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

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

Effecten van meer publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs

25

Effecten van meer publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs

26

*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

Delfstoffenwinning

Zorg

Overheid

Water en afval

Industrie

Agro

Handel

Water en afval

Onderwijs

Fryslân

Industrie

Delfstoffenwinning

Verhuur en overige
zak. Diensten
Zorg

Water en afval

Onderwijs

Gelderland

Industrie

Agro

Zorg

Bouw

Onderwijs

Groningen

Energie

Delfstoffenwinning

Onderwijs

Zorg

Overheid

Agro

Industrie

Delfstoffenwinning

Energie

Noord-Brabant

Industrie

Energie

Bouw

Noord-Holland

Informatie en
communicatie

Fin. Dienstverlening

Verhuur en overige
zakelijke diensten
Handel van
onroerend goed

Verhuur en ov.
Zak. Diensten
Agro

Spec. Zak. Diensten

Horeca

Bouw

Industrie

Onderwijs

Water en afval

Zorg

Utrecht

Informatie en
communicatie

Fin. Dienstverlening

Overheid

Spec. Zak. Diensten

Onderwijs

Zeeland

Agro

Horeca

Industrie

Bouw

Zorg

Delfstoffenwinning

Energie

Overheid

Agro

Logistiek

Drenthe
Flevoland

Limburg

Overijssel

Zuid-Holland

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:

Verdeling PPS'en per maatschappelijk missiethema (N=193)
80
70
6 PPS'en

60
50
40

19 PPS'en
16 PPS'en

30
20

15 PPS'en

62 PPS'en

PPS'en met groot bereik
Overige PPS'en

31 PPS'en

10

27 PPS'en

27 PPS'en

0
Energie &
Duurzaamheid

Gezondheid & Zorg Landbouw, water en
voedsel

Veiligheid

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
Drenthe
Flevoland

1

2

3

4

5

Handel van
onroerend goed
Energie

Water en afval

Zorg

Onderwijs

Agro

Verhuur en overige
zakelijke diensten
Onderwijs

Agro

Handel

Overheid

Cultuur, sport en
recreatie
Zorg

Handel van
onroerend goed
Fin.
dienstverlening
Industrie

Fryslân

Delfstoffenwinning

Gelderland

Handel van
onroerend goed
Delfstoffenwinning

Bouw

Handel

Energie

Zorg

Industrie

Cultuur, sport en
recreatie
Handel van
onroerend goed
Verhuur en overige
zakelijke diensten
Water en afval

Informatie en
communicatie
Industrie

Groningen
Limburg
Noord-Brabant

Agro

Noord-Holland

Fin. dienstverlening

Overijssel

Bouw

Utrecht

Fin. dienstverlening

Zeeland

Agro

Verhuur en overige
zakelijke diensten
Logistiek

Zuid-Holland

Agro

Logistiek

Logistiek

Informatie en
communicatie
Handel van
onroerend goed
Cultuur, sport en
recreatie
Spec. zak. diensten

Cultuur, sport en
recreatie
Informatie en
communicatie
Water en afval

Onderwijs

Spec. zak. diensten

Cultuur, sport en
recreatie

Energie
Industrie

Logistiek
Agro
Handel
Informatie en
communicatie
Spec. zak.
diensten
Spec. zak.
diensten
Overheid
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 HBOstudent. 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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PPS'en in vergelijking met aantal studenten
400.000

114
95

91

Aantallen PPS'en

Aantallen studenten

500.000

85

300.000
61
200.000
37

42
25

100.000

33

26

17

12

0

Provincies
Aantal studenten

Aantal PPS'en

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
Utrecht

Overijssel

NoordBrabant

Zuid-Holland

NoordHolland

Gelderland

Limburg

Zeeland

Flevoland
44 De

Inzet op beroepen met
tekorten:
Zorg
Techniek
ICT
Onderwijs
ICT
Technische beroepen
Agrarische beroepen

Techniek
IT
Logistiek
Onderwijs
Zorg
ICT
Land- en tuinbouw
Handel
Vervoer en opslag
Industrie
Bouw
Horeca
Toerisme
Techniek
Bouw
ICT
Zorg
Techniek
Bouw
ICT
Techniek
Zorg
ICT

Dienstverlenend
ICT
Techniek
Openbaar bestuur
Zorg en welzijn
Zorg en welzijn

Investeren in de sectoren: (niet uitputtend)
Energietransitie
Circulaire economie
Digitalisering
Techniek
Circulaire economie
Energietransitie
Topsectorenaanpak
Digitalisering
Innovaties
Innovatie
Techniek (technologie)
Digitalisering
Techniek
Bouw
Energietransitie
ICT
High Tech-maakindustrie
Techniek
Digitalisering
ICT
Techniek
Bouw
ICT
Digitalisering
Innovatie
Techniek
Logistiek
Chemie & materialen
Zorg
Agrofood
Health & life sciences ICT
Havens en Logistiek
Industrie en Maintenance
Water en Energie
Vrijetijdseconomie
Agrofood en Seafood
Zorg
Onderwijs
Agro & Food/Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

provincienamen zijn hyperlinks naar het bronrapport
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ICT
Techniek
Pedagogisch
Groningen

Friesland

Drenthe

ICT
Techniek
Zorg en welzijn

ICT
Openbaar bestuur
Techniek
Zorg en welzijn
ICT
Zorg en welzijn
Techniek

Life Sciences & Health
High Tech Systemen
Materialen
Techniek (technologie)
Innovatie
Digitalisering
Verduurzaming
ICT en techniek
Maak- en procesindustrie
Energie
IT
Chemie
Energie
Techniek
Digitalisering
Circulaire economie
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.
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