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De chaos van transitie vanuit de maatschappelijke uitdagingen en vooral vanuit het 

onderwijs! 

Gesproken column door Ineke Donkervoort bij de Willem Lodewijk conferentie 2014.  

(Voorzitter College van Bestuur van ROC Drenthe College, lid van de taskforce ontwikkeling 

Noordelijke Innovatie Agenda (RIS3), lid bestuurlijke begeleidingsgroep techniekpact Noord, lid raad 

van Toezicht Jeugdhulp Friesland, Lid Raad van Commissarissen woningcorporaties Woonborg en 

Lefier) 

Geachte aanwezigen.  

Ik ben gevraagd op het thema van vandaag, de chaos van de transitie, te reflecteren vanuit de 

maatschappelijke uitdagingen! 

Ik zal dat vooral doen vanuit het onderwijs, en een uitstapje maken naar die sectoren waarin ik een 

toezichthoudende rol heb. 

Wat betreft het thema: de chaos van transitie moet ik wel bekennen veel gevoel en energie te krijgen 

van transitie en transformatieprocessen. 

Ik heb echter weinig op met chaos. Als die dreigt, heb ik de onmiddellijke behoefte te gaan ordenen. 

Dus van chaos wil ik graag wegblijven. Al hoort een beetje reuring wel bij transitie. 

Het Noorden staat voor een forse uitdaging.  

Als oud-topsporter wil ik zeker vandaag, de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK, 

een parallel trekken met de wijze waarop topsporters met uitdagingen omgaan.  

Nederland heeft al enige tijd de ambitie om als land op topsportgebied bij de beste 10 landen van de 

wereld te horen. 

De Nederlandse Sportkoepel, NOC*NSF heeft daarin een sturende  rol. Vanaf de Olympische Spelen 

in 1996 in Atlanta hebben achtereenvolgende technisch directeuren van NOC*NSF de Nederlandse 

sport doordrenkt met de volgende leus: 

 “als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg” 

Dus wil je medailles winnen, dan moet je je steeds opnieuw afvragen wat je kunt verbeteren om mee 

te blijven doen met de besten. Kennis vergaren is daarbij een belangrijk issue! 

Dat heeft de koepel gedaan. En met succes! Andere belangrijke elementen voor succes in topsport 

zijn: 
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Belangrijk voor succes in sportteams is: 

• dat elk teamlid gaat voor het zelfde doel.  

• dat je ieder teamlid op zijn “sterke been” zet 

• dat je elkaar durft aan te spreken op de noodzakelijke inspanning 

• afscheid neemt als dat nodig is 

• dat je elkaar echt kent, vertrouwt, samenwerkt en inspireert.  

• consistent gaat voor het doel, maar afwijkt als dat nodig is. 

Ik heb geen verstand van voetbal, maar het lijkt erop dat Van Gaal deze principes ook hanteert. 

• Hij investeert in het leren kennen van zijn spelers. 

• Prikkelt (Sneijder), maar geeft ook vertrouwen (Janmaat) 

• Maakt gebruik van nieuwste inzichten (de sensoren op de rug) 

• Verandert spel als omstandigheden dat nodig maken. 

Wij zullen zien wat dat oplevert. 

In topsport is heel helder wanneer je wint of verliest. Dat kan zelfs met een heel klein verschil. 

Ik doel op Koen Verweij die in Sotsji op 3/1000
ste

 seconde goud misliep op de 1500 meter. 

Veel minder helder is het wanneer wij hier in het Noorden aan onze economische en sociale 

doelstellingen zullen hebben voldaan.  

In ieder geval is een transitie nodig.  

Met de oplossingen van vandaag, gaan we het niet redden. 

Ik wil met u langs de volgende vijf onderwerpen gaan. 

