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Vandaag

1. Korte toelichting

2. Werksessie vraagstuk in beeld

3. Human Capital Analyse ter illustratie



Toelichting

Waarom een human capital analyse?
Veel keuzes voor human capital aanpak / interventies 

vaak gemaakt op basis van:

- Algemene trends

- Jarenlange ervaring

- Onderbuik gevoel

……..maar arbeidsmarkt is meestal regio specifiek en 

sector specifiek.



ARBEIDSMARKT ONDERWIJS BELEID SAMENWERKING

Omvang Activiteiten

Vaardig-
heden

Stakeholders

Niveau

Analyse kader



Aanpak



Welke vraag voor arbeidsmarkt en onderwijs zou 
je door de human capital analyse beantwoord 
willen zien? 15 minuten in 5 groepen
Arbeidsmarkt

Onderwijs

Beleid

Samenwerking

Werksessie



ARBEIDSMARKT 1. Wat is de beschikbaarheid* van mensen op de regionale arbeidsmarkt in voor 
het cluster relevante sectoren in omvang, vaardigheden en niveau?

2. Welke arbeidsmarktbehoefte hebben de leden van het cluster op een termijn 
van x jaar in omvang, vaardigheden en niveau

Omvang - Wat is de omvang van de arbeidsmarkt (# beschikbare mensen) in voor het 
cluster relevante sectoren? Welke ontwikkelingen worden hierin verwacht tot 
2030?

- Wat zeggen de spanningsindicatoren over de regionale arbeidsmarkt/ de sector?
- Hoeveel mensen van deze groep werken reeds bij de bedrijven?
- Wat is de behoefte van de cluster bedrijven nu en in 2030 (in FTE)?
- Met welke sectoren ben je in concurrentie voor deze mensen?
- Hoeveel potentie zit er in het aantrekken van internationaal talent?

Vaardigheden - Welke vaardigheden zijn binnen de aangesloten bedrijven aanwezig? Welke 
hiervan zijn relevant voor de toekomst?

- Welke vaardigheden hebben medewerkers van leden van het cluster in de 
komende 8 jaar nodig?

- Is er sprake van een skills gap?

Niveau - Welk niveau hebben de beschikbare* mensen op de arbeidsmarkt? Hoe is de 
verdeling over de niveaus?

- Past dit bij de behoefte van de bedrijven? Wat zijn de knelpunten/mismatch?



ARBEIDSMARKT 1. Wat is de beschikbaarheid* van mensen op de regionale arbeidsmarkt in voor 
LC relevante sectoren in omvang, vaardigheden en niveau?

2. Welke arbeidsmarktbehoefte hebben de leden van LC op een termijn van x 
jaar in omvang, vaardigheden en niveau

Omvang - Wat is de omvang van de arbeidsmarkt (# beschikbare mensen) in voor LC 
relevante sectoren? Welke ontwikkelingen worden hierin verwacht tot 2030?

- Wat zeggen de spanningsindicatoren over de regionale arbeidsmarkt/ de sector?
- Hoeveel mensen van deze groep werken reeds bij LC bedrijven?
- Wat is de behoefte van de LC bedrijven nu en in 2030 (in FTE)?
- Met welke sectoren ben je in concurrentie voor deze mensen?
- Hoeveel potentie zit er in het aantrekken van internationaal talent?

Vaardigheden - Welke vaardigheden zijn binnen de LC bedrijven aanwezig? Welke hiervan zijn 
relevant voor de toekomst?

- Welke vaardigheden hebben medewerkers van leden van LC in de komende 8 
jaar nodig?

- Is er sprake van een skills gap?

Niveau - Welk niveau hebben de beschikbare* mensen op de arbeidsmarkt? Hoe is de 
verdeling over de niveaus?

- Past dit bij de behoefte van de LC bedrijven? Wat zijn de knelpunten/mismatch?



ARBEIDSMARKT 1. Wat is de beschikbaarheid* van mensen op de regionale arbeidsmarkt in voor 
LC relevante sectoren in omvang, vaardigheden en niveau?

2. Welke arbeidsmarktbehoefte hebben de leden van LC op een termijn van x 
jaar in omvang, vaardigheden en niveau

Omvang - Wat is de omvang van de arbeidsmarkt (# beschikbare mensen) in voor LC 
relevante sectoren? Welke ontwikkelingen worden hierin verwacht tot 2030?

