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STAM-tafel
De STAM-tafel bestaat uit de bestuurlijke vertegenwoordigers van overheid (Ede,
Wageningen, Renkum, Rhenen, Renswoude, Veenendaal, Barneveld en Scherpenzeel),
ondernemers (VNO-NCW valleiregio, Federatie Ondernemerskringen Valleiregio,
MKB midden, Bouwend Nederland), bestuurlijk vertegenwoordiging van
onderwijs/Kennisinstellingen (COG/ROC A12, Aeres/AOC Groenhorst, CHE,
Rijn IJssel, Van Hall Larenstein, WUR en het voortgezet onderwijs).
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Samen bouwen aan
een effectieve
arbeidsmarktregio
Overheid, onderwijs en ondernemers in de
FoodValley zetten zich samen met partners
in voor de uitvoering van de Triple Helix
Strategische Agenda ‘Van Denken naar Doen’.
Gezamenlijk worden de schouders gezet onder
een vijftal strategische opgaven om de regio
blijvend tot een economische topregio op foodgebied te maken. Een van de projecten in de
uitvoeringsagenda betreft het opstellen van
een gezamenlijke arbeidsmarktagenda, waarin
prioriteiten voor de middellange en lange
termijn worden gesteld. Wat is nodig om nu
én in de toekomst succesvol te zijn? Een goed
functionerende arbeidsmarkt waar vraag en
aanbod elkaar vinden, is een voorwaarde voor het
realiseren van de regionale ambities.
De arbeidsmarktagenda kent twee opgaven: een
sociale en een economische. In de sociale opgave
draait het om het bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Vanuit de overtuiging dat werk essentieel is
voor mensen; het biedt structuur, sociale contacten
en geeft mensen de kans om een zinvolle bijdrage te
leveren aan de maatschappij. Het is voor alle mensen
van belang dat zij de kans krijgen om hun talenten te
ontwikkelen en benutten op de arbeidsmarkt ongeacht status, afkomst of leeftijd. Deze sociale opgave
kent raakvlakken met verschillende beleidsgebieden,
zoals de Participatiewet (realiseren landelijke banenafspraak) en uitvoering van landelijke speerpunten
(Aanpak Jeugdwerkloosheid, statushouders, etc.).
Bij de economische ambitie staat voorop dat bedrijven en instellingen in deze regio goed opgeleide
werknemers nodig hebben om te kunnen excelleren.
Daaraan wordt gewerkt door middel van onder
andere het techniekpact, leerwerkarrangementen
voor krapteberoepen, servicepunt Leren & Werken,
regionale werkgeversdienstverlening en focus op het
van behoud van toptalent voor de regio.

De sociale en economische opgave kennen enerzijds
verschillende benaderingswijzen, anderzijds kunnen
ze niet los van elkaar worden gezien. Een ‘topregio’
vanuit economisch perspectief kan niet bestaan als
grote delen van haar inwoners langs de zijlijn staan
– met alle individuele én maatschappelijke gevolgen
van dien. Omgekeerd kan een economisch zwakke
regio weinig betekenen voor inwoners die op de
arbeidsmarkt een zwakkere positie hebben. Het in
samenhang benaderen van de sociale en economische opgave is daarom de enige sleutel tot succes.
Voor het realiseren van een topregio, in al deze opzichten, hebben overheid, ondernemers en onderwijs
elkaar steeds opnieuw nodig. Met de oprichting van
de STrategische ArbeidsMarkt-tafel (STAM-tafel)
bundelen we onze krachten om optimaal voorbereid
te zijn op de arbeidsmarkt van morgen. Door het
systematisch in kaart brengen van ontwikkelingen,
door het aanbrengen van samenhang en verbinding in
de diverse beleidsvelden en initiatieven én door met
open blik te zoeken naar slimme verbindingen tussen
vraag en aanbod. Zo creëren we kansen voor mensen,
organisaties en bedrijven en dragen we bij aan de
ontwikkeling van deze internationale topregio.

