Actielijn: Future Proof Skills
Subsidieaanvragers:
Topcentrum E-commerce (TCE) en Regio Zwolle IT Platform (RZITP) namens
aangesloten bedrijven

Project: Upgraden Future proof Skills
Leer- en ontwikkelprogramma voor mkb bedrijven en inwoners regio Zwolle
Algemene beschrijving:
De wereldeconomie wordt tegenwoordig gedomineerd door ‘digital companies’ als
Google, Amazon en Alibaba. Acht van de tien grootste bedrijven zijn technologie
gedreven organisaties. Uit recent onderzoek van het Ministerie van Economische
Zaken is naar voren gekomen dat het midden- en kleinbedrijven met 5 tot 50
personeelsleden onvoldoende is gedigitaliseerd en op termijn de concurrentieslag
gaat verliezen. Het MKB, bestaand uit ondernemers en werknemers, dient derhalve te
digitaliseren door bedrijfsprocessen en handel te moderniseren. Dit vraagt om een
cultuurverandering binnen deze organisaties waarvoor zogenaamde “future proof
skills” of “21th century skills” noodzakelijk zijn. Om ondernemers en werknemers
toekomstbestendig te maken, is het van belang dat zij de juiste vaardigheden via
passende scholing worden bijgebracht.
Scholing wordt verzorgd door aangesloten leden van TCE en RZITP en
kennisinstellingen. Dit digitale fundament zal bijdragen aan een grotere digitale
oriëntatie van bedrijven als wel de groep geïnteresseerde kandidaten voor Ecommerce en IT gerelateerd werk vergroten.
1. Aanpak beschikbaarheid en inclusiviteit

1) Scholing (basis- en vervolgcursus en skill development)
Er worden in 2021 vier basiscursussen e-commerce en vier basiscursussen ICT
aangeboden. Deze cursussen zijn gericht op het verwerven van basis kennis en skills
op het gebied van digitalisering (ICT en E-commerce). Hierdoor wordt belang van
bezit en gebruik future-proof-skills vergroot.
Beide basis cursussen worden opgevolgd door twee verdiepingscursussen. Deze basis
en verdiepingscursus vinden plaats in een kennisinstituut. Daarnaast worden er vier
skills development bijeenkomsten georganiseerd bij bedrijven om medewerkers naast
de stimulans om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen ook het bedrijfsleven te
leren kennen.
Scholing wordt in samenwerking met Regio opleiders verzorgd door:
● Bedrijven/ervaren professionals rondom specifieke E-commerce/IT-thema’s
● Netwerkpartners als Onderwijsinstellingen of Kennispoort Regio Zwolle
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● RZIP en TCE en de hierbij aangesloten IT-bedrijven (kwartiermaker en
follow-up).

2) Opvolging digitale werkplaats Regio Zwolle, MoveDigi*, Deeltijdopleidingen
en Digitalisering Vouchers
Mkb bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de regionale digitalisering vouchers
en of hun digitalisering vraagstukken hebben neergelegd bij de digitale werkplaats
regio Zwolle zijn potentiële deelnemers voor scholing. Voor hen worden
maatwerkprogramma’s ontwikkeld, afgestemd op het MKB (ondernemers en
werknemers)en de fase van digitalisering van het bedrijf/ de medewerkers. De
scholing kan locatie/ on the job worden georganiseerd.
Na digitaliseringsstimulatie (zie hiervoor info over de digitale werkplaats Regio
Zwolle https://movedigi.nl) volgt scholing.
Deze scholing
1. Versterkt het urgentiegevoel voor scholing gericht op Future Proof skills en
vaardigheden.
2. Is gericht op scholing van medewerker om met de nieuwe technieken (IT) en
met nieuwe inzichten (Online marketing, data science) te kunnen werken.
3. Is gericht op nieuwe vaardigheden om digitalisering mogelijk te maken
4. Is gericht op scholing van alumni/studenten deeltijd IT of E-commerce
opleiding.
5. Is gericht op nieuwe vaardigheden om digitalisering mogelijk te maken.

