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1. Inleiding 

In juli 2021 is Birch gevraagd om Platform Talent voor Technologie te ondersteunen bij de aanvraag 

‘Opschaling van publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs’ voor het Nationaal Groeifonds. 
Onze ondersteuning heeft bestaan uit de economische analyse die ten grondslag ligt aan de keuze voor 

publiek-private samenwerking en de effectenanalyse van het plan. Ook hebben we in beeld gebracht 
welke criteria behulpzaam zijn bij de selectie van PPS’en.  
Concreet heeft dit geresulteerd in de drie onderdelen waar dit rapport tevens uit bestaat:  

• Economische analyse noodzaak en werking PPS’en 

• Een effectenanalyse van het opschalen van PPS’en 

• Indicatoren ontwikkeld voor de selectie van PPS’en om op te schalen.  

Platform talent voor Technologie heeft delen van deze analyse opgenomen in het propositieformulier. 

Andere delen uit dit document bevatten een nadere onderbouwing. In deze rapportage presenteren wij 
onze inzichten en resultaten. 
  

2. Economische analyse noodzaak en werking PPS’en 

In dit hoofdstuk worden de noodzaak en werking van PPS’en in beeld gebracht. Om deze analyse uit te 

voeren is er gekeken naar de demografie, huidige werknemers, verdienvermogen en de 
maatschappelijke transities.  

 
2.1. Demografie leidt zonder ingrijpen tot een blijvend tekort 
Vele decennia stond het economisch beleid van Nederland in het teken van het creëren van meer banen 
voor meer mensen. Vele decennia groeide de potentiële beroepsbevolking: de groep 19-jarigen was altijd 
groter dan de groep 65-jarigen. Sinds 2011 is dit echter niet meer zo en de verschillen worden steeds 
groter. Nu al is het cohort 55-65-ers dat de komende jaren de arbeidsmarkt verlaat, is met 2,37 miljoen 

ruim groter dan het cohort 10-20 jarigen dat beschikbaar komt en 2,00 miljoen personen omvat. 

Arbeidsmarktprognoses laten dan ook structurele tekorten zien. 
  

De economische en arbeidsmarktdata en prognoses tot 2026 (DUO, CPB, CBS, UWV) zijn bij elkaar 

gebracht door ROA.1 ROA voorziet van 2021-2026 een uitbreidingsvraag van gemiddeld 42 duizend per 
jaar en een vervangingsvraag van 280 duizend personen per jaar.2 Samen leidt dat tot een aantal 

baanopeningen van gemiddeld 344 duizend per jaar. De instroom van schoolverlaters wordt door ROA op 

basis van de OCW-referentieramingen berekend op 265 duizend per jaar. Deze prognoses, bij ongewijzigd 
beleid, laten dus substantiële tekorten zien. 

ROA koppelt sectoren aan beroepsgroepen en kan van elke beroepsgroep zo de relatieve en absolute 
knelpunten berekenen. De Indicator van de Toekomstige Knelpunten in de Personeelsvoorziening (ITKP) 
geeft vraag-aanbod-spanning per opleidingstype aan.3 ROA berekent dit voor 115 beroepsgroepen en 

 
1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt | ROA. (2021). De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2026. ROA-

R-2021/5. https://roa.nl/files/roar20215anob2026pdf. 
2 ROA berekent dat de optelling van de vervangingsvraag van afzonderlijke opleidingscategorieën nog groter is, namelijk 

313.500 per jaar. ROA houdt al rekening met mobiliteit waardoor het netto-effect op afzonderlijke beroepsgroepen 
kleiner kan zijn. 

3 De ITKB geeft de kans aan dat de vraag vanuit een bepaalde beroepsgroep in de gewenste samenstelling vervuld kan 
worden, rekening houdend met de vraag-aanbodverhoudingen voor de verschillende opleidingstypen. Deze indicator 
heeft een waarde tussen 0 en 1. Naarmate de indicator lager is, zijn de knelpunten groter voor de werving vanuit de 
opleidingscategorieën die voor de betreffende beroepsgroepen relevant zijn. (ROA 2021, p 27) 

https://roa.nl/files/roar20215anob2026pdf
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aggregeert dit voor 11 beroepsklassen.4 Op basis daarvan hebben we in figuur 1 voor elke beroepsgroep 
de combinatie van vraag en arbeidsmarktspanning geplot. 
 

 
Figuur 1 Vraag 2021-2026 en verwachte tekorten. Data: ROA, beeld: Birch. 

 
De beroepsgroepen rechtsonder vergen, gelet op het verdienvermogen van Nederland, de meeste 

aandacht. Relatief en absoluut de grootste tekorten worden verwacht in de pedagogische beroepen (met 
0,838 de meeste spanning en een instroombehoefte van 136 duizend), de technische beroepen (0,877 en 
150 duizend) en de zorg en welzijn beroepen (0,894 en 205 duizend). 
 

ROA berekent een verschil tussen vraag en aanbod van schoolverlaters van 79 duizend per jaar. Dat 
betekent dat zonder andere veranderingen sectoren hun instroombehoefte niet kunnen realiseren. In de 

praktijk zijn de volgende opties dan aan de orde: 

• Door innovatie kan de productiviteit stijgen en het beroep op arbeid afnemen. Nederland kampt 
al lange tijd met een afnemende productiviteitsstijging.  

De arbeidsproductiviteitsstijging lag volgens het CPB het laatste decennium op 0,4% per jaar 

(voor de komende vier jaar voorziet het CPB weer een oplopende productiviteitsstijging van 1,1% 
per jaar). Om de arbeidsvraag af te laten nemen tot de jaarlijkse instroom van schoolverlaters zou 
daarboven een extra jaarlijkse productiviteitsgroei van 0,9% nodig zijn. 

• Bedrijven en instellingen kunnen hun tekorten opvangen met arbeidsmigranten 
(kennismigranten en overige arbeidsmigranten). De schattingen lopen uiteen maar het aantal 
arbeidsmigranten groeit, en bedroeg in het laatst bekende jaar 2018 ruim 600 duizend en alleen 
in dat jaar bedroeg de instroom al meer dan 100 duizend (de netto groei zal lager zijn, er zijn er 

ook migranten teruggekeerd). 

• Bedrijven en instellingen weten onbenut arbeidspotentieel aan te boren: uitkeringsgerechtigden, 

niet-werkenden zonder uitkering en deeltijders die meer uren kunnen gaan werken. 

• Bedrijven kunnen activiteiten waarvoor dat kan verplaatsen naar het buitenland, zodat de 
instroombehoefte op de Nederlandse arbeidsmarkt minder groot wordt. 

 
4 Tussen beroepsklassen loopt de IKTB uiteen van 0,838 (pedagogische beroepen) tot 0,943 (transport en logistieke 

beroepen met de laagste verwachte spanning). Tussen beroepsgroepen loopt de IKTB zelfs uiteen van 0,747 
(elektrotechnisch ingenieurs, waar dus de grootste spanning wordt verwacht) tot kassamedewerkers (0,981, waar dus 
geen spanning wordt verwacht). 

Pedagogische beroepen

Creatieve en 
taalkundige beroepen

Commerciële 
beroepen

Bedrijfsec. en adm. 
beroepen

Managers
Openbaar bestuur, 

veiligheid en jur. 
beroepen

Technische beroepen

ICT beroepen

Agrarische beroepen

Zorg en welzijn 
beroepen

Dienstverl. Beroepen

Transport en logistiek 
beroepen

0.82

0.84

0.86

0.88

0.9

0.92

0.94

0.96

0.98

 -  50,000  100,000  150,000  200,000  250,000  300,000

Arbeidsmarktvraag en IKTB naar beroepsgroep



 

 Effecten van meer publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs 5 

• En bedrijven en instellingen/overheden kunnen eenvoudigweg moeten besluiten om hun 
activiteiten minder snel te laten groeien of ze zelfs te beëindigen. 

In de laatste twee situaties gaat economische waarde verloren voor Nederland en kunnen essentiële 

transities worden vertraagd.  
 
2.2. Goed opgeleide werknemers bij productieve bedrijven 
Daarnaast verdwijnen beroepen en verandert de inhoud van beroepen sneller dan ooit. In 2018 
berekende McKinsey dat tenminste 58% van alle beroepen significant zal veranderen in de komende 10 

jaar.5 In Nederland alleen, zo toont een recent rapport van PWC, zullen in de komende jaren 1,6 miljoen 

banen verdwijnen door digitalisering6. Deze veranderingen worden door de COVID-19 pandemie 
versneld. Het afgelopen jaar is de geleidelijke verschuiving van banen van niveau 1 en 2 naar 3 en vooral 

4 opvallend versneld, zoals blijkt uit figuur 2. 
 

 
Figuur 2 Werkzame beroepsbevolking naar beroepsniveau. Data: PWC, beeld: Birch. 

 
Het kan niet anders of deze verschuiving gaat gepaard met veel nieuwe baanopeningen. Het is 
maatschappelijk en economisch van belang dat er in ieder geval meer werkenden beschikbaar komen in 

die sectoren en bedrijven die essentieel zijn voor de grote transities en het verdienvermogen van 
Nederland. Er is immers groot verschil in wat een werknemer in de ene of de andere sector bijdraagt aan 

het verdienvermogen van Nederland. 

 

 
5 Manyika, J. (2017). Technology, jobs, and the future of work. Executive Briefing. McKinsey Global Institute 
  McKinsey and company (2018), Shaping the future of work - Skills deep-dive. Country perspective: The Netherlands. 
6   PWC (2021). How to make vulnerable jobs ready for the future. Realigning people between industries or regions. 

https://www.pwc.nl/nl/actueel-publicaties/assets/pdfs/how-to-make-vulnerable-jobs-ready-for-the-future.pdf 
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De toegevoegde waarde voor elk van de negen topsectoren is door het CBS voor het laatst berekend over 
2018.7 In tabel 1 hebben we uit de CBS-data over toegevoegde waarde en werkenden per topsector de 

productiviteit per werkende berekend. 
  

Toegevoegde waarde 
basisprijzen, miljoen  

(2017*) 

Werkzame personen fte 
x1000 (2017*) 

TW/fte 
(x1000) 

Totaal Nederland                             669.393            7.273                 92  
Totaal topsectoren                             154.213            1.450               106  

Agri&food                                19.310               208                 93  
Chemie                                15.696                 77               204  

Creatieve industrie                                11.163               193                 58  
Energie                                16.108                 78               207  

High tech systemen en 
materialen 

                               50.637               480               105  

Life sciences & health                                  4.487                 37               121  
Logistiek                                28.533               286               100  

Tuinbouw en 
uitgangsmaterialen 

                               10.675               105               102  

Water                                  4.548                 52                 87  
Tabel 1 Toegevoegde waarde, werkenden en productiviteit topsectoren. Data: CBS. Bewerking: Birch. 

 

Uit deze tabel blijkt rond de gemiddelde productiviteit in Nederland van 92 duizend euro per werkende 

per jaar, sommige topsectoren een productiviteit per werkende realiseren van meer dan 200 duizend 
euro. De topsector HTSM is hier ruim afgebakend, ook daarin zijn veel subsectoren te vinden met een 
productiviteit van meer dan 200 duizend per werkende. Nu is het niet logisch om alleen maar mensen te 

hebben die werken in bovengemiddeld productieve sector. Interessanter is dat er binnen sectoren grote 
en grotere verschillen bestaan in productiviteit.  
 

