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De arbeidsmarkt is in beweging en vraagt om een wendbare en weerbare beroepsbevolking en 
wendbare en weerbare bedrijven. Economische ontwikkeling is voor een belangrijk deel 
afhankelijk	van	de	kwaliteit	van	het	beschikbare	personeel.	Bedrijven	vestigen	zich	dáár	waar	
talent	is.	Daarvoor	moeten	we	talenten	van	iedereen	benutten	en	ontwikkelen:	van	werk-
nemers,	zelfstandigen,	werkzoekenden	én	internationals.	In	de	eerste	plaats	omdat	de	
kwalificatie-eisen	van	personeel	aan	het	veranderen	zijn,	in	de	tweede	plaats	omdat	de	vergrij-
zing	leidt	tot	een	kleinere	en	oudere	beroepsbevolking	die	tot	op	late	leeftijd	inzetbaar	moet	
blijven.
  
Het kabinet ziet het Leven Lang Ontwikkelen dan ook als belangrijk onderdeel van het 
economisch-	en	arbeidsmarktbeleid	van	de	toekomst.	In	het	Noorden	delen	we	deze	ambitie.	

In	Noord-Nederland	investeren	verschillende	partijen	nu	al	in	een	Leven	Lang	Ontwikkelen.	
Dat is echter nog niet genoeg. Er zijn grote groepen die niet deelnemen aan vormen van 
scholing en training. En bestaande vormen van scholing zijn nog onvoldoende voor iedereen 
toegankelijk	omdat	zij	zijn	georganiseerd	binnen	specifieke	sectoren	of	specifieke	
doelgroepen.	Daarom	hebben	opleidingsfondsen,	brancheorganisaties,	sociale	partners	en	
overheden in Groningen, Fryslân en Drenthe in de zomer van 2019 met elkaar afgesproken om 
samen het Leven Lang Ontwikkelen in de regio te versterken. Zij doen dit vanuit de overtuiging 
dat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van alle inwoners én bedrijven. 
De	Scholingsalliantie	Noord.

Dat	is	een	behoorlijke	uitdaging.	Uit	onderzoek	van	de	SER	Noord-Nederland	weten	we	dat	de	
gestelde	eisen	aan	álle	medewerkers	de	komende	decennia	veranderen.	De	coronacrisis	zorgt	
daarnaast voor forse uitdagingen op heel korte termijn. De werkgelegenheid neemt in zijn 
geheel af, waarbij de ontwikkeling per sector en zelfs binnen sectoren enorm verschillend zijn. 
Dat	vraagt	nu	al	om	een	aanpak	waarin	werknemers	worden	om-	en	bijgeschoold	en	waarbij	
scholings-	en	ontwikkelingsmaatregelen	worden	genomen	die	sectoren	overstijgen.

1. 
Waarom een Scholingsalliantie?
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Waar staan wij voor?
Met	de	Scholingsalliantie	Noord	dragen	we	bij	aan	een	Leven	Lang	Ontwikkelen	in	Noord-
Nederland	met	als	doel: 

1. De leercultuur van bedrijven te versterken
	 Bedrijven	besteden	meer	aandacht	aan	de	scholing	van	hun	huidige	en	toekomstige		
 personeel en zorgen ervoor dat scholing en ontwikkeling integrale onderdelen van  
 het bedrijfsbeleid zijn;
2. De leercultuur bij werknemers, zelfstandigen, werkzoekenden en internationals te  
 versterken 
 Zij nemen vaker deel aan vormen van scholing die hen helpt om hun    
	 huidige	en	toekomstige	positie	op	de	arbeidsmarkt	te	versterken;
3. Scholing toegankelijker en transities gemakkelijker te maken
	 Het	wordt	voor	inwoners	in	het	Noorden	gemakkelijker	om	(met	behulp	van	scholing)		
 stappen te maken op de arbeidsmarkt: van school naar werk, van werk naar werk,  
 van sector naar sector en van werkloosheid naar werk.
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2. 
Wat is de Scholingsalliantie?
De	Scholingsalliantie	Noord	is	een	publiek-privaat	samenwerkingsverband	tussen	opleidings-
fondsen,	brancheorganisaties,	sociale	partners	en	overheden	in	de	regio	die	zich	gezamenlijk	
inspannen voor een beroepsbevolking die zich een leven lang ontwikkelt. Zij delen kennis, 
ervaring	en	activiteiten	en	informeren	elkaars	doelgroepen	en	bedrijven	over	hun	gezamenlijke	
mogelijkheden	tot	scholing,	ontwikkeling	en	bekostiging	en	dragen	op	deze	manier	bij	aan	een	
integrale	Noordelijke	scholingsaanpak.	