3) Maatwerkscholing binnen organisaties
Deze opvolging kan vorm krijgen als maatwerkscholing binnen bedrijven en
instellingen. Deze maatwerkscholing kan overigens ook zonder voorafgaand gebruik
van de digitale werkplaats of de vouchers vraaggericht worden ontwikkeld.
Maatwerkscholing is van belang om te borgen dat op alle niveaus binnen een bedrijf
een passend aanbod ontstaat voor scholing van digitalisering. Van het basisonderwijs
tot aan professionals is het van belang om digitale kennis en vaardigheden (door) te
ontwikkelen.
Stap 1 is het inventariseren van het niveau van de ‘digitale future-proof’-skills van het
personeel binnen de organisatie door het uitvoeren van een digitale analyse.
Stap 2 is het programmeren van aanvullende passende scholing op thema’s als
logistieke automatisering, online marketing, digitale verkoop.
Deze maatwerkprogramma’s sluiten aan op de doelgroep. Regio-opleiders kan een rol
vervullen om het juiste aanbod in de regio te vinden. Resultaat is dat ondernemers en
werknemers laagdrempelig getraind worden in digitale skills die in huidige en
toekomstige functies zijn vereist.
In samenwerking met de Creatieve industrie is de ambitie om een centrale database
(zg. Creative Council) aan te leggen waarin scholing kan worden gemonitord. Door
deelnemers aan verschillende actielijnen te registreren, hen in de gelegenheid te
stellen een profiel aan te maken, kan in kaart worden gebracht hoe hun digitale skills
zich ontwikkelen en waar mogelijk aanvullende behoefte tot maatwerk scholing ligt.
Ook resultaten van loopbaanchecks kunnen een profiel aanvullen, met als resultaat
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een gerichte aanbod van scholing aanbieden. Totdat deze database is ontwikkeld, zal
de monitoring door de sectortafel ter hand worden genomen.

Maatwerkscholing wordt in samenwerking met Regio opleiders verzorgd door:
● Bedrijven en interne experts
● Onderwijsinstellingen, vmbo, mbo en hbo
● RZIP en TCE en/of hierbij aangesloten IT-bedrijven (kwartiermaker en
follow-up)
● Creative Council, samenwerking tussen sectortafels ten behoeve van de
registratie en monitoring van voortgang van scholing in een centraal
systeem.

Doel van de actielijn ‘future-proof’-skills is om mensen ervan te doordringen dat
digitale kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn voor de overlevingskansen van het
MKB. Door scholing van personeel vergroot dit tegelijkertijd ook de individuele
kansen op de arbeidsmarkt.
Hiermee wordt een bredere groep inclusief en verhoogt het de wendbaarheid van
kandidaten, omdat zij beter aansluiten op het aanbod van werkgevers. Om dit op
grotere schaal inzichtelijk te krijgen zal deze actielijn cross-sectoraal worden ingezet
door samen te werken met onder andere de sector tafel van de Creatieve Industrie.
Ook zal tooling (Creative Council) worden ingezet die het mogelijk maakt om
voortgang en behoefte aan scholing te monitoren.
2. Bijdrage aan doelstellingen Human Capital Agenda Regio Zwolle

Doelstellingen wendbaarheid, inclusiviteit
Scholing rondom future proof skills betreft zowel inhoudelijke kennis als
praktische vaardigheden die nodig zijn om in de dynamische werkomgeving
werkzaam te kunnen zijn.
De doelgroep van deelnemers aan de basiscursus is breed. Voornamelijk de
medewerkers uit MKB bedrijven, ondernemers en algemeen geïnteresseerden
zoals alumni van opleidingen als ICT en bedrijfskundige opleidingen.
Kandidaten doorlopen hierbij een zogenaamde ‘talent funnel’.
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De behoefte aan digitale skills en kennis verschilt per (groep) cursist(en).
Bovenin de talent funnel zit de groep met zeer beperkte tot geen kennis en
ervaring met e-commerce en ICT. Voor hen is de basiscursus e-commerce en ICT
beschikbaar. Deze basis cursus zal voor zo’n 40 studenten per groep worden
georganiseerd en duurt zo’n 3 uur. Studenten doen basiskennis op en krijgen
inzicht in de noodzakelijke skills om de kennis te kunnen toepassen.
Hieronder is de opzet en de inhoud van het scholingsprogramma “basiscursus ecommerce” te vinden, verzorgd door Topcentrum e-commerce.

Hieronder is de opzet en de inhoud van het scholingsprogramma “basiscursus
ICT” te vinden, verzorgd door RZITP.
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Doelstellingen die alle projecten van de actieagenda raken:
Regionale sectoraanpak
Alle activiteiten binnen de actielijn ‘future-proof’-skills zullen in de regio Zwolle met
partners worden georganiseerd. Dit zal de regio landelijk op de kaart zetten en
zichtbaarheid van werkgelegenheid en potentiële werkgevers bevorderen.

