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overheid

Werkgevers

Achtergrond
• Een goed werkende arbeidsmarkt is van belang voor inwoners en
bedrijven
• Scholing en ontwikkeling (voor iedereen) zijn daarbij essentieel
• Vraagt om goede samenwerking tussen overheid, onderwijs en
bedrijven
• Hierin hebben we de afgelopen jaren geïnvesteerd
• Vandaag: een aantal voorbeelden van samenwerkingsverbanden
• Kernelement: bijdragen aan een leven lang ontwikkelen van alle
inwoners!

Samenwerking Noord
Nederland
• De arbeidsmarkttafel Noord (publieke
samenwerking voor leven lang
ontwikkelen). Betrokken bij:
• De plannen voor het Just Transition Fund
• De Scholingsalliantie Noord

Just Transition Fund
• Gezamenlijke lobby voor extra middelen voor een
rechtvaardige transitie
• Gevolgen van de klimaat transitie voor bedrijven
en inwoners en arbeidsmarkt verzachten of
ombuigen (zorgen dat niemand achterblijft)
• Veel aandacht voor om- en bijscholing van
bestaand personeel, het creëren van (extra)
werkgelegenheid en het leggen van een stevige
basis van de beroepsbevolking en een
kennisinfrastructuur
• Bestaande netwerken (bedrijven, bonden,
opleidingsinstellingen) benut bij het opstellen van
de plannen
• Leidt tot extra mogelijkheden voor scholing en
werk;

De Scholingsalliantie
Noord
• Overheden, bonden, O&O-fondsen
en brancheorganisaties spannen
zich samen in voor een
beroepsbevolking die zich een leven
lang ontwikkelt. Door:
• Bevorderen leercultuur
• Scholing inzichtelijker en
toegankelijker maken
• Samen extra scholing organiseren

• Leidt tot meer inzicht en een aantal
concrete plannen:

• Noorden Leert door
• Kansen Verzilveren voor Vakmanschap

Samenwerken
arbeidsmarktregio
Werk in Zicht
In de arbeidsmarktegio wordt op
verschillende manieren samengewerkt
bij de versterking van de arbeidsmarkt en
het leven lang ontwikkelen. Bijvoorbeeld:
• Werken aan Ontwikkeling (NPG)
• Kansrijk opleiden
• Het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT)
• Talentenperron

Bestuurlijk Platform Arbeidsmarktregio Stuurgroep
Stuurgroep Werk aan Ontwikkeling

Schrijversgroep Werken
aan Ontwikkeling

NPG - Werken aan
ontwikkeling
• Stimuleren van een leven lang ontwikkelen in de
regio voor alle leden van de (huidige en
toekomstige) beroepsbevolking
• Tot nu toe gezamenlijk een aanvraag gedaan bij de
provincie voor het thema Werken en Leren van het
NPG.
• 11 projecten: het stimuleren van het leren van jonge
kinderen tot en met stimuleren en faciliteren
innovatie van het MKB .

Gemeente Groningen
• Praktijkleren
• OTP
• CheckTheNewBizz
• MeetYourFuture

Bedrijfsleven /
werkgevers
Te gast: Jurgen Elshof – VNO-NCW
MKB Noord
Betrokken bij Scholingsalliantie
Noord, Stuurgroep Werken aan
Ontwikkeling, Regionale
Mobiliteitsteams

Scholingsalliantie
Noord
• Noordenleertdoor.nl
• Kansen verzilveren voor
Vakmanschap

Perspectief MBO
Te gast: Marion Arends – Directeur
Alfa-college

De EnergieHub050 is een uniek plek waar onderwijs,
bedrijfsleven en omgeving samenkomen
LOCATIE

EnergieHub050 VOOR GEHELE NOORDELIJKE REGIO

Oude Suikerunieterrein

Ambitie

Op dit moment wordt er door het Alfa-college in samenwerking met
Draaijer & Partners en de gemeente gezocht naar een geschikte
locatie voor de EHub. Hiervoor is een mogelijke optie
geïdentificeerd op het Suikerterrein. De beoogde locatie is het oude
Suikerunieterrein, het voorterrein van de uiteindelijke
gebiedsontwikkeling op de Suikerzijde (De Kreken en de
vloeivelden).