2.1. De kracht van de Scholingsalliantie Noord
De	kracht	van	de	Scholingsalliantie	Noord	is	dat	alle	partijen	zich	verbinden	aan	het	
gezamenlijke	doel	om	een	Leven	Lang	Ontwikkelen	in	het	Noorden	te	versterken	én	dat	zij	zich	
verbinden	aan	de	afspraak	dat	gezamenlijk	te	doen.	De	deelnemers	aan	de	Scholingsalliantie	
Noord: 

 •	 Delen	informatie	over	scholing	en	voeren	gezamenlijk	acties	om	scholing	te		
	 	 stimule	ren;
 •	 Bundelen	hun	expertise	over	de	arbeidsmarkt,	de	ontwikkelingen	binnen	
	 	 sectoren	en	bedrijven	en	over	(methodieken	van)	scholing	en	ontwikkeling		
  van verschillende groepen en binnen verschillende sectoren;
 •	 Zoeken	samen	naar	oplossingen	wanneer	bedrijven	of	werknemers	en	werk-	
	 	 zoekenden	(vanwege	beperkingen	in	de	regelgeving)	noodzakelijke	scholing		
  niet kunnen volgen;
 •	 Benutten	elkaars	infrastructuur	en	achterbannen	en	ondersteunen	elkaar			
  wanneer vragen snel toenemen of complexer worden;
 •	 Voeren	gezamenlijk	campagne	om	de	leercultuur	en	concrete	scholingsdeel-	
	 	 name	te	stimuleren	en	faciliteren;
 •	 Stemmen	budgetten	op	elkaar	af	en	verwerven	gezamenlijk	aanvullende
  middelen;
 •	 Lobbyen	voor	een	regionale	integrale	(dus	sectoronafhankelijke)	aanpak	en		
  voor een regionale inzet van beschikbare subsidies en scholingsmiddelen.
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2.2. De uitgangspunten
De	samenwerking	binnen	de	Scholingsalliantie	Noord	gebeurt	op	basis	van	de	volgende	uitgangs-
punten: >>>

1

2

3

4

Alle	partijen	doen	mee:	scholing	is	een	gezamenlijke	verantwoordelijkheid van 
alle bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen en voor alle doelgroepen 
(werknemers,	zelfstandigen,	werkzoekenden	en	internationals)

Wij	verkopen	nooit	‘nee’:	wij	hebben	altijd	een	antwoord	wanneer	een	bedrijf	
of	individu	een	vraag	heeft	over	scholing.	Schotten	tussen	regelingen,
doelgroepen en sectoren vormen geen belemmering

Wij bouwen voort op een fundament: we beginnen met wat we al hebben

Scholing en advies vindt plaats op basis van maatwerk en wederkerigheid
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3. 
Wat wil de Scholingsalliantie 
bereiken?
Het	doel	van	de	Scholingsalliantie	is	de	leercultuur	bij	bedrijven	én	bij	werknemers	en	werk-
zoekenden	te	versterken,	(scholings-)	activiteiten	in	het	kader	van	het	Leven	Lang
Ontwikkelen	te	stimuleren	en	de	uitvoering	ervan	te	faciliteren.	Daarbij	maken	we	een	
onderscheid tussen de doelen op de korte termijn en de doelen op de langere termijn.

