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Maar de grootste winst zit in triple samenwerking waardoor een op kennis en innovatie
gedreven economie optimaal kan ontstaan.

1.2.2 Regionale uitdagingen

1.

Inleiding

1.1

Algemeen

Ondanks het algemene positieve vestigingsklimaat en de aantrekkelijkheid van onze regio is
in recente onderzoek verkenning door Saxion (2019) in het kader van de regiodeal ook een
aantal regionale uitdagingen vastgesteld deels relevant voor CE-acties.

De Cleantech Regio omvat acht gemeenten die samen regionale opgaven oppakken. In de
regio zijn twee entiteiten actief: de strategische board (een triple helix-samenwerking tussen
regionale overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen) en de WGR
(gemeentelijke samenwerking). De strategische board is verantwoordelijk voor drie agenda
thema’s: Human Capital, Circulaire Economie en Energietransitie. Voor deze thema’s heeft de
board (oktober 2019) opdracht gegeven om actieplannen op te stellen voor de periode 20202021. Bij het opstellen van de actieplannen is gezocht naar verbinding tussen de thema’s,
zodat de cross-overs met Circulaire Economie en Energietransitie benut worden en meer
integrale benadering mogelijk is. De thema’s zijn nauw aan elkaar verbonden, synergetisch
maar soms ook conflicterend.
Voor het opstellen van het actieplan Human Capital 2020-2021 is een werkgroep en een
stuurgroep geformeerd. De werkgroep formuleerde samen met vertegenwoordigers van de
triple helix het actieplan. De werkgroep stemt af met de stuurgroep. De portefeuillehouder van
de board (lid van stuurgroep) is verantwoordelijk voor het inbrengen van het finale Actieplan
Circulaire Economie 2020-2021 in de Strategische Board ter vaststelling. Voor
vertegenwoordigers in de werk- en stuurgroep zie bijlage 1.

1.2

Context

Kwetsbaarheid natuur, klimaat en grondstoffen:
• De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds zichtbaarder in onze regio
(droogte, lage grondwaterstanden, stikstof discussie enz.).
• De nationale en regionale verduurzamingsopgaven zijn urgent. Vooral de
verduurzaming van maakindustrie en landbouw speelt een cruciale rol bij het
beperken van negatieve milieu impact. Een omschakeling van fossiele brandstoffen
naar hernieuwbare bronnen is noodzakelijk.
• De regelgeving voor de verduurzaming van onze werk- en woonomgeving is echter
soms beperkend (Natura 2000, PAS) en ontstaan er knelpunten tussen het behoud
van natuur en de opgaven van de energietransitie.
Industrie in het gedrang:
• Als gevolg van de demografische ontwikkelingen neemt ook de beroepsbevolking
tussen 20 en 64 jaar af.
• Vooral grote (internationale) bedrijven raken minder gebonden aan de regio en
vertrekken.
• De aantrekkingskracht in de regio neemt af en de groeimogelijkheden voor het
bedrijfsleven raken uitgeput.
• De congestie op ons wegennet neemt toe.

1.2.1 Regioprofiel
De Cleantech Regio is het groene gebied in de provincies Gelderland en Overijssel aan de
rand van uitgestrekte Veluwe. De regio heeft een rijke Hanzehistorie. De IJssel stroomt door
ons gebied waar de Veluwe, Salland en de Achterhoek samenkomen.
De regio kent een cultuur die teruggaat op de netwerk- en handelsmentaliteit uit de Hanzetijd,
met kenmerken van het Veluwse arbeidsethos én het Achterhoekse Noaberschap.
Duurzaamheid, verantwoordelijk en vanuit vertrouwen handelen, praktisch en innovatief, en
wat terugdoen voor de gemeenschap horen er gewoon bij.
8 gemeentes, Deventer, Zutphen, Apeldoorn, Voorst, Heerde, Epe, Brummen en Lochem,
hebben een grote aantrekkingskracht door hun rijke historie. Het is hier dan ook goed werken,
wonen en ondernemen. In de regio wonen relatief veel hoogopgeleide werknemers die
werkzaam zijn in technische sectoren of beroepen (denk aan ingenieurs die werkzaam zijn bij
industriële bedrijven en adviesbureaus). De top drie sectoren in de regio zijn: Transport en
logistiek, Maakindustrie en Energie- en Milieutechnologie.

Specifiek gelden ten aanzien van Human Capital de volgende observaties1:
• De Cleantech Regio is voor wat betreft onderwijs en arbeidsmarkt een regionaal
functionerend ‘Daily Urban System’. Dit uit zich onder meer in de pendel tussen de
acht gemeenten van leerlingen, studenten en werknemers tussen hun respectievelijke
woonplaatsen, onderwijsinstellingen en werkgevers.
• Vóór de coronacrisis waren op regionaal niveau structureel de grootste tekorten
voelbaar in de sectoren Zorg, Techniek, Detailhandel.
• Opwaartse druk mbt opleidingsniveau voelbaar (ook AD)
Naast de grote maatschappelijke opgave omtrent de klimaatverandering geven bovenstaande
punten aanleiding tot actie op de transitie naar een circulaire economie. Om tot een integraal

In de regio bestaat een structureel Triple Helix samenwerkingsverband: de Strategische
Board Cleantech Regio. De Triple helix samenwerking kent een aantal samenwerkingswinsten:
•
•
•

Sociale en ruimtelijke spanning
• De algemene bevolkingsgroei in de regio is minder dan de gemiddelde nationale
trend. De trend van toenemende vergrijzing zet zich voort.
• De grootste steden in de regio, Deventer en Apeldoorn, groeien minder snel dan
steden elders.
• De werkgelegenheidsontwikkeling in de Cleantech Regio verloopt sinds 2016
structureel minder gunstig dan in de rest van Gelderland.
• De mismatch op de arbeidsmarkt neemt toe: veranderingen in de aard van het werk
(meer automatisering en robotisering) leiden tot een afnemend aanbod van banen
voor laaggeschoolden.
• De toegankelijkheid van de (sociale) voorzieningen in de regio staat onder financiële
druk.
• Door toenemende congestie op het wegennet staat de verkeersveiligheid en
leefbaarheid in woonwijken onder druk.