Binnen sectoren zijn de verschillen nog groter. Dat wordt geïllustreerd in twee onderzoeken die grote 

datasets van financiële gegevens van bedrijven vergelijken. Van Heuvelen et al (2018) brengen de 
verschillen tussen de bedrijven met de hoogste productiviteit (de frontier, de hoogste 10%) en de overige 

bedrijven (die zij ‘laggards’ noemen) in beeld. Als we alleen kijken naar de ‘manufacturing firms’ in hun 

analyse (over 2006-2015) blijkt de totale factorproductiviteit van de frontierbedrijven 3,4 maal zo hoog te 
zijn als de laggards.8 Uit een analyse van Bartelsman et al (2016) over een iets ouder databestand (2000-

2008) blijkt dat in diverse industriële sectoren, de productiviteit van de top 10 ook ruim 2 maal zo hoog te 

liggen als het gemiddelde in de sector. Hun analyses suggereren dat de gemiddelde productiviteit in 
bijvoorbeeld de high tech 167 duizend euro per werkende per jaar bedraagt, maar bij de top 10 
gemiddeld 374 duizend euro per jaar.9  

 

Bij een recent onderzoek van het CBS op data uit 2015, blijkt dat de meest productieve bedrijven (de 
koplopers) gemiddeld 6,8 keer productiever zijn dan de minst productieve bedrijven (volgers), zie tabel 2. 

In deze studie worden de verschillen binnen 27 branches weergegeven. In sommige branches zijn deze 
verschillen veel kleiner dan gemiddeld, maar in andere sectoren nog groter. De verschillen zijn ook nog 
groot als de mediane waarneming in de meest productieve helft van de bedrijven wordt vergeleken met 

 
7 CBS, Monitor topsectoren 2018. 
8 Gerrit Hugo van Heuvelen, Leon Bettendorf & Gerdien Meijerink, Frontier firms and followers in the Netherlands. Estimating 

productivity and identifying the frontier. CPB Background Document, July 2018. 
9 Eric Bartelsman, Sabien Dobbelaere & Bettina Petersy, Allocation of human capital and innovation at the frontier: firm-level. 

Evidence on Germany and the Netherlands. Industrial and Corporate Change, Volume 24, Number 5, pp. 875–949.  

file:///C:/Users/vande/AppData/Local/Temp/181008%20Monitor%20topsectoren%202018.pdf
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de mediane waarneming in minst productieve helft. Het doorsnee hoogproductieve bedrijf was ongeveer 
2,4 keer productiever dan het doorsnee laagproductieve bedrijf.10 Bij een normale verdeling betekent dit 

de bedrijven die behoren tot de meest productieve helft gemiddeld zo’n 40% productiever zijn dan het 

gemiddelde van de gele sector. Bij een gemiddelde productiviteit (toegevoegde waarde) in Nederland 
van 92 duizend euro per jaar, is de productiviteit in de meest productieve helft daarbij bijna 40 duizend 

euro per jaar hoger.  
 
De spreiding (afstand) tussen laag- en hoogproductieve is in de periode 2000-2015 toegenomen. Dat 
geldt vooral voor de top-bottomafstand in de industrie, voor zowel de arbeidsproductiviteit als de 

multifactorproductiviteit.  
 
Dit maakt dat transities op de arbeidsmarkt een belangrijke bijdrage leveren aan productiviteitsgroei11 en 

dat het wenselijk is om werknemers vooral terecht te laten komen bij de meest productieve bedrijven in 

een sector. 
  

Interkwartielafstand 
(p75/p25) 

Top-bottom afstand 
(p90/p10) 

Voeding dranken en tabak 2,6 6 
Textiel, kleding, leer, lederwaren, schoenen 2,1 5,5 

Hout, papier en drukwerk 1,9 3,8 
Chemie 2,3 6 

Farmaceutische grondstoffen en producten 2,2 6,8 
Rubber en kunststof 2 4,6 

Basismetaal en metaalproducten 1,7 3,6 
Computers, elektronische en optische apparatuur, 2,1 5,7 

Elektrische apparaten 1,9 4,4 
Machines en apparaten 1,8 3,7 

Transportmiddelen 2,1 4,8 
Meubels, overige industrie, reparatie 1,9 4,3 

Elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht 3,7 18,1 
Water en afval 2,4 5,4 

Bouw 1,9 4,8 
Handel 2,4 6,4 

Transport en opslag 2,1 6,2 
Horeca 2,1 5,8 

Uitgeverijen, audiovisueel en uitzenden 2,7 8,1 
Telecommunicatie 3,3 11,7 

IT en andere informatiediensten 2,4 6,2 
Rechtskundige dienstverlening, accountancy, etc. 2,6 7,5 

Research en development 2,5 9,1 
Reclame en marktonderzoek 2,5 7,3 

Administratie en ondersteunende diensten 2,9 13,5 
Kunst entertainment en recreatie 2,7 8,2 

Overige dienstverlening 2,7 7,4 
Gemiddelde 2,4 6,8 

Tabel 2 Productiviteit vergelijking bedrijven op basis van interkwartielafstand en top-bottom afstand. Data: CBS. 

 
10 Oftewel: de interkwartielafstand in de dertig branches was gemiddeld 2,4. Hugo de Bondt, Gert Buiten, Michael Polder & 

Maarten van Rossum. De Nederlandse productiviteitspuzzel. Overzicht, enkele uitkomsten en uitdagingen rondom het meten 
van productiviteit. CBS 8-6-2021. 

11 Een transitie van een werknemer van de een naar de andere baan (op hetzelfde of een hoger beroepsniveau) resulteert in 
gemiddeld 0,35% productiviteitswinst in het volgende jaar voor het hele bedrijf. Stoyanov, A., & Zubanov, N. (2012). 
Productivity spillovers across firms through worker mobility. American Economic Journal: Applied Economics, 4(2), 168-
98. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/discussion-papers/2021/de-nederlandse-productiviteitspuzzel
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/discussion-papers/2021/de-nederlandse-productiviteitspuzzel
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Al deze waarnemingen leiden in veel studies dan ook tot de volgende aanbevelingen: 
- In het algemeen hebben investeringen in onderwijs en innovatie een positieve impact op 

productiviteit en verdienvermogen. Studenten vinden sneller een passende baan en maken het 

voor hun werkgevers gemakkelijker innovatie toe te passen. 
- Maar die kennis en die mensen moeten wel op de goede plek terecht komen. Het is van belang 

dat de best presterende bedrijven in een sector kunnen beschikken over voldoende en goed 
opgeleid personeel. In de woorden van Bart van Ark van The Conference Board: ‘De grootste 
winst op het gebied de arbeidskwaliteit zal voornamelijk moeten worden gerealiseerd door het 
verder stimuleren van afstemming van vraag en aanbod naar vaardigheden en competenties, 

met name in het licht van de toenemende digitalisering van de economie.12 Ook de OECD ziet dit 
als een belangrijke sleutel voor Nederland: "Recent OECD research illustrates that the 
Netherlands could boost its level of labour productivity by close to 4% if it were to reduce its level 

of mismatch within each industry to that corresponding to OECD best practice.13 

- Het is daarnaast van belang dat de kennis waar de best presterende bedrijven kennelijk mee uit 
de voeten kunnen, ook wordt benut door de volgende decielen (‘convergentie naar de frontier’). 

Onderwijs en uitwisselen van innovaties spelen daarbij een belangrijke rol.  
 
2.3. De rol van PPS’en in het versterken van verdienvermogen 
In PPS’en in het beroepsonderwijs werken bedrijven, instellingen en scholen samen in het vormgeven en 
uitvoeren van beroepsonderwijs. PPS’en kunnen een rol vervullen in afstemming van vraag en aanbod in 
vaardigheden en competenties via meerdere routes. 

• Scholieren in het voortgezet onderwijs maken kennis met en worden opgeleid voor die beroepen 
en sectoren die essentieel zijn voor economie en maatschappij. 

• Studenten studeren af met meer vaardigheden en starten met een hogere productiviteit. 

• Studenten maken een betere opleidings- en beroepskeuze, vinden sneller een passende baan en 
worden sneller productief. Studenten studeren af met meer vaardigheden om in een reële 
omgeving te reflecteren en toe te voegen en kunnen ook na hun opleiding sneller nieuwe kennis 

verwerven en implementeren. 

• Beter geschoolde werknemers kunnen ook nog eens gemakkelijker van werkgever en/of beroep 
switchen; bekend is dat vaardigheden die een werknemer met zijn/haar opleiding bij bedrijf A 

verdiept, extra productief worden als ze die toepassen in de nieuwe context van bedrijf B.14 

• Werknemers worden (samen met afstuderenden) bijgeschoold zodanig dat ze een bijdrage 
leveren aan versnelde productiviteitsgroei. Bijscholen betekent vaak ook kunnen toepassen van 
innovaties. 

• PPS’en ondersteunen bedrijven en instellingen in de (toepassing van) innovaties.  
 
Daarmee bieden PPS’en een multipliereffect: studenten en werkenden in deze essentiële sectoren 

verhogen daar productiviteit en (maatschappelijk) verdienvermogen, ze maken daarnaast ook andere 
sectoren productiever. Technische bedrijven hebben al een bovengemiddelde productiviteit, maar 

maken het hun toepassingen voor bijvoorbeeld zorg, energie en transport ook die sectoren productiever 

en maken het voor die sectoren mogelijk transities eerder op te pakken. 

 
12 Bart van Ark, Structuurvernieuwing in Nederland moet groeidaling afremmen. MeJudice, 29 okt 2019. Zie ook: Roelandt, 

Theo, Martijn Akkermans, Michael Polder & Henry van der Wiel, De mondiale productiviteitspuzzel voor Nederland. 
Economische en Statistische Berichten, oktober 20-19, pp. 468-471. 

13 OECD Skills Strategy Diagnostic Report Netherlands, OECD 2017. Adalet McGowan, M. & D. Andrews (2015), Labour Market 
Mismatch and Labour Productivity: Evidence from PIAAC Data, OECD Economics Department Working Papers, No. 1209, 
OECD Publishing, Paris. 

14 Parello, C. P. (2011). Labor Market Rigidity and Productivity Growth in a Model of Innovation-Driven Growth. Economic 
Modelling, 1058-1067. 

https://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/OECD-Skills-Strategy-Diagnostic-Report-Netherlands.pdf
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We mogen aannemen dat bedrijven die de weg naar PPS’en hebben gevonden, vooroplopen of 
versnellen in productiviteit. Voor dezelfde productieomvang als een gemiddeld bedrijf in de sector 

hebben ze minder mensen nodig. We zien in de praktijk dat het bedrijven zijn die het belang van 

innovatie en scholing inzien, daar ook in willen investeren in tijd en geld en de nieuwe kennis ook kunnen 
en willen toepassen. Het zijn vaak ook de intern en extern beter georganiseerde bedrijven die om die 

reden ook de weg naar andere plekken van innovatie al hebben gevonden.  
 
Het is op zich economisch en maatschappelijk van belang dan juist deze bedrijven in hun human capital 
kunnen voorzien. Maar een PPS is geen closed shop: deelnemende bedrijven delen hun kennis met het 

onderwijs, zodat door vernieuwing van het onderwijs innovatieve kennis beschikbaar komt voor alle 
studenten en bedrijven. Ze zetten hun deuren open voor studenten die ook bij andere bedrijven terecht 
zullen komen - dit geldt ook voor werknemers die bijscholing volgen. Dit is overigens geen automatisme 

en een drempel die bedrijven in de praktijk bewust over moeten gaan, en soms ook toe overtuigd moeten 

worden, door scholen of (regionale) ondernemersverenigingen. Bedrijven die innovatief zijn hebben 
daarvoor al veel investeringen gepleegd en gaan bewust na of ze hun kennis willen delen met andere 

deelnemers in een PPS. Sommige bedrijven nemen om die reden niet deel. Maar de meeste hebben 
economische argumenten om juist wel deel te nemen. Ze weten dat ze, om hun investeringspad te 

vervolgen, toegang nodig hebben tot goed opgeleide werknemers. Ze hebben er belang bij dat ik ook 

werknemers van andere bedrijven in de keten met hun innovaties kunnen omgaan. En bedrijven die met 
innovaties bezig zijn die de markt gaan transformeren, geven vaak aan dat ze er belang bij hebben dat er 
ook andere aanbieders komen: die zijn nodig om de consument de omslag naar bijvoorbeeld 

plantaardige eiwitten, deelmobiliteit of duurzame energie te laten maken en zo snel een omvangrijke 

nieuwe markt voor consumenten en toeleveranciers te realiseren. 
 
