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Platform Talent voor Technologie 

T.a.v. de heer B. Bosgraaf 

Postbus 14004  

3508 SB  UTRECHT 

 

 

 

 

Beste meneer Bosgraaf, 

 

Geachte heer Bosgraaf, 

 

Provincie Gelderland steunt het voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds 

van harte.  

De aanvraag sluit goed aan bij ons eigen huidige Onderwijs en Arbeidsmarkt beleid - en 

daarmee bij het economisch beleid en kan in samenwerking zorgen voor de verdere 

ontwikkeling en opschaling van onze publiek private samenwerking met onze partners. 

 

Inleiding 

EZK is bezig met een Groeifonds aanvraag met als doelstelling  ‘Opschaling PPS’. Katapult, 
onderdeel van Platform van Talent voor Technologie, is de afgelopen maanden in opdracht 

van EZK druk bezig geweest met de uitwerking hiervan. Doel is om voor 31 oktober het 

definitieve plan bij de commissie in te dienen. Daar de focus van de aanvraag de regio 

betreft zijn ook de provincies ambtelijk aangesloten om input te leveren en mee te denken 

in de uitvoering.  

Naast deze inhoudelijke bijdrage wordt er vanuit de aanvragers, Platform Talent voor 

Technologie namens het ministerie van Economische Zaken, gevraagd om steun vanuit de 

betrokken partijen waaronder de provincies middels een adhesieverklaring.   

 

In de aanvraag staan de (regionale) publiek-private samenwerkingen (pps’en) in het mbo 
en hbo centraal. Deze pps’en richten zich op het verder verbinden van onderwijs en 
bedrijfsleven en leveren een bijdrage aan een goede aansluiting op actuele ontwikkelingen 

aan de vraagkant van de arbeidsmarkt. Het voorstel richt op zich specifiek op de 

opschaling van de succesvolle samenwerkingsverbanden, leidend tot een bereik van in 

totaal 160.000 (toekomstige) medewerkers.  

 

Er wordt een eenmalige investering gevraagd 610 miljoen gebudgetteerd voor een periode 

van 8 jaar, voor 50 opschalingsinitiatieven. Dit budget is bedoeld voor enerzijds specifieke 

opschalingskosten van pps’en ten aanzien van versterking van vraagsturing en -articulatie 

(en in relatie tot innovatie en scholing), talentontwikkeling en fysieke 
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 opleidingsinfrastructuur. De ontwikkelperiode van pps’en is vastgesteld op 6 jaar, waarmee 
ruimte binnen de periode van 8 jaar wordt aangehouden voor pps’en om later te starten 
en/of (de financiering van) de ontwikkeling van pps’en zo nodig tijdelijk te pauzeren.  

 

De rol van de provincie is het inhoudelijk en financiële ondersteunen van geselecteerde 

pps’en, aangezien dit een randvoorwaarde is voor de selectie van een pps. Het RVO toetst 
het commitment van de provincie alvorens selectie van een pps plaatsvindt. Provincies 

kunnen tevens thema’s en dilemma’s voorleggen aan het kennis- en 

onderzoeksprogramma. 

De leden in het Landelijk Regieteam (LRT) hebben een adviserende en verbindende rol 

richting ministeries en eigen achterban.  

 

In de LRT heeft namens landsdeel Oost gedeputeerde Peter Kerris, Provincie Gelderland 

zitting.  

 

 

Beoogd effect 

 

Naast ambtelijk betrokken te zijn bij de aanvraag is de behoefte dit te ondersteunen van  

vanuit de provincie en haar bestuurders. Dit is zowel voor de aanvraag als ook voor 

verbinding van toegevoegde waarde.  

 

De toegevoegde waarde van de provincie ligt in het realiseren van verbindingen tussen de 

verschillenden initiatieven en een versnippering tegengaan. Men wil ontwikkelen naar 

economische clusters waar leren, werken en innoveren samengaan. Dit met als doelstelling 

langjarige netwerksamenwerkingen die bijdragen aan het vestigingsklimaat van de regio’s 
in Gelderland, van Gelderland als geheel, maar ook zeker nationaal.  

 

 

Argumenten 

 

 De inhoud van de aanvraag sluit duidelijk aan bij het huidige Gelders Beleidsprogramma 

Onderwijs en Arbeidsmarkt (PS2019-639) waarin publiek-private samenwerkingen een 

belangrijk onderdeel zijn.  

 De mogelijke gelden vanuit van de Groeifondsaanvraag zullen zoveel mogelijk via 

bestaande regionale infrastructuren worden ingezet. Hier ligt een belangrijk rol voor de 

provincie in fase 1 en 2 van het proces opgenomen in het plan. Dit richt zich op selectie 

van meest kansrijke, opschaalbare pps’en. Hierin wordt de provincie genoemd als partij.  
 De Groeifondsaanvraag legt een belangrijk verbinding tussen Innovatie/MKB en Human  

 Capital, waarbij het geheel ook zal aansluiten bij de Strategische Innovatie 

 investeringsagenda Oost. 

 Ambtelijk uitvraag bij de provincie Overijssel geeft aan dat zij ook de aanvraag te 

ondersteunen.  

 

 

Financiële/personele gevolgen 

 
Cofinanciering vanuit provincie is niet verplicht, wel koppeling met inhoudelijke lijn / steun van 

provincie. Publieke cofinanciering is wel verplicht, maar kan uit andere fincieringsbronnen komen. 

Verkiezingen 2023 en de van daaruit mogelijke financiële consequenties zijn 2x expliciet 

opgenomen:  
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 - “omdat dit de pps gelegenheid geeft om bij te kunnen bijsturen op basis van vernieuwde 
provinciale agenda’s, gezien de provinciale verkiezingen in 2023. Aangezien uitvoering regionaal 

plaatsvindt, zijn dit bepalende factoren.” 

 

- “Dit commitment uit zich in financiële steun t/m 2022, vanwege de provinciale verkiezingen 
waarin nieuwe keuzes worden gemaakt en dus toezeggingen niet langer dan deze kunnen worden 

gegeven.” 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

 

 

 

Mark van der Heijden 

Teamanager Economie 

 

 



Geachte heren,

Als aanjager van leven lang ontwikkelen steun ik van harte het voorstel voor de
opschaling van publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs.

De aanvraag sluit goed aan bij de SER Actie-agenda leven lang ontwikkelen,
waarbinnen de SER met een brede groep regionale, sectorale en landelijke partners
werkt aan het versterken van een lerende cultuur. Enkele van de huidige publiek-
private samenwerkingsverbanden zijn al verbonden aan de Actie-agenda LLO.

Verdere samenwerking en opschaling biedt kansen om de grote transities op de
arbeidsmarkt te ondersteunen, door leren en ontwikkelen nog veel sterker dan nu een
samenwerking te laten zijn tussen onderwijs en werkveld.

