen
OTIB
Dit relatieve grote fonds is ‘beleidsrijk’ in de sector Installatietechniek.
Het fonds ‘bedient’ ruim 10.000 werkgevers en bijna 140.000
werknemers en zet in op vele terreinen. Van alles wat het fonds
onderneemt, zijn kwantitatieve gegevens beschikbaar. Er worden door
het fonds op deze gegevens geen diepere analyses uitgevoerd om te
zien welke aantoonbare effecten de verschillende activiteiten hebben
gehad op ontwikkelingen binnen de branche. Dit is soms ook niet te
verwachten: OTIB investeert bijvoorbeeld in het enthousiasmeren van
basisschoolleerlingen voor Techniek. Resultaten ‘meten’ in termen van
‘het kiezen voor een technisch beroep’ is feitelijk onhaalbaar. Wel zijn alle
eerder geformuleerde doelstellingen in beeld gebracht. Ook is bekeken
of de specifieke meetpunten die bij de doelstellingen horen, bereikt zijn.
Zo is het onmogelijk een directe relatie te leggen tussen de inspanningen
die verricht worden in het kader van voorlichting en daadwerkelijke
‘scholingsbewegingen’. Directe relaties tussen activiteiten en resultaten
blijken lastig meetbaar. In het jaarverslag 2010 meldt OTIB bijvoorbeeld
het doel om het aantal beroepspraktijkvorming-plaatsen (bpv-plaatsen)
op 11.000 te houden. In 2010 zijn er 29 ‘projecten’ uitgevoerd die samen
1.105 plaatsen opleveren. Niet helder blijft onder andere de duurzaamheid
en kwaliteit van die plaatsen, de ontwikkelingen bij de andere 10.000
plaatsen.
CKO
Dit fonds in de AGF-branche werkt aan doelen zoals het bevorderen
van kennis, vakmanschap en een moderne visie op de ontwikkeling
van de ‘versbranche’ om deze vorm te geven en te vernieuwen. Voor
de scholing en opleiding van medewerkers en ondernemers maakt
CKO gebruik van eigen, branchespecifieke cursussen, trainingen en
workshops: de opleidingen van het mbo met een branche-eigen invulling.
Daarnaast ontwikkelt CKO allerlei projecten die bijdragen aan de
kennisontwikkeling van de branche, maar die ook betrekking hebben op
de algehele brancheontwikkeling. Het fonds formuleerde in het verleden
wel kwantitatieve doelstellingen, maar is daar later weer van afgestapt
omdat het zo weinig zei, aldus de directeur. Het fonds houdt zelf dus niet
in aantallen bij in welke mate ze resultaten boekt. Ze worden naar eigen
zeggen geprezen om het meedenken over de toekomst en het helpen van
de ondernemers met nieuwe concepten.
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Het voorgaande kader schetst dat de resultaten van de activiteiten van
de fondsen die meer zijn gericht op het collectief van de sector wel
per maatregel, maar in algemene zin niet of nauwelijks in kwantitatieve
termen zijn te evalueren. Zoals ook eerder al is vastgesteld, gaat
het dan bijvoorbeeld om een ontwikkelde bijscholingsregeling, een
opgebouwd kennisinstituut, een ontwikkeld handboek of ontwikkelde
competentieprofielen (Donker van Heel, Van Helden e.a., 2008). Juist die
resultaten worden door de sector al dan niet bewust ‘geconsumeerd’. Het
argument van de fondsen dat resultaten van hun activiteiten, wat betreft
het behalen van doelen, door het hoge maatschappelijke niveau van die
doelen moeilijk meetbaar zijn, lijkt daarmee aannemelijk.
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De vernieuwingen van de fondsen kunnen veelal gevonden worden in
de versterking van de ontwikkelingsagenda van de arbeidsverhoudingen
en van de leercultuur in de bedrijven. Zoals in hoofdstuk 4 is besproken,
hebben fondsen hun innovatie onder meer gezocht in het aanspreken
van nieuwe doelgroepen, in het omschakelen van aanbodsturing
naar vraagsturing in de werkwijze en in het uitproberen van nieuwe
instrumenten.
Het bevorderen van de leercultuur was ook in de nationale Denktank
Leren en Werken een belangrijk issue. De Amerikaanse hoogleraar James
D. Kirkpatrick beargumenteert in zijn boek Training on Trial (Kirkpatrick
& Kayser Kirkpatrick, 2010) vanuit het perspectief van human resource
development dat formele scholing alleen zin heeft als deze wordt ingebed
in het werkproces en verbonden is aan informele kennisoverdracht
op de werkvloer, voor én na de training. De training moet bevorderen
dat de organisatiedoelstellingen beter worden gerealiseerd. Dat is een
extra argument om de collectieve benadering van de fondsen verder te
bespreken.

5.3

Slotsom
Met enige regelmaat komt de effectiviteit van de fondsen ter sprake. Er
zijn interne evaluatiestudies van bepaalde instrumenten. Die zijn echter
bestemd voor intern gebruik en daarover is relatief weinig bekend. Het
enkele onderzoek dat in een bredere setting wordt uitgevoerd, laat zien
dat een positief effect niet altijd aangetoond kan worden. Effectiviteit of
rendement van ‘de’ fondsen is lastig te beoordelen door: 1) het relatief
kleine aandeel van de fondsen in totale scholing van die werknemers en
2) de grote diversiteit in verschijningsvormen en doelstellingen van de
verschillende fondsen.
Daarom is het belangrijk om een gezamenlijke grond te vinden waarop
fondsen met elkaar vergeleken kunnen worden en op die wijze hun
resultaten te kunnen presenteren, om de groeiende maatschappelijke
roep om verantwoording het hoofd te bieden. We kunnen daarbij ook
constateren dat – kennelijk – niet alle problemen die fondsen willen
aanpakken met het distribueren van gelden zijn op te lossen. Ze hebben
juist betrekking op het aanbieden van een platform of infrastructuur waar
een sector arbeidsmarktontwikkelingen kan evalueren en interventies kan
doen voor vernieuwing. Zo was de directeur van de automobiliteitsbranche
bij een bijeenkomst van het O&O-platform resoluut: “We zijn juist niet van
de instrumenten, maar bevorderen kennisuitwisseling.”31
Of een O&O-fonds meer een scholingsfonds of een ontwikkelingsfonds
wil zijn, is ook dan van belang. Ook dan zullen bedrijven of werknemers
willen verantwoorden waaraan en waarom ze gelden willen besteden.
Met welke maten meten we? Tussen ambities en de werkelijkheid zit
misschien ook wel een kloof waarvan het niet in ieders belang is om
daar lang bij stil te staan.32 Vanuit deze andere opbrengstdefinitie, is
‘good governance’ in termen van agendasetting en proactief sectorbeleid
relevant.33 Inmiddels leidde de discussie omtrent de noodzaak voor een
heldere verantwoording bij verschillende fondsen tot het opzetten van

31 Denk aan de bijdrage van Bea Berndsen, manager O&O-fonds Motorvoertuigen- en tweewielerbranche, in haar
lezing over de arbeidsmarkt 2020, O&O-platform, Culemborg, 22 mei 2013.
32 Een van de lastige punten is de verantwoording naar de ESF-subsidies.
33 Hiermee zijn we in juni 2010 begonnen.