Dit geldt voor de sectoren die grote tekorten verwachten maar ook voor sectoren waarvoor dat niet 

geldt, zoals de logistiek. Ook die sector heeft er belang bij om door innovaties de productiviteit te laten 
stijgen en het beroep op werknemers terug te dringen. Een voorbeeld uit vele: webwinkel Wehkamp kon 

de enorme groei van het thuiswinkelen opvangen doordat het had geïnvesteerd in een hoog-innovatief 

distributiecentrum: meer omzet en logistiek was mogelijk zonder extra inzet van mensen. Maar de 
mensen die er werken moeten wel goed zijn opgeleid met de laatste technologie. Wehkamp is een 
belangrijke deelnemer in het Topcentrum E-commerce, een PPS van 45 bedrijven en vijf 

onderwijsinstellingen in de regio Zwolle, gestart in 2017 met behulp van een RIF-subsidie. 
 
2.4. Scholing van werkenden versterkt het effect van PPS’en 
Niet alleen nieuwe werknemers dragen bij aan verdienvermogen. Ook bestaande werknemers kunnen 
door scholing hun productiviteit vergroten. 
 

Het CPB noemt in Kansrijk Onderwijsbeleid enkele relevante belemmeringen voor investering in 
postinitieel onderwijs die te maken hebben met onduidelijkheid over de opbrengst ervan: (1) de kosten 

zijn helder, maar de opbrengsten zijn onzeker, (2) het rendement is niet altijd en volledig verzilverbaar 

voor degene die de investering. Dit wordt het ‘hold-upprobleem’ genoemd. Dit hold-upprobleem geldt 
zowel voor de werkgever als voor de werknemer als hij zelf moet investeren in de scholing. Ook 
investeringen in opleidingen van oudere werknemers zijn vanwege de kortere periode waarin iemand 

nog werkzaam is risicovol, en (3) financieringsprobleem: als een werknemer of werkgever het geld nu niet 
heeft, wordt de investering niet gedaan, ook al is er opbrengst te verwachten. Dat zijn alle redenen voor 
publieke cofinanciering. 

 

https://www.topcentrum.nl/over-ons/
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De opbrengsten van post-initieel leren zijn inmiddels wel bekend. Fouarge en De Grip (2012) concluderen 
in een overzichtsstudie dat het volgen van cursussen en trainingen samenhangt met een hoger loon voor 

de werknemer en een hogere productiviteit voor de werkgever.15 De Grip en Sauermann (2012) laten zien 

dat deelnemers aan scholing hun kennis op de werkvloer vervolgens weer (informeel) delen met hun 
collega’s die de training niet hebben gevolgd, zodat er een ‘spillover-effect’ ontstaat, die het rendement 

van de training voor het bedrijf verhoogt.16  
 
Een meta-analyse naar de opbrengst van een LLO, berekenende op basis van zes andere meta-analyses 
dat een werknemer 5-15% productiviteitsstijging kan bereiken door één jaar extra opleiding.17 Anders 

studies berekenen de opbrengst van LLO bij kortere trajecten. Uit een meta-analyse van Haelermans & 
Borghans (2012) blijkt dat het volgen van een cursus of training van gemiddeld 137 uur (ruim 17 dagen) 
leidt tot een loonstijging van gemiddeld 2,6% (wat we mogen zien als een proxy van de 

productiviteitsstijging).18 Geschoolde werknemers beïnvloeden ook de productiviteit van hun collega’s, 

wat verklaart dat het effect op de productiviteit van het bedrijf meer dan twee keer zo groot is. Het is 
waarschijnlijk dat de eerste weken LLO een hoger effect hebben dan de weken daarna. Als werknemers 

gemiddeld 8 dagen deelnemen, is, kijkend naar bestaande meta-studies, het structurele effect op het 
loon naar schatting 1,5% en op de productiviteit 4%.19 Dit effect is gemeten voor werknemers die in 

hetzelfde bedrijf blijven werken. Als werknemers na omscholing ook van werkgever veranderen is het 

productiviteitseffect groter. 
 
Overigens is het effect van deelname van een werknemer aan een PPS lastig te vergelijken met 

traditionele cursusdeelname door volwassenen: werknemers leren in een realistische omgeving (op een 

school die daarin heeft kunnen investeren, bij een andere werkgever of in een gezamenlijk fieldlab), de 
scholing staat in het teken van reële vragen of innovaties waar de werkgever mee aan de slag wil (weinig 
nieuwe kennis blijft onbenut) en werknemers scholen samen met andere werknemers van andere 

relevante bedrijven en met studenten, waardoor ze ook effectiever leren samenwerken met de nieuwe 
generatie instromers en met collega’s van toeleveranciers of afnemers. Als een bedrijf een werknemer de 

gelegenheid geeft 4 dagen actief te zijn op locatie van een PPS (en dat ook als in-kind bijdrage laat 

noteren) zal zijn feitelijk trainingstijd groter zijn, want hij/zal de nieuwe inzichten ook op allerlei 
momenten op zijn actuele werkplek inoefenen.  
 

In de praktijk nemen vaak die werknemers deel die aan de slag gaan met innovaties die niet alleen de 
meest nabije collega’s maar het hele bedrijf een stap doen zetten. Het effect op de productiviteit zal 
groter zijn. Als deelname aan een PPS onderdeel is van het talent management van het bedrijf, draagt het 

bij aan agility en innovativiteit.20 

 
2.5. De rol van PPS’en voor maatschappelijke transities 
PPS’en dragen bij aan het verdienvermogen van Nederland. Veel topsectoren zijn nu bezig om hun 
innovaties nog meer (dan bedrijven uit zichzelf al doen) te richten op de missies waar de wereld en 

 
15 Didier Fouarge & Andries de Grip. Postinitieel leren: deelname en rendement. ROA-PP=2012/1. 
16 Grip, A. de & Sauermann, J. (2012). The effects of training on own and co-worker productivity: evidence from a field 

experiment. The Economic Journal, 122, 376-399. 
17 Groot W. & H. Maassen van den Brink (2003), Investeren en terugverdienen: Kosten en baten van onderwijsinvesteringen. 

SBO, Den Haag. 
18 Fouarge, Didier & Andries de Grip (2012) verwijzen naar Daerden et al (2006) en Vanormelingen (2010) die laten zien dat 

het effect van scholing op productiviteit twee maal zo groot is als het effect op de lonen. 
19 Dearden, L., Reed, H. & Van Reenen, J. (2006). The Impact of Training on Productivity and Wages: Evidence from British 

Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68, 397-421, 08. 
20 Katharina Harsch & Marion Festing, Dynamic talent management capabilities and organizational agility—A qualitative 

exploration. Human Resource Management, Volume59, Issue1. January/February 2020. p. 43-61. 
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Nederland voor staan. Daar gaan verdienvermogen en het bijdragen aan missies samen. Ook voor deze 
missies kunnen dan vergelijkbare opbrengsten in productiviteit en welvaart worden gerealiseerd, zie 

tabel 3. Publieke cofinanciering is nodig en legitiem: (1) de opbrengsten komen niet alleen de bedrijven 

maar ook de samenleving ten goede en (2) in de eerste jaren is het voor bedrijven nog met veel 
onzekerheid en schaalnadelen omgeven, waardoor het niet altijd logisch is om er in te investeren. 

Investeren in onderwijs en innovatie heeft publieke opbrengsten, daarom is het legitiem dat de overheid 
bijdraagt. Als alleen studenten en bedrijven zouden moeten investeren, zouden de opbrengsten 
maatschappelijk en economisch achterblijven. Commerciële opleiders bieden grote hoeveelheden 
opleidingen. Dit zijn echter opleidingen die inspelen op de huidige markt. Zoals Frenken en Hekkert 

beschrijven in hun artikel “Innovatiebeleid in tijden van maatschappelijke uitdagingen” (Mejudice, 11 april 
2017) is er in Nederland sprake van transformatiefalen. Van de elementen van systeem- en 
transformatiefalen waar onderwijs iets kan betekenen kunnen PPS’en op meer elementen aanhaken. Met 

name het gebrek aan leervermogen en het voorbereiden op transities is wat PPS’en kunnen en 

commerciële partijen niet.  
 

 Commerciële 
opleidingen 

PPS’en Publieke opleidingen 

Gebrekkige fysieke en 
kennisinfrastructuur 

X X X 

Gefragmenteerde netwerken X X  

Gebrek aan kennis en 
competenties 

X X X 

Gebrek aan richtinggevende 
visie 

 X X 

Gebrekkige vraagarticulatie X X X 

Gebrek aan reflexiviteit en 
leervermogen 

 X  

Tabel 3 Overzicht bijdrage aan maatschappelijke transities commerciële beroepen, PPS’en en publieke opleidingen. Bewerking: Birch. 

 

Een publieke bijdrage hoeft de werking van de markt en daarmee efficiëntie niet in de weg te staan. Er 
zijn veel analyses beschikbaar die aangeven waarom en onder welke voorwaarden tripartite (waaronder 
publiek-private) afspraken tot betere uitkomsten kunnen leiden dan alleen de werking van de markt of 

publieke besluitvorming. De mechanismen die een PPS maatschappelijk en economisch efficiënt maken, 
zijn breed beschreven in de institutionele economie en onder meer onderbouwd met speltheoretische 

inzichten. Het gaat zowel om dat wat gebeurt in een PPS als dat wat helpt om te zorgen dat publieke 

middelen terecht komen bij de meest effectieve PPS’en. 
In de (goed functionerende) PPS’en zijn deze mechanismen, samengevat, als volgt te herkennen: 

1. Er ligt een beloning om een meerjarig contract te sluiten tussen school en bedrijfsleven, dat is 

voorwaarde voor toekenning van RIF-middelen (in het mbo) of erkenning door het CvB en 
opname in de kwaliteitsafspraken (in het hbo).21 

2. De wijze waarop PPS’en worden toegekend draagt bij aan macro-doelmatigheid: ze verminderen 

verspilling van publieke en private middelen doordat dubbelingen of concurrentie wordt 
vermeden. 

 
21 Op dit moment kan alleen een school penvoerder zijn, dan zou in de toekomst ook een bedrijf of bedrijvenvereniging 

kunnen zijn. 

https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/innovatiebeleid-in-tijden-van-maatschappelijke-uitdagingen
https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/innovatiebeleid-in-tijden-van-maatschappelijke-uitdagingen
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3. Van bedrijven wordt gevraagd om hun investeringen in tijd, geld of machines ook te 
materialiseren voor een langere periode. 

4. Scholen hoeven daardoor niet van jaar tot jaar af te wachten hoeveel stages, opdrachten en 

onderzoeksvragen er zijn en bedrijven hoeven niet van jaar op jaar te wachten hoeveel capaciteit 
er is, beiden kunnen voor een langere periode ‘in elkaar investeren’.  

5. Ze kunnen daardoor de korte termijn vragen (‘Ik heb een afgestudeerde logistiek medewerker 
nodig’) bij de school neerleggen maar ook de middellange termijn vragen (‘Wat moet ik doen om 
over een aantal jaren mijn magazijn gedigitaliseerd te hebben en wat betekent dat dan voor de 
nieuwe instromers en de competenties van mijn huidige werknemers). 

6. Een enkel bedrijf kan vaak niet de schaal bieden die het voor een school mogelijk maakt te 
investeren in verandering van curriculum. In een PPS werken meerdere bedrijven samen, zij 
kunnen daarmee wel schaal bieden. 