1. Wat willen wij in Noord Nederland, waar staan we en wat zijn de uitdagingen? 

2. Wat kan de rol van het onderwijs in het tackelen van die uitdagingen zijn? 

3. Welke uitdagingen heeft het onderwijs als gevolg van de noodzakelijke transitie? 

4. Hoe ligt dat in andere maatschappelijke sectoren,  

en tenslotte zal ik in  

5. een aantal aanbevelingen formuleren voor de insteek van het transitieproces in het 

Noorden. 

 

1. Waar staat Noord Nederland? 

Wij willen naar een toekomst bestendige en duurzame economie in het Noorden.  

Een economie die groeit.  

Groei omdat er dan meer te besteden is en er meer keuzes gemaakt kunnen worden. Door groei 

wordt de koek om te verdelen gewoon groter. Dat is prettig maar ook noodzakelijk. 

Een paar kenmerken van Noord Nederland als opfrisser. 
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In het Noorden wonen 1,7 mln mensen; 10% van de Nederlandse bevolking. Ten opzichte van 

Nederland is het aandeel van de sectoren landbouw, industrie, gezondheidszorg en welzijn in de 

werkgelegenheid groter. Zakelijke dienstverlening is de snelste groeier. 

Ten opzichte van Nederland heeft Noord Nederland relatief veel MKB-bedrijven: 95%.  

De bevolking vergrijst en de potentiële beroepsbevolking neemt af.  

Relatief veel mensen in het Noorden zijn afhankelijk van een uitkering. Een relatief groot deel 

bevindt zich aan de onderkant van de arbeidsmarkt.  

Noord  Nederland heeft een voldoende divers onderwijsbod. Er is een universiteit, er zijn vier HBO 

instellingen en acht MBO-instellingen: ROC’s en AOC’s samen. 

Volgens recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen is het aanbod van MBO geschoolden tot 

2018 voldoende.  

De verwachting uit hetzelfde onderzoek  is  dat de werkgelegenheid voor de MBO niveaus 2 en 3 

door automatisering gaat dalen 

Noord Nederland scoort wat betreft innovatie laag op R&D uitgaven, maar doet het beter dan 

gemiddeld op flexibel organiseren en slimmer werken. Het aantal echt nieuwe producten en diensten 

dat in de markt gezet wordt, is echter lager dan gemiddeld in Nederland. 

Als richtpunt voor de te realiseren groei zijn in 2013 in de Noordervisie vier maatschappelijke 

uitdagingen geformuleerd: 

1. Gezondheid, demografie en welzijn, 

2. Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio–economie 

3. Zekere, schone en efficiënte energie, 

4. Schone en veilige watervoorziening. 

Het Noorden heeft sterke of veelbelovende clusters van bedrijven en kennisinstellingen die nauw 

met deze maatschappelijke uitdagingen verbonden zijn.  

Door jarenlange investeringen beschikt Noord-Nederland nu over de benodigde kennis en 

bedrijvigheid op deze terreinen.  

De opgave is nu deze investeringen te verzilveren in meer economisch rendement en 

werkgelegenheid.  

Om dat te realiseren wordt gewerkt aan een Noordelijke Innovatie Agenda.  Binnenkort zal een 

concept het consultatieproces in gaan.  

Doel van die agenda is de in het Noorden aanwezige kennis en ondernemerspotentieel  optimaal te 

benutten, en vooral ook te richten en te stimuleren. 

Groei ontstaat door een verhoogde vraag naar producten en/of diensten. Groei kan alleen 

gerealiseerd worden door een verhoging van de arbeidsinzet of een verhoging van de 

arbeidsproductiviteit . 
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Wat dat laatste betreft is Nederland  er vanaf 1950 in geslaagd de arbeidsproductiviteit met 

gemiddeld 3% per jaar te laten toenemen.  

Die verhoging is echter vooral gerealiseerd in periode tot 1975.  

De laatste jaren is nog nauwelijks sprake van groei. Voor de periode 2010-2012 stond Nederland zelfs 

op plaats 157 in de wereld. Er is dus wat te doen. 