Samenwerkingspartners en hun rollen
Topcentrum en RZITP werken binnen dit project nauw samen. Topcentrum richt zich
meer op E-commerce bedrijven (niet specifiek IT gerelateerd) en RZITP op de brede
IT-sector. Daarnaast zal binnen dit project nauw worden samengewerkt met
onderwijsinstellingen en met andere sectortafels.
3. Upgrading basis digitale kennis

Deze actielijn richt zich voor het brede MKB en inwoners op het upgraden van basis
digitale kennis en vaardigheden. De zogenaamde ‘first-step’ digitalisering en daarna
‘next-step’ de doorontwikkeling. Naast het zichtbaar maken van het belang, zal ook
zichtbaar worden hoeveel leuke beroepen er binnen E-commerce en IT zijn, tezamen
met mooie groeikansen die de veelal jonge bedrijven bieden. E-commerce en IT zijn
sectoren die enorm hard groeien met veel toekomstperspectief, waar je als
werknemer echt future-proof wordt. De investering die met scholing gepaard gaat
binnen deze actielijn, zal zich op den duur gunstig terugbetalen.
4. Additionaliteit

Als gevolg van het snelle groei tempo binnen de sector vindt er continue vernieuwing
plaats van beroepen binnen dit werkveld. Dit maakt scholing extra uitdagend en is het
noodzakelijk om samen met bedrijven scholing te organiseren om zo actueel mogelijk
aan te sluiten op de laatste marktontwikkelingen en die nog niet in het reguliere
aanbod zijn verwerkt.
5. Proportionaliteit en doeltreffendheid

Proportionaliteit
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De publieke investering in ‘future-proof’-skills is te overzien. Het beoogde resultaat zal
zichzelf op de lange termijn terugverdienen. Dit omdat het scholing betreft van
basiskennis en vaardigheden die nodig zijn voor de vervolgstap in ontwikkeling van
digitale vaardigheden.
Doeltreffendheid
Ondanks het langere-termijn-effect creëert dit project een fundament aan digitaal
georiënteerde mensen. Op termijn zal dit resulteren in de noodzakelijk groei van
digitale professionals die de groei van E-commerce en IT-bedrijven zal kunnen
matchen.
Activiteitenplanning
- Organiseren van scholing gericht op brede MKB (basis cursus)
- Aanbieden van scholing voor deelnemers aan Digitale werkplaats
projecten voor MKB (basis-, vervolg- en skill development cursus)
- Aanbieden van scholing voor gebruikmakers van de
digitaliseringsvouchers
- Organiseren van next-step kennis- en skills ontwikkeling voor deelnemers
die basisniveau hebben (vervolg- en skill development cursus).
- Organiseren maatwerk scholingstrajecten (basis-, vervolg- en skill
development cursus).

Doelgroep benadering
Kandidaat studenten zullen direct en indirect via partners worden benaderd. De
organiserende organisaties Topcentrum en RZITP zullen direct kandidaten
aanschrijven en via online advertentie campagnes (nb. bekostigd uit eigen middelen)
studenten werven.

Daarnaast zal het indirecte netwerk van partners worden ingeschakeld. Per scholing
ronde zal een vraag bij partners worden neergelegd of zij kandidaten willen
uitnodigen om zich in te schrijven voor de cursussen.
Partners zijn:
- UWV, kandidaten zijn werkzoekende die in hun bestand zitten met interesse
voor e-commerce / ICT
- Digitale werkplaats, kandidaten zijn ondernemers, personeelsleden en klanten
die digitale kennis en skills willen ontwikkelen
- Onderwijsinstellingen, kandidaten zijn docenten, alumni en studenten
- MKB kenniscentra zoals Kennispoort, kandidaten zijn mkb relaties
- Bedrijvenkringen, kandidaten zijn ondernemers en werknemers
- Banken zoals Rabobank, die scholing kan aanbieden aan klanten en
ondernemers
- Bedrijven verbonden aan Topcentrum en RZITP.

Risico’s, beheersmaatregelen en evaluatie
Het voornaamste risico is dat het bereik onvoldoende zal zijn. MKB-bedrijven en
inwoners/kandidaten die op dit moment het belang van digitalisering niet zien of die
een foutief beeld hebben bij het type werk zullen mogelijk worden afgeschrikt en
slecht te mobiliseren zijn. Het is derhalve van belang om goed over het voetlicht te
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brengen dat ieder bedrijf E-commerce en IT gebruikt en dat dagelijks iedereen
hiermee in aanraking komt. Het belang van digitalisering zal met periodiek
onderzoek en casuïstiek onder de aandacht worden gebracht binnen de regio. Nb. dit
zal door partners worden bekostigd.
De inzet van maatwerk scholingstrajecten en het aanbieden van scholing in
aanvulling op digitale werkplaats projecten en digitaliseringsvouchers zal hierbij
helpen.
Door gebruik te maken van deelnemerslijsten en inzicht te hebben in deelnemers aan
scholing en de pool zal met behulp van big data voortgang goed in een centraal
systeem kunnen worden gemonitord en geëvalueerd. (Creative Council). Indien een
dergelijk systeem niet beschikbaar is zal een gratis alternatief systeem worden
ingezet.