7. In een PPS werken vaak ook meerdere bedrijven in de keten samen. Daardoor weten bedrijven 

dat ook hun toeleveranciers en afnemers en hun opleiders de stap naar industriële robotisering 
zetten, waardoor zij zo’n investering ook durven zetten. In een PPS delen bedrijven formeel (bij 

een regiovisie en een plan van aanpak) maar ook materieel (doordat ze elkaar tegen blijven 
komen) informatie waardoor ze gemakkelijker durven investeren in innovatie. Robert Axelrod: 

noemt dit de ‘shadow of the future’: voorspelbaarheid maak het mogelijk beslissingen te 

nemen.22 
8. Dit geldt in toenemende mate ook voor de onderwijsketen als er activiteiten zijn waardoor ook 

de instroom in mbo en hbo wordt aangewakkerd. 

9. Daarmee biedt een PPS de gelegenheid innovaties met naast private ook maatschappelijke 

effecten op te pakken. De risico’s worden gedeeld, de hele keten doet mee en een PPS is een 
vehikel voor publieke cofinanciering die nodig en legitiem en nodig is vanwege de 
maatschappelijke effecten. 

10. Bedrijven en scholen kunnen ook investeringen in fysieke infrastructuur delen (gebouwen, labs, 
machines, ICT) en op locatie van de school of de PPS zetten en voor allen toegankelijk maken. 

Dat leidt tot de laatste techniek op school (of in het gezamenlijke fieldlab) voor de studenten, 

maar ook voor de deelnemende bedrijven.  

PPS’en vergen dat bedrijfsleven en onderwijs het eens worden over de inhoud, besturing en financiering 

van plannen. Dat biedt al economische en maatschappelijke checks and balances. Er is ook een 

mechanisme nodig om de extra investering in PPS terecht te laten komen op die plekken waar ze het 
meeste bijdragen aan verdienvermogen (productiviteit) en maatschappelijke opgaven. In hoofdstuk 4 

hebben we in beeld gebracht hoe data en regionale beleidsdocumenten richting kunnen bieden aan de 
selectie. 
 
2.6. BBP-effecten 
Dit voorstel draagt bij aan maatschappelijk relevante innovaties en werkt door op het BBP. Het BBP-

effect van dit voorstel ontstaat doordat (1) meer afstuderenden beschikbaar komen voor 

hoogproductieve bedrijven23 en sectoren, (2) afstuderenden passender zijn opgeleid en zo bijdragen aan 
innovatie en productiviteit, (3) werkenden deelnemen aan LLO en (4) werkgevers deel gaan nemen aan 
ecosystemen en worden begeleid om optimaal samen te werken met het onderwijs en de effecten op 
productiviteit daarvan te benutten. Voor de berekening daarvan is een onderbouwing nodig van het 

aantal studenten en bedrijven dat bereikt kan worden. Op basis van de ervaringen met huidige, 

 
22 Axelrod, R. M., & Hamilton, W. D. (1984). The evolution of cooperation. New York: Basic Books. 
23 Waar in deze paragraaf gesproken wordt over bedrijven kan het ook gaan om instellingen en publieke werkgevers. 
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succesvolle, PPS’en en hun bereidheid en verwachting dat ze méér bedrijven en werknemers kunnen 
betrekken en meer studenten kunnen laten deelnemen aan de cruciale opleidingen waar we het hier 

over hebben, kunnen we prognotiseren hoeveel bedrijven, studenten en werknemers zullen deelnemen.  

De effecten van deze investeringen zijn vervolgens op twee manieren te meten. De eerste methode is 
effect x aantal deelnemers. We kunnen we het effect op de productiviteit van individuele deelnemers 

vermenigvuldigen met het aantal deelnemers. Hoewel dit voor het berekenen van de effecten van LLO 
(ad 2) gebruikelijk is, zien we dat hier gelijk een belemmering ligt: werknemers die hebben deelgenomen 
aan een training vergroten niet alleen hun eigen productiviteit maar ook die van collega’s en daarmee 

van het bedrijf als geheel. Dit geldt ook voor de bijdrage van actueel en passend opgeleide 

schoolverlaters: als hun werkgever de nieuwe kennis van de nieuwe werknemer goed weet in te zetten is 
het effect breder. En dit geldt nog meer voor innovatie waar publieke en private R&D doorwerken naar 
deelnemende bedrijven die hun onderzoeksvragen neerleggen bij een PPS, maar doordat er 

onderzoekers, docenten en studenten bij betrokken zijn, profiteren er veel meer bedrijven van. 
Onderwijs en innovatie vindt plaats in een ecosysteem. 

Bij opschaling van PPS gaat het juist om de samenhang van scholing van studenten, van werknemers en 

bedrijven die worden gesteund om deze nieuwe kennis ook toe te passen in innovaties. Het effect van de 
investeringen in onderwijs en onderzoek is te berekenen op basis van economische modellen die deze 

investeringen in een reële context (arbeidsmarkt, kapitaal, sectorstructuur, beroepsbevolking) in de loop 

van de tijd berekent. Deze modellen geven op basis van gemeten elasticiteiten in het verleden multipliers 
die de beste prognose zijn voor de toekomst. Vaak worden deze modellen gebruikt om het effect van 

publieke en private R&D te meten. 
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3. Effectenanalyse 

Voor de effectenanalyse zijn er op meerdere vlakken analyses uitgevoerd. De omvang van de structurele 

en incidentele BBP-effecten zijn onderzocht, net als de externe onzekerheden. Tot slot hebben we met de 
kwalitatieve onderbouwing van het BBP-effect en de maatschappelijke effecten de effectenanalyse 

verder in beeld gebracht. Voor dat de analyses worden weergegeven is het bereik van het 
groeifondsvoorstel samengevat en twee methoden beschreven waarmee de effecten berekend kunnen 
worden. Na toepassing van beide methoden zijn de conclusies weergegeven. 
 
3.1. Bereik van het voorstel 
Het PPS-voorstel van Katapult! laat zich als volgt samenvatten. 

Actielijn Activiteiten Indicator  #  Totale 
kosten (m) 

Versterken 
van ketens en 
ecosystemen 

Nieuwe bedrijven* en nieuwe docenten worden 
benaderd en worden ondersteund om hun 

primaire proces te verbinden aan het ecosysteem 
van het PPS 

Bedrijven* worden verbonden 
aan een PPS (en opleidingen 

die onderdeel zijn van een PPS) 

10.000  289 

Talent Voor geselecteerde (nieuwe) opleidingen wordt 
materiaal ontwikkeld, studenten geworven en 

docenten getraind en ingezet 

Meer studenten worden 
effectief opgeleid (per jaar) 

80.000  306 

LLO Specifieke trainingen voor werknemers worden 
ontwikkeld, aangeboden en hun werkgevers 

worden ondersteund om werknemers deel te laten 
nemen en deze nieuwe vaardigheden te integreren 

Werkenden die worden 
bijgeschoold (en bedrijven die 
worden begeleid in LLO); per 

jaar 

25.000  184 

Fysieke 
infrastructuur 

Bij het PPS (bij scholen en soms op locatie 
bedrijven) wordt technische infrastructuur up-to-

date ingericht en beschikbaar gesteld 

Labs en werkplaatsen    100 256 

Innovatie In de PPS vindt R&D plaats. Bedrijven worden 
ondersteund door business developers om 

innovaties vanuit van het PPS ook toe te passen in 
hun bedrijven 

Bedrijven passen innovaties 
toe 

  1000  485 

Totaal (excl 
programma 

mgt) 

   
1520 

Tabel 4 Samenvatting PPS-voorstel Katapult! 

 
De doelstellingen worden gevalideerd door het bereik van huidige PPS’en.  PPS’en zijn in staat een groot 

aantal studenten aan te trekken en op te leiden voor essentiële sectoren. In onderstaande grafieken is 
het studentenbereik en het bedrijvenbereik te zien van steeds de 50 PPS’en die daarin het grootste 

bereik hebben (elk punt staat voor een PPS, de PPS met het grootste bereik staat rechts). 
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Figuur 3 Studentenbereik PPS’en. Data: Impactmeting PPS’en 2021. beeld: Birch. 

 

Deze 50 volwassen PPS’en hebben in de afgelopen 4-10 jaar hun activiteiten zo ingericht dat ze jaarlijks 

400 tot 12.000 studenten weten te bereiken (met 1200 als mediane waarde).24 Nu zij daarvoor hun 
routines en draagvlak (bij scholen en bedrijven) hebben verworven, kunnen zij met elk PPS-
opschalingsproject hun bereik uitbreiden. Door de opgedane ervaring kan dat sneller dan in de eerdere 

jaren. We verwachten dat dit per opschalingsproject nog eens 1600 studenten per jaar zal zijn.25 Bij 50 
opschalingsinitiatieven is dat in totaal 80.000 per jaar. Dit is overigens een gemiddelde, in sommige 

opleidingen/sectoren zijn gemakkelijk hogere getallen te behalen dan in andere.26   

 
24 Naast het directe studentenbereik is er ook een indirect bereik omdat docenten nieuwe inzichten opdoen, en nieuwe 

bedrijvencontacten, en hun onderwijs kunnen verbeteren. Daardoor is dit getal een onderschatting.  
25 Dit kan onderdeel zijn van de KPI’s die PPS’en toezeggen bij het ontvangen van de investeringen. Er zijn nu al 18 PPS-en die 

deze getallen bereiken, en met de investeringen die ze kunnen ontvangen moeten zij en nog meer PPS-en in zes jaar hun 
bereik met gemiddeld zo’n getal kunnen laten groeien.  

26 Deze aantallen zijn omvangrijk maar haalbaar gelet op het totaal aantal studenten. Er zijn nu jaarlijks circa 1 miljoen 
studenten in mbo en hbo, nu worden 124.000 bereikt met een PPS (12%), dat kan in dit voorstel 20% worden. 
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Figuur 4 Bedrijvenbereik PPS’en. Data: Impactmeting PPS’en. beeld: Birch. 

 

Deze groei vergt uitbreiding naar meer opleidingen en naar meer bedrijven. Ook in het bereik onder 
bedrijven blijken ervaren PPS’en een groot netwerk te kunnen onderhouden zoals blijkt uit de grafiek van 
de 50 PPS’en met het grootste bereik.27 Er zijn nu weinig PPS’en die meer dan 100 bedrijvenpartners 

bereiken. Voor groei zullen meer bedrijven dan nu moeten worden bereikt, de grootste bedrijven nemen 
vaak al deel en nu moeten mkb-bedrijven worden gevonden en bereikt. Elk bedrijf moet overtuigd 

worden deel te nemen en dat is arbeidsintensief. We mogen aannemen dat de 50 PPS’en, met de 

investeringen uit dit voorstel, hun bedrijvenpartners in elk opschalingsproject met gemiddeld 100 
bedrijven weten uit te breiden. Hun studentenbereik neemt toe bij bestaande en nieuwe bedrijven, en 

méér bedrijven worden ondersteund in het toepassen van de innovaties waar hun huidige en nieuw-

instromende werknemers mee hebben leren werken. 
 
3.2. Structurele BBP-effect 
Als dit de te verwachten aantallen zijn, is het effect te berekenen met de twee methoden die we in het 

vorige hoofdstuk aanstipten. 
 

Methode 1: Effect x aantal deelnemers  

Deze methode is toe te passen voor (1) het effect dat meer mensen voor bedrijven met een hoog 

verdienvermogen gaan werken en (2) het effect van Leven Lang Ontwikkelen (LLO). 