De groei van de arbeidsproductiviteit heeft er wel toe geleid dat wij met elkaar minder zijn gaan 

werken: van 2200 uur in 1950 naar 1700 per jaar nu.  Daar lijkt nu wel een einde aan te komen. 

De arbeidsinzet kan omhoog door onder meer: groei van de beroepsbevolking, meer mensen die aan 

de kant staan inzetten, verhogen van de participatiegraad van vrouwen,  nieuwe instroom van 

mensen van buiten het gebied, een langere werkweek, meer mensen die full-time werken, en  meer 

mensen die later met pensioen gaan.  

Van deze opties kunnen op langere termijn vast een aantal gerealiseerd worden, maar wij weten in 

ieder geval zeker dat de beroepsbevolking die nu in het Noorden woont, krimpt.  

Voor groei zullen wij dus zeker ook aangewezen zijn op verhoging van de arbeidsproductiviteit.   

Inzetten op slim groeien om met Frank Kalshoven te spreken.   

Over het realiseren van groei heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in 2013 het 

het rapport “Naar een lerende economie” uitgebracht.  De belangrijkste aanbevelingen voor het 

realiseren van innovatie en groei zijn de volgende: 

• Versterk je verdienvermogen.  Bevorder kenniscirculatie. Dat wil zeggen naast het 

ontwikkelen van nieuwe kennis, inzetten op het mobiliseren en toepassen van kennis en 

technieken die elders al te vinden zijn.  

• Concentreer je niet op prioritaire sectoren. De economie laat zich moeilijk voorspellen. Veel 

landen kiezen ook dezelfde prioritaire sectoren. Het resultaat is dan onzeker.  

• Zorg dat infrastructuur, instituties en menselijk kapitaal zo zijn toegerust dat ze adequaat 

kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. 

Het rapport stelt ook dat er geen recept is voor het realiseren van innovatie. Succes lijkt erg context 

gebonden. Gebieden waar incrementele innovatie het meest logisch is, moeten specifieke en  regio 

gebonden competenties aanboren.  

Groei realiseren in het Noorden is dus een eigen weg zoeken. 

Onderwijs dat het verdienvermogen bevordert moet aansluiten bij de economie van nu en straks. 

Dat is ingewikkeld.  

Het kost nu eenmaal een aantal jaren om mensen op te leiden.   

Het rapport ziet ook minder in het  inspelen op al dan niet vermeende tekorten op de arbeidsmarkt, 

zoals het techniekpact lijkt te doen.  
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Volgens de WRR is Nederland het meest gebaat met een goed opgeleide bevolking die in staat is over 

de hele linie nieuwe inzichten te absorberen.  

Die beschikt over, zoals de WRR het noemt 21 ste eeuwse vaardigheden: initiatief, vermogen tot 

samenwerken, probleem oplossend vermogen en creativiteit.  

De conclusie kan dan de volgende zijn. 

Noorden moet inzetten op incrementele innovatie. Dat vraagt een goed samenspel van grote en 

kleine bedrijven en kennisinstellingen. Samenwerken in living labs. Zoeken naar het combineren van 

producten en diensten.  Bevorderen van kenniscirculatie. Daarbij de aanbevelingen van SER Noord 

die in het rapport “ Aan de slag doet”  volgen. 

Breed opleiden; met name 21 ste eeuwse vaardigheden, omdat de arbeidsmarkt en economische 

ontwikkeling niet te voorspellen zijn. 

Discussiepunt is of je sterke maakindustrie nodig hebt in een wereld waarin diensten steeds 

belangrijker worden.  

2. Wat kan de rol van het onderwijs in het tackelen van die uitdagingen zijn? 

De uitdagingen voor het onderwijs in Noord Nederland zou ik als volgt willen verwoorden. 

Niveau omhoog! Zorgen dat er geen zwakke scholen of opleidingen meer zijn.  Voorkomen van uitval. 

Iedereen stimuleren naar een zo hoog mogelijk diploma.  