89

bijvoorbeeld interne monitoren en een verbeterde communicatie naar de
achterban. Hier gaan we in het volgende hoofdstuk verder op in.
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Bestuurlijke vernieuwing
en verantwoording

6

De discussie over de toekomst van de fondsen duurt inmiddels bijna tien
jaar, een reden om dit debat van nieuwe zuurstof te voorzien. Aan het slot
van deze studie proberen we eerst de onderzoeksvragen te beantwoorden
en te evalueren welke vernieuwingen plaatsvonden (in paragraaf 6.1).
Ook stellen we twee denkrichtingen voor die anticiperen op de toekomst.
Enerzijds kan het governance-debat versterkt worden, zie paragraaf 6.2.
Anderzijds is er een discussie over het oprekken van de taken van de
fondsen in een steeds flexibelere arbeidsmarkt, zie paragraaf 6.3. We
sluiten af met een onderzoeksagenda voor de toekomst.

6.1

Terugkijken naar eerdere studies
We zijn onze studie gestart met twee bestuurlijke perspectieven op het
vraagstuk van een leven lang leren in Nederland. Enerzijds is er een
landelijke discussie over de noodzaak van scholing en ontwikkeling als
voorwaarde voor economische groei, anderzijds zijn er uiteenlopende
sectorale en branchegebonden oplossingen om de leercultuur in
bedrijven te verbeteren. We denken dat deze twee perspectieven elkaar
tot op heden onvoldoende versterken.
Over de O&O-fondsen bestaan zeer verschillende beelden en
verwachtingen. Wij bespreken in deze studie over sectorfondsen die
werken aan opleiden en ontwikkelen in hun sector. In een eerdere
versie van de O&O-monitor schreven De Mooij en Houtkoop dat het
bestaansrecht van fondsen vaak in het geding komt, omdat er voldoende
alternatieve vormen van financiering zijn: “Inmiddels heeft de praktijk
in diverse branches min of meer aangetoond dat, naar verwachting,
ook zonder de O&O-fondsen er zonder al te veel risico kan worden
geïnvesteerd in de ontwikkeling van het personeel. Het egalisatieprincipe
komt hiermee ter discussie en bepaalde partijen menen zelfs dat de
scholingsfondsen overbodig worden” (De Mooij & Houtkoop, 2005).
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Ook andere auteurs trokken in deze zin conclusies: “De laatste tijd
wordt er in kringen van politici, werkgevers en – in mindere mate – ook
werknemersorganisaties gesproken over het nut van de verplichte heffing
en daarmee de facto over het voortbestaan van O&O-fondsen” (Van den
Berg, Meijers & Sprengers, 2005).
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De Mooij en Houtkoop (2005) concludeerden in hun verslag: ”Er
zijn redenen voor de scholingsfondsen om zich te beraden op hun
toekomstige strategie. Weliswaar zal het vereveningsprincipe de hoofdtaak
blijven, maar de fondsen zullen naar verwachting meer moeten inspelen
op de huidige situatie. Het is een discussie die zich afspeelt binnen een
context waarin vanuit politiek en beleid regelmatig opmerkingen worden
gemaakt over fondsreserves en de mogelijke inzet van de middelen van
fondsen voor verschillende beleidsdoelstellingen. Die discussie dient
gevoerd te worden op basis van betrouwbare cijfers en realistische
inschattingen.”
Sindsdien zijn er twee hoofdargumenten toegevoegd aan de argumentatie;
de Nederlandse arbeidsmarkt staat immers voor een dubbele opgave.
Ten eerste is het nodig een antwoord bedenken op de demografische
opbouw van de beroepsbevolking van vergrijzing en ontgroening. Ten
tweede is het bevorderen van scholing en leren op de werkvloer van
belang, in antwoord op de verandering van de concurrentieverhoudingen
(Commissie-Bakker, 2008). Volgens de Denktank Leren en Werken
is het op sectoraal niveau vaststellen van doelstellingen voor scholing
en ontwikkeling relevant. Dat betekent dat werkgevers en werknemers
een gezamenlijke visie ontwikkelen in het belang van de sector: wat is
voor de bedrijven en de werknemers in de sector van belang? (Gielen,
Woudstra e.a., 2009). In het advies Tijd voor ontwikkeling uit 2009 zegt
de Denktank Leren en Werken dat de leercultuur binnen bedrijven
gestimuleerd moet worden door sociale partners en O&O-fondsen. Het
gaat daarbij om zowel formeel, non-formeel als informeel leren, waarbij de
focus voorlopig moet liggen op het mkb.

In dit slothoofdstuk evalueren we de bijdragen van de fondsen aan het
debat over leven lang leren, beantwoorden we de onderzoeksvragen en
doen we enkele voorstellen voor de toekomst.

6.2

In antwoord op de probleemstelling
In dit onderzoek proberen we de volgende vragen te beantwoorden:
1 Welke doelen worden door O&O-fondsen nagestreefd en welke
activiteiten worden door fondsen ontplooid om die doelen te bereiken?
2 In hoeverre worden de doelen die de fondsen opstellen, ook
gerealiseerd? Op basis van welke criteria worden deze verantwoord?
3 Wat zijn de trends en ontwikkelingen in het functioneren van de O&Ofondsen in vergelijking met de eerdere metingen?
4 Hoe reageren de O&O-fondsen op de economische crisis en welke
bijdrage leveren ze aan het functioneren van de arbeidsmarkt?
Positionering en ambities van de fondsen
Uit onze studie volgt dat de besturen van de verschillende fondsen,
met alle verschillen tussen fondsen, zich bewust zijn van de algemene
opdracht van de fondsen: het beheersen van gelden die binnenkomen
met als doel deelname aan leven lang leren financieel te ondersteunen.
Daarnaast is men zich ook bewust van de unieke positie van sector
fondsen: een mogelijk verzamelpunt van kennis omtrent specifieke
sectorbrede behoeften van investeringen in menselijk kapitaal zoals
instroom en upgraden van medewerkers, up-to-date houden van kennis
enzovoort. Wij constateerden dat fondsen in sommige sectoren actief
inspelen op het bereiken van nieuwe doelgroepen, een initiatief dat direct
aan de economische crisis gerelateerd kan worden. Men anticipeert ook
op de op handen zijnde vergrijzing en toekomstige krappe arbeidsmarkt.
In de vorige studie naar de O&O-fondsen stond dat er een discussie
op gang is gekomen over de doelstellingen van de fondsen. In 2005
bestond het gevoel dat de traditionele vereveningsdoelstelling zou
moeten veranderen, of in ieder geval uitgebreid zou moeten worden
met mogelijke andere doelstellingen. Die discussie werd op dat moment
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zowel extern als intern gevoerd. Intern zouden er voldoende alternatieve
investeringsmiddelen zijn voor scholing. Extern was er de permanente
onderstroom vanuit de politiek en het beleid, die om de zoveel tijd ‘een
claim’ legt op de veronderstelde grote reserves van de fondsen.
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Uit het algemene overzicht van de activiteiten van de fondsen zijn in
vergelijking met de vorige meting van 2005 geen noemenswaardige
verschillen gevonden in de omschrijving van cao-afspraken. Met
betrekking tot de doelstelling van de fondsen leverden onze interviews
en literatuurresearch in vergelijking met de vorige meting ook in grote
lijnen dezelfde inzichten op. De vereveningsdoelstelling van de fondsen
is weliswaar uitgebreid met vele andere doelstellingen, maar men lijkt
binnen elke sector afzonderlijk te zoeken naar een optimale inzet van:
1 de financiële mogelijkheden van een fonds om werknemers aan het
leren te krijgen;
2 de mogelijkheden om als kennismakelaar/ kenniscentrum
sectorspecifieke doelstellingen te agenderen.
De fondsen werken daarmee in algemeen zin – al dan niet impliciet –
aan de bevordering van een leven lang leren. We stellen ook vast dat de
deelname aan postinitiële scholing in Nederland al jaren min of meer
gelijk blijft. In 2009 was er evenwel 1% meer deelname aan postinitieel
onderwijs dan in 2004. De afspraken die in cao’s gemaakt zijn omtrent
scholing, vertoonden weinig veranderingen in vergelijking tot de vorige
meting in 2004. In de crisis wordt er wel langer gestudeerd en ook
worden soms nieuwe doelgroepen bereikt (Buisman & Van Wijk, 2011).
Tegelijkertijd kampen bedrijven met teruglopende budgetten en is de
scholingsinspanning ongelijk verdeeld. Internationaal gezien, ‘scoort’
Nederland wat leven lang leren betreft een top 5-notering, maar blijft toch
flink achter bij de koplopers.34 Het rendement van al deze inspanningen is
ook niet zo duidelijk.