Hoe ziet de arbeidsmarktregio
FoodValley eruit? 1
De arbeidsmarktregio FoodValley bestaat uit
de gemeenten Ede, Wageningen, Renkum,
Rhenen, Renswoude, Veenendaal, Barneveld en
Scherpenzeel.2 Er wonen zo’n 340.000 mensen.
Kenmerkend voor de regio is de diverse culturele
identiteit. Werknemers worden vaak getypeerd als
‘loyale, hardwerkende en bescheiden werknemers’.
Verschillende partijen beschikken over veel waardevolle data over de arbeidsmarkt: UWV, provincie
Gelderland, gemeenten en ook diverse onderwijsinstellingen en kennisinstituten zoals SBB en de WUR.
Een van de opgaven van de STAM-tafel is de beschikbare data met elkaar te verbinden en regio-analyses
en –prognoses te maken voor het onderbouwen van
acties en prioriteiten.

1 Cijfers zijn gebaseerd op ‘Regio in Beeld’ van UWV (2016) en ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt in cijfers’ Provincie Gelderland
(juni 2016)
2 Gemeente Nijkerk participeert wel in de regio FoodValley maar valt onder de arbeidsmarktregio Amersfoort. Gemeente
Renkum participeert wel in de arbeidsmarktregio, maar niet in de GR FoodValley.
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Aanbod van arbeid
De beroepsbevolking in de arbeidsmarktregio bestaat
uit ruim 181.000 werknemers. Vergeleken met het
landelijke gemiddelde is de bevolking relatief jong.
Het onbenut arbeidspotentieel (werklozen en werkzoekenden) is ruim 10.000. Opvallend is het grote
aantal mensen zonder startkwalificatie in de Participatiewet.

toeneemt. Voor administratieve, dienstverlenende
en commerciële beroepen wordt op dit moment
geen krapte verwacht op de regionale arbeidsmarkt
FoodValley. Anderzijds is een deel van de beroepsbevolking dat minder makkelijk een plek op de
arbeidsmarkt kan vinden. Hierin hebben partijen op
de arbeidsmarkt gezamenlijk een uitdaging en een
verantwoordelijkheid om een oplossing te bieden.

Vraag naar arbeid
In de arbeidsmarkt FoodValley waren eind 2016 bijna
152.000 banen. De grootste sectoren zijn zorg &
welzijn, detailhandel, industrie en overige zakelijke
diensten. Kenmerkend zijn het veelzijdige middenen kleinbedrijf (weinig grote bedrijven) en de herkenbare en unieke focus op Food, in de breedste zin van
het woord: van kennisontwikkeling tot productie tot
boerenbedrijf.

Eén van de initiatieven van de STAM-tafel is om minimaal één keer per jaar een compact overzicht van de
belangrijkste arbeidsmarktontwikkelingen te presenteren specifiek voor de regio FoodValley. Op basis
daarvan kunnen activiteiten en prioriteiten worden
benoemd en gestart.

Discrepantie
Structurele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
zorgen voor een discrepantie tussen vraag en aanbod. Optimale aansluiting van vraag en aanbod op
de arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit en inzet van
beide kanten. Voor vrijwel alle beroepsgroepen is een
gemiddelde ‘arbeidsmarktspanning’. Voor ICT-beroepen zijn veel openstaande vacatures en maar weinig
werkzoekenden. Ook in specifieke technische beroepen (diverse monteurs, lassers en metaalbewerkers)
is een tekort aan goede vakmensen. Algemeen geldt
dat krapte optreedt naarmate het beroepsniveau
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De winst van regionale samenwerking
De STAM-tafel heeft geen eigen financiële middelen.
Juist in de gezamenlijkheid zit de grote kracht. Samen
kunnen we de beschikbare middelen effectiever inzetten en kansen rondom subsidies of andere bijdragen
te benutten. En de samenwerking biedt meer
voordelen:
• Gezamenlijk stellen we de strategische (lange
termijn) doelstellingen voor de arbeidsmarktregio
FoodValley vast.
• We brengen alle beschikbare data bijeen aan de
hand waarvan we regiobrede analyses kunnen
maken van de arbeidsmarktvraag en het arbeidsmarktaanbod, nu en in de toekomst.