Op korte termijn bijdragen aan: Op langere termijn bijdragen aan:

1. Het verzachten van de gevolgen  
 van de  coronacrisis 

2.	 De	versterking	van	de	leercul-	
 tuur van bedrijven in de regio 

3.	 De	versterking	van	de	leer-
	 cultuur	van	werkenden	en	werk-	
 zoekenden in de regio 

4.	 De	uitvoering	van	(scholings-)		
	 activiteiten	in	het	kader	van	een		
 Leven Lang Ontwikkelen en het  
 vinden van een antwoord op   
 de vergrijzing van de arbeids  
 markt 

1.	 Het	(samen	met	de	onderwijs-
	 instellingen)	versterken	van		 	
	 de	structuur	van	de	arbeids-	 	
	 markt	en	de	aansluiting	tussen		
 vraag en aanbod: van werk naar  
 werk, van sector naar sector,   
 van werkloosheid naar werk en  
 van school naar werk

2.	 900.000	Noorderlingen	die		 	
 werken en zich een Leven Lang  
 Ontwikkelen
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Op korte termijn gaat het om de versterking van de leercultuur en de uitvoering van 
scholing. Daar zijn sinds kort het bestrijden van de gevolgen van de coronacrisis aan toege-
voegd. Deze leiden er immers toe dat binnen een aantal sectoren de vraag sterk afneemt en 
binnen	andere	juist	groeit.	Gezamenlijke	(scholings-)	oplossingen	voor	de	transitie	naar
andere sectoren en oplossingen voor het behoud van talent voor sectoren die op termijn 
weer	gaan	groeien,	passen	naadloos	in	de	doelen	van	de	Scholingsalliantie	Noord.	

Op de langere termijn spelen vooral technologische ontwikkelingen, de veranderende 
kwalificatie-eisen	aan	medewerkers	en	de	veranderingen	in	de	aard	en	samenstelling	van	de	
beroepsbevolking	een	belangrijke	rol.		Verbeteringen	in	de	aansluiting	tussen	onderwijs	en	
arbeidsmarkt maken daar onderdeel van uit.
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4. 
Wat gaat de Scholingsalliantie doen?

Als	het	gaat	om	het	stimuleren	van	Leven	Lang	Ontwikkelen,	barst	het	al	van	de	activiteiten	in	
Noord-Nederland.	Veel	van	deze	activiteiten	blijken	niet	of	nog	onvoldoende	op	elkaar	
afgestemd. Een gevolg daarvan is dat werknemers, zelfstandigen, werkzoekenden, 
internationals	en	werkgevers onvoldoende op de hoogte zijn van wat allemaal gebeurt. 
Scholingsalliantie	Noord	wil	daarin	verandering	brengen.	Want	bij	de	vele	partijen	betrokken	bij	
de	Alliantie	leeft	het	besef	dat	‘meer	van	hetzelfde’	onvoldoende	zal	helpen	om	het	tij	te	keren.
 
De	Scholingsalliantie	Noord	is	de	paraplu	boven	het	netwerk	van	de	bestaande	“loketten”	
waarin	reguliere	activiteiten	van	afzonderlijke	partijen	worden	verbonden	en	aangevuld	met	
activiteiten	die	ervoor	zorgen	dat	alle	werkenden,	werkzoekenden,	internationals	en	
bedrijven voor hun opleidingsvragen hier terecht kunnen. Dus ook de mensen die nu geen 
toegang	hebben	tot	bestaande	“loketten”.	

Op	de	volgende	pagina	zetten	we	op	een	rij	hoe	deze	“paraplu”	over	alle	afzonderlijke	
organisaties	en	activiteiten	eruitziet.
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1. voor iedereen inzichtelijk is
Samen zorgen we daarom voor:
 • één gezamenlijk portaal waar alle vormen van scholing zichtbaar zijn  
	 	 en	van	waaruit	de	koppeling	wordt	gemaakt	met	de	informatie	van	de		
	 	 afzonderlijke	partijen;
	 •	 informatie-	en	kennisuitwisseling	tussen	de	partijen	van	de	
	 	 Scholingsalliantie	Noord;