34 Deze internationale rankings over postinitieel onderwijs gaan allemaal uit van scholingsdagen en gelden, niet
zozeer van het rendement van de scholingsinspanningen. Overigens, ook in de internationaal vergelijkende studie
naar innovatie- en concurrentie-index neemt Nederland een top 10 positie in, met de laatste jaren een stijging naar
de vierde positie. ‘Onderwijs’ staat in deze Insead-index echter slechts op een 16e plaats. ‘Menselijk kapitaal en
onderzoek’ slechts op een 23e positie, wat suggereert dat er weinig samenhang bestaat tussen deze dimensies, zie
www.globalinnovationindex.org, access 21 juli 2013.

Financiën
De door het ministerie van SZW geïdentificeerde fondsen met een
O&O-doelstelling zijn actief in kleinere en grotere branches. De fondsen
besteedden in 2009 samen ruim 330 miljoen euro aan onderwijs en
ontwikkeling. Gemiddeld bijna een vijfde van alle bedrijven in Nederland
wist de sectorfondsen als subsidiebron te vinden. Dit varieerde echter
sterk per sector: in de Bouwnijverheid was het 64% van de bedrijven,
in de sector Zorg & welzijn slechts 2%. Hoewel in eerdere metingen van
de O&O-monitor nog bleek dat vooral de grotere bedrijven de weg naar
de sectorfondsen wisten te nemen, bleek in het huidige onderzoek het
verschil tussen grote en kleine bedrijven niet zo groot. Grotere bedrijven
zagen in 2009 Europese subsidies wel veel vaker als subsidiebron dan
kleine bedrijven. De vijftig grotere fondsen hadden in 2009 samen meer
dan 540 miljoen euro reserve. Dit bedrag bleek relatief scheef verdeeld:
de twee grootste fondsen – beiden in de Bouwsector – hadden samen
40% van de totale reserves.
Net zoals in de vorige meting van het Max Goote Kenniscentrum al
bleek, zijn ook nu de financiële reserves verder geslonken. In de periode
2006-2009 teert men in op de reserves. Bovendien geeft men meer uit:
fondsen gaven in 2009 ruim 571 miljoen euro uit en ontvingen ‘slechts‘
461 miljoen euro. Een negatief verschil van 110 miljoen euro. De fondsen
gaven vooral extra uit aan onderwijs en ontwikkeling. In vergelijking
met drie jaar eerder werd daar in 2009 bijna twee keer zoveel euro aan
uitgegeven: 336 miljoen euro. In 2010 is deze trend doorgezet. We
mogen daarmee concluderen dat de sectorfondsen meer geld zijn gaan
investeren in leven lang leren.
Overige doelstellingen
De afspraken die het meest genoemd worden, zijn de scholingsafspraken
rond de loonsuppletie van de beroepsbegeleidende leerweg, persoonlijke
ontwikkelingsplannen, vergoeding van trainingsverlof, vergoeding
van examenverlof, vergoeding van EVC-trajecten, doelgroepen en de
participatie van werknemers aan vakbond gerelateerde activiteiten. Ook
hier geldt dat sectorfondsen niet over één kam te scheren zijn. Kleinere
fondsen lijken eerder met de administratieve of beheersfunctie bezig te
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zijn – het distribueren van geld –, terwijl grotere fondsen meer ruimte
hebben om bezig te zijn met beleidsvraagstukken en positionering van de
sector en de werkgeversfunctie.
Sectorfondsen dienen ook als toegangspoort tot ESF-gelden. Het gebruik
van die gelden is gebonden aan strenge regels die het fonds uitvoert.
Het is niet uitgesloten dat het bestaansrecht van sommige fondsen
voornamelijk in deze functie ligt. 29 fondsen betalen een bijdrage in
de kosten (deels) uit ESF-financiering. Vooral fondsen uit de sectoren
Handel, Transport, Publieke dienstverlening en Overige dienstverlening
maken gebruik van ESF-financiering. Er is ook een andere kant van de
medaille: lang niet altijd is duidelijk hoe deze gelden besteed worden.35
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Het werkingsgebied van de fondsen betreft toch vooral de eigen
sector. Het is geld van werkgevers en werknemers en de sectorale
bondsbestuurders gaan over de aanwending van de middelen. In
dit licht worden thema’s als intersectorale mobiliteit ook beoordeeld.
Trainingen die gebruikt kunnen worden voor intersectorale mobiliteit,
worden positiever bezien indien de eigen sector ‘er ook wat aan heeft’.
Intersectorale samenwerking lijkt meer voor de hand te liggen als ook
mobiliteit tussen aanpalende branches/sectoren bestaat.
De effectiviteit van de fondsen
Met enige regelmaat komt de effectiviteit van fondsen ter sprake. Over
dit thema is relatief weinig bekend. De studies die zijn uitgevoerd, laten
zien dat een positief effect niet zonder meer aangetoond kan worden.
Bestaande onderzoeken kunnen geen statistisch positief verband vinden
tussen scholingsdeelname en het ‘aanwezig zijn’ van een fonds. Fondsen
zelf redeneren soms andersom: ‘als het geld besteed is, wordt het dus
gebruikt en zijn wij effectief’. Of dit echt een groei in scholingsdeelname
teweeg brengt, is echter nog de vraag. We hebben immers te maken met
een zogenaamd deadweight effect: scholing wordt toch aangegaan, met
of zonder sectorfonds. Wanneer het doel gelijkheid in het recht om deel
te nemen aan leven lang leren is, dan concluderen wij dat dit doel wel is
35 Zie het kritische artikel van Ariane Kleijwegt, Stapelen van subsidies was lang lucratieve handelswaar, 21 juli
2012.