• We maken gezamenlijk werk van prioritaire projec•
•
•
•

sche agendapunten voor de STAM-tafel
komen vanuit het programma overleg. De opdrachtgever-lijnen vanuit STAM lopen naar de vier ambities
en (binnen de kolommen) naar de strategisch
adviseurs.

ten die de regionale arbeidsmarkt versterken.
We ontsluiten elkaars netwerken en profiteren van
elkaars kennis.
Er ontstaat samenhang en overzicht, afstemming
en netwerken wordt makkelijker.
We leren van voorbeelden uit andere regio’s en
zorgen voor complementariteit met de aangrenzende arbeidsmarktregio’s.
Door ontmoeting bouwen we een stevig netwerk
van partners, stakeholders en overige relevante
partijen.

Ambtelijk (in groen aangegeven) is het programmaoverleg de plek waar alle kernpartners, sleutelfiguren en stakeholders vanuit alle kolommen en
projecten centraal aangehaakt worden, aansluiting
vinden en op tactisch niveau overleggen. Het
programma-overleg betreft een klankbordfunctie
en stelt de deelnemers in staat om te netwerken en
samenwerking met anderen te zoeken voor hun
projecten, passend bij de arbeidsmarktagenda.

Hoe is de arbeidsmarktregio FoodValley
georganiseerd rondom arbeidsmarktvraagstukken

Vervolgens vindt de uitwerking plaats in een van
de vier ambities zoals deze nader in dit document
worden toegelicht. De uitkomsten of de input van
het programmaoverleg wordt afgestemd met het
uitvoeringsoverleg van de Triple Helix, zodat er geen
dubbel werk wordt gedaan en successen over en
weer gedeeld kunnen worden.

In het schema is in blauw aangegeven hoe de
STAM-tafel bestuurlijk is georganiseerd. Hierin is vertegenwoordiging vanuit de elke kolom geborgd met
minimale deelname van 2 bestuurders en maximaal 4
bestuurders. De inhoud van samenwerking is weergegeven in dit document (arbeidsmarktagenda).
Daarnaast is er een samenwerkingsovereenkomst
waarin de samenwerking is vastgelegd. Afstemming
vindt plaats met de bestuurlijke kolom van de Triple
Helix (Strategische Agenda FoodValley). De strategiFOV
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Algemene ontwikkelingen op
de arbeidsmarkt
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt worden voor
een belangrijk deel gestuurd door de economie. Zo
hebben de financiële en economische crises van de
afgelopen jaren een toename van werkloosheid tot
gevolg. De economie trekt weliswaar weer aan, maar
daarmee komen niet alle werkloze mensen zonder
meer weer aan het werk. Er zijn ook vacatures die
maar moeilijk of zelfs helemaal niet ingevuld kunnen
worden. Maatschappelijke veranderingen en mondiale ontwikkelingen beïnvloeden rechtstreeks de
regionale arbeidsmarkt.
Flexibilisering
De veranderde omstandigheden op de arbeidsmarkt
leiden onder meer tot een grotere functie- en baanmobiliteit. Uit onderzoek van TNO en CBS (2014)
blijkt dat sinds 2004 steeds meer mensen een flexibele arbeidsrelatie hebben. Gold dit in 2004 nog
voor 15 procent van de werkenden, in 2014 was dat
22 procent. Het aandeel ZZP’ers steeg in dezelfde
periode van 8 naar 12 procent. In verstedelijkt gebied
hebben meer mensen een flexibele arbeidsrelatie dan
in landelijke gebieden. Inwoners van onder andere
Utrecht en Gelderland hebben meer kans op regulier
werk dan mensen uit andere provincies.
Flexibilisering brengt onzekerheid met zich mee voor
zowel werknemers als werkgevers. Werknemers missen de zekerheid van permanent werk en voor werkgevers is het onzeker waar het rendement van hun
investering in de medewerkers terecht komt:
bij henzelf of bij een nog onbekende nieuwe werkgever? Maar flexibiliteit op de arbeidsmarkt brengt
ook kansen met zich mee voor groepen die in een
starre arbeidsmarkt lang buitenspel staan, zoals
bijvoorbeeld ouderen.
Technologisering
Nederland behoort tot de meest competitieve economieën ter wereld. Robotisering, automatisering en
digitalisering zorgen ervoor dat computers en machines steeds complexere taken kunnen overnemen van
werknemers. Hierdoor stijgt de arbeidsproductiviteit,
maar verdwijnen ook banen. Zo ontstaat er in toenemende mate ongelijkheid tussen mensen die hier wel
in mee kunnen gaan en mensen die dat niet kunnen.
Aan de andere kant kunnen bedrijven als VDL/NedCar
en Philips juist in Nederland blijven dankzij de hoge
arbeidsproductiviteit en dat levert weer werkgelegenheid op.

