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Even voorstellen: 
Elisabeth Scholt

 Docent Nederlands en Duits

 Bestuurskunde: Project- en programmamanager, 
beleidsadviseur en consultant

 Specialist voor onderwijs- en 
arbeidsmarktvraagstukken: aanpak werkloosheid, 
voortijdig schoolverlaten, laaggeletterdheid, sociale 
innovatie, duurzame inzetbaarheid, Leven Lang 
Ontwikkelen, vluchtelingen, studie-
beroepskeuzebeinvloeding, regionale 
samenwerking…..

 EPALE ambassadeur (European Platform Adult 
Learning)

 Regio coördinator H!VE (zie www.hive.nl)

 Tot voor kort: Kwartiermaker Leven Lang 
Ontwikkelen Bibliotheek Eindhoven

 Daarnaast: Tuinadvies en –ontwerp 

 Nu: werkzoekend

 2021: European Tree Technician?

http://www.hive.nl


2017-2019: Bibliotheek 
Eindhoven en het netwerk 
Leven Lang Ontwikkelen 

Netwerk:

 (Bijna) alle onderwijs van kinderopvang tot TU/E

 Allerlei andere organisaties: van Bibliotheek, tot 
Van Abbe Museum, van Wijeindhoven tot 
gemeente Eindhoven en FNV

 Bobo’s, ambtenaren, Zzp-ers en pensionado’s 

Startdocument: Ambitie!

 Leven Lang Ontwikkelen prominenter op de 
agenda in de stad

 Brede leercultuur versterken

 Maar….. hoe concretiseren?



Fase 1: Concretisering ambities netwerk 
Leven Lang Ontwikkelen 

Rol Bibliotheek Eindhoven: financier kwartiermaker/projectontwikkelaar (2 dagen per 
week)

Stap 1: Inventarisatie ideeën

Stap 2a: Uitvoering:

 Meet ups: elkaar leren kennen en samen leren/inspiratie opdoen

Stap 2b: Pilotontwikkeling (met stakeholders van binnen en buiten het netwerk):

 Leerambassadeurs in de wijk

 H!VE uitrol in Zuidoost Brabant



Fase 2: Doorontwikkeling rol van de 
Bibliotheek Leven Lang Ontwikkelen en 
loopbaanvraagstukken

 Visie op infrastructuur voor informatie, advies en beleving  Leven Lang 
Ontwikkelen en de rol van de Bibliotheek

 Analyse: wat is er al in de stad en wat vinden we / de deelnemers ervan?

 Analyse: Wat doen we al en wat vinden we / de deelnemers ervan?

 Conclusies: waar kunnen we toegevoegde waarde leveren?



Stand van zaken Leven Lang 
Ontwikkelen NL

Decennialang dezelfde conclusie in talrijke (wetenschappelijke) 
rapporten:

Het gaat goed met Leven Lang Ontwikkelen in Nederland, behalve 
met

 laagopgeleiden, 

 ouderen, 

 mensen zonder vaste contracten

3.000.0000 mensen en deze groep groeit!



Visie op infrastructuur voor informatie, 
advies én beleving voor Leven Lang 
Ontwikkelen 

 Waarom is zo’n infrastructuur belangrijk?

 Waarom leidt wat gemeenten, werkgevers en onderwijs (gaan) doen 
onvoldoende tot resultaat voor de groepen die achterblijven?

 Wat is er nodig om dat te veranderen?

https://issuu.com/bibliotheekeindhoven/docs/leven-lang-ontwikkelen

Presentator
Presentatienotities
Richt zich vooral op Leven Lang Ontwikkelen irt werk.Doelgroep vinden opleiding vaak te grote stap in eens.Doelgroep weet niet wat te doen: arbeidmarkt en opleidingsmarkt niet transparant.Te klein bereik via werkgevers: meeste mensen werken bij het kleine tot zeer kleine mkb bedrijf. Dwang en drang van overheid in geval van uitkering.Heel veel nodig om te veranderen: andere benadering Leven Lang Ontwikkelen breed irt tot leven en werken. Andere benadering doelgroep: nabijheid.Andere benadering leren: blended, leuk! Afgestemd op veel verschillende leer- en leefstijlen, leerdoelen.Informatie, advies en beleving.

