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Managementnotitie 
Eerste fase analyse Human Capital NGF-Voorstellen R&D&I 

 
1. Human capital in het Nationaal Groeifonds 
• Onder meer met het Nationaal Groeifonds (NGF) geeft het Kabinet invulling aan de ambities m.b.t. de 

noodzakelijke transities op diverse maatschappelijke en economische domeinen. Dat gebeurt via 
investeringen in kennis, technologie, innovatie en infrastructuur.  

• Tegelijkertijd wordt gesignaleerd dat de beschikbaarheid van voldoende talent op de arbeidsmarkt één 
van de kritische succesfactoren is om deze noodzakelijke transities te laten slagen. Daarom is in veel van 
de R&D&I-voorstellen human capital als een integrale schakel in de keten opgenomen. 

• Om die reden hebben PTvT/Katapult en Roadmap Human Capital Topsectoren het initiatief genomen 
om een analyse te maken van deze voorstellen op hun ambities en voornemens t.a.v. human capital1. 
Dit met als doel te kijken waar krachten kunnen worden gebundeld, hoe gebruik gemaakt kan worden 
van reeds bestaande netwerken en infrastructuur en waar aanknopingspunten zitten voor afstemming 
met de voorstellen in het luik Kennisontwikkeling.  

• De analyse is opgesteld vanuit de overtuiging dat er terecht veel aandacht is om human capital als 
integraal onderdeel van de transities mee te nemen en dat al deze programma’s tegelijkertijd veel zullen 
gaan vragen van de partijen in het veld (bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden in de regio’s). 
Dáár zal het moeten gebeuren en hún inzet zal maximaal ondersteund moeten worden om de 
‘gestapelde’ ambities te helpen realiseren.  

 

2. Belangrijkste inzichten en conclusies 
 
2.1 Veel aandacht voor human capital als integraal onderdeel van de aanpak 
• In de R&D&I-voorstellen is gelukkig en terecht veel aandacht voor human capital. In 6 voorstellen is de 

aandacht substantieel (> € 20 mln.). In 5 andere is het volume weliswaar wat bescheidener maar relatief 
dan soms wel weer groter (tot 10%). 

• De voorstellen investeren in verschillende onderwerpen, zoals: 
- Uitbouw van publiek-private samenwerking onderwijs-bedrijfsleven, m.n. CoE’s, CIV’s, Learning 

Communities, Fieldlabs, Talent Centers etc. 
- Innovatie en toegepast onderzoek met mkb in combinatie met (informele) scholing. 
- Scholing, training en Leven Lang Ontwikkelen. 
- Onderwijsprogramma’s, Kennisplatforms en (grootschalige) faciliteiten. 

• In de voorstellen vormt human capital een integraal geheel met de andere programmalijnen 
(onderzoek, innovatie en opschalingsprojecten) zodat ze elkaar aanvullen en onderling versterken. 

 
  

 
1 In samenwerking met Henk van Terwisga, Vanadvies 

Deze managementnotitie is gebaseerd op een achtergrondnotitie die een weergave is van de inzichten uit de 
eerste fase van de analyse naar human capital in de NGF-voorstellen R&D&I. In die achtergrondnotitie zijn 
vraagstelling, aanpak en bevindingen meer in detail weergegeven. In deze managementnotitie worden de 
belangrijkste inzichten vermeld en worden suggesties gedaan om met partijen tot een meer gezamenlijke aanpak 
te komen. De analyse is gemaakt in de periode voor de bekendmaking van de definitieve besluitvorming van de 
Adviescommissie NGF. 
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2.2 Investeren in publiek-private samenwerking 
• Veelal wordt aangesloten op de bestaande (regionale) zwaartepunten in de publiek private 

samenwerking, zoals CoE’s, CIV’s, Fieldlabs. Ambitie is om deze verder uit te bouwen (zie ook 2.6) 
• In 4 voorstellen wordt expliciet aangegeven dat men die integrale ambitie wil realiseren door de 

doorontwikkeling van de bestaande infrastructuur tot Learning Communities. Daarbij worden in pps-
verband innoveren-werken-leren dicht tegen elkaar aan georganiseerd met als resultaat dat nieuwe 
kennis uit innovaties snel wordt doorvertaald naar producten en processen in arbeidsorganisaties 
(bedrijven en publieke organisaties), naar scholing & training van medewerkers en naar nieuwe 
opleidingstrajecten en programma’s voor het onderwijs. In andere voorstellen worden vergelijkbare 
ambities geformuleerd, soms met een wat andere begrippenkader, zoals bv. Learning & Talent Centers. 

• De samenhang met de andere programmalijnen komt bv tot uiting in het gezamenlijk gebruik van 
(grootschalige) faciliteiten, hybride leer- en trainingsomgevingen, gezamenlijke opleidings- en 
trainingsprogramma’s en de ontsluiting daarvan. 