Onderwijs en Overheid staan samen aan de lat voor een goede kennisinfrastructuur.
Ondernemers en Overheid werken samen aan een optimaal ondernemersklimaat.
Onderwijs en Ondernemers maken gezamenlijk R&D en Innovatie mogelijk.
1

3

Bureau Louter, 2017, ‘De arbeidsmarkt van de CTNV Regio’

4

een impact-gericht actieplan te komen, is het van belang dat de activiteiten en initiatieven van
de uitvoeringsorganisatie aansluiten bij het “DNA van de regio”.

2.

Leidende principes

Bij de ontwikkeling van het Actieplan Human Capital gelden de volgende leidende principes:

1.2.3 Regiodeal Cleantech Regio

•

•

Om op een doelmatige manier tot resultaat te komen ten aanzien van Human Capital,
is samenhang nodig tussen verschillende inspanningen op het gebied van
voorlichten, opleiden, innoveren en recruitment. Voor dit Actieplan Human Capital
hanteren wij het model van Michiel Flooren ‘Home of Cleantech’.
‘Cleantech’ is in het oorspronkelijk concept zowel duiding van de sector(en) als de
regio

SCHOOL OF
CLEANTECH

Cleantech Regio heeft een aanvraag ingediend, deze is gehoneerd met een toezegging van
7,5 mln EURO. De essentie van onze Regio Deal aanvraag is om de veerkracht van de
economie in de Cleantech Regio structureel te verbeteren. Cleantech Regio wil de traditionele
gerichtheid op lineaire economische groei omvormen tot een circulaire groei van de regionale
economie. Deze economische ontwikkeling is gericht op het versterken van de brede
welvaart, waarin bijzondere aandacht is voor het welbevinden van onze inwoners en onze
(groene) leefomgeving. Gezien onze strategische ligging in Oost-Nederland is dit ook van
toegevoegde waarde voor de omliggende regio’s.

SHOWCASES

Het regiodeal proces leidt tot deals per actielijn die per september 2020 worden
vastgesteld.De actielijnen zijn:
Cleantech Werkt: Mensen maken onze economie.Ze zijn de motor van bedrijvenen zorgen
voor de innovatie en vernieuwing die we nodig hebben.De 38.000 bedrijven in onze
regiobieden werk aan ruim 165.000 mensen. Voor groene groei en het maken van de
transitiesprong moeten we zowel investeren in jongeren, als in bestaande werknemers én ons
verborgen arbeidspotentieel. Deze actiellijn is opgenomen in het actieplan Human Capital
Transitiesprong circulaire en energie systemen: Het behoud van onze industrie en landbouw
vraagt om een schaalsprong om productieprocessen te verduurzamen en minder afhankelijk
te worden van internationale en onstabiele markten. Voldoende capaciteit van
energiesystemen en circulaire systemen zijn cruciaal voor deze schaalsprong. De
overschakeling naar gesloten regionale ketens in grondstoffenstromen en het vormen van
duurzame energienetwerken zijn absolute noodzaak. Deze actielijn is opgenomen in Actieplan
Circulaire Economie en het actieplan Energie Transitie
Groene groei (maak) industrie en landbouw: In de verschillende gemeenten in onze regio zijn
de (maak)industrie dan wel de landbouw van grote economische waarde. Om te voorkomen
dat deze vertrekken, stimuleren we vergroening en ontwikkeling (toekomstbestendig maken).
Zo werken we aan de aantrekkelijkheid van onze regio als vestigingslocatie én behouden we
onze excellente leefomgeving. Voor deze economische actielijn is geen actieplan opgesteld,
de projecten zijn opgenomen in de genoemde Actieplannen.

HOME OF
CLEANTEC
H
II. Sectoren in de
etalage

I. Matching &
Mobiliteit

CLEANTECH TALENT
RECRUITMENT
•

•
•

De regiodeal projecten zijn opgenomen als initiatieven in de Cleantech Regio Actieplannen.
•
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IV. Lerend
Innoveren

III. Anders Leren

CLEANTECH DESIGNLABS

De regio is de plek waar kansen en uitdagingen samenkomen. Daar wonen en werken
mensen, die genieten van natuur en landschap. Ze maken gebruik van voorzieningen zoals
het openbaar vervoer, onderwijs en zorg. Ondernemers ontwikkelen er nieuwe producten en
diensten. Elke regio heeft iets unieks en eigens. Ook de manier waarop ze uitdagingen in het
gebied samen oppakken, is verschillend. De Regio Deals sluiten aan bij de eigen kracht van
elke regio en bij de regionale kenmerken. Dat gebeurt met geld, een integrale aanpak, kennis
en andere middelen. Als het Rijk, regionale overheden, bedrijven, kennisinstellingen en
maatschappelijke organisaties samen regionale opgaven aanpakken, versterkt dit de brede
welvaart en leefbaarheid in de regio’s en daarmee in Nederland. Dat is de centrale gedachte
achter de Regio Deals en de Regio Envelop in het regeerakkoord. Het Rijk kan
belemmeringen in regelgeving en beleid wegnemen, netwerken ondersteunen of helpen om
kennis te bundelen en te delen. Ook andere praktische ondersteuning is mogelijk,
bijvoorbeeld door andere investeringsmiddelen in te zetten. Het ministerie van LNV
coördineert de Regio Deals en de bijdragen uit de Regio Envelop. Dat gebeurt in overleg met
het ministerie van BZK en in samenwerking met andere departementen.

