
 Zorg dat uw camera uitstaat en uw microfoon op 
gedempt staat. 

 Tijdens het webinar kunt u vragen stellen via de 
chatfunctie. 
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Programma

 Korte inleiding en schets ontwikkelingen (SER) 

 Presentatie Twents Fonds voor Vakmanschap - 10 min

 Ruimte voor vragen – 5  min

 Presentatie Leo Loopbaan – 10 min

 Ruimte voor vragen - 5 min

 Presentatie van drie Europese voorbeelden door Euroguidance – 15 min 

 Ruimte voor vragen - 5 min

 Afsluiting



SER WEBINAR, 12-05-2020

Edwin Kamp & Jenny Holtrop

Twents Fonds voor Vakmanschap stimuleert en
faciliteert een Leven Lang Ontwikkelen voor
iedereen in Twente die een scholing wil doen tot
en met maximaal MBO niveau 4!



Richtlijnen TFvV

• Individu is gemotiveerd
• Scholing versterkt de arbeidsmarktpositie
• Scholing is tot en met MBO niveau 4
• Aanvrager heeft maximaal MBO niveau 4 diploma
• Aanvrager woont in Twente
• Maximaal 5000 euro per cheque per jaar
• Scholing bij een erkende opleider



Governance en Organisatie TFvV

Regiegroep
TFvV

Projectmanagement 
en projectbureau

Loket:  
Loopbaanstation

Loket:
LerenenWerken

Beheer

Financiering en 
administratie 

Gemeente Enschede



Financiering TFvV 8,3 mio TFvV

 ESF 0,5 mio
 Regiodeal 3,8 mio
 Provincie 1 mio
 Agenda voor Twente 1 mio
 Cofinanciering; bijdrage bedrijfsleven 2 mio



• Motivatie
• Websites TFvV en IKBINDR 
• Loopbaangesprek
• Opstellen scholingsplan
• Scholingsplan gaat naar gemeente Enschede
• Aanvrager ontvangt beschikking en scholingscheque
• Gemeente Enschede betaalt opleider 

Hoe werkt TFvV?



TFvV tot en met april 2020

• Start januari 2019
• 2472 aanvragen
• 1757 afgehandeld > 716 scholingscheques, 269 afwijzingen, 184 

doorverwijzingen en 588 door aanvrager ingetrokken
• 715 in behandeling
• 716 scholingscheques = € 2.358.000 = €  3300 per cheque 

gemiddeld
• 5% cofinanciering = € 114.000



1 Loketfunctie TFvV     

• Leerwerkloket Twente
• Samenwerking Leerwerkloket Twente en 

Loopbaanstation
• Wat houdt de loketfunctie in?
• Welke dienstverlening wordt geboden?
• Voor welke doelgroepen? 











Tussenevaluatie TFvV   
• Eenvoud en laagdrempeligheid

• Starten dan finetunen

• Van ambities naar werkelijkheid 

• Veel aanvragen

• Spreiding doelgroep is evenwichtig (m/v, leeftijd, sociaal 
economisch)

• Spreiding sectoren en type scholingen behoeft aandacht

• Transparantie, rapportages, handboek en onderzoek UT

• Samenwerking stakeholders 

• Plus status Leren en Werken Twente
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Uitgangspunten en doelgroepen

• Individu centraal
• Eigen regie
• Onafhankelijk
• Laagdrempelig
• Fysiek en online

• Studenten
• Werkenden
• Werkzoekenden



Leo Loopbaan

• 2019 pilots
• Februari 2020: coöperatie

• Onderwijs (mbo en hbo)
• Werkgevers (VNO-NCW, MKB, 

Zorg aan Zet, Baandomein)
• UWV, SBB
• Arbeidsmarktregio
• Leerwerkloketten
• Provincie



Aanpak en aanbod

• Communicatie
• Direct naar individu
• Via partners

• Partners / inhoud
• Onderwijsprogramma’s
• HR
• Projecten

Diensten:
• Bewustwording
• Oriëntatie en experience
• ePortfolio
• Workshops
• Coaching



Dienstverlening

• Schil 1 (gratis)
• Bewustwording en inspiratie
• Voorlichting
• Website

• Schil 2 (gratis):
• Workshops
• Experiences
• Coaching
• ePortfolio
• Testen, loopbaanopdrachten etc.

• Schil 3 (betaald):
• Diensten en producten voor 

onderwijs, werkgevers



Governance

• Coöperatie Leo Loopbaan UA
• Provincie en UWV
• Partnerships

• Leren & Werken
• Samenwerking op niveau dienstverlening
• Samenwerkingsvormen in ontwikkeling



Businessmodel - kosten

• 5 fte basisbezetting
• Projectleiding
• Loopbaanadvies
• Communicatie en backoffice

• Begroting 2020: € 1M

• Programma onderdelen
• Communicatie
• Platform (ePortfolio, testen)
• Activiteiten (oa. workshops)
• Productontwikkeling / innovatie



Businessmodel - baten

• Dedicated inzet partners
• Private partijen
• Subsidies en projecten
• SLIM, STAP
• O&O

• Afname diensten onderwijs
• Afname diensten bedrijven
• Afname diensten overheid
• Afname diensten individu

• Bekostiging basis-infrastructuur?



