
In de onderstaande tabel is de waarde van de publiek-private samenwerking zij-instroom in techniek vanuit perspectieven van ondernemers, 

overheden en onderwijs weergegeven. 

Perspectieven

Wat is de 
waardepropositie?

Voor wie wordt  
waarde gecreëerd?

Hoe wordt waarde 
gecreëerd?

Hoe wordt dit 
gefinancierd?

• Samenwerken op gedeelde 
belangen waardoor 1+1=3 

• Oplossen kwalitatief en 
kwantitatief personeels-
tekort door:
- Instroom mbo
- Zij-instroom
- Zittend personeel

• Inzicht in gemeen schap-
pelijke belangen en 
mogelijkheden via 
regionaal netwerk van 
bedrijven, overheden en 
onderwijs instellingen

• Ervaring opdoen met intern 
opleiden van personeel

• MVO en binding met regio

• Participerende bedrijven
• Personeel van deelnemen-

de bedrijven
• Bedrijven in regio; 

- Uitstraling
- Beschikbaarheid goed 

opgeleid personeel
• Mobiliteit werknemers in 

regio en branche; meer 
ontwikkel- en doorgroei-
mogelijkheden

• Bedrijfsleven heeft 
afstemming over gedeelde 
problematiek

• Onderwijs en bedrijfsleven 
geven samen invulling aan 
co-creatie van Leven Lang 
Ontwikkelen

• Coöperatie zoekt overleg 
met belanghebbenden 
en financiers

• Bedrijven spannen zich 
in voor opleiden van 
personeel

• Bedrijven begeleiden kandi-
daten (inzet in natura)

• Bedrijven betalen (soms 
via scholingsfonds) het 
scholingstraject van de 
kandidaat

• Bedrijven betalen mee in 
RIF aanvraag

• Mensen activeren door het 
bieden van werk. Dit geeft 
bestaanszekerheid, zodat 
mensen regie terugnemen 
over eigen leven 

• Minder uitkeringen
• Beter geschoolde 

beroepsbevolking
• Afstemming tussen vraag 

en aanbod op regionale 
arbeidsmarkt

• Duurzame plaatsing 
door betere match en 
begeleiding

• Beleidsvorming in 
afstemming met veld 

• Betrokkenheid in lerend 
netwerk draagt bij aan 
holistische aanpak vanuit 
gemeente

• Burgers
- Uitkeringsgerechtigden
- Beroepsbevolking
- Studenten

• Zowel participerende 
bedrijven als niet-partici-
perende bedrijven kunnen 
beschikken over beter 
geschoolde beroeps-
bevolking

• Regionaal bedrijfsleven 
• Regionale economie 
• Regionale arbeidsmarkt
• Ontschotting tussen 

gemeentelijke beleids-
domeinen en UWV

• Regionale onderwijs-
instellingen

• Door inzicht inspelen op 
regionale arbeidsmarkt-
problematiek

• Actieve rol in regionale 
arbeidsmarktproblematiek

• Netwerkvorming
• Betrokkenheid bij regionaal 

scholingsvraagstuk
• Inzet landelijke en regionale 

subsidies voor maatwerk-
traject van werving, 
matching, scholing en 
begeleiding

• Bijdrage stakeholders 
coördineren voor inzet 
op maatwerk traject van 
werving, matching, scholing 
en begeleiding

• Landelijke overheid 
bekostigt RIF 

• Gemeente betaalt 
startsubsidie voor PPS

• Gemeente zet beschikbare 
doelgroep- en traject-
financiering in

• Gemeente maakt gebruik 
van regelingen als 
Perspectief op Werk, Werk 
met behoud van uitkering

• Gemeente zet waar 
mogelijk dienst 
maatschappelijke 
ondersteuning in voor 
randvoorwaarden 
(kinderopvang, reiskosten)

• Vraagarticulatie, beter 
inzicht in behoeften van de 
arbeidsmarkt voor scholing 

• Toegang tot minder 
gangbare doelgroepen als 
zij-instromers en zittend 
personeel

• Inspelen op groei van 
volwassenonderwijs

• Uitbreiding netwerk met 
bedrijven en overheid

• Studenten worden praktijk 
nabij opgeleid

• Zij-instromers en zittend 
personeel ontvangen 
maatwerk scholing

• Docenten zijn nauwer 
betrokken bij de ontwikke-
lingen in de branche

• Scholen organiseren 
praktijk nabij onderwijs in 
nauwe afstemming met 
bedrijven

• Scholen bieden maatwerk 
scholingstrajecten aan voor 
zij-instromers

• Scholen betalen mee in 
RIF aanvraag

• Scholen zetten OCW- 
middelen voor 
onderwijsvernieuwing in

• Scholen krijgen reguliere 
financiering van OCW bij 
het volgen van BBL-traject
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