Vanwege het functioneren van de Cleantech Regio als ‘Daily Urban System’ op het
gebied van onderwijs en arbeidsmarkt, ligt het voor de hand om binnen de regio de
samenwerking te zoeken op het terrein van Human Capital en de regio is een
passend schaalniveau.
Onderwijs en bedrijfsleven trekken samen op, ook in uitvoering. Leven lang
ontwikkelen van de huidige workforce ‘on the job’ topprioriteit
Er is voor Human Capital een samenhangende en langdurige campagne nodig zoals
in andere regio’s (bijv. Twente). Wat we in het kader van dit Actieplan starten is
daarbij ondersteunend.
Er is al een aantal jaren veel aandacht voor Techniek in de regio. Dit uit zich onder
meer in de ondersteuning van een Platform Techniek Stedendriehoek, de realisatie
van faciliteiten als New Tech Park en TechniCampus en de samenwerking in het
kader van Sterk Techniek Onderwijs. Het zwaartepunt van de inspanningen in dit
verband is gericht op technische bedrijven/sectoren en beroepen. Binnen het kader
van dit Actieplan kijken we voor wat betreft Techniek breder: ook in bedrijven en
sectoren die van oudsher niet direct geassocieerd worden met techniek, neemt het
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•
•

•

•

belang van techniek en technologie toe—ook in functies die hier in het verleden
minder mee te maken hadden.
Het Actieplan is breed georiënteerd voor wat betreft sectoren, maar houdt rekening
met de gesignaleerde tekorten in ‘kanssectoren’ Zorg, Techniek en Detailhandel.
NB: tijdens het ontwikkelen van dit Actieplan is de wereld geconfronteerd met
het coronavirus. De gevolgen hiervan voor volksgezondheid maar met name
ook voor economie en arbeidsmarkt zijn lastig te voorspellen. Daarbij is de
verwachting gerechtvaardigd dat corona verschillend zal uitpakken voor
verschillende sectoren. We kiezen een aanpak die robuust is bij verschillende
scenario’s

3.

Regionale visie HC

Om tot een onderscheidende visie te komen voor Human Capital in de Cleantech Regio
baseren we ons op de geografische context van deze regio, de regionale uitdagingen en de
geformuleerde definitie en principes. De visie geeft het waarom aan en daarmee de richting
waarin initiatieven, flankerend beleid en de agenda zich kunnen ontplooien. De visie biedt ook
ruimte aan het voortschrijdende inzicht bij de ontwikkeling en implementatie van beleid ten
aanzien van Human Capital in de regio.

Binnen dit kader onderscheiden we 4 lijnen, die in Hoofdstuk 5 worden uitgewerkt en
ingevuld:
I.
Matching & Mobiliteit: efficiëntere en effectievere matching vraag en
aanbod in Regio. Balanceren overschotten en tekorten tussen organisaties en
sectoren
II.
Sectoren in de etalage: ondersteunen leerlingen VO bij beroepskeuze in
kanssectoren door deze sectoren beter zichtbaar te maken
III.
Anders leren: ontwikkelen van realistische leeromgevingen waar (innovatie,)
uitvoering en opleiding gelijk op lopen; gericht op kanssectoren
IV.
Lerend innoveren: een sterk netwerk van ‘hubs’ voor oriëntatie, voorlichting,
onderwijs en innovatie in de techniek; vanuit individuele kracht, met schaalen leervoordelen

De visie voor Human Capital in de Cleantech Regio formuleren wij als:
De Cleantech Regio is een goed functionerende, wendbare en aantrekkelijke
arbeidsmarkt voor zowel werkgevers als werknemers. De Regio onderscheidt zich door
een divers en hoogwaardig aanbod van werkgevers en banen, alsook een state of the
art opleidingsinfrastructuur die is afgestemd op de wensen van scholieren, studenten,
werkenden en werkgevers. De Cleantech Regio heeft aantrekkingskracht op talent van
buiten de regio; voor mensen die hier zijn opgegroeid of een opleiding hebben
genoten, is het vanzelfsprekend dat ze hier willen werken.
De onderstreepte elementen worden hieronder uitgewerkt.

Voor 2020-2021 kiezen we per kwadrant specifieke invullingen en accenten gericht
op de behoeften van sectoren

3.1

Deze lijnen zijn ook zichtbaar in de Regiodeal. Zo krijgt lijn II ‘Sectoren in de etalage’ invulling
in ‘Plek voor techniek’. En lijnen III en IV zijn onderdeel van ‘Rijke leerregio’.

Goed functionerende, wendbare en
aantrekkelijke arbeidsmarkt

Werkzoekenden en werkgevers weten elkaar goed te vinden. Knelpunten in bedrijven of
sectoren worden opgelost middels mobiliteit binnen de regio. Door adequaat samen te werken
weten de 3 O’s veranderingen en tegenslagen op de arbeidsmarkt samen op te vangen.
Omdat vraag en aanbod in kwalitatief en kwantitatief opzicht snel in evenwicht worden
gebracht, is de Cleantech Regio een aantrekkelijk gebied om te wonen en werken, én te
ondernemen.

Human Capital, inclusie en talentontwikkeling
De ontwikkeling en toepassing van cleantech kan niet zonder maatschappelijk draagvlak,
kennis en kunde. Naast (publieke) bewustwording is er vooral behoefte aan (jonge)
professionals, innovatieve koplopers en creatieve dwarskijkers. Tegelijkertijd biedt deze
transitie kansen om onze samenleving anders in te richten, nieuwe banen te creëren en
thema’s zoals inclusie en participatie te benadrukken.

3.2

Divers en hoogwaardig aanbod van
werkgevers en banen

De Cleantech Regio kent een grote diversiteit aan sectoren en werkgevers, zowel voor wat
betreft aard als omvang. Deze zijn goed zichtbaar voor scholieren, studenten en
werkzoekenden.

3.3

State of the art opleidingsinfrastructuur

Binnen de Cleantech Regio zijn verschillende gerenommeerde opleiders actief. Samen
zorgen zij voor doorlopende leerlijnen. Onderwijs wordt in co-productie met de praktijk
ontwikkeld en verzorgd, op basis van vraag vanuit werkenden en werkgevers.
Naast opleiders in strikte zin, is er een goed functionerend netwerk van intermediaire
organisaties en leer/werkloketten die werkzoekenden of ‘switchers’ begeleiden in de volgende
stap in hun loopbaan, al dan niet vanuit een achterstandspositie.
7
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Binnen de Strategische Board van de Cleantech Regio stemmen ondernemers, overheden en
het onderwijs de strategische kaders en acties af die nodig zijn om samen vorm geven aan
deze visie. Van daaruit worden activiteiten geïnitieerd en ondersteund.