Met vriendelijke groet,

Mariëtte Hamer,
voorzitter SER

Directie Sociale Zaken

Wytse Wouda ministerie van EZK en Pieter Moerman PTvT

BETREFT Adhesieverklaring groeifondsaanvraag voor opschaling van publiek-private
samenwerking in het beroepsonderwijs
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Betreft: Adhesie Groeifondsaanvraag opschaling PPS-en (PTvT) 
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Geacht heer Moerman, 

De Provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat er een goede 
aansluiting is tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Een goede 
samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid is 
essentieel voor een goed aanbod van arbeid. Met deze brief wil de 
provincie daarom haar steun betuigen aan de landelijke aanvraag bij  
het Nationaal Groeifonds “Opschaling van publiek-private samenwerking 
in het Beroepsonderwijs”. 

De aanvraag sluit goed aan bij de Noord-Hollandse Uitvoeringsagenda 
Arbeidsmarkt 2021-2023, waarin wij  willen bouwen aan een provinciale 
campusstructuur van PPS-en rond Techniek en Technologie (T&T). In 
samenwerking kan de provincie Noord-Holland zorgen voor de verdere 
ontwikkeling en opschaling van publiek-private samenwerking in het 
beroepsonderwijs in samenwerking met onze regionale partners. Met 
deze nieuwe agenda hebben wij onze inzet nader gekoppeld rond goed 
geschoold personeel ten behoeve van de maatschappelijke opgaven van 
klimaat, energie en duurzaamheid in onze provincie. 

Wij rekenen op uw positieve afweging bij deze aanvraag en kijken uit 
naar de samenwerking met uw fonds en naar de in de aanvraag 
besloten samenwerking met de PPS-en, de overige provincies en de 
betrokken ministeries. 

Hoogachtend, 

Sectormanager Regionale Economie en Erfgoed 
mw. drs. A. Maas-van ‘t Hof  

Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend. 

 

Kopie aan b.bosgraaf@ptvt.nl 
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Katapult 

t.a.v. mevr. A. Strik 

Postbus 14004 

3508 SB Utrecht 

 

Foodvalley NL 

Bronland 10 F 

6708 WH  Wageningen 

www.foodvalley.nl 

+31 (0) 317 42 70 95 

 

 

 

E secretariaat@foodvalley.nl 

Datum 

28/10/2021 
Ons kenmerk 

FV2021/000 

Betreft Intentieverklaring opschaling van publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs 

 
Uw kenmerk 

      

l.s.,  

Namens Foodvalley NL heeft ondergetekende de intentie bij te dragen in de samenwerking voor 
het opzetten en uitwerken van het Nationaal Groeifonds voorstel opschaling van publiek-private 
samenwerking in het beroepsonderwijs.  

Foodvalley is hét kennisintensieve agrifood ecosysteem in Nederland. Dit ecosysteem kenmerkt 
zich door de vele innovatieve agrifood en foodgerelateerde oplossingen van wereldformaat en 
door de samenwerking van vele innovatieve bedrijven, van startups tot en met multinationals en 
kennisinstellingen binnen en buiten Nederland die deel uitmaken van Foodvalley. Foodvalley 
biedt een platform om innovatie te versnellen en te vermarkten. Foodvalley trekt potentiële 
partners en investeerders aan en stimuleert de economie in Nederland én ver daarbuiten. Voor 
uitgebreide informatie verwijzen wij naar de Foodvalley NL website www.foodvalley.nl. 

Met deze brief wil Foodvalley NL aangeven de uitgangspunten voor opschaling van publiek-private 
samenwerking in het beroepsonderwijs te onderschrijven en daarom graag bij te dragen in de 
ontwikkeling van het voorstel.  

De kern van het voorstel is om succesvolle samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en 
werkveld die reeds verduurzaamd zijn maar door systeem- en transformatie falen niet in staat zijn 
tot volle wasdom te komen, te helpen bij het opschalen door het wegnemen van de factoren die 
systeem-en transformatiefalen veroorzaken. Door te investeren in een infrastructuur van 
duurzame samenwerkingsverbanden waar onderwijsinstellingen, maatschappelijke partijen, 
bedrijven en overheden met elkaar werken aan een leven lang ontwikkelen, wordt ingezet op een 
toekomstbestendige en toekomstbehendige arbeidsmarkt als basis voor innovatie. Hiermee gaat 
en blijft de (groei van) menselijk kapitaal zich optimaal verhouden tot de innovatieve 
ontwikkelingen in het agrifood ecosysteem.  

mailto:secretariaat@foodvalley.nl
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De basis, het fundament waarop gebouwd zal worden, is beschikbaar. Het doel van opschalen is 
om voldoende schaalgrootte te creëren om vervolgens zonder extra middelen verder door te 
groeien en te ontwikkelen. Het grote voordeel is dat het hier gaat om PPS’en die al een track 
record hebben opgebouwd in de verduurzamingsfase, waardoor de kans van slagen veel groter is 
dan het investeren in een volledig nieuw concept. De extra overheidsgelden zijn daarmee van 
tijdelijke aard, net zoals dat ook het geval is voor de verduurzamingsfase. 

Doelstellingen van het voorstel ‘Opschaling van publiek-private samenwerking in het 
beroepsonderwijs’ zijn in lijn met de doelstellingen van onze organisatie en het agrifood 
ecosysteem. Om de transitie naar een duurzaam voedselsysteem te kunnen maken, zijn 
disruptieve innovaties nodig en toepassing daarvan in de brede beroepspraktijk. De noodzaak 
voor een wendbare en toekomstbestendige beroepsbevolking om deze transitie handen en 
voeten te geven is evident.  
Vanuit onze organisatie en met het agrifood ecosysteem pakken we de handschoen op om de 
verbinding te versterken met de onderwijs- en onderzoeksketen, waarmee kennisontwikkeling, 
toegepast en praktijkgericht onderzoek en onderwijs beter in lijn worden gebracht. Een goed 
werkende onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur met succesvolle PPS’en is hiervoor een 
belangrijke basisvoorwaarde om de synergie tussen innovatie en menselijk kapitaal te 
maximaliseren. Voor het vergroten van de arbeidsproductiviteit, instroom van meer mensen met 
de juiste vaardigheden en om-, her en bijscholen van werkenden sluit Foodvalley NL zich aan bij 
de regionale clusters en PPS’en van Katapult.  
De uiteindelijke bijdrage van Foodvalley NL in de uitvoering van het programma is afhankelijk van 
het uiteindelijke programma en de voorwaarden die verbonden worden aan de publieke 
investering vanuit het Groeifonds.  

 

Met vriendelijke groeten,  

namens Foodvalley NL 

 

Marjolein Brasz, 

Managing Director Foodvalley NL 



High Tech Campus 41 

5656 AE Eindhoven 

The Netherlands 

+31 (0)85 112 43 37 

www.photondelta.com 

office@photondelta.com 

 

 

  

 

 

Datum:   

Eindhoven, 27 oktober 2021   

Onderwerp: Adhesie verklaring Groeiplan ‘Opschalen PPS’  

Aan wie het aangaat, 

Ondergetekende, Ewit Roos, CEO PhotonDelta, heeft kennis genomen van het initiatief van Katapult voor het 

opschalen van publiek private samenwerking in het kader van het Nationaal Groeifonds.  