Onderwijsinstellingen in geheel Noord-Nederland kunnen gebruik
maken van de EHub. Hiermee kan de volledige economische regio
bereikt worden en kunnen onderwijsinstellingen elkaar versterken
in het aanbod.

Samen met onze partners in de regio
Onderwijs

Overheid

Bedrijfsleven

Deze groep zal worden uitgebreid: komende maanden zullen nog tal van andere bedrijven worden benaderd.

De Ambitie
Is de energietransitie mogelijk maken door te
zorgen voor voldoende en adequaat
opgeleid personeel
En hierbij bij te dragen aan het realiseren van de
Regionale Energiestrategie en het doel van de Gemeente
Groningen om in 2035 Co2 neutraal te zijn

Het Alfa-college wil samen met partners talent in de regio
klaarstomen voor leren en werken in de energietransitie
Om nieuwe initiatieven voor de energietransitie te ontplooien, is onderwijs dat aansluit bij het vormgeven van deze
ontwikkelingen noodzakelijk
Een grote diversiteit aan energievoorzieningen dient zich aan, dit zijn toepassingen die reeds gebruikt worden in de regio, of
gebruikt gaan worden binnen bedrijven.
De kennis over deze toepassingen moet geïntegreerd te worden in het middelbaar beroepsonderwijs
Het Alfa-college wil samen met andere onderwijsinstellingen, bedrijven en de overheid een bijdrage leveren aan deze
onderwijsontwikkeling
Het wil praktijkruimtes en opleidingen vormgeven omtrent de inzet van alternatieve energievoorzieningen
Daarmee is het initiatief van de EnergieHub050 tot stand gekomen

Een goed geoutilleerde EHub dat wordt geleid door Alfa-college en
bedrijven, komt tegemoet aan de vraag uit de markt
De ontwikkeling van een regionaal proef- en oefencentrum ingericht met diverse alternatieve energievoorzieningen. Een plek waar studenten, docenten en
medewerkers van bedrijven praktische toepassingen van de diverse alternatieve energievoorzieningen kunnen zien en ervaren.

EHub
EHub heeft beschikking over State-of-the-art installaties van
levensecht formaat welke zijn bekostigd door onderwijs,
overheden en regionaal bedrijfsleven.
Op deze wijze kunnen leerlingen, studenten en (potentiele)
werknemers oefenen met de technieken van de toekomst.

Locatie
Oude Suikerunieterrein – Uiterlijk 1 januari 2022 een tijdelijke EnergieHub050 op het
voorterrein van de uiteindelijke gebiedsontwikkeling op de Suikerzijde (De Kreken en de
vloeivelden).
Op weg naar de beste en meest innovatieve techniekcampus van Noord-Nederland voor
vakmanschap, energie en duurzaamheid
Suikerzijde – na 2025 wordt de MBO-campus in het stadsdeel Suikerzijde gerealiseerd,
een slimme en duurzame leeromgeving van ca. 10.000 – 13.000 m2 waar de EHub
onderdeel vanuit maakt.

AANBOD
In nauwe samenwerking met bedrijven en overheid wordt in de EHub onderwijs geboden voor de volgende sporen:
SCHOOL NAAR WERK
▪ Scholing van studenten
▪ Oriëntatie en scholing van (VO)leerlingen

WERK NAAR WERK
▪ Her/om/bijscholing van
werkenden
▪ Sectoraal en intersectoraal

UITKERING NAAR WERK
▪ Her/om/bijscholing van nietwerkenden
▪ Toegang tot potentiële
werkgevers

PROPOSITIE BEDRIJVEN

Waarde voor bedrijven:

1
2
3

4

Goede fit kandidaten en
bedrijfsleven

EHub draagt bij aan een betere aansluiting tussen het onderwijs en de praktijk en zorgt er daardoor voor dat er een betere
fit ontstaat tussen kandidaten en het bedrijfsleven:

▪ Toegang tot talent, door bij elkaar brengen van werkzoekenden, studenten en werkgevers
▪ Betere samenwerking tussen beroepsopleidingen en bedrijven, gedeelde verantwoordelijkheid
Cursussen en deelopleiding afgestemd op de vraag van het bedrijfsleven voor de huidige werknemers

Vraag gestuurde
(deel) opleidingen

▪ Reductie kosten van opleidingen vanwege schaalvoordeel
▪ Lesprogramma is aangepast aan de behoefte van huidige werknemers
▪ Opleidingen/modules sluit aan bij veranderende vraag van de bedrijven