4.

Doelstellingen HC

4.1

Inleiding

"Duurzame welvaart voor onze inwoners." Dat is het ultieme doel zoals vastgesteld in de
Agenda Cleantech Regio 2019-20232. Daar werken wij binnen het Thema Human Capital dus
ook naar toe. In dit hoofdstuk formuleren we doelstellingen waar we ons in dit Actieplan
Human Capital 2020-2021 op richten. Vanuit de primaire doelstellingen, zoals geformuleerd in
de Agenda Cleantech Regio 2019-2013 en gewijzigd naar de kennis en inzichten van nu,
komen we tot de afgeleide doelstellingen die we willen behalen door dit Actieplan Human
Capital 2020-2021 ten uitvoer te brengen.

4.2

Doelstellingen 2023

De hoofddoelstellingen voor het Topthema Human Capital is In de Agenda Cleantech Regio
2019-2023 zijn als volgt vastgesteld:
1. 10.000 vacatures vervuld mbv regionaal programma. Wij achten in dit stadium hier
het middel wezenlijker dan het doel. Werk regionaal samen om het Daily Urban
System te versterken
2. 4.000 extra cleantech banen. Het aantal banen- in welke sector dan ook- is geen
onafhankelijke variabele, in de zin dat het rechtstreeks door inspanningen op het
gebied van HC te realiseren is. Banengroei in cleantech is het gevolg van groei in
omzet en projectenvolume. Hiervoor zijn launching customers en –sites nodig
Er ligt hier aldus een duidelijk verband met de andere actielijnen van de Regio, te
weten Energietransitie en Circulaire Economie.
3. 60 (Top)talenten behouden. Er wordt veel talent in deze regio opgeleid op mbo en
hbo-niveau. Bovendien woont er veel werkend talent in de Cleantech Regio. De
sterke kanten van deze regio- prettige woonomgeving, centraal gelegen, goed
bereikbaar, redelijk toegankelijke woningmarkt- blijken soms ook de zwakke:
vanwege de centrale ligging en bereikbaarheid, is het voor werknemers eenvoudig
om hier te wonen maar elders te werken. Bedrijven in de Cleantech Regio ervaren
een relatief gebrek aan zichtbaarheid bij schoolverlaters, werkenden en
werkzoekenden. Werken aan zichtbaarheid
4. Passend werk voor iedereen. Een te groot aantal mensen staat met een zekere
afstand tot de arbeidsmarkt langs de kant. Van oudsher lijkt er in arbeidsmarktbeleid
een scheiding geslopen tussen de ‘reguliere’ arbeidsmarkt met (beroeps)geschoolde
medewerkers enerzijds, en wereld van de inclusie en participatie anderzijds. Zowel in
een krappe als in een ruime arbeidsmarkt zijn beide evenwel de uiteinden van een
continuüm en beïnvloeden zij elkaar. Het realiseren van doorlopende leerlijnen en
loopbaanpaden is essentieel. We nemen de verbinding met de ‘DoeAgenda’ van
FaktorWerk integraal op.
5. Leven Lang Ontwikkelen. Het opleiden en trainen van beginnende en gevorderde
medewerkers vraagt om nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Zowel in de programmering als de operationele uitvoering gaan we voor onderwijs als
coproductie. Het oprichten van geheel nieuwe beroepsopleidingen of zelfs instellingen
kan in tijden van krapte heel aantrekkelijk lijken; tegelijkertijd het is een tijdrovende en

2
Cleantech Regio Agenda 2019-2023. Online beschikbaar via
https://www.cleantechregio.nl/images/publicaties/Agenda_Cleantech_Regio_2019-2023.pdf
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kostbare kwestie en niet zonder risico’s op lange termijn. We denken vanuit
mogelijkheden en aanvulling op het bestaande assortiment

5.

In samenhang leiden de doelstellingen uit de Cleantech Agenda 2019-2023 tot de volgende
overkoepelende missie:

In dit hoofdstuk worden de doelstellingen uit Hfst 4 verder vertaald in concrete acties. We
faciliteren initiatieven, projecten en op uitdrukkelijk verzoek programma’s.

De Cleantech Regio heeft een ‘top of mind’ positie bij werkzoekenden. Het moet
vanzelfsprekend zijn dat je als inwoner van deze regio je éérst hier oriënteert op werk.
Zowel het aanbod en de kwaliteit van opleidingen, als de vraag vanuit werkgevers geven
daartoe immers alle aanleiding!
Deze outcome (hoogover) doelstelling wordt gemonitord in de Cleantech Monitor (zie
www.cleantechregio.nl). Op een abstractie niveau lager benoemt de Agenda 6 beoogde deels
kwantitatieve topresultaten. Deze kwantificering is door het ontbreken van kwantitatieve data
niet inzichtelijk te maken. Daarom hanteren we de volgende kwalitatieve doelstellingen,
gebaseerd op de ambities uit de Agenda:
Het realiseren van deze ”outcome” is een regio brede prestatie. De faciliterende middelen die
de Cleantech Regio beschikbaar kan maken zijn zeer beperkt in verhouding met de
benodigde investeringen. Deze investering worden dan ook vooral door de markt gedaan. De
Cleantech regio kan vraaggestuurd faciliteren met kennis, netwerk en beschikbaar maken van
middelen.

4.3

Activiteiten 2020-2021

Doelstellingen 2020-2021

We richten ons daarbij zoals aangegeven op de volgende 4 lijnen:
I. Matching & Mobiliteit: efficiëntere en effectievere matching vraag en aanbod in Regio.
Balanceren overschotten en tekorten tussen organisaties en sectoren
II. Sectoren in de etalage: ondersteunen leerlingen VO bij beroepskeuze in kanssectoren
door deze sectoren beter zichtbaar te maken
III. Anders leren: ontwikkelen van realistische leeromgevingen waar (innovatie,) uitvoering
en opleiding gelijk op lopen; gericht op kanssectoren
IV. Lerend innoveren: een sterk netwerk van ‘hubs’ voor oriëntatie, voorlichting, onderwijs
en innovatie in de techniek; vanuit individuele kracht, met schaal- en leervoordelen
Lijn I is sector-ongebonden. Met name in lijnen II, III en IV wordt de verbinding gezocht met
projecten en ambities ten aanzien van verduurzaming en de thema’s Energietransitie en
Circulaire Economie.