- Wat zeggen de spanningsindicatoren over de regionale arbeidsmarkt/ de sector?
- Hoeveel mensen van deze groep werken reeds bij LC bedrijven?
- Wat is de behoefte van de LC bedrijven nu en in 2030 (in FTE)?
- Met welke sectoren ben je in concurrentie voor deze mensen?
- Hoeveel potentie zit er in het aantrekken van internationaal talent?

Vaardigheden - Welke vaardigheden zijn binnen de LC bedrijven aanwezig? Welke hiervan zijn 
relevant voor de toekomst?

- Welke vaardigheden hebben medewerkers van leden van LC in de komende 8 
jaar nodig?

- Is er sprake van een skills gap?

Niveau - Welk niveau hebben de beschikbare* mensen op de arbeidsmarkt? Hoe is de 
verdeling over de niveaus?

- Past dit bij de behoefte van de LC bedrijven? Wat zijn de knelpunten/mismatch?



ARBEIDSMARKT 1. Wat is de beschikbaarheid* van mensen op de regionale arbeidsmarkt in voor 
LC relevante sectoren in omvang, vaardigheden en niveau?

2. Welke arbeidsmarktbehoefte hebben de leden van LC op een termijn van x 
jaar in omvang, vaardigheden en niveau

Omvang - Wat is de omvang van de arbeidsmarkt (# beschikbare mensen) in voor LC 
relevante sectoren? Welke ontwikkelingen worden hierin verwacht tot 2030?

- Wat zeggen de spanningsindicatoren over de regionale arbeidsmarkt/ de sector?
- Hoeveel mensen van deze groep werken reeds bij LC bedrijven?
- Wat is de behoefte van de LC bedrijven nu en in 2030 (in FTE)?
- Met welke sectoren ben je in concurrentie voor deze mensen?
- Hoeveel potentie zit er in het aantrekken van internationaal talent?

Vaardigheden - Welke vaardigheden zijn binnen de LC bedrijven aanwezig? Welke hiervan zijn 
relevant voor de toekomst?

- Welke vaardigheden hebben medewerkers van leden van LC in de komende 8 
jaar nodig?

- Is er sprake van een skills gap?

Niveau - Welk niveau hebben de beschikbare* mensen op de arbeidsmarkt? Hoe is de 
verdeling over de niveaus?

- Past dit bij de behoefte van de LC bedrijven? Wat zijn de knelpunten/mismatch?



ONDERWIJS Sluiten regionale opleidingen aan op de behoeften van de cluster bedrijven in 
termen van omvang, inhoud (=vaardigheden) en niveau? Is er sprake van een 
mismatch en kan een eventuele mismatch geduid worden?

Omvang

Vaardigheden

Niveau



Trends en ontwikkelingen - Arbeidsmarkt

Omvang arbeidsmarkt
− beroepsbevolking
− werkzame beroepsbevolking (#)
− werkzame beroepsbevolking (%)

Arbeidsparticipatie (bijlage 2a)
Werkeloosheid (#)
Werkeloosheid (%)

Openstaande vacatures (bijlage2b)
Spanningindicator (bijlage 2c)

Sectoraal (NL)
Instroom arbeidsmarkt
Uitstroom arbeidsmarkt

Huidige omvang samenwerking (FTE)
Huidige tekorten samenwerking (FTE)
Toekomstige behoefte samenwerking  (FTE)
* door LC/Campus aangemerkt als LSH obv SBI codes

Regio A Regio B NederlandRegio C



Trends en ontwikkelingen - Arbeidsmarkt

Omvang arbeidsmarkt
− beroepsbevolking
− werkzame beroepsbevolking (#)
− werkzame beroepsbevolking (%)

Arbeidsparticipatie
Werkeloosheid (#)
Werkeloosheid (%)

Openstaande vacatures
Spanningindicator

Sectoraal (NL)
Instroom arbeidsmarkt LSH* (2020)
Uitstroom arbeidsmarkt LSH* (2020)

Huidige omvang cluster (FTE)
Huidige tekorten cluster (FTE)
Toekomstige behoefte cluster (FTE)
* door LC/Campus aangemerkt als LSH obv SBI codes

Groningen Friesland NederlandDrenthe

328.000
314.000
95%

69,7%
14.000
4,3

12.4000
89

-
-

9.768.000
9.412.000
96%

71,1%
356.000
3,6

448.300
126

142.768
188.430

352.000
340.000
97%

70,7%
12.000
3,5%

12.800
107

-
-

263.000
254.000
97%

69,8%
9.000
3,4%

10.800
120

-
-

Startnotitie cluster
5.000 FTE
?
5.325 FTE → groei 6,5%

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/24/relatief-veel-onbenut-arbeidspotentieel-boven-de-grote-rivieren


