
Terugkoppeling (net)werkgroep we kijken vooruit. 12.4.2018. 

- een groep die al wat langer in dit verband bijeen komt.  

  

Kern van de ambitie is vooruitzien waarbij de beschikbare cijfers goed worden benut. Betekenend 

dat we op basis van de statistische gegevens die al bekend zijn binnen de regio goede inzichten 

krijgen om de juiste afwegingen te kunnen maken.  

In een eerste verkenning wordt onderschreven dat er is op veel plekken al veel relevante en 

versnipperde informatie beschikbaar is waardoor je door de spreekwoordelijke cijferbomen het bos 

niet meer ziet.  

Om daar enige ordening in te krijgen hebben we in de sessies van het afgelopen jaar een overzicht 

van indicatoren gemaakt die wij denken dat die nodig hebben om het juiste gesprek te voeren in 

STAM-verband.  

  

Daarbij is geconstateerd dat er nu geen capaciteit in tijd en geld is om een flyer/tool te ontwikkelen 

op basis van de indicatoren die we hebben opgesteld, laat staan om deze te onderhouden.  Vandaar 

de pragmatische oplossing om de linken die inzicht geven in deze cijfers te vermelden achter de 

indicatoren zodat de cijfers wel toegankelijk zijn. De lijst met indicatoren en linken wordt beschikbaar 

gesteld aan de genodigden van het programmaoverleg, de werkgroepen en de leden van het 

bestuurlijke overleg. Hier wordt nu de laatste hand aan gelegd en nagezonden.  

  

Waarbij vooraf de algemene opmerking gemaakt moet worden dat de voorspelbaarheid van de 

toekomst beperkt is.  

  

In de werkgroep is verder aandacht voor de “mindset” ten aanzien van data, de termen die nu 

gebruikt worden zijn veelal termen die horen bij oud denken en daarmee mogelijk ook het oud 

handelen in stand houden. (systeemdenken) denk hierbij aan termen als hoger en lager opgeleid. 

  

Op basis van het duiden van de cijfers zien we de volgende zorgen/ uitdagingen: 

- instroom leerling wordt kleiner. (SBB) 

- de baby boomers stromen uit (VNO NCW) 

- standaard te korten in bepaalde sectoren (VNO NCW) 

- de mismatch waarbij we zien dat het aanbod niet past op de (baan)vraag (UWV) 

- de groenpluk, we weten dat het gebeurd maar zien het nog niet in de cijfers, wanneer we het gaan 

zien is het mogelijk al te laat. (SBB) 

  

Op basis van het duiden van de cijfers kunnen we signalen afgeven, inhoudelijk hebben we de andere 

werkgroepen en partners nodig voor de duurzame oplossingen en aanpak-capaciteit.  

Om verder te kunnen hebben we ook een afbakening nodig van het doel van de data-werkgroep en 

vragen we aan de partners uit de ander (net)werkgroepen en bestuurders: 

- wat wil je weten, kijk eens naar het overzicht? 

- wat mis je?  

- veel data kunnen we aanleveren of is al beschikbaar, belangrijke vervolg stap is hoe duid je de data. 

Wat kun je er mee, welk probleem lost het op? 

  

Vervolg:  

De (net)werkgroep gaat op zoek naar uitbreiding in nieuwe deelnemers (vanuit branches) die data 

beschikbare data mee kunnen interpreteren.  

 