 
Ad 1. Meer mensen komen beschikbaar voor hoogproductieve sectoren 
De kosten van een tekort aan human capital zijn bekend.28 In dit voorstel zullen vooral méér mensen 

 
27 De 50 PPS’en van de bedrijven-grafiek kunnen voor een deel andere zijn dan de PPS’en in de studenten-grafiek.  
28 Korn Ferry Hay Group, Man Bites Dog, Oxford Analytica (2018) berekenden dat een tekort aan human capital in 2030 zou 

kunnen zorgen voor 71 miljard misgelopen omzet voor Nederlandse bedrijven. 
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beschikbaar komen voor cruciale sectoren. Als jaarlijks 80.000 extra studenten deelnemen aan PPS-
opschalingsactiviteiten zullen veel van de afstuderenden deze ervaring vertalen in effectievere inzet bij 

hun toekomstige werkgever en ook op andere plekken terechtkomen dan waar ze zonder deze PPS-

ervaring terecht zouden zijn gekomen.29 Een reële schatting is dat jaarlijks 40.000 studenten met PPS-
ervaring beschikbaar komen voor de arbeidsmarkt.30 We nemen aan dat de helft ervan door deze PPS-

ervaring ook beschikbaar komt voor de sectoren en beroepen die essentieel zijn voor het 
(maatschappelijk) verdienvermogen van Nederland. Dan kunnen opschalende PPS’en de komende jaren 
6 maal 20.000 = 120 duizend schoolverlaters beschikbaar kunnen stellen voor de meest productieve 
bedrijven in een sector. Onderzoek toont aan dat de belangrijkste factor voor vervolgopleiding van 

VMBO-scholieren interesse in het vakgebied is.31 Ook wordt aangegeven dat keuze voor een 
vervolgopleiding in mindere mate een rationele keuze is. Meer voorlichting werkt dus beperkt, maar 
persoonlijke aandacht voor ontwikkeling van een leerling in een bepaald vakgebied (bijvoorbeeld door 

middel van een PPS) kan dus een belangrijke factor zijn in het studiekeuzeproces. 

Eerder concludeerden we dat, bij een gemiddelde productiviteit (toegevoegde waarde) in Nederland van 
92 duizend euro per werknemer per jaar, is de productiviteit in de meest productieve helft daarbij bijna 

40 duizend euro per jaar hoger ligt. Als opschalende PPS’en de komende jaren 6 maal 20.000 = 120 
duizend schoolverlaters beschikbaar kunnen stellen voor de meest productieve bedrijven in een sector, 

is de productiviteit van deze werkenden op die plek naar schatting structureel 20 duizend euro per jaar 

hoger (een voorzichtige schatting)32 dan wanneer ze aan de slag zouden gaan in minder productieve 
sectoren en bedrijven.33 Dat heeft een structureel effect op de economie van ruim 2,5 miljard euro per 
jaar.34  

 

Ad 2. Effect op Leven Lang Ontwikkelen (LLO)  

We sluiten aan bij de meta-analyse van Haelermans & Borghans (2012), waaruit blijkt dat het volgen van 
een cursus of training van gemiddeld 137 uur (ruim 17 dagen) leidt tot een loonstijging van gemiddeld 

2,6% (wat we mogen zien als een proxy van de (hogere) productiviteitsstijging). Dearden et al (2006) 

 
29 Een deel van de studenten komt toch niet in deze sectoren of beroepen terechtkomen, en een deel van degenen die er 

terechtkomen zouden er zonder PPS-ervaring ook al komen (deadweight loss). Het arbeidsaanbod is grotendeels een 
gegeven, dus PPS-en kunnen bijdragen om studenten en werknemers bij de meest essentiële en productieve sectoren 
terecht te laten komen. Mogelijk kunnen sommige PPS-en ook aantrekkelijk zijn voor buitenlandse studenten en 
werknemers. 

30 Het aantal jaren dat studenten dat studenten deelnemen aan een PPS wisselt van 1 tot 4. Sommige studenten worden bij 
één vak bereikt met en PPS, andere gedurende een volledig (afstudeer)jaar of de gehele opleiding (die 2, 3 of 4 jaar 
duurt). We mogen aannemen dat van de 80.000 studenten die met deze opschaling worden bereikt er jaarlijks 40.000 
beschikbaar komen voor de arbeidsmarkt. Er zijn jaarlijks circa 155 duizend mbo gediplomeerde schoolverlaters en 75 
duizend hbo-gediplomeerden (getallen 2020). Soms stromen gediplomeerden door van mbo 3 naar 4 of van 4 naar het 
hbo of van hbo naar universiteit. Als we aannemen van alle gediplomeerden een derde beschikbaar komt voor de 
arbeidsmarkt, komen jaarlijks 150 duizend studenten beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Met dit voorstel worden ruim 
een kwart van deze 150.000 arbeidsmarktinstromers bereikt, wat een haalbare doelstelling lijkt. 

31 Kennisrotonde. (2016). Wat zijn de belangrijkste factoren op basis waarvan een leerling vmbo kiest voor een vervolgopleiding 
naar het mbo? (KR.012). Den Haag: Kennisrotonde. 

32 Eerde berekende we het productiviteitsverschil tussen het gemiddelde bedrijf en het bedrijf op 75/100 op 40 duizend 
euro. Omdat zo’n verschil niet altijd waargemaakt kan worden, gaan we veiligheidshalve uit van 20.000 euro.  

33 Dit geldt niet alleen aan de ‘bovenkant’ van de economie. Sommige PPS’en kunnen ook op één laag basisniveau veel 
productiviteitswinst realiseren als ze op entreeniveau het verschil uitmaken tussen wel of niet betaald aan het werk zijn. 

34 Deze effecten zijn berekend op basis van Hugo de Bondt, Gert Buiten, Michael Polder & Maarten van Rossum. De 
Nederlandse productiviteitspuzzel. Overzicht, enkele uitkomsten en uitdagingen rondom het meten van productiviteit. 
CBS 8-6-2021; Gerrit Hugo van Heuvelen, Leon Bettendorf & Gerdien Meijerink, Frontier firms and followers in the 
Netherlands. Estimating productivity and identifying the frontier. CPB Background Document, July 2018, Eric Bartelsman, 
Sabien Dobbelaere & Bettina Petersy, Allocation of human capital and innovation at the frontier: firm-level. Evidence on 
Germany and the Netherlands. Industrial and Corporate Change, Volume 24, Number 5, pp. 875–949, Stoyanov, A., & 
Zubanov, N. (2012). Productivity spillovers across firms through worker mobility. American Economic Journal: Applied 
Economics, 4(2), 168-98. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/discussion-papers/2021/de-nederlandse-productiviteitspuzzel
https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/discussion-papers/2021/de-nederlandse-productiviteitspuzzel
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berekenen dat als werknemers gemiddeld 8 dagen deelnemen, het structurele effect op het loon naar 
schatting 1,5% en op de productiviteit 4%.35 Het is waarschijnlijk dat de eerste weken LLO een hoger 

effect hebben dan de weken daarna, maar nog steeds is het logisch dat LLO een groter effect heeft dan 

initieel onderwijs: de werknemer kan aan die scholingsactiviteiten deelnemen die hij of zij op dat 
moment het meeste nodig heeft, en kan dat wat hij of zij leert direct concreet inrichten voor de eigen 

werkomgeving.  

Wij gaan uit van een voorzichtige schatting van 2% productiviteitsstijging na scholing. Als gedurende de 
looptijd van dit voorstel 6*25 duizend =150.000 werknemers gemiddeld 5 weken LLO ontvangen in een 

PPS, is het effect op de toegevoegde waarde 300 miljoen euro structureel als ze bij een gemiddeld bedrijf 

zouden werken. We mogen aannemen dat bedrijven die deelnemen aan een PPS behoren tot de best-in-
class bedrijven, dus het effect zal groter zijn, wij schatten dat op 500 miljoen euro structureel. 

Methode 2 Het effect van een samenhangend pakket van onderwijs en innovatie 

Een metastudie uit 2019 heeft de elasticiteiten van publieke en private kennisinvesteringen uit allerlei 
bronnen samengevoegd en in een langjarig model gebracht en komt tot de multipliers.36 een 

investeringspakket van 50 miljard euro kunnen deze effecten maar beperkt gerealiseerd worden omdat 
R&D ook meer hoger opgeleide werknemers vergt en die behoefte niet binnen enkele jaren vervuld kan 

worden. Bij een kleiner investeringspakket van (hier) 1,5 miljard kunnen deze multipliers wel gerealiseerd 

worden. 

Investering Impact op toegevoegde waarde per geïnvesteerde Euro 

Onderwijs € 1,30 

Private R&D € 2,60 

Publieke R&D € 4,20 

Tabel 5 Multipliers voor investeringen in onderwijs en onderzoek volgens Erken & Groenewegen (2019) 

Deze effecten op toegevoegde waarde zijn wederkerig met andere regio’s door samenwerkingen: een 
deel lekt weg naar andere regio’s, maar wanneer een PPS zelf een innovatiebasis heeft kan het ook de 

opbrengsten van R&D elders benutten.  

Het effect op het BBP van ad 1 (meer werknemers) en ad 2 (LLO) bedraagt daarmee in totaal 3 miljard, 

ofwel 0.4% van het BBP, structureel. Het effect van innovatie via nieuwe en huidige werknemers en dat 
wat in de labs van scholen en bij bedrijven hoort is lastig te scheiden. Daarom hebben we deze 
multipliers toegepast op de totale investeringen, met wisselende multipliers voor elk van de actielijnen. 

Dat leidt tot de berekening zoals weergegeven in tabel 6 hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 
35 Dearden, L., Reed, H. & Van Reenen, J. (2006). The Impact of Training on Productivity and Wages: Evidence from British 

Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 68, 397-421, 08. 
36 Erken, Hugo, en Jesse Groenewegen, 50 miljard euro investeren in onderwijs en innovatie verdubbelt economische groei. 

Me Judice, 3 oktober 2019. 

http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/50-miljard-euro-investeren-in-onderwijsen-innovatie-verdubbelt-economische-groei
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Actielijn Activiteiten Totale 
investeringen 

Multiplier Structurele 
opbrengst 

Toelichting 
multiplier 

Versterken van 
ketens en 

ecosystemen 

Nieuwe bedrijven en nieuwe docenten 
worden benaderd en worden ondersteund 
om hun primaire proces te verbinden aan 

het ecosysteem van de PPS 

289 2,6  751  
 

Talent Voor geselecteerde (nieuwe) opleidingen 
wordt materiaal ontwikkeld, studenten 

geworven en docenten getraind en ingezet 

306 1,3             398  
 

LLO Specifieke trainingen voor werknemers 
worden ontwikkeld, aangeboden en hun 

werkgevers worden ondersteund om 
werknemers deel te laten nemen en deze 

nieuwe vaardigheden te integreren 

184 1,95             359 De multiplier is het 
gemiddelde van 
private R&D en 

onderwijs 

Fysieke 
infrastructuur 

Bij de PPS (bij scholen en soms op locatie 
bedrijven) wordt technische 

infrastructuur up-to-date ingericht en 
beschikbaar gesteld 

256 2,8 717  De multiplier is het 
gemiddelde van 

publieke en private 
R&D 

Innovatie In de PPS vindt R&D plaats. Bedrijven 
worden ondersteund door business 

developers om innovaties vanuit van de 
PPS ook toe te passen in hun bedrijven 

485 3,4          1.649 De multiplier is het 
gemiddelde van 

publieke R&D en 
onderwijs 

Totaal (excl 
programmamgt) 

 
1.520 

 
         3.874 

 

Tabel 6 Berekening multipliers actielijnen Leven Lang Ontwikkelen  

 

Conclusie: Aan een eenmalige investering van ruim 600 miljoen uit het Groeifonds (minder dan 0,1% BBP) 

worden meer dan 300 miljoen private investering 600 miljoen publieke middelen gekoppeld (gezamenlijk 

0,2 miljard) en daarmee wordt een structureel effect van 3,9 miljard ofwel 0,5% BBP bereikt.  

Methode 1 berekent een deel van de effecten door individuele deelnemers te volgen en komt uit op in 

totaal 3 miljard euro per jaar. Methode 2 neemt alle effecten mee en komt uit op 4 miljard per jaar. 

Methode 1 kwantificeert daarmee belangrijke elementen van methode 2 en onderbouwt en valideert 
deze. 

3.3. Omvang incidentele BBP-effect 
De betekenis van het versterken van PPS’en  is zo georganiseerd dat er een structureel effect zal zijn (zie 
ook paragraaf 3.4). 