De aanvraag sluit goed aan bij de arbeidsmarktvraagstukken waar ook wij aan werken en richt zich 

nadrukkelijk op de versterking en coördinatie van een brede regionale basis infrastructuur, en levert daarmee: 

- Een relevante bijdrage aan het oplossen van de genoemde knelpunten in de aansluiting van onderwijs en 

arbeidsmarkt; 

- Versterkt de activiteiten van NGF project Integrated Photonics; 

- Draagt met haar activiteiten bij aan een toekomstbestendige en toekomstbehendige arbeidsmarkt.  

 

Als vertegenwoordiger van NGF project Integrated Photonics spreken we onze steun uit voor het initiatief. In 

de toekomst denken we graag mee in de ontwikkeling van het programma en dragen graag bij aan de 

uitvoering hiervan.  

Met vriendelijke groet, 

 

Ewit Roos  

CEO 



 

 

Katapult 

Postbus 14004 

3508 SB  Utrecht 

 

 

Datum: 27 oktober 2021 

Onze referentie: 060.JvH.KvR 

  

Onderwerp: Adhesieverklaring groeifondsvoorstel ‘pps opschaling’ 

  

  

 

Mevrouw, mijne heren,  

 

 

 

De heer R.M.van der Linden, directeur Techniek & Markt, van werkgeversorganisatie voor 

de Installatietechniek en Elektrotechnische detailhandel, Techniek Nederland, steunt het 

voorstel voor de PPS-opschalingsaanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte. 

 

De aanvraag van Katapult sluit goed aan bij de inspanningen van de vereniging tot het 

scholen en laten instromen van meer technici in de sector. Techniek Nederland streeft naar 

een toekomstbestendige en toekomstbehendige arbeidsmarkt en meent dat met deze 

aanvraag de samenwerking daartoe in de regio, tussen onderwijs en bedrijfsleven, 

duurzaam tot stand komt.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ir. R.M. van der Linden MBA 

Directeur Techniek & Markt 

 



 
 

 

    

  
 

  

 

Aan 

Katapult 

 

Datum 

12 oktober 2021 

Onderwerp 

Adhesieverklaring NGF voorstel ‘opschalen PPS’ van Katapult 

 

 

L.S.  

Ondergetekende, boegbeeld Human Capital Topsectoren heeft kennis genomen van het initiatief van 

Katapult voor het opschalen publiek private samenwerking in het kader van het Nationaal 

Groeifonds. Wij ondersteunen dit initiatief namens de boegbeelden van alle topsectoren, in het licht 

van de gezamenlijke human capital opgaven, van harte. 

De aanvraag sluit goed aan bij de human capital vraagstukken van de verschillende topsectoren en 

de uitvoering van dit groeiplan: 

– levert een relevante bijdrage aan het oplossen van de genoemde knelpunten in de 

aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt; 

– versterkt de aanpak van de roadmap human capital topsectoren 2020 – 2023 voor het 

dichter bij elkaar organiseren van leren, werken en innoveren in zogenoemde learning 

communities en  

– draagt met haar activiteiten bij aan een toekomstbestendige en toekomstbehendige 

arbeidsmarkt. 

Als vertegenwoordiger van de human capital agenda van de topsectoren en belanghebbenden 

spreken we onze steun uit voor het initiatief. In de toekomst denken we graag mee in de 

ontwikkeling van het programma en dragen graag bij aan de uitvoering hiervan.  

 
Hoogachtend, 

Namens de topsectoren 

 

 

Dr.Ir. A.W. Veenman 

Boegbeeld Human Capital Topsectoren 

Contact 
Mevr. A. Strik 

T. 06 82622965 

E. a.strik@ptvt.nl  

Postadres 

Oranjebuitensingel 6 

2511 VE Den Haag  

 

https://www.topsectoren.nl/
mailto:a.strik@ptvt.nl
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Archimedeslaan 6 
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Katapult Opschaling PPS 
 
 
 
Geachte heer Moerman, beste Pieter 
 
Ondergetekende, gedeputeerde van de provincie Utrecht Robert Strijk, steunt het voorstel voor de PPS 

aanvraag bij het Nationaal Groeifonds “Opschaling van publiek-private samenwerking in het 

Beroepsonderwijs” van harte. De aanvraag sluit goed aan bij de Human Capital Agenda van onze Utrecht 

Talent Alliantie, waarin wij werken aan het vanzelfsprekend maken van LLO voor iedereen in de 

beroepsbevolking. In samenwerking kan de provincie Utrecht zorgen voor de verdere ontwikkeling en 

opschaling van  publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs in samenwerking met onze regionale 

partners.  

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Robert Strijk,  

Gedeputeerde Financiën, Economie en Europa 

Utrecht, 18 oktober 2021 

Katapult 
Dhr. Moerman 
Postbus 14004 
3508 SB Utrecht 
 
 



 

  

Per e-mail naar p.moerman@ptvt.nl 
   
 

Geachte initiatiefnemers van Katapult, 
 
De Vereniging Hogescholen steunt het voorstel voor de PPS bij het Nationaal Groeifonds van harte. 
De aanvraag sluit goed aan op onze eigen nieuwe strategische onderzoeksagenda1, waarbij een van de 
ambities is het verder uitbreiden van de publieke private samenwerkingen o.a. via de Centres of expertise. Het 
voorstel van Katapult sluit daarmee goed aan op de ambities van onze sector. Een schaalsprong binnen de 
publiek private samenwerkingen is echt nodig om voldoende kritische massa en impact te hebben.  
 
We zien als Vereniging Hogescholen de uitkomst van het voorstel graag tegemoet. 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 
 
Maurice Limmen, 
voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Praktijkgericht onderzoek als Kennisversneller, wordt naar verwachting 22 november gepubliceerd  

E-mail 

ankeren@vereniginghogescholen.nl 
Doorkiesnummer 

(06) 57741997 

Datum 

8 oktober 2021 

Ons kenmerk 

21.5116.MvA 
Onderwerp 

Steunbrief Katapult 



 

 

Adhesieverklaring opschalingsplan PPS - VSNU 
 
De VSNU steunt het voorstel voor het PPS-opschalingsplan voor het Nationaal 

Groeifonds van harte. 

 

De aanvraag sluit goed aan bij de ambities van de universiteiten van Nederland om 

vanuit onze wetenschappelijke onderzoeks- en onderwijstaken bij te dragen aan het 

streven van Nederland naar een toekomstbestendige en toekomstbehendige 

arbeidsmarkt.  

 

 

Pieter Duisenberg 

voorzitter 

Voor vragen kunt u contact opnemen met: 

Annemieke van Barneveld-Biesma 

Beleidsmedewerker Leven Lang Ontwikkelen 

06 8393 2540 

Vanbarneveld-biesma@vsnu.nl 

 

ADHESIEVERKLARING 
25 oktober 2021 

  





 

    

 

Ondergetekende, directeur Entree & Maatwerk en Teamleider Educatie & Entree  van de RIF PPS 

Ieder Talent Telt steunt het voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.  

De aanvraag sluit goed aan bij de verdere ontwikkeling en opschaling van onze publiek private 

samenwerking met onze partners. 

 

Naam en handtekening: 

Wouter Groothedde en Marjan van den Broek 

 

Plaats en datum: 

……………………………………. 

 

  

 

 

 



 
 
 
Adhesie verklaring Centre of Expertise 

 

Ondergetekende, Jan van Iersel, penvoerder van het Centre of Expertise Groen steunt het voorstel 
voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.  