2. voor iedereen toegankelijk is
Samen zorgen we er daarom voor dat:
	 •	 als	we	een	vorm	van	scholing,	training	of	advies	passend,	een	werk-
  gever of inwoner hier ook gebruik van kan maken;
	 •	 werkgevers	en	inwoners	geen	“last”	hebben	van	achterliggende	
	 	 regelingen	en	financiering;
 • we zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande regelingen en 
	 	 financiering.	Waar	deze	niet	voldoende	zijn,	voegen	we	andere	
	 	 (publieke)	middelen	toe;
 

4.1. Zorgen voor een inzichtelijk en toegankelijk scholingsaanbod
Er	wordt	door	de	verschillende	partijen	binnen	de	Scholingsalliantie	Noord	al	scholing	aangeboden	
en	bedrijven	worden	al	gestimuleerd	om	aandacht	te	besteden	aan	een	Leven	Lang	Ontwikkelen.	
Dat aanbod beperkt zich echter vaak tot één sector of één doelgroep, waar ook andere groepen of 
sectoren hier baat bij kunnen hebben. Bijvoorbeeld omdat zij de stap naar een ander beroep of een 
andere	sector	willen	maken.	In	de	Scholingsalliantie	Noord	zorgen	we	er	daarom	voor	dat	het	
bestaande aanbod aan scholing en/of methodieken en/of kennis:

>>>
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Corona-aanpak
De coronacrisis leidt tot een sterk oplopende 
werkloosheid. Die gaat mogelijk gepaard met 
overschotten	in	(delen	van)	de	ene	en	tekorten	
in	(delen	van)	de	andere	sector.	Deze	situatie	
vraagt bij uitstek om een wendbare en weerbare 
beroepsbevolking die zijn/haar kennis en 
expertise	op	peil	houdt	en	versterkt	en	die	in	
staat is om de beweging naar andere banen 
of	sectoren	te	maken.	Tegelijkertijd	weten	we	
uit de vorige crisis dat scholingsinvesteringen 
vooral	ten	goede	komen	aan	zittend	(en	vast)	
personeel. Dat betekent dat we het risico lopen 
dat	flexibele	arbeidskrachten	en	ZZP-ers	
achter opraken. 

Dat	is	niet	alleen	slecht	voor	hun	positie,	maar	
ook	voor	bedrijven	die	op	termijn	(weer)	een	
beroep op hen moeten doen.

De	Scholingsalliantie	Noord	is	dus	bij	uitstek	het	
platform	om	gezamenlijk	maatregelen	te	nemen	
om voor alle doelgroepen te investeren in een 
leven lang ontwikkelen. Dat betekent het 
opstellen van plannen, het verwerven van 
middelen	en	het	benutten	van	bestaande	
infrastructuur	(bedrijven,	scholen,	opleidings-
instituten,	leerwerkorganisaties)	om	dit	voor	
elkaar te krijgen.

4.2. Zorgen voor gezamenlijke inspanningen om de leercultuur te versterken
Het	versterken	van	de	leercultuur	van	(met	name	MKB-)	bedrijven	en	verschillende	groepen	
werknemers	vraagt	om	extra	inspanningen.	Die	zijn	voor	een	belangrijk	deel	onafhankelijk	van	
sectoren,	branches	en	bedrijven.	Dat	betekent	dat	we	ons	gezamenlijk	inzetten	voor	activiteiten	
die	die	leercultuur	tot	stand	brengen.	Dat	kan	gaan	om	concrete	activiteiten	zoals	een	marke-
tingcampagne	of	het	bieden	van	ondersteuning,	bijvoorbeeld	gekoppeld	aan	de	inzet	van	speci-
fieke	subsidies.	Het	kan	ook	gaan	om	de	ontwikkeling	van	kennis	en	methodes	die	bedrijven	en	
mensen	stimuleren	hier	aandacht	aan	te	besteden.