Dit voorstel verhoogt het BBP met naar schatting 4 miljard per jaar. De studenten, werknemers en 
bedrijven die in de periode 2022-2030 deelnemen zetten een blijvende stap in hun productiviteit en 

zullen, als ze terechtkomen in sectoren en beroepen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke 

oplossingen, niet opeens overstappen naar andere sectoren. Aan het eind van de projectperiode zal het 
aantal aan PPS’en deelnemende bedrijven zijn opgehoogd met 10.000, maar binnen deze groep zullen er 
wel veranderingen zijn: bedrijven treden uit en nieuwe bedrijven treden toe. En met de verwachting dat 

deze PPS’en na de projectperiode op een hoger niveau kunnen blijven functioneren, zullen er nieuwe 
studenten en werknemers deelnemen die méér productiviteit toevoegen aan hun werkgever. Er blijven 
forse investeringen nodig om in het contact met bedrijven daar ook optimaal effect mee te realiseren en 

om de fysieke infrastructuur van de PPS up-to-date te houden. Een deel van de PPS’en zal deze op basis 

van hun trackrecord bij bedrijven, branches en provincies investeringen kunnen aantrekken. Als dit niet 
gebeurt, zal de groei in productiviteit afnemen. 
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3.4. Externe onzekerheden 
Essentiele actoren in de realisatie van dit voorstel zijn de PPS-en de bedrijven (en andere 
werkgevers) die zij moeten bereiken. De verwachtingen zijn gebaseerd op het trackrecord van de 

meest succesvolle PPS-en. Als er minder PPS’en opschalen of als projectomvang van deze 

projecten minder groot wordt, wordt de output en de outcome minder. Wel zullen dan 
waarschijnlijk vooral de grotere bedrijven deelnemen, waardoor de omvang minder afneemt dan 
het aantal deelnemende bedrijven en studenten. Ook is er vanuit de programma-organisatie 
capaciteit/financiering om PPS-en te ondersteunen bij het maken van hun plannen, als het gaat 

om terreinen waar opschaling relevant en kansrijk is. 

3.5. Kwalitatieve onderbouwing BBP-effect 
Het BBP-effect loopt via drie routes: 

- PPS’en weten studenten aan te trekken voor opleidingen voor beroepen en sectoren die de 
grootste bijdrage leveren aan verdienvermogen en maatschappelijke transities. Essentiële 

sectoren kunnen gemakkelijker aan (nieuwe) werknemers komen. Deze relevant opgeleide 

werknemers komen terecht bij de bestaande partners van de PPS, maar ook gaan meer 
bedrijven* deelnemen aan een PPS en kunnen een beroep doen op deze relevant opgeleide 
nieuwe werknemers.  

- PPS’en staan in verbinding met bedrijven en die worden ondersteund om na te gaan hoe ze hun 
werknemers kunnen laten deelnemen aan LLO. Bedrijven moeten overtuigd worden dat het 
interessant is dat hun werknemers deelnemen en kunnen een rol spelen in het over de streep 

trekken van hun werknemers. 

- De bedrijven worden door hun contact met (business developers van) de PPS ook ondersteund in 
het toepassen van innovatie, die mogelijk is door de vaardigheden die hun huidige en nieuw 

instromende werknemers in de PPS hebben opgedaan.  
 

De volgende BBP-effecten zijn er ook (en worden ook mogelijk via deze NGF-propositie) maar worden in 

deze berekening niet meegenomen om dubbeltelling met andere voorstellen te vermijden. 

- Door de Katapult! opschaling worden de HC-investeringen van andere NGF-proposities en van 
topsectoren/KIA’s effectiever. 

- Door de Katapult! opschaling worden de nieuwe producten en diensten die voortvloeien uit de 

R&D binnen andere NGF-proposities sneller beschikbaar voor de markt en de samenleving. 
- De NGF-proposities op het terrein van infra- en zelfs onderwijs gaan de beloofde rendementen 

pas leveren als er ook goed opgeleide mensen zijn.  

 
Toekomstbestendigheid en groeipotentieel 
Het effect van de investering in beschikbaar en goed opgeleid personeel en bedrijven die hun kennis 
kunnen omzetten in innovaties is structureel. Kennis heeft een halfwaardetijd en de nieuw instromende 
studenten en deelnemende werknemers zullen opgeleid moeten blijven worden. PPS’en bieden echter 

geen eenmalige relaties tussen bedrijven en kennisinstelling, bedrijven worden onderdeel van een 

netwerk dat hen update en waardoor zij (en hun werknemers) voortdurend toegang hebben tot relevante 
en actuele kennis.  

Maatschappelijke kansen 
Topsectoren, maatschappelijke innovatie-agenda’s en andere NGF-voorstellen hebben belang bij meer 
en beter opgeleid personeel. Daarmee heeft dit voorstel direct een maatschappelijk effect. Ook PPS’en in 

het entreeonderwijs kunnen aan de voorwaarden voldoen voor opschaling, en zo, naast het beschikbaar 

maken van human capital, ook de arbeidsmarktkansen voor mensen met een kwetsbare 
arbeidsmarktpositie versterken. 
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3.6. Maatschappelijke effecten 
Om de maatschappelijke effecten van het voorstel te meten zijn de kosten en baten in beeld gebracht. 
Eerder hebben we aangegeven dat de effecten voor deelnemende bedrijven en werkenden niet alleen 

hen ten goede komen, maar spillovers hebben naar andere bedrijven en werkenden. Daarnaast zijn er 

andere maatschappelijke baten. Een – niet uitputtend – overzicht van maatschappelijke effecten hebben 
we hier opgenomen. 

1. Meerdere essentiële maatschappelijke transities worden nu belemmerd door gebrek aan mensen 
en zonder ingrijpen zal dat zo blijven. Voor de energietransitie is berekend dat er tot 2030 tussen 

de ~50.000 en ~100.000 daarvoor gekwalificeerde mensen extra nodig.37 In de zorg zijn de 

voorspelde tekorten tot 2030 vastgesteld op een aantal tussen de 102.600 en 132.700 
gekwalificeerde personen.38 Dit voorstel maakt méér mensen beschikbaar voor deze sectoren en 

meer bedrijven benaderd en begeleid om van hen en hun nieuwe kwalificaties gebruik te maken. 
Op dit moment zijn er van de 193 PPS’en al 50 in de energietransitie en 43 in de zorg en zij zullen 
met dit voorstel kunnen opschalen. 

2. In veel sectoren vergt de omslag naar maatschappelijk relevante producten, diensten en 

productiemethoden anders opgeleide mensen, denk aan de zorg, de landbouw en de 
transportsector. In dit voorstel worden méér instromende en huidige werknemers daarvoor 

opgeleid (vaak ook omdat net opgeleide en ervaren huidige werknemers daar samen in oefenen 
op locatie van de PPS) en worden méér werkgevers benaderd en begeleid om hier gebruik van te 
maken.  De doelstelling in de transportsector is bijvoorbeeld dat de sector in 2050 CO2-neutraal 
is, maar dat dit het werk van minimaal 34% van de werkzame personen in de sector zal gaan 

veranderen.39 
3. Door het blijven opleiden van werknemers, ook na hun 40e jaar, blijft hun arbeidsmarktfitheid op 

peil en is de kans op uitval minder, wat ook een belangrijke maatschappelijke bate is. Het wordt 

ook mogelijk voor 60-plussers om langer actief te blijven en zo beschikbaar te zijn voor 
maatschappelijk en economisch relevante activiteiten. 

4. Een deel van de PPS’en is in staat om mensen die anders in een beschutte werkomgeving aan de 

slag zouden gaan, op te leiden voor een ‘gewone’ baan op de arbeidsmarkt. Dit zijn met name de 

entree PPS’en in het mbo. Zij maken niet alleen meer mensen beschikbaar voor de arbeidsmarkt, 
maar dragen ook bij aan inclusie. 

5. Sommige sectoren en bedrijven leveren wel een bijdrage aan ons BBP maar minder aan 

duurzaam verdienvermogen. Als zij, in PPS’en, worden ondersteund om met minder mensen 
méér productie te leveren, ontstaat er ‘productiviteit spillover’, wordt hun beroep op de 
arbeidsmarkt minder en komen méér mensen beschikbaar voor maatschappelijk relevanter 

activiteiten. Dit zorgt ervoor dat de maatschappelijke baten groter worden dan de private baten. 
6. De OECD40 wijst er bijvoorbeeld op dat het maatschappelijk relevant is als nieuwe kennis, er 

ontstaat ‘kennis spillover’, niet slechts door een beperkt aantal bedrijven wordt omgezet in winst 

en goedbetaalde banen, maar beschikbaar komt voor een veel grotere groep aan bedrijven en 
werknemers. 

7. Beter opgeleide mensen leven over het algemeen langer en hebben meer jaren in goed ervaren 

gezondheid.41 

 
37 Weterings, A., Ivanova, Thissen, M. (2020). Regionale arbeidsmarkteffecten van de energietransitie: een scenarioverkenning. 

PBL Planbureau voor de leefomgeving, Den Haag. 
38 Kamerbrief met kenmerk 1775224-213604-MEVA. Betreft: nieuwe prognose verwachte personeelstekort en 

deelrapportages van de Commissie Werken in de Zorg.  
39 Putting faces to the jobs at risk of automation, OECD (2018) 
40 Meeting of the OECD Council at Ministerial Level (2017) 
41 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/50/hogeropgeleiden-leven-langer-in-goede-gezondheid 
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8. Hoger opgeleiden hebben vaker een vast contract en kunnen dus in hogere mate rekenen op een 
economisch veilig bestaan.42 

9. Investeren in MBO- en HBO-initiatieven betekent investeren in meer perifere regio’s. Er is in 

Nederland een tendens van steeds meer hoger opgeleiden in Nederland, die wonen in stedelijke 
regio’s. Dat terwijl de krapte op de arbeidsmarkt voor een groot deel onder laagopgeleiden in 

meer perifere regio’s is. Er wordt dus geïnvesteerd in de regio’s en beroepsgroepen die dat het 
hardst nodig hebben. 

  

 
42 https://eenvandaag.avrotros.nl/item/de-kloof-tussen-lager-en-hogeropgeleiden/ 
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4. Indicatoren voor de selectie van PPS’en 

In het groeifondsvoorstel worden PPS’en geselecteerd die bijdragen aan cruciale maatschappelijke 

uitdagingen en groeisectoren (daarbinnen), verspreid over Nederland. In dit hoofdstuk laten we zien 
welke indicatoren te hanteren voor de selectie van de regio’s en sectoren waar PPS’en kansrijk kunnen 

zijn. Het niveau dat het voorstel hanteert om PPS’en te selecteren is de provincie. De basis voor de 
selectie is drieledig: 

1. Daadwerkelijke krapte op de arbeidsmarkt en aansluiting provinciaal/regionaal beleid: welke 

sectoren ervaren in een provincie bovengemiddeld veel krapte, en hoe belangrijk is deze 

sector binnen de provincie en binnen Nederland? Dit is beredeneerd op basis van data en de 
speerpunten van het provinciaal beleid.  

2. Potentiële bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen en verdienvermogen: in welke mate 

dragen de sectoren waar de PPS’en actief zijn bij aan maatschappelijke uitdagingen en wat is, 
kijkend naar productiviteit (van de bedrijven in deze sector in de provincie) aan het 
verdienvermogen van Nederland. 

3. Bereik van de PPS onder bedrijven en studenten. Bereik is een indicator voor evidentie voor 
opschaling. We weten van nu al het aantal betrokken studenten en het aantal betrokken 

bedrijven. Beide zijn goede indicatoren voor mogelijke opschaling. 

 
Dit hoofdstuk beschrijft hoe deze indicatoren de basis kunnen vormen voor selectie. We verwachten dat 
in veel provincies PPS’en met een groot bereik zich zullen kandideren voor opschaling (de lijst van 

adhesiebetuigingen illustreert dat). In andere gevallen worden de PPS’en die een grotere rol kunnen 

vervullen gelet op maatschappelijke, economische en arbeidsmarktopgaven, uitgenodigd met een 
opschalingsvoorstel te komen. In dit hoofdstuk lichten we toe hoe deze indicatoren een rol kunnen 
spelen bij de selectie. 