De aanvraag sluit goed aan bij de verdere ontwikkeling en opschaling van onze publiek private 
samenwerking met onze partners. 

 

Naam en handtekening: 

 

Jan van Iersel 

Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Van Hall Larenstein 

Penvoerder CoE Groen 

 

Plaats en datum: 

12 oktober 2021, Velp 

 



DE HAAGSE
HOGESCHOOL

Postadres:
Postbus 13336 
2501 EH Den Haag

Bezoekadres:

T.a.v.
Johanna Westerdijkplein 75 
2521 EN Den Haag

Pieter Moerman (p.moerman@ptvt.nl) 
Wytse Wouda (w.h.wouda@minezk.nl) dehaagsehogeschool.nl

Datum: 13 oktober 2021

Betreft: Adhesie verklaring College van Bestuur Hogeschool

Ondergetekende, voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse hogeschool steunt het voorstel 
voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.

De aanvraag sluit goed aan bij profilering van onze hogeschool en de verdere ontwikkeling en opschaling 
van ons Centre of Expertise Cyber Security.

Naam en handtekening:

mevrouw dr. E.M. Minnemann, 
Voorzitter College van Bestuur

Plaats en datum:
Den Haag, 13 oktober 2021

Factuuradres:
Postbus 16374 
2500 BJ Den Haag

IBAN:
NL13RAB0 0323 1125 44 
BIC Code: RAB0NL2U

Inkoopvoorwaarden gedeponeerd bij de 
K.v.K. te Den Haag onder nummer: 

27255912

mailto:p.moerman@ptvt.nl
mailto:w.h.wouda@minezk.nl


 
Platform Bèta Techniek 
T.a.v. De heer P. Moerman 
Postbus 76 
2501 CB DEN HAAG 
 
 
Houten, 20 oktober 2021 
 
Ons kenmerk:   RU20211020/RvtK/MS 
Betreft:              Adhesieverklaring NRTO bij opschalingsplan PPS  
 
 
 
Beste heer Moerman, 
 
De NRTO steunt het voorstel voor het PPS-opschalingsplan voor het Nationaal Groeifonds van harte. 
 
De aanvraag zorgt voor opschaling van succesvolle initiatieven op het terrein van leven lang ontwikkelen, in 
samenwerking met het bedrijfsleven. Private opleiders spelen van oudsher hier een grote rol in.   
 
Door samen te werken met werkgevers en publieke scholen leveren we een grote bijdrage aan een 
toekomstbestendige arbeidsmarkt. Het is van maatschappelijk en economisch belang dat succesvolle 
samenwerkingsverbanden worden opgeschaald.  
Door de inzet hierop krijgen met name kleine bedrijven betere toegang tot personeel dat ook beter is 
opgeleid. De productiviteit en het verdienvermogen van Nederland wordt hiermee positief beïnvloed.  
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Ria van ’t Klooster 
Directeur NRTO 
 



Adhesie verklaring Centre of Expertise 
 

Ondergetekende, Directeur van het Centre of Expertise ACE Mobility steunt 

het voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte. 

 

De aanvraag sluit goed aan bij de verdere ontwikkeling en opschaling van 

onze publiek private samenwerking met onze partners.  

 

Naam en handtekening: 

Kees Slingerland 

Plaats en datum: 

Helmond, 15 oktober 2021 

 

 

Steunbetuiging partners werkveld: 

 

Organisatie: 

RAI Automotive Industry NL 

Vertegenwoordigd door: 

  Naam en handtekening: 

Plaats en datum: 

Helmond, 11 oktober 2021 

 



Adhesie verklaring RIF Publiek Private Samenwerking

Ondergetekenden, Agnes Jansen (Clusterdirecteur Zorg en Welzijn Rijn IJssel), Albert Zeggelaar 
(Directeur Zorg, Welzijn, Sport & Uiterlijke Verzorging ROC Nijmegen) en Inge Kamphuis 
(projectmanager Tech@doptie) van de RIF PPS Tech@doptie steunen het voorstel voor de PPS 
aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte. 

De aanvraag sluit goed aan bij de verdere ontwikkeling en opschaling van onze publiek private 
samenwerking met onze partners.

Naam en handtekening: Naam en handtekening: Naam en handtekening:

Drs. A.A.M. Jansen A. Zeggelaar I. Kamphuis

Plaats en datum: Plaats en datum: Plaats en datum:

Steunbetuiging partners werkveld:

Organisatie: 

Naam: WZW

Vertegenwoordigd door:

Naam en handtekening:

Pascalle Neijenhuis

Plaats en datum:

Arnhem, 18 oktober 2021



 

 
 
Adhesie verklaring Avans Hogeschool 
 
 
 
Ondergetekende, Jacomine Ravensbergen, vicevoorzitter College van Bestuur, steunt het 
voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.  
 
 
 
De aanvraag sluit goed aan bij de verdere ontwikkeling en opschaling van onze publiek 
private samenwerking met onze partners. 
 
 
 
Naam en handtekening: 
 

 
 

Mevrouw dr. Jacomine Ravensbergen 
Vicevoorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool 
 
 
 
Plaats en datum: Tilburg, 13-10-2021 
 



 

 

Adhesie verklaring Groeiplan ‘Opschalen PPS’ – Bouwend Nederland 

 

Ondergetekende, Marieke van der Post van Bouwend Nederland,  heeft kennis genomen van het 

initiatief van Katapult voor het opschalen van publiek private samenwerking in het kader van het 

Nationaal Groeifonds.  

De aanvraag sluit goed aan bij de arbeidsmarktvraagstukken waar ook wij aan werken en richt zich 

nadrukkelijk op de versterking en coördinatie van een brede regionale basis infrastructuur, waarin 

ook nadrukkelijk een rol is weggelegd voor Bouwend Nederland en andere branche organisaties, en 

levert daarmee: 

- Een relevante bijdrage aan het oplossen van de genoemde knelpunten in de aansluiting van 

onderwijs en arbeidsmarkt; 

- Versterkt de activiteiten van onze eigen organisatie; 

- Draagt met haar activiteiten bij aan een toekomstbestendige en toekomstbehendige 

arbeidsmarkt.  

Als vertegenwoordiger van Bouwend Nederland spreken we onze steun uit voor het initiatief. In de 

toekomst denken we graag mee in de ontwikkeling van het programma en dragen graag bij aan de 

uitvoering hiervan.  

 

Marieke van der Post, Programmamanager Onderwijs  

 

Zilverstraat 69 | 2718 RP  Zoetermeer 

Postbus 340 | 2700 AH  Zoetermeer  

T:+31 (0)79 3 252 252/ 06 13853153 

www.bouwendnederland.nl 

 

Plaats en datum: 

Rotterdam, 27 oktober 2021 

 

file:///C:/Users/MvdP/AppData/Local/jma/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/472DB2Y6/www.bouwendnederland.nl


Beste Pieter, beste Joost, beste Wytse, 

Met genoegen stuur ik jullie hierbij de getekende adhesieverklaring toe, ter ondersteuning van de 
aanvraag bij het Nationaal Groeifonds omtrent ‘Opschaling van Publiek-Private Samenwerking in het 
Beroepsonderwijs’.  