 
2.3 Leven Lang Ontwikkelen, scholing en training 
• De voorstellen die substantieel investeren in human capital, hebben ook robuuste activiteiten 

opgenomen voor scholing en training (Leven Lang Ontwikkelen). Dit wordt ingegeven vanuit het 
perspectief dat de impact van de innovaties en transitie die in de voorstellen aan de orde zijn, 
nadrukkelijk de sector, de organisaties en het werk van professionals daarbinnen zullen veranderen. 

• Gedeeltelijk betreft dit scholings- en trainingsimpulsen gericht op de projecten en programma’s die in 
de opschalingsvoorstellen aan de orde zijn (hoe zorgen we voor de juiste mensen daarvoor?).  

• Gedeeltelijk gaat het ook om informele vormen van scholing, vaak gekoppeld aan innovatievraagstukken 
in het mkb in combinatie met praktijkgericht onderzoek, valorisatie en scholing. 

• En in sommige voorstellen wordt ook ingezet op vormen van zij-instroom, waarbij er voor gewaakt moet 
worden dat de activiteiten in de verschillende voorstellen niet steeds gericht zijn op dezelfde doelgroep, 
of (erger) de voorstellen de mensen bij elkaar wegtrekken of uit sectoren waar toch al sprake is van een 
krappe arbeidsmarkt. 

• Onderlinge afstemming is hier geboden. Maar ook met andere reeds lopende initiatieven t.a.v. Leven 
Lang Ontwikkelen (zie ook 2.6). Hierover kan na 14 april meer concrete invulling aan gegeven worden. 

• Interessant in dit domein is de samenwerking met private opleiders, die t.a.v. kennis en vaardigheden 
zorg kunnen dragen voor tempo en schaal op basis van kwaliteitsnormen die samen met de publieke 
infrastructuur zijn ontwikkeld. 

 
2.4 Regionale implementatie strategieën 
• Veel voorstellen gaan uit van een regionale implementatiestrategie, waarbij gelukkig wordt 

voortgebouwd op bestaande structuren en zwaartepunten. Terugkerende regio’s zijn Brainport (Z-O 
Brabant), Brightlands (Zuid-Limburg), Amsterdam (MRA), Delft/Rotterdam/Leiden, Utrecht (Midden-
Nederland), Oost-Nederland/Twente en Noord-Nederland/Groningen.  

• De voorstellen gebruiken overigens soms ook verschillende ‘ingangen’ voor de betrokkenheid van de 
regio: Provincie, Economic Board, ROM of het ondersteuningspunt van het bestaande ecosysteem. 

• Hierdoor krijgen regio’s (soms langs verschillende kanalen) te maken met meerdere voorstellen die hun 
ambities willen realiseren met de daar aanwezige infrastructuur (inclusief matching van capaciteit en 
middelen). Dat vraagt zorgvuldige afstemming ook in relatie met regionale plannen onderwijs-
arbeidsmarkt van de betreffende regio’s en hun eigen stimuleringsinstrumentarium. 

• Om de afstemming tussen regionaal en landelijk zorgvuldig te realiseren werken veel voorstellen met 
Verbindingsofficieren, Liaisons of Ambassadeurs. Ook dat vraagt afstemming en gezamenlijk 
‘taalgebruik’. Het lijkt raadzaam deze personen periodiek met elkaar in contact te brengen, bv via 
masterclasses. 
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2.5 Onderwijsmateriaal, faciliteiten en Kennisplatforms 
• Veel voorstellen ontwikkelen onderwijsmateriaal en investeren in gezamenlijk gebruik van grootschalige 

faciliteiten (bv voor praktijkonderwijs).  
• Aandachtspunt bij de ontwikkeling van onderwijs en scholingsprogramma’s is de transparante 

ontsluiting ervan en het stimuleren van bredere toepassing. Elk voorstel ontwikkeld daarvoor veelal een 
eigen (kennis-)platform. Het is zaak hier versnippering te voorkomen en (zeker vanwege de 
intersectorale aanpak en cross-overs) dit niet te smal op te zetten. Ook is aansluiting belangrijk bij 
bestaande platforms die reeds bekendheid hebben in het veld met een bewezen ‘traffic’. 

• Een andere interessante ontwikkeling is de focus op digitale vormen van onderwijs en scholing (24/7 in 
gebruik, snel aan te passen, maatwerk, etc). Ook de toepassing van AR en VR en ‘Twinning’ wordt 
meerdere keren genoemd. Interessant is of hier meerwaarde mogelijk is vanuit de voorstellen in NGF-
luik Kennisontwikkeling die zich richten op digitaal onderwijs en scholing (zie 2.6). 