Monitoring

• Communicatie
• Conversie
• Marketing automation

• Verbindingen!

• Workshops
• ePortfolio’s
• Adviezen
• Activiteiten werkgevers
• Activiteiten onderwijs
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Organisatie, governance & 
financiering van één loket

12 mei 2020



Estland 



Eén loket

• 29 lokale kantoren van publieke arbeidsvoorziening (PES) in 15 regio’s
• Samenvoeging jeugd en volwassenen
• Uniforme uitstraling



Wat

• Doelgroep: iedere burger, maar specifiek werklozen, werkenden die 
hun baan dreigen te verliezen, en jongeren en hun ouders. 

• Aanbod: breed, zowel qua inhoud als vorm
• Arbeidsbemiddeling
• Begeleiding (werkgericht) en verstrekken van  arbeidsmarktinformatie
• Loopbaandiensten



Wie
Hoofdkantoor, 10 posities Lokale kantoren, 132 posities

1 teamhoofd
1 career services methodologist
2 chief specialists on career counselling
3 chief specialists on career information
1 chief specialist dealing with compiling and 
organizing training courses for the career specialists
1 chief specialist dealing with IT developments 
1 manager for youth area

77 are career counsellors
39 are career information specialists
5 are chief specialists of career services
1 is the head of the Career Centre of the PES in 
Tallinn (the capital of Estonia)



Hoe 

• Organisatie: Publieke arbeidsmarktvoorziening
• Financiering: Publieke arbeidsmarktvoorziening en European 

Social Fund (ESF, aflopend)
• Kwaliteit: Deskundigheidsbevordering en - borging
• Monitoring: Klantfeedback



Finland 



Eén loket

• Meer dan 70 Ohjaamo’s, met activiteiten in 100 gemeenten

• Uniforme uitstraling (één brand)
• Niet centraal gestuurd, wel losse randvoorwaarden



Wat en wie

• Doelgroep 15 – 29 jaar
• specifieke doelgroepen variëren

• Aanbod en uitvoerder 
• verschillen per Ohjaamo
• maar met name publieke diensten



Hoe 

• Organisatie: Netwerk-organisaties (gemeente vaak coördinatie)
• Financiering: Gestart via ESF,  nu gefinancierd door partners
• Kwaliteit: Verschilt
• Monitoring: Nationaal evaluatie-onderzoek



Schotland 



Eén loket

• 63 SDS drop-inn centres
• Uniforme uitstraling
• Goed toegankelijk (bv. de hoofdstraat, maar ook op de eilanden)

Daarnaast …
• Aanbod op scholen
• Hub-approach
• Outreachend, via 280 locaties



Wat en wie

• Universeel en gericht aanbod voor bepaalde doelgroepen/regio’s
• 686 fte werknemers

• 321 fte loopbaanadviseurs in/voor de scholen 
• 200 fte loopbaanadviseurs in/voor de SDS centra
• 79 fte werkcoaches (outreachend)
• 86 fte persoonlijk adviseurs

Ook samenwerking in hubs en met partners (zoals Defensie en Western Isles Charter)



Hoe 

• Organisatie: Skills Development Schotland 
• Financiering: Overheid (onder meer via ESF) op basis van ‘Letter 

of grant’
• Kwaliteit: Alle adviseurs dezelfde kwalificatie
• Monitoring: Evaluatie- en onderzoeksteam



www.euroguidance.nl

euroguidance@cinop.nl

https://www.linkedin.com/showcase/17904705/

https://twitter.com/Euroguidance

https://www.facebook.com/pages/Euroguidance-the-Netherlands/187745434641070

Meer informatie?

Neem je deze ook mee in de evaluaties van bijeenkomsten? 
Bijvoorbeeld aan het einde: Blijf op de hoogte van onze 
activiteiten en meld hier je aan voor onze nieuwsbrief!

Euroguidance Nederland wordt uitgevoerd door CINOP

http://www.euroguidance.nl/
mailto:euroguidance@cinop.nl
https://www.linkedin.com/showcase/17904705/
https://twitter.com/Euroguidance
https://www.facebook.com/pages/Euroguidance-the-Netherlands/187745434641070
https://m15.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=UL8Ft5FqeB&wpMessageId=11715&userId=315100184&command=viewPage
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Hartelijk bedankt voor uw 
deelname aan het webinar
Financiering en Governance: één 
loket.
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