gehaald, zij het niet door de fondsen zelf. In alle gerelateerde cao’s staat
een afspraak omtrent scholing die op enige wijze door fondsen financieel
wordt ondersteund. In dit kader is de algemeen verbindend verklaring een
belangrijke voorwaarde voor de scholingsvoorziening.
Het rendement op het gebied van scholing in een sector/branche blijkt
vervolgens moeilijk te bepalen door het relatief kleine aandeel van de
fondsen in de totale scholing van die werknemers. Deze doelstellingen
moeten ook worden gezien in het licht van de doelen die fondsen zelf en
hun bestuurders voor ogen hebben.
Bezien vanuit een collectief bestuurlijke perspectief blijkt dat de
doelstellingen van de fondsen zeer uiteen lopen en vaak op een dergelijk
abstractieniveau zijn geformuleerd dat effectmetingen moeilijk zijn.
Wanneer het doel is ‘het geld dat jaarlijks binnenkomt, volledig besteden
aan opleiding en ontwikkeling’, dan kan wel worden gesteld dat het doel
bereikt wordt. Er wordt immers meer besteed dan wat binnenkomt.
Fondsen gaan verschillend om met de vraag om beter inzicht in de
resultaten. Een van de door ons geïnterviewde fondsen monitort elke
van zijn inspanningen en meet zo het bereiken van deeldoelen. Of dat
bijdraagt aan de ‘hogere’ doelen, blijft echter in het midden. Een ander
fonds werkt in het geheel niet met kwantitatieve doelstellingen en gaat af
op kwalitatieve feedback. Weer een ander fonds ziet als enige doelstelling
het volledig gebruiken van de geïnde gelden ten bate van scholing, in
welke vorm dan ook, zonder zich bezig te houden met het nut en de
kwaliteit van die scholing.
Een mogelijke vergelijking van het rendement van verschillende fondsen
moet derhalve met voorzichtigheid worden benaderd. Uitkomsten van
effectstudies die uitgevoerd worden binnen enkele sectoren – zoals in
deze studie zijn beschreven – en waaruit blijkt dat effecten van fondsen
niet aangetoond kunnen worden, worden vanuit andere sectoren dan ook
steevast begroet met ‘die sectoren zijn niet met de onze te vergelijken,
dus, die uitkomsten zijn niet op ons van toepassing’. De maatschappelijke
roep om een betere verantwoording kan echter beter niet genegeerd
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worden. Het is daarom te verwachten dat een common ground moet
worden gevonden waarop fondsen vergelijkbaar worden met elkaar. Op
die wijze kunnen resultaten inzichtelijk gemaakt worden.
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De fondsen en hun antwoord op de economische crisis
Sinds 2008 is er sprake van sterke versobering van de openbare financiën
als gevolg van de economische neergang in Nederland.36 Tegelijk wordt
het beroep dat de overheid doet op private partijen om een antwoord te
vinden op de sociaaleconomische crisis groter. Er zijn meer en andere
vormen van investeringen nodig. De O&O-fondsen probeerden op
verschillende manieren nieuwe doelgroepen aan te spreken en nieuwe
instrumenten in te zetten, zoals in hoofdstuk 4 is besproken. Sommige
van deze nieuwe voorzieningen zijn in termen van hun financiële
bijdrage zodanig succesvol geweest, dat ze de financiële balans in de
fondsen in gevaar brachten, zoals PTT bij OOM. Ook is duidelijk dat de
fondsen bijdroegen aan initiatieven voor het versterken van intersectorale
mobiliteit. Al kan men van mening verschillen hoe substantieel die
bijdrage soms is.
Duidelijk is dat de sociale partners een dergelijke vernieuwingsagenda
steunen, al wordt die door werknemers en werkgevers anders
beargumenteerd. In de achterban van de vakbeweging riep het pensioen
akkoord van 2011 veel vragen op. Er was een sterke interne stroom van
activistische vakbondsbestuurders, die zich onvoldoende herkenden in de
lijn van collectief overleg. Tegelijkertijd zagen andere bestuurders in dat
men een nieuw sociaal akkoord wilde sluiten om een verdere activering
van het sociaaleconomisch stelsel te bevorderen. In ieder geval door de
voorman van FNV-Bondgenoten die al in 2010 pleitte voor een breed
sociaal akkoord. De werkgevers volgden aanvankelijk een andere agenda,
een van het propageren van marktwerking. Echter bij het aantreden van
het kabinet-Rutte II is men steun gaan geven aan een herwaardering van
het bestuurlijk overleg in Den Haag. Zo is de werkgeversvereniging AWVN
bepaalde vormen van flexibilisering van de arbeid gaan veroordelen
36 Een vergelijkbare discussie speelt in Europa, zie het debat in 2013 bij de Observatoire Social Européen in
Brussel, waar twee gedistingeerde wetenschappers – Maurizio Ferrera uit Milaan en Jean Claude Barbier van
Sarbonne – een volstrekt tegengestelde analyse gaven van de staat van de Europese sociale politiek. De eerste
concludeerde mistroostig het failliet van het sociale beleid, de tweede stelde dat op het nationaal niveau wel degelijk
veel te sturen is.

en spraken werkgeversvoorlieden zich direct na het aantreden van het
kabinet-Rutte II uit voor het sluiten van een omvangrijk sociaal akkoord.37
Een van de overwegingen die sterk wordt benadrukt in het sociaal
akkoord, is de institutionele positie van de sociale partners in de ‘sociale
infrastructuur’ van het arbeidsmarktbeleid. Dit argument wordt door
sommige fondsbestuurders en uitvoerend directeuren ook gehanteerd.
Zij wijzen erop dat fondsen ook kunnen opereren als een sectorale
denktank en aldus een infrastructuur kunnen bieden voor vernieuwing.
Dit argument is tevens een overweging voor investeringen in onderzoek
en ontwikkeling: een collectieve voorziening ten bate van het totaal.
Dat argument geldt ook sterk voor de fondsen in de publieke sector,
die de kwaliteit van de arbeidsverhoudingen, aspecten als welzijn
en veiligheid op het werk en de innovatie van arbeidsmarktbeleid
agenderen. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar van-werk-tot-werkarrangementen.
Al deze vernieuwingen binnen de fondsen zijn echter relatief onzichtbaar
gebleven. Ze spelen zich veel te veel af achter de schermen. Het is dan
ook noodzakelijk de discussie over de toekomst van de fondsen die
inmiddels bijna tien jaar duurt, van nieuwe argumentatie te voorzien.
De fondsbesturen moeten zich zowel verantwoorden naar de eigen
achterban, als naar de buitenwereld. We constateren dat de fondsen
proberen ‘te leren door te proberen’, maar dat de gerealiseerde
vernieuwingen vaak in de buitenwereld niet bekend zijn. Zo is het
mobiliteitsprogramma in de Grafimedia, dat het sociaal akkoord haalde,
daarbuiten maar nauwelijks besproken. Tegelijkertijd staat het fonds in
de Grafimedia voor de taak zich als het ware opnieuw uit te vinden, om
in te spelen op de Creatieve industrie waar een dergelijke ondersteunend
arrangement niet bestaat.
In het licht van al deze veranderingen, is een andere vorm van
verantwoording en legitimering noodzakelijk geworden. Gedacht kan
worden aan het hanteren van een vorm van onderlinge vergelijking
37 Zie AWVN, september 2012: denk aan de bijdrage van Niek-Jan van Kesteren op de werkconferentie bij de
ABU op 26 november 2012. Voor een beschouwing zie ook de inleiding van het themanummer Tijdschrift voor
Arbeidsvraagstukken, zomer 2013.
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(ontwikkelingsgerichte benchmarking) om de inzet en het rendement
van de fondsen te beoordelen en te kunnen legitimeren in de discussie
met zowel de politiek en de samenleving, als te verantwoorden naar de
eigen achterban.38 Om beleid te kunnen voeren, moet er in een branche
of sector een gedeelde visie ontwikkeld worden over het belang van
kennisontwikkeling. Ook dienen empirische gegevens en vormen van
resultaatbepaling over succesvolle vernieuwingen beschikbaar te komen.
Zo is het denkbaar dat de fondsen zich onderling vergelijken op basis
van enkele relatief eenvoudige parameters, teneinde hun inspanningen
beter te kunnen waarderen. Wat is bijvoorbeeld het door de inspanningen
van het fonds bereikte aandeel hoger of lager opgeleide werknemers, het
aandeel bereikte jongeren of ouderen werknemers, of het aandeel grote
of kleinere of meer of minder innovatieve bedrijven? Welke investeringen
gaan daarmee gepaard en met welke opbrengsten? Ook denkbaar is het
aandacht te hebben voor de vergelijking van de samenwerking tussen
onderwijs en bedrijfsleven en de ontwikkeling van het leerproces van
leerlingen en werkenden in de beroepskolom.
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Dergelijke data zijn noodzakelijk voor een fonds om beleid te maken
en eigen feedback te organiseren. Dat bevordert visieontwikkeling.
Het inzetten van een dergelijke strategische vernieuwing – het maken
van keuzes – leidt daarna tot het vraagstuk van bestuurlijke innovatie:
exploratie. Ook kan imitatie – exploitatie – ontstaan: het ene fonds
bedenkt iets, een ander fonds kan dat overnemen of uitwerken.39
Aan het slot van deze publicatie stellen we nog twee denkrichtingen
voor die anticiperen op de toekomst. Eerst beargumenteren we dat de
verantwoording van de fondsen versterkt moet worden. Daarna gaan we
in op het oprekken van de taken van de fondsen in een steeds flexibelere
arbeidsmarkt. Het is van belang deze vernieuwingen veel meer in de
publieke ruimte te bespreken. Daarover gaat de volgende paragraaf.

