Atlas Advies
Dienstverlening
Atlas Advies is een adviesbureau gespecialiseerd in dienstverlening voor MBO
instellingen rond de aansluiting onderwijs en de regionale arbeidsmarkt. Al 20 jaar
ondersteunen we MBO instellingen bij het opzetten en verankeren van publiekprivate samenwerkingsverbanden (PPS). Wij spelen in op actuele
thema’s/ontwikkelingen en hebben een vaste kern van ervaren adviseurs in dienst en
daaromheen een flexibele schil bestaande uit experts. Atlas Advies levert MBO
instellingen beleidsadviseurs, concept- en projectontwikkelaars, subsidieadviseurs,
(interim) projectleiders en (interim) programmamanagers.

Actuele ontwikkeling: nationaal akkoord voor menselijk kapitaal
Begin april heeft een groot aantal partijen een oproep gedaan richting het nieuwe
kabinet om te komen tot een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal. Dit is goed
nieuws voor uw MBO instelling. Er komt een sterke focus op regionale communities
waar onderwijs, bedrijfsleven en andere partners samen werken aan leren, werken
en innoveren. Bij dit akkoord is er een cruciale rol voor het MBO in de regio. Het is
dus van belang dat uw MBO instelling deze rol tijdig pakt. Belangrijke vraag is hoe kan
uw MBO instelling deze rol tijdig pakken? Atlas Advies kan u hierbij helpen door een
impact analyse uit te voeren.
Nieuw kabinet moet een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal initiëren
Vandaag hebben Claudia Reiner, namens Taskforce Bouwagenda, Loek Hermans, namens de
Topsectoren en Doekle Terpstra, namens het Techniekpact een oproep gedaan aan het nieuwe kabinet
om een nationaal akkoord voor menselijk kapitaal te initiëren. Binnen dit akkoord moeten ondernemers,
werkenden, overheden en onderwijsinstellingen samen gaan investeren in leren, innoveren en werken.
Hiermee wil de coalitie zorgen dat de huidige en toekomstige beroepsbevolking kan omgaan met de
technologische ontwikkelingen die op hen afkomen én een rol gaan spelen in alle banen. De twee
belangrijkste pijlers van het akkoord zijn permanent ontwikkelen en een verbindend onderwijs met
ondernemers en overheden. In hun oproep vraagt de coalitie aan het toekomstige kabinet om het beleid
voor bedrijfsleven, werkgelegenheid, en kennis en innovatie in samenhang te ontwikkelen. Zij pleiten
verder voor regionale communities waar onderwijs, bedrijfsleven en andere partners samen werken aan
leren, werken en innoveren. Er moet ruimte en mogelijkheden worden gecreëerd om via regionaal
maatwerk nu echt impact te realiseren ten aanzien van investeringen in onderwijs en arbeidsmarkt. De
oproep voor een nationaal akkoord krijgt steun van andere coalities, zoals Start-Up Delta, Nuffic,
Katapult en Smart Industry. Ook bedrijven als Tata Steel, Siemens, ASML, Shell, Last Mason en Ziggo
onderschrijven de gezamenlijke stem (Bron Persbericht 3 april).
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Impact analyse: akkoord voor menselijk kapitaal
Atlas Advies ondersteunt uw MBO instelling graag bij het uitvoeren van een impact
analyse.
Belangrijke vragen hierbij zijn:
 Wat zijn de ontwikkelingslijnen van uw MBO instelling en in hoeverre matchen
die met de lijnen van het nationale akkoord (witte vlekken)?
 Welke Publiek Private Samenwerkingen van uw MBO instelling zijn al een
regionale community?
 Wat moet ik?
 Wat kan ik?
 Wat wil ik?
 Welke essentiële partners heb ik nodig?
 Welke bestaande en nieuwe subsidiekansen zijn er?

Subsidiekansen
Rond subsidiekansen is bijvoorbeeld nu al duidelijk dat niet alleen in 2017 maar ook
in 2018 er een beroep kan worden gedaan op het regionaal investeringsfonds MBO
(25 miljoen). Uit de tussenevaluatie van het regionaal investeringsfonds MBO
(februari 2017) blijkt dat het fonds een succesvolle katalysator is voor het duurzaam
opzetten van een publiek-private samenwerking (PPS) rond de aansluiting van het
onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook heeft de minister aangegeven dat een volgend
kabinet deze manier van werken in verschillende publiek-private samenwerkingen
zou moeten continueren.

Meer informatie
Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact op met Anko
Spoelstra (spoelstra@atlasadvies.com) of Maarten Klumpers
(klumpers@atlasadvies.com). Beide zijn te bereiken op 0546-456406.
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