Aantal FTE per bedrijf per niveau

Bedrijf 1 Bedrijf 2 Bedrijf 3 Bedrijf 4 Bedrijf 5 Totaal:

Medewerkers nu MBO

HBO

WO/PhD

Vacatures nu MBO

HBO

WO/PhD

Vacatures verwacht eind 2022 MBO

HBO

WO/PhD

Instroom (1 jaar) MBO

HBO

WO/PhD

Uitstroom (1 jaar) MBO

HBO

WO/PhD

MBO HBO WO/PhD Totaal

Totaal FTE

Totaal vacatures nu:

Totaal vacatures verwacht eind 2022:

Totaal vacatures nu + verwacht:

% groei vacatures

% groei arbeidsplaatsen

Trends en ontwikkelingen – Arbeidsmarkt bedrijven



Aantal FTE per bedrijf per niveau

Bedrijf 1 Bedrijf 2 Bedrijf 3 Bedrijf 4 Bedrijf 5 Totaal:

Medewerkers nu MBO 4 0 34 13 51 306

HBO 23 4 32 36 95

WO/PhD 10 21 23 106 160

Vacatures nu MBO 19 1 0 0 1 21 70

HBO 16 1 1 5 10 33

WO/PhD 10 0 2 0 4 16

Vacatures verwacht eind 2022 MBO 8 1 1 2 12 37

HBO 3 1 2 7 13

WO/PhD 0 0 12 0 12

Instroom (1 jaar) MBO 4 1 6 2 13 67

HBO 8 3 20 2 33

WO/PhD 2 14 0 5 21

Uitstroom (1 jaar) MBO 0 0 4 1 5 31

HBO 0 1 9 2 12

WO/PhD 0 2 4 8 14

MBO HBO WO/PhD Totaal

Totaal FTE 51 95 160 306

Totaal vacatures nu: 21 33 16 70

Totaal vacatures verwacht eind 2022: 12 13 12 37

Totaal vacatures nu + verwacht: 33 46 28 107

Totaal 84 141 188 413

% groei vacatures 57% 39% 75% 53%

% groei arbeidsplaatsen 65% 48% 18% 35%

Cluster

5.000 FTE
+35% groei → + 1.750 FTE
Tot 6.750 FTE

Trends en ontwikkelingen – Arbeidsmarkt bedrijven



Relevante opleidingen
Opleiding 1
Opleiding 2
Opleiding 3
Opleiding 4
Opleiding 5

HBO

2021/2022

Aantal Instroom Uitstroom
Studenten    

Aantal Instroom           Uitstroom
studenten          

Relevante opleidingen
Opleiding 1
Opleiding 2
Opleiding 3
Opleiding 4
Opleiding 5

Trends en ontwikkelingen – Arbeidsmarkt bedrijven

MBO

2021/2022



Relevante opleidingen
BML Medische diagnostiek
BML Research
Chemie
Chemische technologie
Bio-informatica
Master data-science
Totaal

Hanze Hogeschool

2021

Aantal Instroom Uitstroom
Studenten     

❑ Totaal uitstroom onderwijs (67.000) > totaal aan onvervulde arbeidsplaatsen (gemeente Groningen) → REGIO?

❑ Waar komen uitstromers uit onderwijs terecht? Cijfers beschikbaar van Hanze Hogeschool van 2002 - 2026

Let op: instroom cijfers 2022 daling van > 50% voor chemie 
en chemische technologie 

274 77
405 74
216 43 30
101 26 27
124 25 16
- -

141

68

Relevante opleidingen
Chemisch fysisch analist niv. 4
Biologisch medisch analist niv. 4
All round laborant niv. 3

Totaal

Noorderpoort

2022/2023 2021

Aantal Instroom           Uitstroom
studenten          2021    2022        2021/2022

25      35             24           
72      76             29
9       21 13

106   132 66

130

Doorstroom?

Trends en ontwikkelingen – Arbeidsmarkt bedrijven



Toolkit
❑ Human Capital Analyse kader

❑ Netwerkkaart Katapult

Kwantitatief

❑ Uitvraag kwantitatieve gegevens

❑ Uitwerkingskader kwantitatieve gegevens

Kwalitatief

❑ Interview

❑ Lijst type relevante beleidsdocumenten



SAMEN MAKEN 
WE IMPACT!

https://www.wijzijnkatapult.nl/groeifonds/

https://www.wijzijnkatapult.nl/groeifonds/