 
2.6 Afstemming met voorstellen ‘Kennisontwikkeling’ 
• In het NGF-luik ‘Kennisontwikkeling’ zijn ook majeure voorstellen ingediend gericht op het versterken 

van de infrastructuur voor human capital, zoals m.b.t. de opschaling van PPS in het beroepsonderwijs als 
m.b.t.  de voorstellen gericht op Leven Lang Ontwikkelen. En mogelijk ook voorstellen die zich richten op 
het versterken van digitale vormen van onderwijs en scholing.  

• Deze voorstellen kunnen elkaar versterken als er ‘slim’ wordt geschakeld. Immers waar de voorstellen in 
het luik ‘Kennisontwikkeling’ werken aan het versterken van de generieke basisinfrastructuur voor 
human capital, kunnen de voorstellen die hier thematisch vanuit R&D&I-perspectief mee bezig zijn daar 
specifieke upgrades en specialisaties op realiseren (stekker-stopcontact-model). 

• Dat vraagt dan uiteraard wel zorgvuldige samenwerking en afstemming, zowel qua inhoud (wat) en 
proces (hoe en met wie) en qua in te zetten instrumentarium en uitvoeringsorganisaties (zie 2.7).  

 
2.7 Omzetten NGF-voorstellen naar instrumenten i.s.m. landelijke uitvoeringsorganisaties 
• De verschillende voorstellen gebruiken voor hun human capital activiteiten verschillende bij voorkeur 

bestaande subsidieregelingen bij landelijke uitvoeringsorganisaties. Elk voorstel voert hierover 
momenteel nog eigen gesprekken, mogelijk leidend tot verschillende vormen en voorwaarden. Ook 
zullen openingsdata en doorlooptijden van calls en tenders niet eenduidig zijn.  

• Dat vraagt aandacht om te voorkomen dat e.e.a. leidt tot onnodige organisatorische complexiteit voor 
de verschillende regio’s. Er zal gewaakt moeten worden dat ‘regelingen en uitvoeringsstructuren’ 
leidend gaan worden i.p.v. de integrale plannen vanuit de regio’s. 

• Dat geldt nog in sterkere mate wanneer ook de afstemming met de voorstellen van het NGF-luik 
‘Kennisontwikkeling’ moet gaan plaatsvinden. 

 
3. Conclusies en hoe verder? 
 
Conclusie 

• De analyse laat zien dat er in het totaal van de NGF-voorstellen een terechte ambitie is om human 
capital als integraal onderdeel van innovatie en transitie op te nemen. Afstemming is geboden om 
gezamenlijk aan kracht te winnen en organisatorische complexiteit te voorkomen. 

• Samen optrekken en gebruik maken van reeds aanwezige kennis voorkomt dat ieder op zich het wiel 
gaat uitvinden en kan er ook voor zorgen dat er een zekere ‘voorspelbaarheid’ ontstaat naar de 
regionale partners waar ieder anders individueel mee zou gaan samenwerken. 

• Deze afstemming en samenwerking moet er overigens niet toe leiden dat het gevoel van eigenaarschap 
wordt afgenomen van de partners in de diverse voorstellen.    

• Enorme winst is er tenslotte te behalen als ondersteuning door en afstemming met de voorstellen in het 
NGF-luik ‘Kennisontwikkeling’ gaat plaatvinden, die werken aan het versterken van de generieke 
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basisinfrastructuur. De R&D&I-voorstellen kunnen deze generieke versterking ‘upgraden en laden’ met 
hun eigen specifieke ambities en inzet. 

• Onderstaand is een schematisch overzicht van zo’n afstemming weergegeven. 

 
Hoe verder? 
• Na 14 april kunnen de bevindingen uit deze analyse in een tweede fase meer specifiek worden 

gepresenteerd en ook worden ingekleurd met casuïstiek uit de individuele voorstellen zelf. 
• PTvT/Katapult en RHCT bereiden daarbij een vervolg op deze aanpak voor waarin gezamenlijkheid met 

de partijen die daarvoor belangstelling hebben een soort ‘zwaan kleef aan’- benadering wordt gestart 
om zo stapsgewijs met elkaar de synergie te ontwikkelen. 

• Essentie daarvan is het behoud van integraliteit van innovatie en transitie en human capital binnen de 
voorstellen zelf en maximale onderlinge meerwaarde en afstemming, zowel inhoudelijk, als qua proces 
en partnership naar de regio’s. 

               
                      
              

                       
               

                     

     
    

          

            
                     

                
                     

      
       

     
    

          

      
       

     
    

          

      
       

     
    

          

      
       

     
    

          

      
       

                                                      
                                                                        

                                                                     
                                          