een goede samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs, zodat vraag en aanbod dicht bij
elkaar blijven. Het Techniekpact is hiervan een voorbeeld. Ook heeft het beroepsonderwijs meer ruimte
gekregen om flexibel in te spelen op de veranderende arbeidsmarkt.
Inclusie: iedereen doet mee
Op dit moment zijn er in Nederland ruim twee miljoen
werkenden en werkzoekenden die niet over een startkwalificatie beschikken. Zij zijn niet of laag opgeleid
en beschikken vaak niet over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor beroepen die in de huidige
maatschappij veel gevraagd en goed betaald worden.
De werkloosheid (en armoede) onder laagopgeleiden
is beduidend hoger dan onder middelbaar en hoog
opgeleiden.
De komende tien jaar loopt het aantal laagopgeleiden
met ongeveer 500.000 mensen verder terug. Maar de
vraag naar laagopgeleid werk zal nog sterker dalen.
CPB en SCP verwachten daarom dat de werkloosheid
onder laagopgeleiden bovengemiddeld zal stijgen.
Dat geldt ook voor de loonongelijkheid met hoger
opgeleiden.
Met de banenafspraak willen overheid en sociale
partners hierop een antwoord bieden specifiek voor
de doelgroep mensen met een arbeidsbeperking. Zij
zetten zich in om tussen nu en 2026 zeker 125.000
extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.
Leven lang leren en werken
De genoemde veranderingen op de arbeidsmarkt
stellen steeds andere en hogere eisen aan de kennis
en vaardigheden van werknemers. Van hen wordt
verwacht dat ze breder inzetbaar zijn en van werk
naar werk kunnen gaan. Daarom moeten mensen
zich blijven ontwikkelen ongeacht hun leeftijd. Zowel
de landelijke overheid als de EU zet daarom in op
het stimuleren van een leven lang leren. Onder meer
door ruimte te bieden voor maatwerk in het beroepsonderwijs en door officiële erkenning van verworven
competenties mogelijk te maken. Maar natuurlijk is
een leven lang leren vooral een verantwoordelijkheid
van werkgevers en werknemers.
Onevenwichtigheden
Reagerend op de bovenstaande ontwikkelingen heeft
zowel de Universiteit Utrecht als de provincie Gelderland (beide in 2015) een aantal onevenwichtigheden
op de arbeidsmarkt gedefinieerd.

De vraag naar zowel harde als zachte vaardigheden
verandert voortdurend. Het Kabinet zet daarom in op
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• Insiders - outsiders

Werk wordt structureel complexer. Mensen die die
complexiteit niet aankunnen zullen daardoor eerder
dan voorheen uitvallen of terugvallen op lager
geschoold werk. En dat leidt weer tot verdringing.
Bovendien is het voor mensen die langere tijd buiten het arbeidsproces staan (vaak ouderen) moeilijk
er weer in terug te komen.