5.1

Criteria

De criteria die regio hanteert voor de selectie van initiatieven zijn:

De ambities en resultaten zoals aangegeven in de Agenda Cleantech Regio 2019-2023
bieden geen valide basis voor smart doelstellingen 2020-2021. De basis van de aangegeven
resultaten is niet duidelijk, er zijn geen KPI’s en er zijn geen data beschikbaar om verder in te
vullen. Voor dit plan hanteren we daarom kwalitatieve doelstellingen voor 2020-2021.
De doelstellingen voor 2020-2021 zijn afgeleid uit de ambities 2023 en de focus op bepaalde
markten die aansluiten bij de Agenda maar ook bij de kabinetsplannen en coalitieakkoorden
van de provincies Gelderland en Overijssel.

•
•
•
•
•
•

draagt bij aan de HC doelstellingen en agenda CTR
genereert impact in de regio en is opschaalbaar
heeft co-financiering of eigen inbreng van 50% (richtlijn)
heeft een duidelijke hulpvraag
is praktisch, realiseerbaar, heeft deliverables en meetbaar resultaat
past bij de HC-principes

Bij de totstandkoming van dit plan zijn op verschillende momenten en manieren stakeholders
in de regio geconsulteerd. Tijdens de brede consultatie op 5 maart jl., bleek er een grote
diversiteit aan initiatieven en ideeën te leven. Twee onderwerpen keerden regelmatig terug en
zijn nader verkend, te weten mobiliteit en matching van werkzoekenden, alsook de
coproductie tussen bedrijfsleven en onderwijs. Inhoudelijk was er daarmee in elk geval een
aansluiting bij de doelstellingen van de Agenda, met name doelstellingen 1 (“10.000
vacatures vervuld door middel van regionaal programma”) en 5 (“Leven Lang Ontwikkelen”).

5.2

Type initiatieven

We categoriseren de initiatieven als volgt :
•

•
•
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Regiodeal initiatieven: Het rijk heeft de regio uitgenodigd om deals te sluiten op drie
actielijnen (grofweg de hoofdthema’s), waaronder ook initiatieven op het werkveld
Human Capital. Naast funding uit het Rijk zijn ook de gemeenten en provincies uit de
CTR gecommitteerd om bij te dragen.
Nieuwe initiatieven vanuit de Regio: initiatieven die nog niet gefaciliteerd worden en
die passen binnen de gesteld criteria voor ondersteuning.
Activiteiten vanuit de Doe Agenda van FactorWerk: hoewel deze strikt genomen niet
binnen de scope van de Strategische Board Cleantech Regio vallen en een eigen
governance kennen, houden deze wel verband met de inspanningen op het gebied
van Human Capital, zeker waar het de subregio Stedendriehoek betreft.
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5.3

Regiodeal initiatieven

Ten tijde van het opleveren van dit plan verkeren de gesprekken rondom de Regiodeal in een
vergaand stadium. Onderstaande initiatieven staan als programma’s vermeld in de ‘90%tekst’3 onder de Actielijn ‘Cleantech werkt’ en zijn tot stand gekomen in afstemming met
betrokken stakeholders. Genoemde bedragen zijn hieraan ontleend en worden kaderstellend
meegenomen in het vervolg; definitieve uitwerking van de programma’s en onderliggenmde
projecten volgt.

Matching en Mobiliteit
De regio streeft naar een efficiëntere en effectievere matching van vraag en aanbod in de
regio.
Dit leidt tot de volgende resultaten:
- Een versterkt leerwerkloket met regionaal scholingsfonds (in het bijzonder voor
branches zonder collectieve onderwijs- en opleidingsmogelijkheden), ten behoeve
van de instroom in techniek, ICT en andere tekortsectoren in de Cleantech Regio.
Hiermee kunnen circa 150 - 500 deelnemers per jaar hun arbeidsmarktpositie
verbeteren.
- Een gerealiseerd offline- en online platform waarbij de gezochte talenten, opdrachten
en bedrijven aan elkaar verbonden worden om de arbeidsmobiliteit in de Cleantech
Regio te vergroten. Dit draagt bij aan het effectiever matchen en het binden en
behouden van (jong) talent aan de Cleantech Regio.
- Een pilot “wijkgericht werken aan talentontwikkeling”, waarin iedere bewoner in de
betreffende wijk wordt benaderd aan de hand van een duurzaamheidsopgave en 20%
van hen wordt geholpen om hun economische zelfstandigheid te versterken door
scholing, werk of andere vormen van noodzakelijke ondersteuning die nodig zijn op
weg naar werk betaald werk. Dit doen we zodat uitstroom uit de bijstand wordt
bevorderd.
Plek voor Techniek
Hier gaat het om het creëren van een sterk netwerk van ‘hubs’ voor oriëntatie, voorlichting,
onderwijs en innovatie specifiek op gebied van techniek in combinatie met ICT; vanuit
individuele kracht, met schaal- en leervoordelen. De regio bouwt voort op de activiteiten van
Sterk Techniek Onderwijs, Techniekpact en W&T. Het netwerk van hubs speelt in op kennisen innovatievraagstukken vanuit het bedrijfsleven met focus op gebied van circulair bouwen,
duurzame installatietechniek, procestechnologie en hergebruik van elektrische apparaten. De
regio richt zich in deze Regio Deal in het bijzonder op het uitrusten van de hotspots met
proefopstellingen en het inrichten met technische apparatuur om samen te kunnen leren
werken, ondernemen en innoveren.