Borging en verduurzaming
Wanneer een basisprogramma is ontwikkeld en zich succesvol heeft bewezen kan dit
eenvoudig worden opgeschaald. Bijvoorbeeld per aangesloten gemeente binnen de
Regio Zwolle. Tevens kan in samenwerking met andere HCA-sectoren een crosssectorale aanpak worden toegepast.
Uitvoeringskracht en doorzettingskracht
De ervaring van TCE is dat het organiseren van thematische bijeenkomsten zeer
haalbaar is. Bijna maandelijks is het mogelijk om met gezamenlijke uitvoering
bijeenkomsten te organiseren. Deze worden over het algemeen goed gewaardeerd
door deelnemers. Het succes van bijeenkomsten stimuleert nieuwe uitvoering en
doorzetting.
Daarnaast is er vanuit de digitale werkplaats de harde doelstelling om de komende 3
jaar 250 digitaliseringsvraagstukken uit te voeren. Door aanvullend hierop
scholingstrajecten aan te bieden zal de uitvoeringskracht worden verhoogt.

Monitoring
Er zijn verschillende laagdrempelige digitale middelen beschikbaar, zoals Google
Forms, om de monitoring te kunnen borgen. Deelnemers kunnen zich hiermee
eenvoudig registreren en middels presentielijsten kan aanwezigheid worden
gemonitord. Deze data kan worden gekoppeld aan scholingregisters en werknemers
bestanden van organisaties. Door deze systemen te koppelen aan de Creative council
database ontstaat een centraal systeem dat voortgang van scholing en behoefte kan
duiden.
6. Scholingsplan

In 2021 is Topcentrum samen met RZITP verantwoordelijk voor het organiseren,
monitoren, inhoudelijk toetsten en begeleiden van 16 cursus momenten rondom
scholing van Future Proof Skills. Regio opleiders wordt betrokken om een stateof the art scholingsprogramma aan te kunnen bieden.
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Er worden 3 soorten cursussen georganiseerd door zowel Topcentrum als
RZITP:
1. Basis cursus e-commerce (Topcentrum)
Basis cursus ICT (RZITP)
2. Vervolg cursus e-commerce over Digital marketing (Topcentrum)
Vervolg cursus ICT over PHP development (RZITP)
3. Skills development cursus (combi Topcentrum en RZITP)

Hieronder verder toelichting over vorm en inhoud van (2)de vervolgcursus en
(3)Skills development cursus:
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Iedere cursus zal gemiddeld 40 studenten opleiden. Aan het einde van elke cursus
kan een certificaat worden behaald, indien gewenst met behulp van een toets.

De basis cursus is voor iedereen toegankelijk, geen toegangscriteria gewenst. Aan de
vervolg cursus kunnen alleen studenten deelnemen die succesvol de basis cursus in
het vakgebied E-commerce of IT hebben afgerond met een behaald certificaat. De
skills development cursus is toegankelijk voor geïnteresseerden die de basis cursus
E-commerce of IT succesvol hebben volbracht of enkele jaren werkzaam zijn in de
branche.
7. Jaarplanning

In 2020 worden de voorbereidingen getroffen en in 2021 start de uitvoering
door TCE en RZITP.
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Planning in 2021:

Basis cursus (8x per jaar): bij een kennisinstelling
18 maart - basiscursus e-commerce
18 maart - basiscursus ICT, locatie
17 juni - basiscursus e-commerce
17 juni - basiscursus ICT, locatie
16 september - basiscursus e-commerce
16 september - basiscursus ICT, locatie
16 december - basiscursus e-commerce
16 december - basiscursus ICT, locatie

Vervolg cursus (4x per jaar): bij een kennisinstelling
25 maart - vervolgcursus e-commerce Digital Marketing.
25 maart - vervolgcursus e-commerce PHP development.
7 oktober - vervolgcursus e-commerce Digital Marketing.
7 oktober - vervolgcursus e-commerce PHP development.

Skills development cursus (4x per jaar): locatie: bij bedrijf
18 maart – vervolgcursus skills development.
24 juni - vervolgcursus skills development.
23 september - vervolgcursus skills development.
2 december – vervolgcursus skills development.
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