Versterking vestigingsklimaat

Door de start van de EHub en de ontwikkeling van de Techniek & Design Campus Groningen wordt de aantrekkelijkheid
voor de regio versterkt. Bedrijven kunnen direct toetreden tot netwerk van bedrijven met gelijke ambities en
vraagstukken, door deze samenwerking worden personeelsvraagstukken en opleidingsvraagstukken sneller opgelost en
kunnen kostenvoordelen worden behaald.
State of the art apparatuur schetst een beeld van de benodigde skills voor de energietransitie. Dit leidt tot een showroom
voor potentiele werknemers en verzorgt ontmoetingen met andere ondernemers

Showroom

▪ Versterken van het innovatieve karakter en beeld van de sector
▪ Motiveren van leerlingen en werkenden om een baan in de energietransitie te ambiëren
▪ Kennisuitwisseling tussen ondernemers

PROPOSITIE OVERHEID

Waarde voor de overheid:

1

Profilering regio

De EHub draagt bij aan de profilering van de regio als voorloper in de energietransitie en verbetert het
investeringsklimaat.
▪ Talent: door een goed werkende regionale kennisinfrastructuur is er voldoende gekwalificeerd personeel (op
verschillende opleidingsniveau) voor de bedrijven beschikbaar
▪ Opleidingsaanbod: voor bedrijven is er een ‘state of the art’ opleidingsaanbod en praktijkomgeving voor
werknemers beschikbaar om deze ‘up to speed’ te houden
▪ Cluster van bedrijven: bedrijven kunnen direct toetreden tot netwerk van bedrijven met gelijke ambities en
vraagstukken, door deze samenwerking worden personeelsvraagstukken en opleidingsvraagstukken sneller
opgelost en kunnen kostenvoordelen worden behaald

2

In- en uitstroom
uitkeringsgerechtigden

▪ Uitstroom: de EHub biedt uitkeringsgerechtigden een nieuwe kans op de arbeidsmarkt in de groei beroepen
▪ Beperking instroom: jongeren worden opgeleid voor een baan die aansluit bij de wensen van de arbeidsmarkt.
Daarnaast zorgt de EHub voor goede intersectorale mobiliteit tussen krimp en groei beroepen wat de instroom tot
uitkering beperkt

Samenwerking is de sleutel tot
succes van de EnergieHub050

Onderwijsinstellingen versterken elkaars aanbod
Aansluitend bij behoefte bedrijven
Gekoppeld aan de klimaatagenda van het Rijk, provincie
Groningen en gemeente Groningen
Nieuwste technologieën aanwezig

AANBOD

De EHub samengevat in cijfers
3 onderwijsinstellingen (Alfa-college, Noorderpoort en Terra MBO)
50 aangesloten partijen uit het bedrijfsleven in 2025
2020

8 aangesloten partijen uit bedrijfsleven
(Shell, Gasunie, Engie, Enexis, Strukton, Wij Techniek, Bouwend Nederland en Techniek Nederland)

3.400 BOL & BBL studenten gebruikmakend van de EHub per jaar van het Alfa-college, Noorderpoort en Terra MBO in 2025
2020

2.300 Alfa-college
700 Noorderpoort
400 Terra MBO

Geen groeidoelstelling, inspanning om aantallen op huidige niveau te behouden
Dit is een ambitieuze doelstelling door de geschatte krimp in
leerlingaantallen op het vmbo van ong. 10% voor 2025*

1.500 LLO deelnemers uit het bedrijfsleven per jaar (raming) in 2025
2020

250 Alfa-college

Grote groeidoelstelling op LLO gebied, hier valt veel groei te behalen door samenwerking
met de bedrijven

1 demonstatiecentrum energietransitie voor burgers
800-1000 m2 BVO voor de EHub

7 soorten proefinstallaties

(windmolen onderdelen, warmtepompen, pv-panelen, smart-grid, warmtenet, waterstofopstelling en biovergister)

3 provincies die worden bediend door de EHub (Groningen, Friesland, Drenthe)
*Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van dalende geboortecijfers en opwaartse druk (leerlingen gaan vaker naar havo/vwo/vmbo-tl
dan naar vmbo-bb en –kb). Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Dialoog en
vragen