4.3.  Uitvoeren van gezamenlijke projecten
Knelpunten	op	de	arbeidsmarkt	beperken	zich	meestal	niet	tot	één	sector	of	één	doelgroep.	
Daar waar zich vraagstukken op het gebied van scholing en ontwikkeling voordoen die 
sector-	en	doelgroepoverstijgend	zijn,	voert	de	Scholingsalliantie	Noord	gezamenlijk
projecten	uit.	Op	korte	termijn	is	de	uitvoering	van	een	gezamenlijke	corona-aanpak	hiervan	
een voorbeeld.
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4.4. Gezamenlijk aanvragen van subsidies
Op dit moment stelt het Rijk middelen beschikbaar voor bedrijven om te investeren in de leer-
cultuur	en	een	leerrijke	werkomgeving,	een	voorbeeld	hiervan	is	SLIM.	Deze	subsidie	kan	
worden aangevraagd door individuele bedrijven of door samenwerkingsverbanden.
Als	Scholingsalliantie	Noord	vormen	we	een	dergelijk	samenwerkingsverband	met	als	doel	die	
leercultuur	te	versterken.	Dat	betekent	dat	we	waar	mogelijk	aanvragen	voor	SLIM	of	vergelijk-
bare subsidies vanuit het Rijk ondersteunen om ervoor te zorgen dat we een groter deel van 
onze	bedrijven	en	medewerkers	met	activiteiten	om	de	wendbaarheid	en	weerbaarheid	van	
hun medewerkers én hun bedrijf te vergroten. 

4.5. Gezamenlijke lobby voor het ontschotten van middelen
Het Rijk stelt voortdurend middelen beschikbaar om arbeidsmarktvraagstukken op te lossen. 
Die maatregelen zijn echter vaak verdeeld in sectoren of doelgroepen. Wij blijven in gesprek 
met het Rijk om te proberen die middelen regionaal ter beschikking te stellen zodat wij deze 
sector-	en	doelgroepoverstijgend	kunnen	inzetten.	
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Bijlagen

Bijlage 1. Organisatiestructuur
In	onze	aanpak	sluiten	we	zoveel	mogelijk	aan	bij	bestaande	structuren	en	activiteiten.	
Bestaande	activiteiten	blijven	dus	bij	de	huidige	“eigenaren”.	De	organisatiestructuur	is	zo	
licht als mogelijk en staat ten dienste van de doelen die we samen willen bereiken.

De Kerngroep
De	Kerngroep	is	een	afspiegeling	van	de	verschillende	werkvelden	van	de	netwerkpartners.	
Zij	fungeert	als	dagelijks	bestuur,	waarbij	zij	mandaat	krijgt	om	acties	uit	te	voeren	en	
opdrachten te verlenen. De leden van de kerngroep houden hier nauw contact en 
afstemming	over	met	hun	“eigen”	achterban.	Zij	hebben	slagkracht	en	doorzettingskracht.	

De	taken	van	de	Kerngroep	zijn:	
·	 Het	bepalen	en	bewaken	van	de	doelen	en	de	actieagenda;	
· Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de netwerkpartners; 
·	 Stelt	de	gerelateerde	jaarplannen,	begrotingen	en	jaarrekeningen	vast
·	 Het	nemen	van	initiatief	wanneer	doelen	van	de	Scholingsalliantie	onvoldoende	
	 gerealiseerd	(dreigen	te)	worden;	
·	 Fungeren	als	ambassadeur	van	de	Scholingsalliantie;	

In	de	kerngroep	zitten	vertegenwoordigers	vanuit	alle	publiek-private	geledingen,	die	
deelnemen	aan	de	Scholingsalliantie.	Er	wordt	gestreeft	naar	een	evenredige	vertegenwoor-
diging.

In	de	kerngroep	zijn	in	ieder	geval	personen	vertegenwoordigd	uit:	
•	 Eén	van	de	O&O-fondsen	
• Eén vanuit de brancheverenigingen 
•	 De	sociale	partners	(één	van	de	werkgevers	en	één	van	de	werknemers)	
• Eén vanuit de drie arbeidsmarktregio’s 
• Eén vanuit UWV
• Eén vanuit de drie noordelijke provincies
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Regievoerder

Kerngroep

Werkgroepen

Breed overleg

Regiegroep	Scholingsalliantie	Noord	
(RSN)

Programmamanager

Werkgroepen

Kerngroep

Breed overleg
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Breed stakeholdersoverleg 
De	stakeholders	komen	3-4	keer	per	jaar	bij	elkaar	in	het	Breed	Overleg.	Die	overleggen
worden voorbereid en ondersteund door de programmamanager en het kernteam. 
De deelnemers werken volgens het uitgangspunt van binding en draagvlak met de eigen 
achterban. 