Opschaling van succesvolle publiek-private samenwerkingsverbanden is hard nodig, om de ‘skills gaps’ 
te verkleinen of op te lossen, bedrijven betere toegang te geven tot het hiervoor benodigde 
personeel en het innovatievermogen en de verduurzaming van het Nederlandse bedrijfsleven 
mogelijk te maken. Dit geldt ook in zeer grote mate voor het gastvrijheidsdomein. 

De verklaring is ondertekend door het Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality (CELTH), 
Gastvrij Nederland1 (de Nationale Raad voor toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, welke achttien 
organisaties en branches in de gastvrijheidseconomie vertegenwoordigt), Kennisnetwerk Destinatie 
Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, evenals door de colleges van bestuur van de CELTH-
partnerhogescholen Breda University of Applied Sciences, NHL Stenden Hogeschool en HZ University 
of Applied Sciences. 

Ik wens jullie succes met de indiening en denk en werk, met de hogeschool- en bedrijfspartners, graag 
mee aan vervolgplannen! 

Met hartelijke groet, 

Menno stokman 
Directeur CELTH 

1 De leden van Gastvrij Nederland zijn ANVR, ANWB, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart CBRB, CLC-Vecta, Club van Elf, FEC-
Nederland, Federatie Cultuur, HISWA-RECRON, Holland Casino, Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer, NBTC Holland 
Marketing, NVG, Schiphol Group, Vereniging van Kleine Reisorganisaties VvKR, Vereniging van Evenementenmakers, Vereniging Vrije Theater 
Producenten VVTP en VVV Nederland. Gastvrij Nederland is gelieerd aan VNO-NCW en MKB-Nederland. 

Onderwerp: adhesieverklaring CELTH 
Datum: 15 oktober 2021 

Katapult 
T.a.v. Pieter Moerman en Joost Degenaar 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
T.a.v. Wytse Wouda 











Adhesie verklaring Centre of Expertise 

 

Ondergetekende, Directeur van het Centre of Expertise Chemelot Innovation and Learning LAbs 
steunt het voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.  

De aanvraag sluit goed aan bij de verdere ontwikkeling en opschaling van onze publiek private 
samenwerking met onze partners. 

 

Naam en handtekening: 

Luc Lanclus 

 

Plaats en datum: 

Geleen, 10 oktober 2021 

 

 

 

Steunbetuiging partners werkveld: 

 

 

Organisatie:  
 
Naam: 
Fibrant BV 
 

Organisatie:  
 
Naam: 
SABIC 
 

Vertegenwoordigd door: 
 
 
Naam en handtekening: 
Dave Beijer 
 
 
Plaats en datum: 
……………………………………. 
 
 

Vertegenwoordigd door: 
 
 
Naam en handtekening: 
Rian Keijsers 
 
 
Plaats en datum: 
Geleen, 12 oktober 2021 
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Adhesie verklaring Centre of Expertise 

 
Ondergetekende, directeur van het Centre of Expertise Smart Sustainable cities steunt het voorstel 
voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.  

De aanvraag sluit goed aan bij de verdere ontwikkeling en opschaling van onze publiek private 
samenwerking met onze partners. 

 

Naam en handtekening: 

Nadia Verdeyen 

 

Plaats en datum: 

7-10-2021 

 

Steunbetuiging partners werkveld: 

 

Organisatie:  
 
Naam: Stichting Happy Balance 
 

 

Vertegenwoordigd door: 
 
Naam: Jeroen Schutz 
Functie: Directeur 
Handtekening: 
 
 
 
Plaats en datum: 
Leiden, 14 oktober 2021 
 
 

 

 

 

 



 

 

Adhesie verklaring College van Bestuur MBO instelling 

 

Ondergetekende, M.C.G. van Campenhout, lid Raad van Bestuur van MBO instelling Curio (Stichting 
Curio Onderwijsgroep West-Brabant) steunt het voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal 
Groeifonds van harte.  

De aanvraag sluit goed aan bij zwaartepuntvorming en profilering van onze MBO instelling en de 
verdere ontwikkeling en opschaling van onze Publiek – Private samenwerkingen: 

- RIF16030: Het Eventum Bergen op Zoom 
- RIF21004: Stedelijke Vergroening 
- RIF 21010: Smart Technology 
- Opschalingsaanvraag van het Bouw en Techniek Centrum Breda: Gebouwde Omgeving West-

Brabant 

 

Naam en handtekening: 

M.C.G. van Campenhout 

Lid Raad van Bestuur Stichting Curio Onderwijsgroep West-Brabant (Curio) 

 

Plaats en datum: 

Etten-Leur, 4 oktober 2021 

 

 



Adhesie verklaring College van Bestuur MBO instelling 

 

Ondergetekende, voorzitter van het College van Bestuur van MBO instelling ROC Da Vinci College 
steunt het voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.  

De aanvraag sluit goed aan bij zwaartepuntvorming en profilering van onze MBO instelling en de 
verdere ontwikkeling en opschaling van ons Publiek – Private Samenwerking/onze Publiek – Private 
samenwerkingen Green Engine Technology en Maritiem Tech Platform. 

 

 

P.H.J. Vrancken, 
Voorzitter college van bestuur 

 

Dordrecht, 21 september 2021 

 



 Adhesie verklaring Economic Board Zuid-Holland 

 
Ondergetekende, Jeffrey van Meerkerk van de Economic Board Zuid-Holland, steunt het voorstel 
voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte. De aanvraag sluit goed aan bij onze 
eigen Human Capital Agenda Zuid-Holland en kan in samenwerking zorgen voor de verdere 
ontwikkeling en opschaling van onze publiek private samenwerking met onze partners. 
  
Naam en handtekening: 
Jeffrey van Meerkerk 

 
  
Plaats en datum: 
Rotterdam, 4 oktober 2021 



Adhesie verklaring ondernemersverenigingen PPS Aanvraag bij het Nationaal 
Groeifonds 

 

 
 

Ondergetekende, Manue Azoulay, Beleidsadviseur Human Capital van de 
ondernemersvereniging evofenedex steunt het voorstel voor de PPS aanvraag bij het 
Nationaal Groeifonds van harte.  

De aanvraag sluit goed aan bij de vraag van de veranderende arbeidsmarkt en het streven 
van Nederland naar een toekomstbestendige en toekomstbehendige arbeidsmarkt. 

Naam en handtekening: 

Manue Azoulay 

 

Plaats en datum: 

Zoetermeer, 19 oktober 2021 

 

 

 

https://www.evofenedex.nl/


Adhesie verklaring Groeiplan ‘Opschalen PPS’ - FME 

Ondergetekende, directeur belangenbehartiging van het bedrijf Vereniging FME steunt het voorstel 

voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.  

De aanvraag sluit goed aan bij de human capital vraagstukken van FME en het streven van Nederland 

naar een toekomstbestendige en toekomstbehendige arbeidsmarkt 

Naam en handtekening: 

……………………………………. 

Plaats en datum: 

……………………………………. 