38
39

Een beneficial constraint in de woorden van Streeck (1998).
Naar analogie van de beroemde metafoor van James March, ‘exploration and exploitation’ (1991).

6.3

Verantwoording en experimenteel bestuur: de governance van de
fondsen
We denken dat de O&O-fondsen nog wat te winnen hebben op het gebied
van ‘good governance’. Good governance verwijst naar omgangregels van
personen in organisaties die verantwoordelijkheid dragen voor bestuur
en uitvoering en daarmee van de realisatie van de doelstellingen in een
organisatie. De legitimiteit heeft een input- en een outputkant (Scharpf,
1970; 1999), die we hier toepassen op het functioneren van de fondsen:
• Input-legitimiteit: als de partijen die besluiten nemen ook zorgvuldig
zijn gekozen, dan is het resultaat democratisch: governance for
the people. In het kort komt dit beginsel in dit geval neer op het
principe dat bestuurders en de directie van de fondsen bij hun
strategische afwegingen en middelentoewijzing voor projecten de
goede beslissingen nemen, omdat ze vanwege hun bestuurlijke en
leidinggevende kwaliteiten benoemd zijn.
• Output-legitimiteit: als de resultaten van beslissingen acceptabel
zijn in de ogen van de achterban, dan is het resultaat democratisch:
governance by the people. In het kort komt dit beginsel neer op het
idee dat de afnemers van de fondsen – werkgevers en werknemers
– het vruchtgebruik ervan beoordelen en waarderen. Zij worden in
de mogelijkheid gesteld de resultaten van de inspanningen van de
fondsen vast te stellen in termen van effectiviteit en doelmatigheid.
Deze discussie staat niet op zichzelf. Good governance is een
internationaal gehanteerd instrument van horizontale en verticale
verantwoording. In het geval van de O&O-fondsen is het een instrument
in een min of meer experimentele bestuurssetting. Hierin worden door
de fondsen steeds strategische antwoorden en vormen van bestuurlijke
vernieuwingen gezocht op arbeidsmarktvraagstukken die zich in
de diverse branches en sectoren voordoen. Deze noodzaak bestaat
terwijl de vergelijkbaarheid van de parameters in deze branches en
sectoren niet altijd gegeven is. In de ene sector zijn er nu eenmaal
meer kleine bedrijven, in de andere sector meer grote bedrijven. Ook
verschilt bijvoorbeeld het opleidingsniveau of de mate van internationale
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openheid in de wereldhandel tussen branches. Toch weet men zich voor
vergelijkbare principes gesteld van verantwoording en legitimiteit.
Voorbeelden van benchmarking en andere vormen van good governance
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De ontwikkeling van publiek-private samenwerking op het terrein van beroepsonderwijs en
bedrijfsleven (zoals hier bij het bestuur van de O&O-fondsen) is pas sinds kort in ontwikkeling. In
een uitvoerig empirisch overzicht over co-makership tussen onderwijs en bedrijfsleven hebben
Smulders e.a. (2012) gewezen op de noodzaak de aandacht voor de ‘regie op de samenwerking’
van actoren (waar ligt het initiatief van actoren, waar de bestuurlijke en inhoudelijke
verantwoordelijkheid?) enerzijds, te scheiden van de aandacht voor de ‘regie op het leerproces’
(hoe en waar wordt wat geleerd door leerlingen of werkenden?) anderzijds. Deze inzichten uit de
literatuur zijn direct relevant voor een nadere analyse van de O&O-fondsen. Daarbij kan geput
worden uit de volgende voorbeelden uit het terrein van de Europese integratie, industriepolitiek,
vernieuwing van de sociale zekerheid, en co-makership, die hier beknopt wordt samengenomen:
• De Open methode van coördinatie (OMC): Europese lidstaten vergelijken zichzelf op bepaalde
parameters op bepaalde beleidsterreinen en leggen verantwoording af over hun beleidskeuzes
ten aanzien van hun hervormingsagenda. Dat doen ze bijvoorbeeld op het gebied van de
arbeidsmarkt, de pensioenen, het sociaal stelsel en de energiepolitiek. Overeenkomst met
de studie naar de O&O-fondsen is dat deze leerstrategie op uiteenlopende beleidsterreinen
(Europa), respectievelijk sectoren (O&O-fondsen) wordt doorgezet. Zie bijvoorbeeld Sabel en
Zeitlin (2010) voor een overzicht.
• Learning by monitoring: als economische condities steeds veranderen, zoals in deze studie,
zijn analyse-instrumenten nodig, die oog hebben op de dynamische relatie tussen factoren die
de economische ontwikkeling bepalen en de uitkomst daarvan. Relevant daarbij is het niveau
van analyse: het gedrag van individuen bepaalt de uitkomst op macroniveau. De theoretische
onderbouwing hiervan werd oorspronkelijk uitgewerkt voor de kwaliteit in de Japanse autoindustrie: deze wordt bepaald op de werkvloer. Waar gaat het goed op die werkvloer en waar
niet? De antwoorden hierop bepalen vervolgens het beleid van de top van de auto-industrie en
de daarmee samenhangende industriepolitiek. Zie Sabel (1994) voor deze discussie.
• Parallelle innovatie is een voor deze discussie relevant begrip dat verwijst naar het gelijktijdig
veranderen van beleidsdoelstellingen op nationaal niveau in relatie met die op uitvoerings
niveau. Een voorbeeld is de vernieuwing van sociale zekerheid in Nederland, waarbij de
samenwerking tussen UWV en gemeentelijke sociale dienst wordt gevoed met inzichten uit de
vergelijking van de Werkpleinen. Dergelijke voorbeelden worden besproken in Van Gestel e.a.
(2010), Van der Meer & Roes (2012) en Van Gestel e.a. (2013).
• Een techniek die wordt gebruikt bij good governance, is de sectorvergelijking of benchmarking.
Bijvoorbeeld in de Benchmark MBO van de MBO Raad worden onderwijsinstellingen met
elkaar vergeleken op een aantal parameters, zoals het studierendement, de bekostiging, en de
aansluiting op de arbeidsmarkt. De betekenis van dergelijke instrumenten is vooral het stellen
van de vraag waarom sommige actoren (bijvoorbeeld scholen) op deze parameters een hogere
of lagere score bereiken (zie voor een inhoudelijke bespreking bijvoorbeeld Van Esch e.a
(2011) en Neuvel & Van der Meer (in voorbereiding).