https://issuu.com/bibliotheekeindhoven/docs/leven-lang-ontwikkelen


Face 2 face 
dienstverlening

Events

Bellen, chatten, appen

Database, portal, 
boeken, tools

Infrastructuur voor informatie, advies en 
beleving Leven Lang Ontwikkelen

Invulling in 
overleg met 
netwerkpartners



De Bibliotheek als ontmoetingsplaats



De 
Bibliotheek 
als Vistrap



De Bibliotheek als
aanjager en 

verbinder van het 
onderwijs-

arbeidsmarkt-
cultuur-

welzijnswerk-
….-netwerk



Resultaat: Opties voor doorontwikkeling  
ism netwerkpartners

 Hosting H!VE events
 Doorontwikkeling leerambassadeursaanpak
 Doorontwikkeling ‘Walk & Talk’ via ’Werk aan Werken’ naar ‘Loopbaanclub voor 

Bibliotheken’
 Bijdrage aan (digitale en publieksvriendelijke) ontsluiting Leven Lang Ontwikkelen 

aanbod (formeel en non-formeel aanbod in de stad/regio) 
 Aanbod op het gebied van loopbaan oriëntatie en -advies: Boekcollectie Leven 

Lang Ontwikkelen 
 Spreekuur externe partners/loopbaanadviseurs (bijv. L&W, James, Summa)
 Arbeidsmarktoriëntatie (digitaal, kijkje in de keuken-events) en voorlichting en 

advies op het gebied van opleiding en beroep, bijv. in samenwerking met 
servicepunten L&W, vacaturecafe MKB Eindhoven en SBB (brancheorganisatie voor 
het beroepsonderwijs)



Nog meer opties:

 Training en inzet enkele mediacoaches als leerambassadeur (ism Fontys) 
(onder constructie), bijvoorbeeld in relatie tot ouders VVE

 Training en inzet enkele mediacoaches in toepassing ‘motivatiecompas’ 
speciaal gericht op jongeren zonder school/baan/kwalificatie 

 ‘Open Universiteit’ voor laagopgeleiden/gratis toegang tot digitaal onderwijs 
(H!VE academy icm oefenen.nl bijv.) 

 Advies-portal rond life events  ism c-profile (ict bedrijf)

 …



Is er een rol voor De Bibliotheek? 
Jazeker! Maar het vraagt wel wat…

 Investeren in andere capaciteit: deskundigheid op het onderwijs-
arbeidsmarktterrein, kennis van de regio, netwerkvaardigheden, project- en 
programmamanagement, (politieke) lobby en uitgekiende communicatie met 
diverse stakeholders, waaronder publiek en eigen organisatie

 Pioniersgeest: loskomen van eigen en andermans systeemwereld! Omgaan met 
weerstand en hokjesdenken

 Externe gerichtheid: kansen zien en verzilveren buiten je sector!

 Heel veel geduld en doorzettingsvermogen!

 Geld (Tsja….)



Met dank aan:



Contact?

 Elisabeth Scholt

 escholt147@gmail.com

 06 80098289

 http://linkedin.com/in/elisabeth
scholt


	De Bibliotheek als Vistrap voor Leven Lang Ontwikkelen 
	Even voorstellen: Elisabeth Scholt
	2017-2019: Bibliotheek Eindhoven en het netwerk Leven Lang Ontwikkelen 
	Fase 1: Concretisering ambities netwerk Leven Lang Ontwikkelen 
	Fase 2: Doorontwikkeling rol van de Bibliotheek Leven Lang Ontwikkelen en loopbaanvraagstukken
	Stand van zaken Leven Lang Ontwikkelen NL
	Visie op infrastructuur voor informatie, advies én beleving voor Leven Lang Ontwikkelen ����
	Infrastructuur voor informatie, advies en beleving Leven Lang Ontwikkelen
	De Bibliotheek als ontmoetingsplaats
	De Bibliotheek als Vistrap
	De Bibliotheek als aanjager en verbinder van het onderwijs-arbeidsmarkt-cultuur- welzijnswerk-�….-netwerk
	Resultaat: Opties voor doorontwikkeling  ism netwerkpartners
	Nog meer opties:
	Is er een rol voor De Bibliotheek? Jazeker! Maar het vraagt wel wat…
	Met dank aan:
	Contact?