Geert Huizinga, directeur belangenbehartiging

Zoetermeer 11 oktober 2021



Adhesie verklaring College van Bestuur Hogeschool 

 

Ondergetekende, lid van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen steunt het voorstel voor de 
PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.  

De aanvraag sluit goed aan bij zwaartepuntvorming en profilering van onze hogeschool en de verdere 
ontwikkeling en opschaling van ons onze Centres of Expertise: Automotive Centre of Expertise, 
Centre of Expertise KennisDC Logistiek en Centre of Expertise HTSM. 

 

Naam en handtekening: 

Elphi Nelissen 

 

 

 

 

Plaats en datum:  

Eindhoven, 22 september 2021  

 

 

  



Adhesie verklaring Centre of Expertise 

 

Ondergetekende, [Programmaleider] van het Centre of Expertise [High Tech Systemen en 
Materialen] steunt het voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.  

De aanvraag sluit goed aan bij de verdere ontwikkeling en opschaling van onze publiek private 
samenwerking met onze partners. 

 

Naam en handtekening: 

 

 

Plaats en datum: 

Deurne, 28 september 2021 
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Adhesie verklaring College van Bestuur MBO instelling

Ondergetekende, lid van het College van Bestuur van MBO instelling Graafschap College, steunt het

voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.

De aanvraag sluit goed aan bij zwaartepuntvorming en profilering van onze MBO instelling en de

verdere ontwikkeling en opschaling van onze Publiek - Private samenwerkingen:

RIF 20035 Veelzijdiger in Beweging

RIF 19036 Samen Smart Bouwen aan Nederland.

Naam en handtekening

.1
,1 t:'/-l 4 I

M. Gerlagh

Plaats en datum:

Doetinchem ,24-O9J2L













 

 

 

Adhesie verklaring College van Bestuur HAS Hogeschool 

 

Ondergetekende, Erwin van Geenen (Lid College van Bestuur), van het College van Bestuur van HAS 
Hogeschool steunt het voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.  

De aanvraag sluit goed aan bij zwaartepuntvorming en profilering van onze hogeschool en de verdere 
ontwikkeling en opschaling van ons Centre of Expertise/onze Centres of Expertise. 

 

Naam en handtekening: 

…………………………………… 

 

Plaats en datum: 

……………………………………. 

 

 

 

Erwin van Geenen

's-Hertogenbosch, 07-10-2021







Onderwerp
Adhesieverklaring Nationaal Groeifondsaanvraag 

Datum
12 oktober 2021

Bijlage
-

Katapult
Postbus 14004
3508 SB Utrecht

HU Grant Office 
femke.during@hu.nl / hugrantoffice@hu.nl 

1/1

Geachte lezer,

Ondergetekende, Voorzitter van het College van Bestuur van hogeschool Utrecht steunt het voorstel voor 
de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte. 

De aanvraag sluit goed aan bij zwaartepuntvorming en profilering van onze hogeschool en de verdere 
ontwikkeling en opschaling van ons Centre of Expertise Smart Sustainable Cities.

Naam: Jan Bogerd, MBA

Handtekening: …………………..

mailto:femke.during@hu.nl
mailto:hugrantoffice@hu.nl
Bogerd, J.
Free Hand






Zuyd 
Hogeschool

ZU 
YD

College van Bestuur
Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen

Postbus 550, 6400 AN Heerlen

Telefoon +31 (0)45 400 60 60 

info@zuyd.nl, www.zuyd.nl

Adhesie verklaring College van Bestuur Hogeschool

Ondergetekende, prof. dr. F.L.J.M. Brand-Gruwel lid, College van Bestuur van Zuyd Hogeschool 

steunt het voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.

De aanvraag sluit goed aan bij zwaartepuntvorming en profilering van onze hogeschool en de 

verdere ontwikkeling en opschaling van ons Centre of Expertise Innovatieve Technologie in 

de Zorg (EIZT).

Naam en handtekening:

Prof. dr. F.L.J.M. Brand-Gruwel

lid College van Bestuur Zuyd Hogeschool.

Plaats en datum:

Heerlen, 12 oktober 2021

mailto:info@zuyd.nl
http://www.zuyd.nl
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Adhesie verklaring College van Bestuur Hogeschool 
 
Ondergetekende, lid van het College van Bestuur van hogeschool Inholland steunt het voorstel voor de PPS 

aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.  

 

De aanvraag sluit goed aan bij zwaartepuntvorming en profilering van onze hogeschool en de verdere 

ontwikkeling en opschaling van onze Centres of Expertise: 

- Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn 

- Centre of Expertise Groen 

- Terratechnica 

 

 

Naam en handtekening: 

Huug de Deugd 

 

 

 

…………………………………… 

 

 

Plaats en datum: 

Den Haag, 7-10-2021 

……………………………………. 

 

College van Bestuur 



 
Betreft: Adhesie verklaring Centre of Expertise KennisDC Logistiek t.b.v. Nationaal Groeifonds 
Aan: Pieter Moerman (p.moerman@ptvt.nl) en Wytse Wouda (w.h.wouda@minezk.nl) 
Van: Dagelijks Bestuur Centre of Expertise KennisDC Logistiek 
Datum: 7 oktober 2021 
Versie: Definitief 

 
Geachte heren Moerman en Wouda, 
 
Ondergetekende, het dagelijks bestuur van het Centre of Expertise KennisDC Logistiek, steunt het 
voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte. De aanvraag sluit goed aan bij 
de verdere ontwikkeling en opschaling van onze publiek private samenwerking met onze partners. 
 
Het KennisDC Logistiek is het landelijk Centre of Expertise op het gebied van logistiek, waarbinnen 
een zevental hogescholen1, met betrokkenheid van o.a. evofenedex, TLN, JLN, samenwerken vanuit 
een drietal pijlers; Onderwijs, Praktijkgericht Onderzoek en Valorisatie en Innovatieondersteuning. 
Het centre wordt landelijk aangestuurd vanuit een tripartiet dagelijks bestuur (DB) bestaande uit 
vertegenwoordigers van de Opleidingsmanagers (Landelijk Platform Logistiek), de Lectoren 
(KennisAkkoord) en de (regionale) KennisDC Managers. 
 
Naam en handtekening: Naam en handtekening: Naam en handtekening: 

P.J. Heiden   Dr. D. Moeke   A.M.R. de Vries 

  

……………………………………. ……………………………………. ……………………………………. 

Vertegenwoordiger DB   Vertegenwoordiger DB   Vertegenwoordiger DB 
Opleidingsmanagers   Lectoren   (Regionale) KennisDC Managers 
 
Plaats en datum:  Plaats en datum:  Plaats en datum: 

Venlo, 23.09.2021  Arnhem, 23.09.2021  Rotterdam, 07.10.2021 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam, Breda University of Applied Science, HZ University of Applied Science, NHL Stenden, HAN 
University of Applied Science en Fontys University of Applied Science 

mailto:p.moerman@ptvt.nl
mailto:w.h.wouda@minezk.nl


  
 
 
Adhesie verklaring Kennispact MBO Brabant
   
 
Ondergetekende, voorzitter CvB Onderwijsgroep Tilburg en voorzitter van Kennispact MBO Brabant 
Fred van der Westerlaken steunt het voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van 
harte. De aanvraag sluit goed aan bij ons eigen Brabantse MBO agenda die we samen met de 
provincie Noord-Brabant, VNO-NCW Brabant Zeeland, de arbeidsmarktregio’s en diverse 
brancheorganisaties en bedrijven ontwikkelen en uitvoeren en kan in samenwerking zorgen voor de 
verdere ontwikkeling en opschaling van onze publiek private samenwerking met onze partners. 
  