De Algemene Rekenkamer heeft net uitgerekend dat onderwijs de beste investering is voor 

iedereen. Ook hier zal gelden resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de 

toekomst,  nu verdringing van banen ook aan de orde is.  

Zorgen voor een aanbod aan opleidingen dat op alle niveaus bijdraagt aan het verhogen van het 

verdienvermogen. Aandacht voor de efficiency van het aanbod. 

Wat betreft MBO krijgen wij nieuwe eisen waaraan leerlingen in elk opleidingsrichting 

moeten voldoen om hun diploma te halen. In overleg met branches is het op landelijk niveau 

gelukt de meer dan 600 afstudeerrichtingen in het MBO met 20% terug te brengen. Naar 

mijn mening zijn er nog veel te veel. Met de regio zullen wij moeten bezien welke daarvan in 

ieder geval in de regio aangeboden moeten worden. Als wij er met elkaar in zouden slagen 

het wenselijk aantal te verminderen zou dat enorm bijdragen aan de efficiency van het MBO-

onderwijs. 

Verder wordt 15% van elke MBO-opleiding keuzedeel. Ook die keuzedelen moeten wij 

afstemmen met de regio en het vervolgonderwijs. Beperking draagt bij aan efficiency. 

Meer samenwerken van MBO, HBO en WO met bedrijven. Meer gebruik maken van actuele kennis 

van bedrijven. 

Ik wil daar wel aan toevoegen dat er in het Noorden al heel veel wordt samengewerkt. Meer 

dan iedereen soms wel beseft. Er zijn Centra voor Innovatief vakmanschap (samenwerking 

tussen bedrijven en het MBO). 
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Centres of Expertise (samenwerking tussen bedrijven en het HBO), en living labs. Met 

subsidiegeld zijn daar moderne leer en onderzoeksomgevingen gerealiseerd. Laten wij daar 

meer gebruik van maken.  

Er zijn ook andere initiatieven zoals rond Stadskanaal, Drachten, Emmen, Assen (TT-

Instituut). In  “Wurkje for Fryslan” wordt ook nauw samengewerkt tussen provincie, 

bedrijven en onderwijsinstellingen. Vanochtend nog een mooi stuk in het FD over leren in de 

praktijk in de zorg met het Friesland College. Veel van de Noordelijke ROC’s hebben een 

aanvraag gedaan bij dat Regionaal investeringsfonds. 

Heel belangrijk is zorgen voor een goede infrastructuur voor het volgen van opleidingen gedurende 

het hele leven. Zeker als de idee is om breder op te gaan leiden en het aantal opleidingen te 

beperken. Het in deeltijd leren in Nederland is,  voor zover het er al was, sterk gekrompen.  

Deeltijd opleidingen aan WO en HBO zijn er nauwelijks meer. Het nieuwe bekostigingsmodel 

voor het MBO dat volgend jaar ingaat bekostigt deeltijd MBO niet meer. Niet gek dat wij het 

dan ook niet meer aanbieden.  

Leven lang blijven leren is wel belangrijk. Ook hier gaat het om samenwerking. Er zou een 

goed samenspel tussen bekostigd publiek en privaat onderwijs van de grond moeten komen.  

Verder zouden ook bedrijven zelf meer moeten investeren in het blijven leren.  

Er wordt zeker in dit deel van Nederland vaak verlekkerd gekeken naar Duitsland, maar in 

Duitsland zijn bedrijven verplicht ook te investeren in  algemeen vakonderwijs en brede 

training en opleiding. Daarom staan zij waar ze staan. 

Wat Duistland betreft wij zullen ook aandacht moeten besteden aan vreemde talen. Voor 

groei is internationalisering ook heel belangrijk. 

Ten slotte zullen MBO-instellingen en private aanbieders met gemeenten en bedrijven moeten 

nagaan op welke wijze de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan het werk kunnen 

komen door ze op te leiden en /of door meer werk in de bedrijven anders te organiseren. 