• Onderbenutting

De bestaande arbeidskrachten kunnen meer productie leveren dan nu gebeurt. Ouderen staan lang
buitenspel en jongeren zonder ervaring komen
moeilijk bij bedrijven binnen. De arbeidsparticipatie van vrouwen en allochtonen is lager dan bij
autochtone mannen en zij werken vaak ook lager in
de organisaties. Bovendien werken door de relatief
hoge werkloosheid van de laatste jaren veel mensen onder hun niveau; ook dat is onderbenutting.

• Overbenutting

Mensen die wél werken kunnen de gevraagde complexiteit niet altijd aan. Kwantitatieve overbenutting ontstaat als de werkdruk structureel te hoog is
waardoor er verzuim ontstaat. Dit wordt versterkt
door de transformatie naar een participatiesamenleving, waarin een groot aantal burgers ook vrijwilliger is of mantelzorg verlenen.

Behoud van toptalent
De SER (2015) constateert dat het belang van innovatie en productiviteit de urgentie van voldoende
aanbod van (top)talent onderstreept. Landelijk, én
in de regio. Als voorbeeld noemt de SER dat terwijl
2/3 van de buitenlandse studenten in Nederland wil
blijven, maar 20 procent dat ook doet. Zij constateert
daarbij dat het vooral van belang is dat de instroom
van studenten in studies met een grote arbeidsmarktbehoefte zo groot mogelijk is. Techniekpact en het
topsectorenbeleid kunnen hier een rol in spelen.
Onderwijsinstellingen en bedrijven kunnen werken in
de regio promoten; ook zouden bedrijven beurzen of
een baangarantie kunnen bieden aan (buitenlandse)
studenten die een relevante studie volgen. Universiteiten en hogescholen hebben een rol in het bieden
van hulp bij praktische zaken en bij de overgang naar
de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld via een Talent & Career
Centre. De overheid speelt vooral landelijk een rol,
maar ook bijvoorbeeld in het huisvestingsbeleid en
door het delen van arbeidsmarktinformatie.
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Vier ambities:
regionale arbeidsmarktagenda 2017 - 2020
Zowel de regio specifieke kenmerken als de algemene ontwikkelingen in de arbeidsmarkt stellen uitdagingen en urgenties aan het arbeidsmarktbeleid voor
de arbeidsmarktregio. Welke focus, actie en samenwerking is nodig om een TOP-regio te realiseren, voor
alle niveaus? De arbeidsmarktagenda beschrijft voor
de komende drie jaar de gezamenlijke prioriteiten en
ambities.
Vier kernambities
• We zijn goed georganiseerd
• We combineren en benutten data
• We spelen in op landelijke ontwikkelingen en initiatieven
Middelen
Topregio: door ketensamenwerking
binnen en tussen de sectoren zorgen we
voor een optimaal functionerende arbeidsmarkt
Ambities

We kijken vooruit
We werken aan
de toekomst

Werknemers leren
hun leven lang

Elk talent telt

Toptalent kiest
voor de regio

Ambities
De arbeidsmarktagenda van de regio FoodValley kent
voor de periode 2017-2020 de volgende vier strategische ambities die gezamenlijk bijdragen aan een
effectieve arbeidsmarktregio en een goede aansluiting van vraag en aanbod. In de bijlage treft u in
het uitvoeringsprogramma per opgave ook de acties
aan die al ingezet zijn of die we ambiëren. Het uitvoeringsprogramma uit de bijlage is een werkdocument en is nog volop in ontwikkeling. Er zijn meer
verbindingen in de regio te maken dan er nu op de
ambities gebeurd. De genoemde verbindingen zijn
daarin niet limitatief enkel illustratief. De meerwaarde
van de STAM tafel en het programmaoverleg is om
de samenwerkingen en verbindingen verder uit te
breiden en te concretiseren.
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Bijlage
Ambitie 1: We kijken vooruit, we werken aan
de toekomst!