Naam en handtekening: 
F.P.A. van der Westerlaken 
  
Plaats en datum: 
Tilburg 8 oktober 2021 
 
Kennispact MBO Brabant is een samenwerkingsverband van de volgende MBO scholen: 

 
 



 

 





 





 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 

 



 







 

 

Adhesie verklaring College van Bestuur MBO instelling 

 

Ondergetekende, voorzitter van het College van Bestuur van MBO instelling Noorderpoort steunt het 
voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.  

De aanvraag sluit goed aan bij zwaartepuntvorming en profilering van onze hogeschool en de verdere 
ontwikkeling en opschaling van ons Publiek – Private Samenwerking/onze Publiek – Private 
samenwerkingen ZorgThuis, Gateway tot Hospitality en Werkplaats Digitaal Vakmanschap. 

 

Naam en handtekening: 

Wim van de Pol 

 

 

Plaats en datum: 

Groningen, 21 september 2021 

 

 



L.S. 

Het consortium voor NXTGEN HIGHTECH in het kader van het Nationaal Groeifonds hebben kennisgenomen 

van het initiatief van Katapult voor het opschalen van publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs in 

het kader van het Nationaal Groeifonds. Wij ondersteunen dit initiatief, in het licht van de gezamenlijke human 

capital opgaven.  

Er is een structureel tekort aan goed opgeleid technisch personeel in de sector, de beroepsbevolking neemt de 

komende jaren steeds verder af door vergrijzing, maar ook door veranderingen in arbeidsparticipatie. 

Tegelijkertijd stagneert de instroom van technisch opgeleide mensen in de sector.  Terwijl een grote informele 

workforce (van 3.3 miljoen inwoners nu naar 4.8 miljoen in 2040 cf. CBS) goed opgeleide mensen die tot op 

late leeftijd hun bijdrage leveren via vele burgerinitiatieven en -coöperaties werkt in een informeel systeem.  

Daarentegen voorziet ons groeiplan een groei in werkgelegenheid, samen met de mensen die nu al actief zijn in 

dit domein realiseren zij de potentie van dit project. Bij de huidige werknemers groeit de vraag naar nieuwe 

vaardigheden. Nieuwe technologie vraagt immers om nieuwe vaardigheden. Het onderwijs heeft grote moeite 

om aan deze nieuwe veranderende vraag te voldoen. Grote tekorten op de arbeidsmarkt zowel kwantitatief als 

kwalitatief beperken de innovatiesnelheid van Nederland. Om het innovatiepotentieel van ons groeiplan 

optimaal te benutten en maximaal bij te dragen aan het maatschappelijk verdienvermogen moeten deze 

knelpunten in de arbeidsmarktketen worden aangepakt. Dit beperkt zich niet tot het domein van Hightech 

Equipment, maar moet op regionale en landelijke schaal over de verschillende sectoren worden aangepakt. 

Voor een optimale synergie tussen innovatie en beschikbaar menselijk kapitaal is een transformatie van de 

arbeidsmarkt noodzakelijk. Er wordt door het project ‘opschalen van publiek private samenwerking in het 

beroepsonderwijs’ van Katapult1in het kader van het groeifonds ingezet op een toekomstbestendige en 

toekomstbehendige arbeidsmarkt door de komende zes jaar gezamenlijk te investeren in een infrastructuur 

van duurzame samenwerkingsverbanden waar onderwijsinstellingen, maatschappelijke partijen, bedrijven en 

overheden met elkaar werken aan een leven lang ontwikkelen als basis voor innovatie en vormen ook de plek 

waar wij de voor ons aanpalende domeinen vinden en gezamenlijk werken aan verschillende toepassingen. 

Zodat (de groei van) menselijk kapitaal zich optimaal gaat en blijft verhouden tot de innovatieve ontwikkeling 

van NXTGEN HIGHTECH 

Voor het vergroten van de arbeidsproductiviteit, instroom van meer mensen met de juiste vaardigheden en 

om-, her en bijscholen van werkenden sluit NXTGEN HIGHTECH zich aan bij deze regionale clusters van 

Katapult. 

Als vertegenwoordiger van het NGF RD&I voorstel NXTGEN HIGHTECH spreken we onze steun uit voor het 

initiatief en sluiten hier in de toekomst graag op aan.  

 
Hoogachtend, 

 

T.J.J. (Tom) van der Horst 

Business Director SII  

 

 
1 NGF plan: het opschalen van publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs 



Adhesie verklaring bedrijven PPS Aanvraag bij het Nationaal Groeifonds

Ondergetekende, Lucas van Grinsven, Head of Communications & Community Engagement

van het bedrijf ASML steunt het voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds
van harte.

De aanvraag sluit goed aan bij de vraag van de arbeidsmarkt en het streven van Nederland

naar een toekomstbestendige en toekomstbehendige arbeidsmarkt

Naam en handtekening:

.b'/,...i...f:\$......&.A.H

Plaats en datum:

Veldhoven, 1 november 2021



 





Datum verzending   

25.10.2021 

 

 

Platform voor Talent voor Technologie 

T.a.v. de heer B. Bosgraaf 

Postbus 14004 

3508 SB  UTRECHT 

 

 

Provincie Overijssel 

Luttenbergstraat 2 

Postbus 10078 

8000 GB Zwolle 

Telefoon 038 499 88 99 

Fax 088 118 86 71 

overijssel.nl 

postbus@overijssel.nl 

 

KvK 51048329 

IBAN NL45 RABO 0397 3411 21 

 

Inlichtingen bij 

mw. E. Oostenenk 

Telefoon 038 499 75 00 

E.Oostenenk@overijssel.nl 

 

Datum 

22.10.2021 

Kenmerk 

2021/0223811 

Bijlagen 

- 

Uw brief 

13.10.2021 

Uw kenmerk 

- 

Onderwerp: Adhesieverklaring Groeifonds aanvraag opschaling Publiek-private samenwerkingen.  

Geachte heer Bosgraaf, 

 

Provincie Overijssel steunt het voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.  
De aanvraag sluit goed aan bij ons eigen huidige Human Capital - en economisch beleid en kan in 

samenwerking zorgen voor de verdere ontwikkeling en opschaling van onze publiek  

private samenwerking met onze partners. 

 

 
Gedeputeerde Staten van Overijssel, 
 
 
 
voorzitter, A.P. Heidema 

 
 
 
secretaris, N. Versteeg 
 

 



Adhesie verklaring bedrijven PPS Aanvraag bij het Nationaal Groeifonds 

 

Ondergetekende, Marjolein ten Hoonte van het bedrijf Randstad Groep Nederland steunt 
het voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.  