Het is (naar Hendriks, Brandsen e.a., 2008; Hendriks, 2010) mogelijk
criteria van goed bestuur te formuleren die theoretisch zijn geënt en
toepasbaar zijn op de fondsen. Het betreft de volgende vier punten, die
allemaal van belang zijn, maar waarvan vooral de laatste twee argumenten
hier het meest in het oog springen:
• Het gaat om spelregels en omgangsvormen die stelselmatig,
systematisch en bij wijze van ‘goed gebruik’ worden ingezet. Het gaat
om geïnstitutionaliseerde wijzen van opereren.
• Het gaat om een balans van goed bestuur én goed toezicht,
organiserend én controlerend vermogen, macht en tegenmacht in
het openbaar bestuur. Het gaat om geïnstitutionaliseerde checks and
balances in het bestuurlijk klimaat.
• Het gaat om een evenwichtige en verantwoorde omgang van publieke
organisaties met en binnen publieke domeinen. Het gaat om gepast
handelen, handelen dat past binnen de context waarin het gesitueerd
is.
• Het gaat om het combineren van effectiviteit én legitimiteit in het
publieke domein. Het gaat om een publieke sector die zaken uit
handen laat komen én daar ook de handen voor op elkaar weet te
krijgen.
Uit onze studie blijkt dat de O&O-fondsen nieuwe vormen van legitimiteit
uitproberen. De kenmerken van de fondsen zijn te vatten in het volgende
rijtje van kenmerken die we in deze studie empirisch aantroffen. We
sommen deze kenmerken hier op, waarbij de eerste zeven min of meer
vanzelfsprekend zijn en de laatste twee op basis van onze studie worden
toegevoegd. De fondsen zijn:
1 Vermogensbeheerder, ze beheren substantiële middelen.
2 Verkeersagent, ze bepalen als het erop aan komt welke vormen van
subsidie wel of niet worden toegekend, en daarmee welke doelgroepen
al dan niet worden begunstigd.
3 Verwijsbaak, ze geven informatie door en verwijzen naar opleidings
instituten en arbeidsmarktorganen.
4 Vakmanschapbevorderaar, een verantwoordelijkheid in brede zin die
het meest tot uiting komt in de steun aan vakopleidingen.
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5 Voorzieningen verstrekkend, de fondsen leveren collectieve
voorzieningen op het terrein van leren en werken.
6 Vraaggestuurd, dit geldt niet voor alle fondsen, maar er is een overgang
merkbaar van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd werken in opdracht
van het veld. Het kost soms tijd en vraagt om experimenteerruimte,
zoals blijkt uit het voorbeeld van de bakkers in hoofdstuk 4.
7 Visieontwikkelaar, de fondsen verkennen trends op de arbeidsmarkt en
brengen de toekomst van de werkgelegenheid in een branche in kaart
en proberen daarop een strategisch antwoord te formuleren.
Minder duidelijk is hun rol in de publieke verantwoording van hun
activiteiten. Er zijn uiteraard jaarverslagen en accountantsrapportages
beschikbaar, maar de verantwoording in vergelijkende zin kan sterk
verbeterd worden. Deze fondsen kunnen ons inziens meer doen aan:
1 Verantwoording: zij kunnen meer doen om de achterban te bereiken,
zowel ex ante, voorafgaand aan de beleidsvoering, als ex post in de
verantwoording na afloop.
2 Vergelijkbaarheid: de fondsen zijn unieke organisaties die opereren
in verschillende branches, maar ze zijn in hun doelstellingen en
activiteiten wel vergelijkbaar. Ze kunnen bijvoorbeeld bezien hoeveel
bedrijven of werkenden actief gebruik maken van het fonds, welk
percentage van de loonsom naar het fonds gaat, wat het rendement
is van de geleverde inspanningen en of de bedrijven of werknemers
daarmee tevreden zijn.
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6.4

Opnieuw uitvinden van de fondsen of oprekken van het systeem?
In deze publicatie beargumenteerden we dat de sectorfondsen een
belangrijke en onderbelichte functie vervullen in de besturing van
de arbeidsmarkt. We denken dat de effectiviteit van de fondsen kan
worden vergroot door de werking ervan beter te verantwoorden in het
publieke debat en de fondsen meer gezamenlijk te laten optrekken door
succesvolle werkwijzen en verbeteringen van arbeidsmarktbeleid en
personeelsinzet te delen.

Aan het einde van deze publicatie kunnen we er daarnaast echter
niet omheen dat op de arbeidsmarkt steeds meer variatie ontstaat
in contractvarianten tussen werkgevers en medewerkers. Het aantal
zelfstandigen zonder personeel is bijvoorbeeld sterk gegroeid.40 Zoals ook
wordt beargumenteerd in Een nieuw Dutch design voor flexibel én zeker
werk (Wilthagen e.a., 2012) is de toegang tot scholing, de pensioenen
of de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ongelijk verdeeld tussen
personen in vaste dienst en flexwerkers. Dat betekent dat moet worden
beargumenteerd hoe nieuwe doelgroepen toegang kunnen krijgen tot
de collectieve voorzieningen. Kunnen we de activiteiten van de fondsen
oprekken naar zelfstandigen, nieuwe intreders en flexwerkers? Of moet de
overheid voor deze groepen juist nieuwe voorzieningen treffen?
De casus van STOOF en het voorbeeld van het bevorderen van
intersectorale mobiliteit in deze publicatie raken hieraan. Ze ondersteunen
het argument dat het stelsel van de O&O-fondsen voor deze groepen
onvoldoende goed werkt. Anders gezegd: niet een leven lang leren
domineert de sectoragenda, maar het kanaliseren van cao-afspraken
in de sectorale infrastructuur. Hier kan tegen worden ingebracht dat er
in de verschillende fondsen ook initiatieven zijn die tegemoet komen
aan de vragen van doelgroepen. Denk aan de discussie over promotie
van vakmanschap in Techniektalent.nu. Deze discussie moet nu breed
worden doorgezet.
Er zijn in de gedachtevorming twee leidende alternatieven: ten eerste kan
worden gedacht aan het verbreden van de reikwijdte van de bestaande
fondsen voor nieuwe doelgroepen, inclusief flexwerkers en zelfstandigen
die in een bepaalde sector werkzaam zijn. De laatste groep is op de
arbeidsmarkt in omvang sterk gegroeid tot ongeveer 1 miljoen personen,
er moet worden nagedacht hoe deze werkenden door een bijdrage aan
het fonds ook van de inspanningen van het fonds kunnen profiteren.
Ten tweede is het mogelijk op nationaal niveau alternatieve
voorzieningen voor deze en andere doelgroepen in te stellen. Het idee
van de vorming van een Nationaal scholingsfonds is vrij prominent
40