3

Dit leidt tot de volgende resultaten:
- Drie (vier inclusief Stadscampus) modern uitgeruste hotspots voor techniek die de relatie
met de betreffende bedrijven hebben versterkt zodat er een duurzame inbedding van de
kennisinfrastructuur voor ontdekken, ontwikkelen en innoveren in de techniek & ICT in de
Cleantech Regio ontstaat;
- Regionaal afgestemd activiteitenprogramma voor ontdekken, ontwikkelen en leren werken
met nieuwe technieken, zodat er meer instroom van leerlingen en zij-instromers is voor
technische profielen en beroepen;
- Innovaties in onderwijs en bedrijfsleven door implementeren nieuwe technieken;
- Een samen ontwikkelde pilot op basis van een gezamenlijk
kennisontwikkelingsprogramma. Deze pilot is een inspirerend voorbeeld voor andere
regio’s.
Rijke leerregio
Centraal staat het opleiden, bijscholen en omscholen in realistische leeromgevingen, waarin
nieuwe vaardigheden volop tot ontwikkeling kunnen komen. Er wordt voortgebouwd op de
gemaakte afspraken in kader van de City Deal ‘Kennis maken’ en er wordt aangesloten bij de
koers van de strategische onderwijsagenda’s voor MBO en HBO voor wat betreft hybride
leeromgevingen.
Dit leidt tot de volgende resultaten:
- Twee nieuwe fieldlabs voor de digitale transformatie en de groene energietransitie,
waarin hybride leren centraal staat zodat studenten, medewerkers en zij-instromers
hun kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen aan de hand van actuele
vraagstukken uit de beroepspraktijk.
- Twee aansluitende leergangen op maat zodat kennisoverdracht kan plaatsvinden in
een vorm die ook geschikt is voor o.a. parttime werkende zij-instromers en
avondonderwijs voor ondernemers.
- Een trainings- en incubatorprogramma voor het starten, versterken en opschalen van
bedrijven en het opdoen van ondernemerschapsvaardigheden. Dit leidt tot de start
van tien bedrijven.
Voor de Actielijn ‘Cleantech werkt’ worden binnen de Regiodeal voor bovenstaande
programma’s de volgende middelen gevraagd:
rijksbijdrage
Actielijn 1. Cleantech Werkt

€

2.615.000

Programma Plek voor techniek

€

1.225.000

Programma Rijke Leerregio
Programma Matching &
Mobiliteit

€

815.000

€

575.000

bijdrage Gelderland
€
1.662.500
€
600.000
€
400.000
€
662.500

bijdrage
Overijssel
€
300.000
€
210.000
€
€
90.000

-

gemeenten
€
3.145.000
€
840.000
€
1.500.000
€
805.000

onderwijs
€
1.095.000
€
340.000
€
755.000
€
-

bedrijfsleven
€

2.985.000

€

2.225.000

€

100.000

€

660.000

‘90%-versie’ Regio Deal ‘Duurzame Cleantech Regio met Veerkracht’
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5.4

•

Nieuwe initiatieven

In de week na de stakeholderconsultatie van 5 maart barstte de coronacrisis los. Al gauw
werd duidelijk dat deze veel impact zou hebben op de economie en daarmee op werkgevers,
werknemers en werkzoekenden. Mede op basis van informatie van de Provincies Gelderland
en Overijssel, mochten we de conclusie trekken dat voor deze regio in deze tijd met name het
thema ‘Mobiliteit & Matching’ van belang wordt.
Er zal in bepaalde bedrijven en sectoren werkgelegenheid verloren gaan, terwijl in andere de
krapte juist blijft of de werkgelegenheid zelfs toeneemt. Van werknemers en werkzoekenden
wordt de komende tijd een hoge mate van wendbaarheid verwacht—met een regionaal
programma ter ondersteuning hiervan kunnen we het verschil maken.
Bij de keuze voor nieuwe activiteiten- dus buiten de Regiodeal- kiezen we ervoor om selectief
te werk te gaan en vanwege de actualiteit en urgentie de focus vooralsnog volledig op deze
lijn te leggen. Dit leidt vooralsnog tot twee projecten, te weten ‘Samen werken aan
wendbaarheid’ en ‘100 Statushouders’
5.4.1 Samen werken aan wendbaarheid
Hoewel de precieze gevolgen van de corona-crisis voor de arbeidsmarkt zich nog niet laten
voorspellen, is al wel duidelijk dat de huidige situatie zal worden opgeschud: sommige
sectoren zullen krimpen terwijl in andere tekorten blijven of juist oplopen. Dit vraagt om
wendbaarheid.
Het doel van dit project is om de overstap naar een baan of sector met meer perspectief
efficiënter en succesvoller te laten verlopen. Daarbij raken verschillende betrokken spelers in
de regio beter op elkaar ingespeeld.
Uit onze inventarisaties kwamen ten aanzien van ‘Mobiliteit & Matching’ de volgende kansrijke
initiatieven en ideeën naar voren:

•

Het resultaat is dat we als maatschappelijke partners leren hoe we sámen
werknemers meer weerbaar maken op de arbeidsmarkt en 50-75 mensen concreet
helpen bij een overstap van een baan waar overschot is aan personeel naar een
baan waar een tekort is aan personeel
Op basis van de lessen van deze pilots (en drie pilots in Twente/De Achterhoek) is
het de ambitie om vanaf 2023 jaarlijks duizenden werknemers te begeleiden bij een
carrièreswitch in onze regio.