De aanvraag sluit goed aan bij de vraag van de arbeidsmarkt en het streven van Nederland 
naar een toekomstbestendige en toekomstbehendige arbeidsmarkt 

Naam en handtekening: 

Marjolein ten Hoonte 

 

Plaats en datum: 

20-10-2021, Zwolle 

 

 

 



 

 

 

 

Adhesie verklaring Centre of Expertise 

 

Ondergetekende, waarnemend directeur van het Centre of Expertise RDM steunt het 
voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.  

De aanvraag sluit goed aan bij de verdere ontwikkeling en opschaling van onze publiek 
private samenwerking met onze partners. 

 

Naam en handtekening: 

 

A.G. Lagendaal 

 

Plaats en datum: 

Rotterdam, 4 oktober 2021 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Adhesie verklaring College van Bestuur ROC van Twente 

 

Ondergetekende, J.H. (John) van der Vegt, voorzitter College van Bestuur ROC van Twente, steunt 

het voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.  

De aanvraag sluit goed aan bij zwaartepuntvorming en profilering van onze MBO instelling en de 

verdere ontwikkeling en opschaling van onze Publiek – Private samenwerkingen met onder andere 

Techwise Twente, Technologie en Zorg academie, Direct2JOB en PraktijkCentrum Procestechnologie.  

 

Datum / plaats  : Hengelo, 28 september 2021 

 

Naam / functie  : J.H. van der Vegt, voorzitter College van Bestuur ROC van Twente 

 

Handtekening  :   



 

Adhesie verklaring College van Bestuur MBO instelling 

 

Ondergetekende, Voorzitter] van het College van Bestuur van MBO instelling Scalda steunt het 
voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.  

De aanvraag sluit goed aan bij zwaartepuntvorming en profilering van onze MBO instelling en de 
verdere ontwikkeling en opschaling van ons Publiek – Private Samenwerking/onze Publiek – Private 
samenwerkingen RIF Wind op Zee, RIF Praktijkroute Zeeuws-Vlaanderen, Participatielab e.a. 

 

Naam en handtekening: 

H.J. van Arenthals 

 

 

 

Plaats en datum: 

Terneuzen, 28 september 2021 

 

 



 

Addendum  
 

Letter of Support  
Behorend bij het Groeifonds voorstel ‘Opschaling publiek-private samenwerking in het 

beroepsonderwijs’ 

 

Noord-Nederland, 31 mei 2021 
 

Geachte heer Boereboom, 

 

Wij, Scholingsalliantie Noord (SAN), ondersteunen van harte het groeifonds voorstel ‘Opschaling 
publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs’.  

 

Met deze letter of support geven wij aan dat het voorstel past bij de doelstellingen van de 

Scholingsalliantie Noord, en een zeer belangrijke bijdrage levert om frictie op de arbeidsmarkt te 
verminderen, daarmee productiviteit te bevorderen, leidend tot een verhoging van het 

verdienvermogen van de BV Nederland op middellange en lange termijn. 

 

Wij ondersteunen de aanvraag specifiek omdat wij constateren dat:  
- Er op dit moment een versnippering plaatsvindt van het landschap rond scholing, waardoor 

middelen niet op de juiste plek terecht komen. Deze suboptimale allocatie leidt tot 

productiviteitsverlies, omdat het aanbod van skills niet altijd toereikend is voor de vraag. Er 

moet worden ingezet op verbeterde coördinatie en samenwerking in de regio; 
- De afgelopen jaren door regio’s zwaar is ingezet op publiek-private samenwerking in de regio, 

waardoor een goede infrastructuur is ontstaan om verder op door te bouwen. Zonder gerichte 

investeringen daarin is de kans op verwatering groot, leidend tot een voortdurende situatie van 

een suboptimale allocatie. 
- Er nog te weinig bedrijven investeren in human capital, en deze aanpak leidt tot structurele 

investeringen en aandacht voor (toekomstig) personeel. Bedrijven in deze 

samenwerkingsverbanden besteden meer aandacht aan de scholing van hun huidige en 

toekomstige personeel en zorgen ervoor dat scholing en ontwikkeling integrale onderdelen van 
het bedrijfsbeleid zijn. 

 

Goed onderwijs en goede om- en bijscholing van jongeren én volwassenen is van fundamenteel 

belang voor een vitale noordelijke samenleving en een robuuste economie. We ondersteunen dan 
ook van harte het voorstel ‘opschaling publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs’.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Scholingsalliantie Noord (excl. de leden van het Samenwerkingsverband ‘Het Noorden Leert Door’): 

 

Arbeidsmarktregio Friesland Friso Douwstra 
Wethouder en Voorzitter Arbeidsmarktregio 

Friesland 

Arbeidsmarktregio Drenthe Raymond Wanders 
Wethouder en Voorzitter Arbeidsmarktregio 

Drenthe 

Arbeidsmarktregio 

Groningen/Noord Drenthe 
Carine Bloemhoff 

Wethouder en Voorzitter Arbeidsmarktregio 

Groningen/Nrd. Drenthe 

Provincie Drenthe Cees Bijl  Gedeputeerde Provincie Drenthe 

Provincie Friesland Sander De Rouwe Gedeputeerde Provincie Fryslân 

Provincie Groningen Tjeerd Van Dekken Gedeputeerde Provincie Groningen 

Koninklijke Metaalunie Philippe Hondelink Regiosecretaris district Noord 

Techniek Nederland Jakob Hulshof  Regiomanager 

Bouwend Nederland Kees Vianen Adviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt 

FME Leendert Remmelink 
Business Development Manager Onderwijs 

en Arbeidsmarkt 

Stichting Zorgplein Noord Dette Schouten Wnd. Directeur-bestuurder 

OOM  Michiel Jansen Regiomanager 

WIJ-Techniek Robert-Jan Vries Regiomanager 

A+O Metalektro  Eelke Riemersma Regiomanager 

UWV Werkbedrijf N.N. Solke Munneke Districtsmanager 

 





Adhesie verklaring Publiek - Private Samenwerking

Ondergetekende, Programmadirecteur van de PPS Stichting Vakschool Technische lnstallaties (VTi
Amsterdam) steunt het voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.

De aanvraag sluit goed aan bij de verdere ontwikkeling en opschaling van onze publiek private

samenwerking met onze partners.

Namens het voltallige bestuur van de stichting

Naarn en handtekening:

Mariní[de Haan

// ·
Plaats en datum:

Amsterdam 15 oktober 2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

College van Bestuur  

Nieuw Eyckholt 300, 6419 DJ Heerlen 

Postbus 550, 6400 AN Heerlen 

 

Telefoon +31 (0)45 400 60 60 

info@zuyd.nl, www.zuyd.nl  

 

Adhesieverklaring College van Bestuur Zuyd Hogeschool 
 
Ondergetekende, dr. L.D. Verburgh, voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool, steunt 

het voorstel voor de PPS aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van harte.  

De aanvraag sluit goed aan bij zwaartepuntvorming en profilering van onze hogeschool en de 

verdere ontwikkeling en opschaling van ons Centre of Expertise/onze Centres of Expertise Chill. 

 

 

 

 

Naam en handtekening: 

 

 

 

 

 

dr. L.D. Verburgh 

Voorzitter College van Bestuur  

 

 

 

 

 

 

Plaats en datum: 

Heerlen, 13 oktober 2021 
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