Kortom: onderwijs, bedrijven, en overheden hebben nog wel wat met elkaar te organiseren om 

innovatie en groei te bevorderen. Samenwerken is het parool. Dat is gemakkelijker gezegd dan 

gedaan. Wij wijzen nog heel veel naar elkaar. 

Belangrijk punt van aandacht bij het samenwerken is dat bedrijven/instellingen en onderwijs een 

andere cultuur hebben.   

Echt samenwerken gaat pas lukken als je je echt in elkaar wilt verdiepen. En als je samen een zelfde 

beeld hebt van de uitdagingen of problematiek. Soms zijn problemen gewoon ingewikkeld en moet je 

accepteren dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn. 

Hoewel landelijk steeds meer de idee is om opleidingen breder te maken en meer aandacht te 

besteden aan de 21 ste eeuwse vaardigheden, wenst een aantal bedrijven en instellingen zeker in 

Noord Nederland meer specialisatie.  
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Die specialisatie is gezien de leerlingenaantallen in publiek bekostigd onderwijs steeds minder 

mogelijk.  Onderwijsinstellingen stellen eisen aan minimale klasgrootte om zwarte cijfers te blijven 

schrijven. Het is dan wat mij betreft belangrijk een visie te ontwikkelen waar die gespecialiseerde 

kennis in Noord Nederland dan geleerd wordt en wie dat gaat betalen. Misschien dat SER Noord er 

eens een conferentie aan kan wijden. 

3. Welke uitdagingen heeft het onderwijs als gevolg van de noodzakelijke transitie? 

Sectoren in het maatschappelijk domein, waaronder onderwijs  hebben te maken met een aantal 

factoren die een extra uitdaging bij  veranderingsprocessen betekenen. Ik noem er een paar : 

• In het Noorden willen wij graag zoveel mogelijk mensen aan een zo hoog mogelijk diploma 

helpen. Het nieuwe bekostigingsmodel voor het MBO straft de instellingen af als wij 

studenten toe staan er dan ook wat langer over te doen.  

• Consistentie in beleid is soms ook ver te zoeken. Zoals ik al aangaf , verminderen wij het 

aantal afstudeerrichtingen in het MBO met 20% maar wij laten er, als het aan de Minister 

ligt, mogelijk 2000 keuzedelen voor terugkomen. Ook die moeten geëxamineerd, 

onderhouden en gegeven. Dat laatste is logistiek een nieuwe uitdaging. Het draagt zeker niet 

bij aan verhoging van de productiviteit van de sector. 

• De minster wenst ook 17% meer onderwijstijd in het MBO. Daarvoor komt niet meer geld 

beschikbaar. Dat betekent dus verhoging productiviteit,  maar ze legt ook heel gedetailleerd 

vast wat er als onderwijstijd geldt.  Dat maakt efficiencyverhoging in een aantal gevallen 

nagenoeg onmogelijk.  

• Lastig is dat de politiek heel weinig rekening houdt met doorlooptijd die nodig is om beleid 

uitgevoerd te krijgen. De  relatie tussen beleid en wat in de uitvoering mogelijk is, is al sinds 

de Regeringscommissaris voor de Rijksdienst, Tjeenk  Willink een punt van discussie. 

Aansturen van veranderingen in een sector waar de overheid  nadrukkelijk beleid maakt,  voelt soms 

als met gebonden handen het diepe in gegooid te worden. De uitdaging is om als bestuurder je 

maatschappelijke opdracht te vervullen en anderzijds je mensen aangesloten te houden te houden, 

ook als bij de uitvoering van beleid maatschappelijke ongewenste effecten blijken. 

Veranderen in politiek bestuurlijke context vraagt doorzettingsvermogen en creativiteit om de 

successen te halen.  Die successen halen wij ook in het Noorden!   

De spanning draagt wel bij aan het cultuurverschil tussen bedrijven en onderwijsinstellingen.  

4. Een uitstapje naar ander maatschappelijke sectoren 

In andere maatschappelijke sectoren zie ik dezelfde fenomenen. 