Zie bijvoorbeeld het themanummer van Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2013 (2).
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in de gedachtenvorming. Er zijn inmiddels verschillende studies
over trekkingsrechten voor scholing en opleiding beschikbaar. Denk
aan vouchersystemen en belastingvoordelen, al dan niet met een
inkomensdrempel enzovoort.41 Tegelijkertijd is een dergelijke voorziening
voor de belastingbetaler mogelijk nogal prijzig en mogelijk ook wel
fraudegevoelig, als we kijken naar het misbruik van ESF-subsidies en
het oneigenlijke gebruik van de Wet vermindering afdracht. In hoofdstuk
3 wezen we op een andere denkbare variant, het IJslandse fonds voor
laaggeschoolden, dat misschien verder in de discussie kan worden
betrokken. Dat betekent dat vooral een landelijke voorziening wordt
getroffen gericht op scholing en ontwikkeling voor de onderkant van de
arbeidsmarkt.
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6.5

Een nadere onderzoeksagenda
Deze studie genereert nieuwe kleine en grote vragen, die niet alleen in
termen van onderzoek maar ook in termen van beleidsontwikkeling van
een antwoord kunnen worden voorzien. We denken aan de volgende
punten, die om een nadere beschouwing vragen:
1 In welke mate dragen de O&O-fondsen bij aan de ontwikkeling van
leeromgevingen waarin beroepsonderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk
werken aan innovatieve opleidingsprogramma’s, die gericht zijn
op in- en doorstroom? Hiertoe gaven we in deze studie enkele
voorbeelden. De titel is er zelfs van afgeleid: kunnen de fondsen
in plaats van pepernoten strooien, geïntegreerde leerprogramma’s,
oftewel spekkoek, maken? Dit is in ieder geval de nieuwe ambitie van
het A&O-fonds in de Metalelektro, waar de contouren voor de meest
vergaande vorm van afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven zijn
aangetroffen. Eerder in dit hoofdstuk formuleerden we daarvoor een
onderzoeksagenda. Deze is gericht op verbetering van de werking van
de fondsen in een gezamenlijke ontwikkelingsagenda van scholen en

41 Zie bijvoorbeeld Baarsma & Theeuwes, 2010; Wilthagen e.a., 2012; en enkele van de deelstudies van de
Denktank Leren en Werken.

bedrijven die onderlinge vergelijking van resultaten op juist dat terrein
mogelijk maakt.
2 Op basis van welke bestuursvormen kan de sectorale agenda, waarvan
de O&O-fondsen in de bouw, de metaal of de landbouw onderdeel
zijn, worden verbonden aan die van de regionale ontwikkeling?
Welke beleidsagenda’s levert dat op, en welke vormen van samen
werking kunnen daarbij worden ontwikkeld tussen scholen en
bedrijven, eventueel met ondersteuning van lokale overheden en
onderzoeksinstellingen? Aan het eind van hoofdstuk 4 hebben we
daar enkele voorbeelden van gesignaleerd, het is de moeite waard te
analyseren onder welke voorwaarden regionale en sectorale innovatie
tot stand komt.42
3 Wat is de betekenis van de O&O-fondsen voor de bestrijding
van de (jeugd)werkloosheid, dan wel voor de verbetering van de
werkgelegenheid?
4 Wat zijn de maatschappelijke baten en kosten van nieuwe vormen van
financial engineering, het strategisch inzetten van publieke en private
middelen om de werkgelegenheid te bevorderen en de werkloosheid
tegen te gaan?
5 Dragen deze arbeidsmarktinstituties bij aan het leggen van een
verbinding tussen de ontwikkelingen aan de bovenkant en de
onderkant van de arbeidsmarkt? Op welke manier kan de toegang van
deze collectieve voorzieningen voor alle groepen op de arbeidsmarkt
worden gegarandeerd? En is dat ook wenselijk?

42

Zie Van den Toren e.a., in druk.
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Bijlage:
Branches en bijbehorende fondsen waarvan
websites zijn onderzocht

Branche

Fonds

Afbouw en onderhoud

O&O fonds Afbouw en onderhoud

Afbouwbedrijf

O&O fonds Afbouwbedrijf

Agrarische sector

STOSAS, Stichting Opleiding en Scholing
Agrarische Sector

Agrarische sector

STIVOS, Stichting Ondersteuning
Voorlichting,vorming en scholing Landbouw

Agrarische sector en groenbedrijven

Colland

Audiovisuele handel

Stichting ABC, Audiovisueel Branche

Bakkersbedrijf

Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

Bandenbranche

Fonds Collectieve Belangen Banden- en
Wielenbranche

Bedrijfsverzorgingsdiensten

Colland

Bloemendetailhandel

St. Sociaal Fonds Gevestigde Bloemendetailhandel

Bos en Natuur

Colland

Bouwbedrijf

TBB, O&O-fonds Bouwbedrijf

Bouwbedrijf

Scholingsfonds Bouwbedrijf

Bouwmaterialenhandel

Fonds Collectieve Belangen Handel in
Bouwmaterialen

Brood en banket

Samenwerkende Sociale fondsen Brood en Banket

Carrosseriebedrijf

OOC, St. O&O-fonds Carrosseriebedrijven

Confectie-industrie

OOC, O&O-fonds Confectie Industrie

Contractcatering

Stichting Opleidingen Contractcatering

Dakbedekking

O&O-fonds voor de Bitumineuze en Kunstof
Dakbedekking/Dakbedekkingsbranche

Detailhandel

Stichting Opleidingsfonds HBD (SOH)

Detailhandel AGF

St. Sociaal Fonds Detailhandel AGF

Dierhouderij

Colland

Doe-het-zelfbranche

St. Sociaal Fonds Doe-het-zelfbranche

Drogisterijbranche

Sociaal Fonds Drogisterijbranche

Elektronische Detailhandel

O&O-fonds Elektrotechnische Detailhandel, OFEDdetailhandel
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Branche

Fonds

Energie- en nutsbedrijven

O&O Enb, Energie- en Nutsbedrijven

Financiële dienstverlening

Stichting Sectorfonds Financiële Dienstverlening

Gemaksvoedingsindustrie

SFG, St. Sociaal Fonds Gemaksvoedingsindustrie

Glastuinbouw

Colland

Goud- en Zilvernijverheid

OOGZ, O&O-fonds Goud- en Zilvernijverheid

Grafimedia

Rekening Opleiding en Arbeidsmarkt Reprografie,
waarschijnlijk uitgevoerd door Stichting A&O-fonds
Grafimedia

Grafimedia

Stichting A&O-fonds Grafimedia

Groenvoerdrogerijen

Colland

Groothandel

Opleidingsfonds Groothandel SOG

Groothandel AGF

AGF, groothandelsfonds, Groothandelsfonds
Aardappelen, Groente en Fruit

Groothandel levensmiddelen

Fonds Collectieve belangen groothandel
levensmiddelen en/of zoetwaren/ snoep

Horeca

SFH, St. Sociaal Fonds voor het Horecabedrijf

Houthandel

Fonds voor Onderzoek, Opleiding en
Arbeidsverhoudingen Houthandel (WESP)

Houtverwerkende industrie

Sociaal Fonds Houtverwerkende Industrie

Hoveniersbedrijf

Colland

ICT

Centrum Arbeidsmarktvraagstukken Informatie en
Communicatie Technologie (CAICT)

Isolatiebedrijf

OOI, O&O fonds voor Isolatiebedrijven

Jachtbouw (Hiswa)