Het breed overleg:
·	 Is	verantwoordelijk	voor	het	inhoudelijk	formuleren	van	de	strategische	beleidslijnen		
	 van	de	Scholingsalliantie	Noord	en	de	verbinding	en	borging	naar	gebruikers	en	
 achterbannen, neemt daarbij het grotere geheel van de keten in ogenschouw. Legt dit  
 ter besluitvorming voor aan de regiegroep.
·	 Is	bevoegd	initiatieven	te	nemen	om	onderwerpen	verder	uit	te	diepen	en	daarbij		
	 vragen	om	tijdelijke	werkgroepen	in	te	stellen.
·	 Neemt	een	actieve	rol	in	het	ondersteunen	van	de	Scholingsalliantie	Noord	in	het		
 mobiliseren van de stakeholders en bij het inrichten en werkend krijgen van 
 commissies, werkgroepen en projecten.
·	 Adviseert	het	kerngroep	over	de	uitwerking	van	de	planvorming	(per	standaard)	en		
 de afstemming met gebruikers en belanghebbenden. 

De Regiegroep Scholingsalliantie Noord (RSN)
De	taak	van	de	RSN	is	om	uitvoering	van	de	noordelijke	strategie	en	doelen	en	de	gemaakte	
afspraken	binnen	de	Scholingsalliantie	Noord	te	bewaken	en	zo	nodig	bij	te	sturen.	Hiervoor	
wordt	een	actie-agenda	opgesteld.	Daarbij	zijn	de	stakeholders	zelf	verantwoordelijk	voor	de	
uitwerking van de maatregelen. 

De	RSN	heeft	als	kern	de	bestuurlijke	vertegenwoordigers	van	de	noordelijke	arbeidsmarkt-
regio’s	en	provincies.	Daarnaast	hebben	zitting	vertegenwoordigers	van	het	bedrijfsleven	en	
sociale	partners.	Leden	hebben	mandaat	vanuit	hun	achterban.	De	voorzitter	wordt	
gezamenlijk	benoemd.	Hij/zij	wordt	voor	een	periode	van	twee	jaren	aangesteld.	De	RSN	
komt	twee	keer	per	jaar	bijeen.	In	onderling	overleg	kan	de	vergaderfrequentie	worden	
aangepast. 
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Bijlage 2: Randvoorwaarden op orde
De	partners	de	Scholingsalliantie	staan	samen	voor	het	doel	de	leercultuur	in	Noord-Nederland	te	
verbeteren.	Naast	het	bieden	van	ondersteuning	aan	bedrijven,	werkenden,	werkzoekenden	en	
internationals	gaat	het	om	het	“organiserend	vermogen”.	Om	dat	goed	te	kunnen	doen,	moet	er	
een	aantal	zaken	op	orde	zijn	of	op	orde	worden	gebracht.	Hieronder	zetten	we	op	een	rij	welke	
dat zijn en wat we daarvoor gaan doen. 

(1) Kruisbestuiving: Betere samenwerking en meer samenhang 
De	inventarisatie	van	de	bestaande	activiteiten	laat	zien	dat	er	al	veel	gebeurt	in	
Noord-Nederland.	Elk	actie	en	project	kent	zijn	eigen	(project)organisatie	en	
financiering.	Mogelijk	valt	er	winst	te	behalen	door	activiteiten	samen	te	voegen,	op	
elkaar	af	te	stemmen,	of	zelfs	niet	meer	uit	te	voeren	(dubbelingen,	weinig	opbreng-
sten).	We	gaan	met	elkaar	de	lijst	met	activiteiten	bespreken	en	afspraken	maken	over	
het realiseren van meer samenhang tussen doelen, inzet en resultaten. 