Als toezichthouder bij Jeugdhulp Friesland moet ik constateren dat politiek ook daar weinig rekening 

houdt met implementatietijd van veranderingen.  

Vorige week pas, is helder geworden wat de budgetten van de gemeenten worden voor jeugdhulp. 

Nu kunnen contracten afgesloten worden.  

Als dat proces niet voor 1 oktober klaar is, zal de instelling medewerkers ontslag moeten aanzeggen.   
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Door regels van de provincie, de huidige financier,  is er nauwelijks eigen vermogen opgebouwd. Dat 

kan nu dus ook niet ingezet worden als buffer. Bovendien heeft niemand nog bedacht wie de 

liquiditeitsgevolgen van de overdracht  gaat opvangen. Van maandelijks betalen door de provincie, 

naar facturatie aan gemeenten met betaling achter af.  

Als toezicht houder bij twee woningcorporaties zie ik dat de extra heffingen die het Rijk oplegt leiden 

tot ingrepen in de bureauorganisaties.  

Dat is goed, want die organisaties hadden wel behoorlijk wat vet op de botten.  Maar de nieuwe 

regels dat corporaties niet mogen bijdragen aan woningen boven de huurgrens,  

commercieel vastgoed alleen mogen houden als aan veel extra administratieve verplichtingen wordt 

voldaan, belemmert de tot stand koming van  gemengde wijken. Dat is geen goede zaak.   

Ik vind het l niet slecht dat maatschappelijke organisaties van tijd tot tijd geconfronteerd worden met 

bezuinigingen. Dat gebeurt bij bedrijven ook met de regelmaat en houd je scherp, maar het stellen 

van allerlei regels rond uitvoering die een gemis aan vertrouwen moeten compenseren gaat naar 

mijn mening averechts werken. Uiteraard moet vertrouwen verdiend worden om met de commissie 

Halsema te spreken. Doorschieten in controle is niet verstandig. Samen zoeken naar een nieuw 

evenwicht is ook hier belangrijk. 

5. Tot slot; mijn aanbevelingen voor de transitie voor het Noorden 

Ik kom weer terug op mijn topsport uitgangspunten van het begin. 

Wij hebben middelen en talent in het Noorden. Het is belangrijk dat er een gezamenlijk beeld 

ontstaat waar wij heen willen.  

Vervolgens is het belangrijk dat alle stakeholders elkaar, hun uitdagingen en beperkingen kennen.  

Dat wij wellicht accepteren dat voor het realiseren van groei en innovatie, afstemming onderwijs en 

arbeidsmarkt geen simpele oplossingen zijn, maar dat wij er met elkaar hard voor zullen moeten 

werken. 

Dat wij met die erkenning er in slagen iedereen op zijn sterke been te zetten om een zo groot 

mogelijke bijdrage te leveren.  

Dat wij vervolgens een aantal jaren doorzettingskracht tonen. Komen tot een eigen Noordelijke 

aanpak,  Noordelijke oplossingen.   

Conferenties als deze dragen daar zeker aan bij. Niet wijzen, jij moet…, geen hullie-zullie, maar elkaar 

proberen te snappen en van elkaar te leren.  

In die geest kristallisatiepunten van vernieuwing maken rond Centra voor Innovatief vakmanschap, 

Centres of Expertise en, living labs. Kenniscirculatie op gang brengen met de aanbevelingen van SER 

Noord in het hoofd. Een infrastructuur voor een leven lang leren ontwikkelen.  

Samen zorgen dat er minder mensen aan de kant staan! Werk voor de onderkant! 

Daarbij het volgende in het achterhoofd houden. 
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“Als wij doen wat wij deden, krijgen we wat wij kregen”.  

Daar gaan wij de uitdagingen van de toekomst dus niet mee oplossen. Laten wij elkaar inspireren en 

uitdagen tot echte Noordelijke vernieuwing. 

 