2: Werknemers leren hun leven lang


Kern
van de ambitie is vooruitzien. Beschikbare
cijfers moeten goed worden benut. Het gesprek
over strategische personeelsplanning moet worden
gevoerd tussen onderwijs en bedrijfsleven en
effectieve duurzame samenwerking opleveren.
Zodat vraag en aanbod ook op de middel- en lange
termijn op elkaar aansluiten.

Door flexibilisering en technologisering is er
niet meer sprake van baanzekerheid. Wellicht wel
van werkzekerheid. Doordat mensen zich blijven
ontwikkelen- op een wijze die aansluit bij de
behoefte van de arbeidsmarkt- verminderen we
kwetsbaarheid van bedrijven en werknemers.

Ambities

Ambities

• Onderwijs sluit aan op de vraag, in interactie met
werkgevers en met gebruik van data

• Werknemers zijn duurzaam inzetbaar

• Strategische personeelsplanning
• Doorlopende leerlijnen
• Kennis van vraag en aanbod sectoren
• Stimuleren startende ondernemers (vanuit school,
werkloosheid of arbeidsverband)

• Inventariseren van scholingsbehoefte bedrijven
• Ontwikkelen van een leercultuur
• Versterken kennisstructuur Leren en Werken
• Buiten jongeren ook investeren op
de doelgroep 50+
Verbinding door middel van & samen met

Verbinding door middel van & samen met
• Werkgeversservicepunt
• Servicepunt Leren en Werken
• Landelijke initiatieven
• Combineren van data
• Brancheorganisaties
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• RMC
• Aanpak Jeugdwerkloosheid
• Servicepunt Leren en Werken
• Landelijke initiatieven zoals sectorplannen
• Combineren van data

Ambitie 3: Elk talent telt

Ambitie 4: Toptalent kiest voor de regio

We zorgen ervoor dat zo veel mogelijk mensen een
goede plek op de arbeidsmarkt vinden. We bouwen
aan een inclusieve arbeidsmarkt. Niet alleen vanuit
sociaal motief, maar ook vanuit economisch oogpunt: elk talent telt!

Veel hoger opgeleiden vinden werk buiten de regio.
Vacatures blijven daardoor soms onnodig onvervuld.
Daarnaast trekt met name de Wageningen UR veel
internationale studenten. We investeren in de bekendheid en aantrekkelijkheid van de mogelijkheden
die de regio biedt voor TOP-talent!

Ambities

Ambities

• Kwetsbare jongeren maken een goede start op
de arbeidsmarkt

• Trots zijn op wat er is en dit uitventen

• We realiseren het regionaal target banenafspraak
• De potentie van statushouders wordt
optimaal benut
• Beroepsonderwijs verbinden aan RWB
• Aandacht voor uitvallende hoog-intelligente
kinderen (drop-IT’s)
• Ongeacht leeftijd, status of achtergrond stimuleren
van talentontwikkeling.
• Mensen die zijn aangewezen op een uitkering gaan
zo veel mogelijk aan het werk

• Regionaal bedrijfsleven aantrekkelijk maken
voor afgestudeerden
• Verbinden met opgaven Strategische Agenda
• Ontwikkelen onderwijs en doorlopende leerlijnen,
specifiek op het terrein van Food en Techniek
• Mensen die zijn aangewezen op een uitkering gaan
zo veel mogelijk aan het werk
Verbinding door middel van & samen met
• Werkgeversservicepunt
• Landelijke initiatieven, zoals Techniekpact

Verbinding door middel van & samen met
• Regionaal Werkbedrijf
• RMC
• Werkgeversservicepunt

• Combineren van data
• Doorontwikkelen FoodConsortium,
Poultry Expertise Centrum, etc.
• Combineren van data

• Aanpak Jeugdwerkloosheid
• Kenniscentrum Leren en Werken
• Landelijke initiatieven
• Combineren van data
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Vragen
Heeft u vragen of wilt u meer weten, dan kunt u
ons bereiken op telefoonnummer 0318 - 680 619
of via www.regiofoodvalley.nl