4.1. Krapte op de arbeidsmarkt, locatiequotiënt en aansluiting provinciaal/regionaal beleid. 
De krapte op de arbeidsmarkt is in de grafieken hieronder voor de provincies in beeld gebracht. De 
vacaturegraad is in relatie gebracht met de locatiequotiënt van het totaal aantal werkenden in een 
sector. Daarnaast is rekening gehouden met de omvang van het aantal werkenden in een sector, dit zie 
je terug aan de grootte van de ‘bollen’. Tot slot is ook de beleidsfocus van de desbetreffende provincie 
weergegeven naast de grafieken. 

- De vacaturegraad (aantal openstaande vacatures ten opzichte van het totaal aantal werkenden) 

wordt als volgt berekend: voor iedere sector (SBI 2008) is bekend hoeveel werknemers er zijn en 

hoeveel vacatures er open staan. Het aantal vacatures in verhouding tot het totaal aantal 
werkenden geeft de vacaturegraad aan.43  

- De locatiequotiënt van het aantal werkenden is een maat voor de relatieve omvang van een sector 

in een provincie. Het hoger de locatie quotiënt, hoe belangrijker deze sector is voor de provincie 
en deze provincie voor de sector. 

- Het aantal werkenden, de ‘bollen’ in de grafiek, zijn voor alle provincies in beeld gebracht (CBS). 

De grootte van de bol geeft inzicht in hoeveel banen er in die sector zijn. 
- Beleidsfocus provincies, we weten van alle 12 provincies wat de speerpunten zijn van beleid, en 

we weten wat in elk van de 35 arbeidsmarktregio’s tekort- en overschotberoepen en -sectoren 

zijn. De inzichten komen uit statenvoorstellen, beleidsstukken en/of agenda's van de provincies 
en zijn niet ouder dan 2020 (zie de annex). 

 
43 Het meest actuele cijfer van het aantal werkenden per provincie per sector wordt door het CBS verstrekt over 2019. Dat is 

overigens het laatste ‘gewone’ jaar voor Corona. Het aantal openstaande vacatures is beschikbaar per kwartaal. Wij zijn 
uitgegaan van de gemiddelde aantal vacatures van de laatste 10 kwartalen, dus van 2019 Q1 tot en met 2021 Q2.  
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De scores van een sector op bovenstaande variabelen is van belang. Hoe hoger de vacaturegraad, hoe 
meer mensen er in relatie tot de sectorgrootte worden gevraagd. Als de locatiequotiënt hoog is in die 

sector betekent dat in deze provincie deze sector een belangrijke rol speelt. Sectoren die hoog op 

vacaturegraad én op locatiequotiënt scoren, zijn sectoren waar het opschalen van een PPS veel 
toegevoegde waarde heeft: een PPS kan het aantal instromers op de arbeidsmarkt vergroten én 

bedrijven ondersteunen in innovatie en productiviteit en misschien wel in het verminderen van het 
beslag dat ze leggen op de arbeidsmarkt. Scoort een sector laag op de vacaturegraad en locatiequotiënt, 
dan is het opschalen van een PPS minder relevant en minder kansrijk: er zijn minder banen waar deze 
afgestudeerden en werknemers nodig zijn en een plek kunnen vinden. In het geval van een hoge 

vacaturegraad met een lage locatiequotiënt is een PPS wel kansrijk maar is er minder noodzaak voor het 
opschalen van een PPS in die provincie. Andersom geldt tot slot dat bij een lage vacaturegraad en een 
hoge locatiequotiënt opschaling van een PPS vanuit dat perspectief minder urgent is. Maar in beide 

laatste gevallen kunnen andere redenen (maatschappelijk belang, provinciaal speerpunt) reden zijn voor 

het selecteren van een PPS. De beleidsfocus van de provincies geven tot slot nog aan waar de provincies 
op inzetten, in investeren en zelf als speerpunten hebben gekenmerkt. Deze speerpunten zijn van belang 

omdat PPS’en vaak met steun van een provincie worden opgericht en ondersteund. Provincies 
ondersteunen PPS’en weer op hun beurt vanwege de rol die PPS’en kunnen invullen in het uitvoeren van 

die maatschappelijke transities. Het opschalen van PPS’en is kansrijker in sectoren en provincies 

wanneer hun domein/sector in lijn is met de provinciale opgaven. Dit sluit aan het criterium van 
regionale publieke cofinanciering: die toont aan dat een PPS aansluit bij provinciale opgaven.   
 

We hebben de scores op de variabelen in beeld gebracht voor alle provincies, zie de figuren hieronder. In 

alle provincies is de IT de sector met de hoogste vacaturegraad (met uitzondering van Limburg, daar is 
het net na de energiesector de grootste), maar het relatieve belang van de sector varieert per provincie. 
De bouw en specialistische zakelijke diensten vallen naast de IT-sector in bijna alle provincies op door 

een hoge vacaturegraad. De bouwsector heeft in veel provincies een hoge vacaturegraad en/of een hoog 
locatiequotiënt. Daarnaast wordt de bouw ook veel genoemd als een van de beleidsfocuspunten in de 

provinciale agenda’s; de bouw en installatiesector is van belang voor de woonopgave van dit lid maar 

ook voor verduurzaming van de gebouwde omgeving. 
 
In andere sectoren zijn er meer verschillen tussen provincies. In elke provincie speelt weer een specifieke 

combinatie van economische realiteit en beleidskeuzen. Als we inzoomen op enkele specifieke 
provincies, zien we bijvoorbeeld dat voor Overijssel geldt dat de IT weliswaar hoog scoort op 
vacaturegraad maar wat betreft de locatiequotiënt relatief laag zit (er zijn provincies waar de betekenis 

van de sector groter is). De provincie zet sterk in op (onder meer) digitalisering en innovatie wat deze 

sector daar wel weer relevant maakt. Overijssel is economisch relatief sterk in bouw en industrie: in deze 

sectoren speelt de provincie naar verhouding een belangrijke rol binnen Nederland en de omvang van de 
bollen laat zien dat het ook absoluut belangrijke sectoren zijn in de provincie. De sector energie is in de 

provincie klein, in ieder geval volgens de definitie van het CBS. De provinciale beleidsprioriteit 
energietransitie zal vooral zichtbaar moeten worden in andere sectoren, zoals de bouw- en 

installatiesector.  

 
In Zuid-Holland zijn de sectoren delfstoffenwinning en energie wel zichtbaar. Ze zijn niet groot maar 
relatief belangrijk, in vergelijking met bijvoorbeeld de industrie. De sectoren informatie en 

communicatie, bouw en specialistische zakelijke diensten vallen op met hoge vacaturegraden en in 
combinatie met de provinciale beleidsfocus zijn dit de kansrijke sectoren om PPS’en op te schalen. In 

Zeeland zijn anders dan voorgaande provincies de agro, horeca en industrie relatief belangrijk maar wel 

sectoren met een relatief lage vacaturegraad. De bouwsector heeft in Zeeland wel een relatief hoge 
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vacaturegraad en een hoge locatie quotiënt, wat betekent dat het opschalen van PPS’en in deze sector 
veel toegevoegde waarde kan hebben. 

 

In Noord-Brabant is de industrie relatief belangrijk. De sectoren met de hoogste vacaturegraden zijn de 
informatie en communicatie en bouw. In Groningen valt op dat in de in absolute aantallen kleine 

sectoren als energie en delfstoffenwinning relatief wel belangrijke sectoren zijn. De beleidsfocus van de 
provincie is dus, niet geheel verrassend, onder andere gericht op de energietransitie. Echter, de hoogste 
vacaturegraden vinden we net als bij veel andere provincies terug bij de informatie en communicatie, 
bouw, specialistische zakelijke dienstensector. In combinatie met de beleidsfocus van de provincie is het 

opschalen van PPS’en in deze sectoren logisch. In Friesland zijn de industrie en zorg sectoren wat betreft 
de locatiequotiënt en omvang de belangrijkste sectoren. Echter, de informatie en communicatie, 
specialistische zakelijke diensten en de bouw hebben ook hier de hoogste vacaturegraden.   

 

In Noord-Holland kenmerken de sectoren informatie en communicatie en specialistische zakelijke 
diensten zich door een hoge vacaturegraad en een hoog locatiequotiënt. De financiële dienstverlening is 

voor de provincie ook een relatief belangrijke sector ze steekt er duidelijk bovenuit in vergelijking met de 
andere provincies. Tot slot is de beleidsfocus van de provincie ook gericht op digitalisering en techniek, 

wat het opschalen van PPS’en in de genoemde sectoren logisch maakt.  

 
In Drenthe valt op dat, net als bij Limburg en Flevoland, er geen sectoren zijn met én een hoge 
vacaturegraad én een hoog locatiequotiënt. De cijfers van de CBS geven geen eenduidige richting in 

welke sectoren opschaling van PPS noodzakelijk is. De combinatie van de beleidsfocus van de provincies 

en hoge vacaturegraden geven bij deze provincies wel basis voor het opschalen van PPS’en.  
In Gelderland valt op dat de bouwsector de hoogste vacaturegraad heeft en een relatief belangrijke 
sector is op basis van het locatiequotiënt. Daarnaast ligt de provinciale beleidsfocus ook, onder andere, 

op de bouw. De provincie Utrecht is tot slot vrij vergelijkbaar met de provincie Noord-Holland. De 
sectoren informatie en communicatie, specialistische zakelijke diensten en de financiële dienstverlening 

zijn beide sectoren met een hoge vacaturegraad én een hoog locatiequotiënt. Dit houdt in dat het 

opschalen van PPS’en in deze sectoren van toegevoegde waarde kan zijn.  
 
Op basis van de figuren is er ook zichtbaar dat in vrijwel alle provincies de sectoren zorg en handel in 

absolute omvang de grootste sectoren zijn, met een vacaturegraad die in de zorg uiteenloopt van 1,7% in 
Groningen en Friesland tot 3,5% in Utrecht en in de handel zelfs meer dan 5% bedraagt. Voor de zorg 
geldt dat ze én mensen nodig heeft maar ook ondersteuning kan gebruiken bij de verspreiding van 

innovaties, waar diverse PPS’en zich op richten. In de groot- en detailhandel speelt innovatie juist een 

essentiële rol om in de sector met een minder groot beslag op mensen méér toegevoegde waarde te 

leveren. 
 

Grafieken: voor alle twaalf provincies zijn de vacaturegraad in combinatie met het locatiequotiënt van 
het totaal aantal werkenden in een sector en de omvang van het aantal werkenden in een sector in beeld 

gebracht. 
 
Figuren 5 tot en met 16 Indicatoren voor selectie PPS’en per provincie. Data: CBS beeld: Birch. 
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*Schaal locatiequotiënt van 0 tot 3 i.p.v. 0 tot 2 zoals elders om de Energiesector te laten zien vanwege de relatieve belangrijkheid voor deze 
provincie. 
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*de sector delfstoffenwinning is niet meegenomen in de grafiek omdat deze kleine sector met een locatiequotiënt van 7,43 de overige 
sectoren slecht zichtbaar zou maken. 
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Sectoren met het hoogste locatiequotiënt in een provincie 

In tabel 7 hieronder zijn per provincie de sectoren gerangschikt met de hoogste locatiequotiënten. De 
sector op plek 1 is de sector waarin de provincie het sterkst vertegenwoordigd is in vergelijking met 

andere provincies. Dit zijn voor de provincies de belangrijkste sectoren op basis van de relatieve omvang 
van een sector. Tot op zekere zin kenmerkt de bedrijvigheid in deze sectoren de provincie en zal de 

provincie zich hierop willen blijven inzetten. Vrijwel elke sector behoort wel ergens in een provincie tot 

de top 5. 
 