(2) Een doelmatige infrastructuur voor Leven Lang Ontwikkelen in Noord-Nederland 
Naast	de	activiteiten	brengen	we	ook	de	gehele	noordelijke	infrastructuur	voor	Leven	
Lang	Ontwikkelen	(privaat	en	publiek)	in	beeld.	Daarbij	stellen	we	ons	de	vraag	of	
huidige	infrastructuur	voldoet	(effectief	en	efficiënt	is)	en	voor	de	komende	jaren	de	
meest geschikte is. De leidende vraag daarbij is: hoe kunnen we onze noordelijke
infrastructuur	versterken	zodat	we	onze	ambitie	voor	voldoende	gekwalificeerd	perso-
neel het beste kunnen realiseren? 
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(3) Financiële middelen in kaart brengen 
De	Scholingsalliantie	heeft	geen	eigen	budget.	Alle	partners	zetten	eigen	middelen	of	
subsidies in ter dekking van de kosten. De ‘eigenaren’ van deze middelen bepalen veel-
al	per	activiteit,	project	of	voorziening	de	inzet	en	bijdrage.	Wij	stellen	een	gezamen-
lijke	begroting	op,	waardoor	in	zicht	hebben	in	beschikbare	middelen	en	benodigde	
middelen	om	de	ambities	te	realiseren.	We	kijken	hierbij	hoe	we	bestaande	versnippe-
ring	van	middelen	tegen	kunnen	gaan	en	hier	efficiënt	mee	om	te	gaan.	Dat	betekent	
dat afstemming en bundeling centraal staan. Ook komt hier een voorstel uit om een 
vorm te vinden voor het juiste beheer van de middelen in de toekomst.   

(4) Financial engineering 
Er	zijn	verschillende	mogelijkheden	om	bestaande	middelen	te	ontschotten	of	te	sta-
pelen, waardoor er mogelijkheden ontstaan om zowel werkenden, werkzoekenden als 
baanveranderaars de mogelijkheid te bieden zichzelf te scholen. Hetzelfde geldt voor 
bedrijven om eigen personeel te scholen. Er wordt onderzoek gedaan naar de metho-
des	die	voor	de	samenwerking	binnen	de	Scholingsalliantie	de	beste	en	meest	efficiën-
te oplossing bieden. 
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(5) Uitbreiden naar meer stakeholders 
Juist	om	dat	de	partners	geen	“nee”	willen	verkopen	aan	inwoners	en	bedrijven,	is	het	
belangrijk	zoveel	mogelijk	partners	te	betrekken	bij	de	scholingsalliantie	.	Naast	een	
verbreding	van	scholingsfondsen	en	branches,	wordt	er	ook	aansluiting	gezocht	bij	
opleiders zelf, waaronder de ROC’s in de regio.

(6) Samenwerkingsovereenkomst/intentieverklaring 
De afspraken over de samenwerking en haar uitgangspunten worden vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst/intentieverklaring.	Hiermee	bevestigen	de	partners	op	
bestuurlijk	niveau	het	commitment	aan	de	Scholingsalliantie	Noord.

(7) Communicatie
Heldere	en	duidelijke	communicatie	zowel	naar	partners,	subsidieverstrekkers,	inter-
mediairs	(coaches	en	accountmanagers)	en	eindgebruikers	is	onontbeerlijk	om	de	am-
bities	van	de	scholingsalliantie	te	realiseren.	Er	wordt	daarom	een	duidelijke	communi-
catiestrategie	en	interne	en	externe	branding	voor	alle	doelgroepen	wordt	ontwikkeld.	

(8) Monitoring, leren en evalueren
Hebben de dingen die je doet resultaat? Wat werkt wel en wat werkt niet? Die vragen 
zijn belangrijk om van te leren, de successen te kunnen vieren en daarmee de samen-
werking te kunnen versterken. 

Er komt een voorstel om te kunnen bepalen hoe we gaan monitoren. Er wordt in ieder 
geval	jaarlijks	gerapporteerd	over	de	voortgang	van	de	ambities.
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