De inzet van partijen zal voornamelijk bestaan uit hun reguliere werkzaamheden (bijv
onderwijsontwikkeling door mbo- en hbo instellingen, begeleiding van medewerkers door
Leren en Werken enz). Na afronding van deze drie pilots heeft het consortium voldoende
leerervaringen opgedaan om de aanpak op eigen kracht op te schalen.
In samenhang met de activiteiten die binnen deze lijn in het kader van de RegioDeal worden
opgepakt (Regionaal scholingsfonds, Offline- en online platform, Pilot wijkgericht werken)
ontwikkelt de Cleantech Regio hiermee een sterk instrumentarium om mobiliteit te
ondersteunen.
Optioneel is een experiment rondom het dichten van het loongat dat kan ontstaan wanneer
iemand overstapt en tijdelijk veel minder inkomsten ontvangt (doordat deze nog geschoold
wordt en nog niet volwaardig aan de slag kan). Hiermee zorgen we voor een meer gelijke
kansen voor medewerkers die een carrièreswitch overwegen. Dit idee met financiële
consequenties kan verder uitgewerkt worden bij voldoende interesse.
Voor dit project wordt de volgende financiering gevraagd, waarbij zoals aangegeven wordt
uitgegaan van een eigen bijdrage ‘in kind’ van de initiatiefnemers op basis van hun reguliere
werkzaamheden:

Samen werken aan
wendbaarheid
Projectleider

•
•
•
•
•

Matching en Werkgeverservicepunt (FaktorWerk)
Artificial Intelligence bij matching (Aventus)
Verbindingscoach MKB (Gelders Vakmanschap)
Leren en werken (Gelders Vakmanschap)
FastSwitch (Saxion)

Data analyse
Onderwijs en begeleiding

Door deze initiatieven in samenhang met elkaar te brengen is er meer resultaat mogelijk.
Bovendien worden de kansen op financierbaarheid vergroot als er in samenhang (en
gezamenlijk) middelen worden aangevraagd. Om deze reden is de propositie ‘Samen werken
aan wendbaarheid’ door genoemde partijen ontwikkeld. Ten tijde van het opleveren van dit
Actieplan is hiervan een ‘80%-versie’ beschikbaar. De opstellers hiervan haken ook andere
partijen in de regio bij de uitwerking en uitvoering.
Het project is opgebouwd rondom drie pilots in drie respectievelijke sectoren (zorg, ICT,
techniek). Per pilot wordt het volgende opgeleverd:
• analyse van kansberoepen aan de hand van data. Dit is de basis voor verdiepende
gesprekken met organisaties met een wervings- of uitplaatsingsvraag
• werving per pilot van minimaal 17, maximaal 25 deelnemers voor flexibele
opleidingstrajecten, vormgegeven in samenspraak met werkgevers. In totaal aldus 51
tot 75 werkzoekenden. Desgewenst zijn deze trajecten hybride, dat wil zeggen
gecombineerd werken en leren
• afronding van een dergelijk opleidingstraject is voor de deelnemers een zichtbare
stap richting MBO of HBO niveau
• begeleiding van werkzoekenden en werkgevers bij de opleiding en overstap naar een
nieuwe sector
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bijdrage
Gelderland
€
210.000
€
170.000
€
40.000

bijdrage
Overijssel

gemeenten
€
-

initiatiefnemers
€
201.600

€
201.600

5.4.2 100 Statushouders
Statushouders vormen een groep van mensen is die “nieuw” zich op de arbeidsmarkt begeeft.
Veelal is het een groep met achterstand ten opzichte van de arbeidsmarkt en worden zij
gekwalificeerd als “verborgen” capaciteit omdat het toetsen of iemand voldoet aan de
gestelde criteria door diverse omstandigheden moeilijk is.
Het doel van dit project is om verborgen talent en capaciteit van statushouders aan te spreken
en hen hiermee een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt te geven. Tijdens de looptijd
van dit project wordt de methode die hiervoor wordt gebruikt (data-analyse) doorontwikkeld.
Met deze statushouders wordt een nieuwe bron van potentiele werknemers aangesproken.
Door op de vraag van zowel werkgevers als werkzoekenden een data analyse uit te voeren,
wordt een match gemaakt en werk gevonden dat bij je past. Daarbij wordt uitgegaan van een
verhaal in de eigen taal van de werkzoekende statushouder.
Het doel van dit project is om op basis van de vraag van zowel werkgever als een mens te
komen tot een match door het gebruik van data analyse, algoritmen en prognoses waardoor
er een bevredigend en duurzaam resultaat wordt bereikt.
Hiervoor wordt software gebruikt (ETIL). Naast het ‘matchen’ van 100 statushouders, staat
ook een ontwikkelvraag centraal: Hoe kunnen we daadwerkelijk data analyseren in je
16

moederstaal die leidt tot het vinden van het werk wat bij jou past ongeacht opleiding, kennis of
ervaring?
Aventus Entréeopleidingen draagt zorg voor begeleiding en eventueel opleiding van de
statushouders.

Ezk
€

100.000

ETIL

€

40.000

€

60.000

bijdrage Gelderland bijdrage Overijssel gemeenten

Aventus

-

€

-

€

500.000

Opleiden
Begeleiding

5.5

€
€

Werkorganisatie

De regio zit in een dynamische periode. Vanaf 1 juli 2020 wordt gewerkt met een drie lagen
organisatie met een bestuur, directeur en een werkorganisatie. De directeur krijgt de opdracht
voor het opstellen van een jaarplan per kalenderjaar, de board stelt het jaarplan vast en geeft
directeur mandaat tot uitvoering van het jaarplan en stelt budget vast voor deze uitvoering.
Directeur rapporteert over de voortgang aan bestuur.

Voor het project is €100.000 toegezegd door het Ministerie van Economische zaken en
klimaat. Verder wordt een bijdrage van €5k per statushouder gevraagd van de gemeenten
waar deze zijn ingeschreven. De opleider Aventus draagt €xk bij vanuit de reguliere taken.

100 Statushouders

6.

6.1 Proces

300.000

300.000

500.000

Doe Agenda Factor Werk

Zoals aangegeven vallen de activiteiten van de Doe Agenda strikt genomen buiten de scope
van de Strategische Board Cleantech en kennen deze een eigen governance. Met het oog op
de bijdrage aan de doelstellingen van de Agenda Cleantech Regio 2019-2023 (bijvoorbeeld
‘Passend werk voor iedereen’) en de samenhang met de andere elementen uit dit Actieplan,
is de Doe Agenda hier integraal opgenomen. De samenstelling van de Werk- en Stuurgroep is
zodanig dat deze samenhang bewaakt kon worden.
De Doe Agenda is medio 2019 gepubliceerd en streeft vijf hoofddoelen na. Voor een
uitwerking van deze doelen en te ondernemen activiteiten wordt verwezen naar Bijlage 2.