Top 5 sectoren met het hoogste locatiequotiënt per provincie 

 1 2 3 4 5 

Drenthe  Delfstoffenwinning Zorg Overheid Water en afval Industrie 

Flevoland  Agro Handel Verhuur en overige 
zak. Diensten 

Water en afval Onderwijs 

Fryslân  Industrie Delfstoffenwinning Zorg Water en afval Onderwijs 

Gelderland  Industrie Agro Zorg Bouw Onderwijs 

Groningen  Energie Delfstoffenwinning Onderwijs Zorg Overheid 

Limburg Agro Industrie Delfstoffenwinning Energie Verhuur en ov. 
Zak. Diensten 

Noord-Brabant  Industrie Energie Verhuur en overige 
zakelijke diensten 

Bouw Agro 

Noord-Holland  Informatie en 
communicatie 

Fin. Dienstverlening Handel van 
onroerend goed 

Spec. Zak. Diensten Horeca 

Overijssel  Bouw Industrie Onderwijs Water en afval Zorg 

Utrecht  Informatie en 
communicatie 

Fin. Dienstverlening Overheid Spec. Zak. Diensten Onderwijs 

Zeeland Agro Horeca Industrie Bouw Zorg 

Zuid-Holland Delfstoffenwinning Energie Overheid Agro Logistiek 

Tabel 7 sectoren met de hoogste locatiequotiënt per provincie. Data: CBS. Bewerking: Birch. 

 

4.2: Maatschappelijke bijdrage en verdienvermogen 

In de tweede indicator voor de selectie van PPS’en die kansrijk zijn, wordt er gekeken naar op welke 

manier PPS’en bijdragen aan maatschappelijke transities en het verdienvermogen voor een sector. Die 

potentiële bijdrage van beide elementen zijn hieronder beschreven.  
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Om een inschatting te maken van de aard en focus van de maatschappelijke bijdrage van PPS’en, kunnen 
we kijken naar de 193 PPS’en die bij laatste Impactmeting 2021 hebben aangegeven dat ze zich richten 

op één of meerdere van de maatschappelijke missies. De missies waarop hun focus wordt ingedeeld zijn 

de missies die het kabinet in 2019 voor Nederland heeft vastgesteld in het kader van het Missiegedreven 
Topsectoren- en Innovatiebeleid. De maatschappelijke uitdagingen waar we in Nederland voor staan zijn 

uitgewerkt in genoemde missies en sluiten aan bij de Sustainable Development Goals (SDG’s). De vier 
thema’s zijn: 

1. Energie & Duurzaamheid 
2. Gezondheid & Zorg 

3. Landbouw, Water en Voedsel 
4. Veiligheid.  

Deze vier thema’s waren richtinggevend voor de Kennis- en Innovatieagenda’s. Aan de hand van deze 

thema’s en agenda’s is in 2019 aangegeven hoe het kabinet grote maatschappelijke uitdagingen aan wil 
pakken en tegelijkertijd de concurrentiekracht van Nederland wil versterken. De PPS’en sluiten in de 

volgende mate aan bij deze thema’s. Er is een onderscheid gemaakt tussen PPS’en met nu al een groot 

bereik en overige PPS’en: 
 

 
Figuur 17: Aansluiting nationale transitiethema's. Eén PPS kan op meerdere missiethema’s aansluiten. Bron: Impactmeting PPS’en 2021. Beeld Birch. 

 
 

Uit de verdeling PPS’en per maatschappelijk thema komt naar voren dat bij het thema Veiligheid de 

meeste PPS’en voorkomen. De overige drie thema’s zijn relatief gelijk verdeeld en er zijn geen 

uitschieters naar beneden. Dit houdt in dat bij het opschalen van PPS’en alle maatschappelijke thema’s 
vertegenwoordigd zijn en ook blijven. Elke provincie kan een beroep doen op PPS’en voor het realiseren 

van hun maatschappelijke missies. Dit kan een criterium zijn bij de selectie van PPS’en.  
Als we kijken naar het verdienvermogen is in hoofdstuk 2 geïllustreerd dat de productiviteit tussen en 
binnen sectoren sterk uiteenloopt. Maar binnen een sector verschillen provincies ook in productiviteit en 

daarmee verdienvermogen. Rondom het gemiddelde loopt de productiviteit in de commerciële sectoren 

binnen provincies uiteen tot 20 á 30% boven en onder het gemiddelde. Sommige provincies hebben 
kennelijk betere papieren voor een sector dan andere. En gelukkig zijn het niet steeds dezelfde 
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provincies die bovengemiddeld scoren: vrijwel elke provincie heeft wel enkele sectoren waarin het met 
haar bedrijven een bovengemiddelde productiviteit heeft. Hieronder staan in tabel 8 per provincie de 

sectoren met de hoogste productiviteit. Dit zijn de sectoren met het hoogste verdienvermogen per 

arbeidsjaar in de provincie. In deze sectoren kan een provincie het meeste bijdragen aan het 
verdienvermogen van Nederland. 

 
Top 5 sectoren met de hoogste productiviteit per provincie 

 1 2 3 4 5 

Drenthe   Handel van 
onroerend goed 

Water en afval Zorg Onderwijs Agro 

Flevoland   Energie Verhuur en overige 
zakelijke diensten 

Agro Handel Handel van 
onroerend goed 

Fryslân   Delfstoffenwinning Onderwijs Overheid Cultuur, sport en 
recreatie 

Fin. 
dienstverlening 

Gelderland   Handel van 
onroerend goed 

Bouw Handel Zorg Industrie 

Groningen   Delfstoffenwinning Energie Zorg Informatie en 
communicatie 

Logistiek 

Limburg   Industrie Cultuur, sport en 
recreatie 

Informatie en 
communicatie 

Handel van 
onroerend goed 

Agro 

Noord-Brabant   Agro Handel van 
onroerend goed 

Industrie Cultuur, sport en 
recreatie 

Handel 

Noord-Holland   Fin. dienstverlening Verhuur en overige 
zakelijke diensten 

Logistiek Spec. zak. diensten Informatie en 
communicatie 

Overijssel   Bouw Water en afval Cultuur, sport en 
recreatie 

Onderwijs Spec. zak. 
diensten 

Utrecht   Fin. dienstverlening Verhuur en overige 
zakelijke diensten 

Informatie en 
communicatie 

Energie Spec. zak. 
diensten 

Zeeland   Agro Logistiek Water en afval Industrie Overheid 

Zuid-Holland   Agro Logistiek Spec. zak. diensten Cultuur, sport en 
recreatie 

Handel 

Tabel 8 sectoren met de hoogste productiviteit per provincie. Data: CBS. Bewerking: Birch. 

 
4.3: Bereik van PPS’en 
Bij een inventarisatie onder 204 PPS’en in 2021, hebben we van 186 inzicht in hun bereik onder studenten 

en bedrijven. De verdeling van de PPS’en over alle provincies wordt hieronder weergegeven, in relatie tot 
het aantal MBO- en HBO-studenten in die provincie. In de provincies Utrecht, Fryslân en Overijssel zijn de 
minste PPS’en per student. In Groningen en Drenthe zijn er juist relatief veel PPS’en per MBO of HBO-

student. Er is een dekkend netwerk van PPS’en in Nederland. Binnen elke provincies is te bepalen welk 
track-record en welke kwantitatieve ambities van een opschalingsinititiatief verwacht mag worden. 
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Figuur 18:. Vergelijking PPS’en met aantal studenten. Bron: Impactmeting PPS’en 2021 en DUO 2020-2021. Beeld: Birch. 
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Annex:  

Hieronder is in tabelweergave de inzet van provincies op beroepen met tekorten en de sectoren waar 

provincies op investeren weergegeven. De inzichten komen uit statenvoorstellen, beleidsstukken en/of 
agenda's van de provincies en zijn niet ouder dan 2020.44 

 
Provincie Inzet op beroepen met 

tekorten: 
Investeren in de sectoren: (niet uitputtend) 

Utrecht Zorg 
Techniek  
ICT  
Onderwijs 

Energietransitie 
Circulaire economie  
Digitalisering 

Overijssel ICT 
Technische beroepen  
Agrarische beroepen 

Techniek 
Circulaire economie 
Energietransitie 
Topsectorenaanpak 
Digitalisering 
Innovaties 

Noord-
Brabant 

Techniek 
IT 
Logistiek 
Onderwijs  
Zorg  

Innovatie 
Techniek (technologie) 
Digitalisering 

Zuid-Holland ICT 
Land- en tuinbouw 
Handel 
Vervoer en opslag  
Industrie 
Bouw 

Techniek 
Bouw 
Energietransitie 
ICT 
High Tech-maakindustrie 

Noord-
Holland 

Horeca 
Toerisme 
Techniek 
Bouw 
ICT 

Techniek 
Digitalisering 
ICT 

Gelderland Zorg 
Techniek 
Bouw 
ICT 

Techniek 
Bouw 
ICT 
Digitalisering 
Innovatie 

Limburg Techniek 
Zorg 
ICT 

Techniek  
Logistiek 
Chemie & materialen 
Zorg  
Agrofood 
Health & life sciences ICT 

Zeeland Dienstverlenend 
ICT 
Techniek 
Openbaar bestuur 
Zorg en welzijn 

Havens en Logistiek 
Industrie en Maintenance 
Water en Energie 
Vrijetijdseconomie 
Agrofood en Seafood 
Zorg 
Onderwijs 

Flevoland Zorg en welzijn Agro & Food/Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 

 
44 De provincienamen zijn hyperlinks naar het bronrapport 

https://docplayer.nl/109264460-Verbeteren-aansluiting-onderwijs-arbeidsmarkt.html
https://overijssel.notubiz.nl/document/8287348/1/document
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/economie/2020/actieplan-arbeidsmarkt-2020-2023-vastgesteld
https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/economie/2020/actieplan-arbeidsmarkt-2020-2023-vastgesteld
https://issuu.com/innovationquarter/docs/human_capital_akkoord_zuid-holland
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Juli_2021/Provincie_publiceert_cijfers_arbeidsmarkt_2020_2021
https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2021/Juli_2021/Provincie_publiceert_cijfers_arbeidsmarkt_2020_2021
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/7945248/3/PK%20-%20Gelders%20beleidsprogramma%20onderwijs%20en%20arbeidsmarkt%202020-2023%20(PS2019-639)
https://www.limburg.nl/onderwerpen/arbeidsmarkt/human-capital-agenda/
https://www.impulszeeland.nl/sites/default/files/inline-files/FACTSHEET%20SUBSIDIE%20ZEELAND%20IN%20STROOMVERSNELLING-human%20capital.pdf
https://www.flevoland.nl/getmedia/333dc82c-2e9e-494d-adf8-8d087f47263a/Economisch-Programma-dv.pdf
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ICT 
Techniek 
Pedagogisch 

Life Sciences & Health  
High Tech Systemen  
Materialen 
Techniek (technologie) 
Innovatie 

Groningen ICT 
Techniek 
Zorg en welzijn 

Digitalisering 
Verduurzaming 
ICT en techniek 
Maak- en procesindustrie  
Energie 
IT 
Chemie  

Friesland 
 

ICT 
Openbaar bestuur 
Techniek 
Zorg en welzijn 

Energie 
Techniek 
Digitalisering 
Circulaire economie 

Drenthe ICT 
Zorg en welzijn 
Techniek 

Digitalisering 
Chemie (groen) 
Circulaire economie 
Techniek 
Innovatie 
Zorg 
ICT 
Energie 
Vrijetijdseconomie 

Tabel 9 inzet en investeringen van provincies op beroepen met tekorten en sectoren Data: diverse beleidsdocumenten provincies. Bewerking: Birch. 

 

https://www.provinciegroningen.nl/actueel/nieuws/nieuwsartikel/provincie-werkt-aan-toekomstbestendige-economie-en-wendbare-arbeidsmarkt/
https://www.fryslan.frl/_flysystem/assets/Jaarplan%20economie%20provincie%20Frysl%C3%A2n.pdf
https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/economie-ondernemen/diversen/economische-koers/
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