HISWA, Sociaal fonds Hout- en kunststoffen
Jachtbouw & ondersteunende Activiteiten
Waterrecreatie

Kaaspakhuisbedrijf

Fonds Kollektieve Belangen Partikuliere
Kaaspakhuisbedrijf

Kappersbedrijf

St. Sociaal Fonds voor O&O in Kappersbedrijf

Kartonnage en verpakkingsbedrijf

Kabeflex, O&O- fonds Kartonnage- en Flexibel
verpakkingsbedrijf

Koeltechniek

SKO, Stichting Koeltechnisch Onderwijs

Landbouw

Colland

Landbouwwerktuigen-exploiterende
ondernemingen

Colland

Branche

Fonds

Levensmiddelenindustrie

SOL, Stichting Opleidingsfonds
Levensmiddelenindustrie

Melk- en zuiveldetailhandel

St. Sociaal Fonds Melk- en
Zuiveldetailhandelbedrijf

Metaalbewerking

OOM, O&O-fonds Metaalbewerkingsbedrijf

Metalelektro

Stichting A&O, Arbeidsmarkt en opl.in Metalelektro

Meubelindustrie

SSWM, St. Scholing en werkgelegenheid Meubel

Mode- en sportdetailhandel

St. Sociaal Fonds Mode- en sportdetailhandel

Mortel

Stichting Sociaal Fonds Mortel- en
Morteltransportondernemingen, SFM (SSFMMS)

Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven

OOMT, O&O-fonds Motorvoertuigen- en
Tweewielerbedrijven

Natuursteen

St. Sociaal Fonds Natuursteenbedrijf

Open teelt

Colland

Parketvloerenbranche

Stichting Sociaal Fonds Parket

Pluimvee

OFP, Fonds Collectieve Belangen voor de
Pluimveeverwerkende Industrie

Procesindustrie

OVP, Opleidingsfonds Vakopleiding Procesindustrie

Rundveeverbetering

Colland

Samenwerkende detailhandel

St. Sociaal Fonds Samenwerkende Branches
Detailhandel

Scheepsonderdelen

O&A SZS, Scheepsbenodigheden, Zeilmakers en
Scheepstuigers

Schilders- en onderhoudsbedrijf

O&O-fonds Schilders en Onderhoudsbedrijf

Schoendetailhandel

St. Sociaal Fonds Schoendetailhandel

Schoenherstellers

St. Sociaal Fonds O&O Schoenherstellersbedrijf

Slagersbedrijf

SOVVB, St. Opleidingsfonds Vleesbewerkende en
-verwerkende bedrijven

Speelgoedbranche

St. Sociaal fonds Gemengde Branche en
Speelgoedbranche

Tandtechniek

St. Algemeen Sociaal fonds voor de Tandtechniek

Tankstationbranche

OFT, Opleidingsfonds Tankstationbranche

Taxibedrijf

Sociaal Fonds Taxivervoer, SFT

Technische groothandel

Fonds Kollektieve Belangen Technische
Groothandel
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Branche

Fonds

Technische Installatiebedrijven

OTIB, O&O-fonds Technische Installatie bedrijven

Textielgroothandel

Fonds Kollektieve Belangen Textielgoederen en
Aanverwante Artikelen

Textielindustrie

O&O-fonds Textielindustrie

Timmerindustrie

SSWT, Scholings- en werkgelegenheidsfonds
Timmerindustrie

Tuincentrumbranche

St. Sociaal Fonds Tuincentrumbranche

Tuinzaadbedrijven

Colland

Varkensverbetering

Colland

Verblijfsrecreatie

Stichting Sociaal Fonds Verblijfsrecreatie, SFV

Videodetailhandel

Sociaal Fonds Videodetailhandel, SFV

Vlakglasbranche

STOOV, St. O&O-fonds voor de vlakglasbranche

Vleesgroothandel

SOV, Stichting Opleidingsfonds voor de
Vleessector, dit fonds is in ruste!

Vleeswarenindustrie

FCBVW, Fonds Collectieve Belangen
Vleeswarenindustrie

Waterbedrijven

Stichting Wateropleidingen

Waterbouw

SOOW, O&O-fonds Waterbouw

Wonen

St. Sociaal Fonds Wonen

Zoetwarenindustrie:
chocoladeverwerking

Sociaal Fonds voor de Zoetwarenindustrie:
chocoladeverwerking

Zoetwarenindustrie: suikerverwerking

Sociaal Fonds voor de Zoetwarenindustrie:
suikerverwerking

Gebruikte afkortingen

A&O-fondsen
Arbeidsmarkt- en opleidingsfondsen
Bbl		
Beroepsbegeleidende leerweg
BOP		Bedrijfsontwikkelingsplan
Bpv		Beroepspraktijkvorming
Cao		
Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS		
Centraal Bureau voor de Statistiek
DUO		
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ecbo		
Expertisecentrum Beroepsonderwijs
EGF		
European Globalisation Fund
ESF		
Europees Sociaal Fonds
EU		
Europese Unie
Evc		
Erkennen van verworven competenties
Hbo		
Hoger beroepsonderwijs
HR		
Human resources
ILR		
Individuele leerrekening
Lbo		
Lager beroepsonderwijs
Mbo		
Middelbaar beroepsonderwijs
MGK		
Max Goote Kenniscentrum voor beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie
MKB		
Midden- en kleinbedrijf
O&O-fonds		
Opleidings- en ontwikkelingsfonds
OCW		
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
OTIB		
Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch
InstallatieBedrijf
P&O		
Personeel en organisatie
POP		
Persoonlijk ontwikkelingsplan
PTT		
Persoonlijke trainingstoelage
Roc		
Regionaal opleidingencentrum
RWI		
Raad voor Werk en Inkomen
SER		
Sociaal-Economische Raad
SFU		
Stichting Fonds van de Uitzendbranche
STAF 		
Stichting Arbo Flexbranche
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STOOF		
Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche
SUWI 		
Wet structuur uitvoering werk en inkomen
SZW		
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TiB		
Toptechniek in Bedrijf
Vmbo 		
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VUT		
Vervroegde uittreding
WEB		
Wet educatie en beroepsonderwijs
WVA		
Wet vermindering afdracht loonbelasting
WW		Werkloosheidswet
Zzp’er		
Zelfstandige zonder personeel
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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.

ecbo

Postbus 1585 | 5200 BP ’s-Hertogenbosch
www.ecbo.nl

Sectorfondsen voor opleiding
en ontwikkeling: van
pepernoten naar spekkoek
Vierde meting van de Monitor O&O-fondsen

Sectorfondsen voor opleiding en ontwikkeling: van pepernoten naar spekkoek

In tijden van economische crisis wordt het belang van een leven lang leren nog
meer dan anders onderkend. Juist dan is om- en bijscholing voor een verdere
upgrading van de beroepsbevolking essentieel.
Doel is immers in te kunnen springen op de vervangingsvraag van de arbeidsmarkt
en de internationale concurrentieverhoudingen het hoofd te kunnen bieden. Hoe
dient deze om- en bijscholing vorm te worden gegeven? Wat is hierbij de rol van
sectorfondsen, wat zijn hun doelen en wat is hun impact? Hoe kunnen fondsen aan
de veranderende uitdagingen het hoofd bieden? In deze studie, de vierde meting
van de zogenaamde ‘Monitor O&O-fondsen’, gaan wij in op deze vragen.
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