De werkorganisatie stelt per themalijn een thema-jaarplan op in samenwerking met de
thematafels. De thema plannen worden samengevoegd tot 1 jaarplan en vastgesteld door de
Board. De werkorganisatie benoemt per thema een thema-manager, een thema-secretaris en
een business developer die samen met de thematafel het concept themaplan ontwikkelen.
De werkorganisatie houdt voeling met bedrijven voor directe hulpvragen (1ste lijns, loket) en
kan bijdragen met kennis, netwerk, verbinden, development, faciliteren en arrangeren
cofinanciering (2de lijns), bij een speciale behoefte kan ook voorzien worden in
programmamanagement (3de lijns). In de werkorganisatie komen de innovatie funnel (1,2,3
lijn) en de thema’s bij elkaar. Hierdoor wordt opschaling en verbreding organisatorisch
verankerd.
De Board, directie en werkorganisatie staan in direct contact met triple helix doelgroepen,
WGR en provincies. Daarnaast kan de werkorganisatie opdracht geven tot ondersteunend
onderzoek per thema en organiseert de werkorganisatie thema evenementen ter
ondersteuning van het samenwerking binnen de regio en met andere regio’s.
Het bureau van de board zal de initiatieven en activiteiten ondersteunen binnen haar
regionale lobby en communicatie taak.

1. Werkgeversservicepunt: herkenbaar en toegankelijk voor alle betrokkenen
2. Matchen: inzicht in en overzicht over de gehele brede doelgroep zodat een
transparant bestand ontstaat
3. Werkplek: werkgevers bieden voor elke aangeboden werkfitte werkzoekende een
baan, leerwerkplek of basisbaan aan
4. Werkfit: bekwame, genotoveerde werknemers die in staat zijn om te werken
5. Scholing: als instrument voor werkfitte werknemers zodat duurzame inzet
gewaarborgd is.

Aangezien dit actieplan een voorloper is van de jaarplannen met een looptijd van 1 juli 202031 december 2021 zal eind Q3 2020 het plan geactualiseerd worden in een jaarplan 2021 en
volgende de beschreven procedure worden verankerd.

6.2 Budget
Het reguliere budget voor de ondersteuning wordt beschikbaar gemaakt door provincies en
board. Voor het faciliteren van Human Capital-initiatieven is het volgende budget 4
beschikbaar op jaarbasis:
• € 160.000 business innovatie development HC
• € 70.000 EURO programma ondersteuning HC
• € 60.000 EURO voor financiële ondersteuning HC- initiatieven (opdrachten)

-

4

17

Een zelfde budget is beschikbaar voor de andere twee thema's.
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7. Monitoring en rapportage
Dit actieplan heeft een looptijd tot december 2021. De opdracht is hiervoor gegeven vanuit de
Board. Halfjaarlijks zal de voortgang van de acties die zijn opgenomen in dit plan
gerapporteerd worden aan de board. De eerste rapportage vindt eind 2020 plaats, de tweede
halverwege 2021 en de laatste eind 2021. Tussentijds (ieder kwartaal) zal de voortgang
besproken worden tijdens de Thematafel Human Capital en bij Board-vergaderingen. De
themamanager is, via de secretaris van de Thematafel, verantwoordelijk voor de agendering
bij de tafel. Wat betreft de agendering bij de Board ligt de verantwoordelijkheid bij de
directeur.
In de rapportage zullen we ingaan op de in dit actieplan gestelde doelen en de daaraan
gekoppelde acties. Om goed te kunnen rapporteren is een duidelijke monitoring essentieel.
Het ontbreken van een gedeelde nulmeting en een (bij de regio passende) set aan indicatoren
voor human capital maakt het voor dit actieplan nog niet mogelijk om de impact van de acties
voor de regio te duiden.
De monitoring voor dit actieplan heeft betrekking op 3 aspecten:
●

●

Beoordelingskader:
○ Hierbij staat de (te ontwikkelen) beoordelingsmethodiek centraal waarmee
daadwerkelijk de impact van de human capital activiteiten in de regio kan
worden gemeten/ gemonitord.
Initiatieven:
○ Kwantitatief werken we aan de projecten zoals in dit plan gedefinieerd en
kunnen we de voortgang hierop duiden. Aangaande de projecten die we
ondersteunen (vanuit de diverse rollen) is de portfolio tool, die binnen de
Cleantech Regio wordt gebruikt, de basis. Alle projecten waar wij ons mee
bezig houden zijn terug te vinden in deze portfolio tool
○ Kwalitatief. Ieder project dat nieuw wordt toegevoegd aan de portfolio tool
gaan we schalen.

Bijlage 1: Samenstelling Stuur- en
Werkgroep Actieplan Human Capital
Werkgroep
De Werkgroep Actieplan Human Capital werd samengesteld uit deskundigen op het gebied
van Human Capital uit de verschillende geledingen van de ‘3 O’s’. De Werkgroep bestond uit
de volgende personen:
Naam
Mw. Loes Klanderman
Dhr. Gert-Jan Koele
Dhr. Siep Littooij
Dhr. Christian Lorist
Mw. Maaike Reijlink
Dhr. Erik van der Veen
Mw. Hanneke van de Weg
Dhr. Bas van der Veen (vz)

Organisatie
VNO-NCW Midden
Strategische Board Cleantech Regio/Aventus
Saxion
VNO-NCW Midden
Gemeente Apeldoorn
Lucrato/FactorWerk
Gemeente Deventer
Procesregisseur

De Werkgroep is tussen begin november en eind maart zes maal bijeen geweest, of
vergaderde via video-conferencing. Daarnaast is er in wisselende verbanden en samen met
stakeholders gewerkt aan de uitwerking van het Actieplan.

Stuurgroep
De Stuurgroep bestond uit beslissers uit verschillende geledingen van de ‘3O’s’ en was als
volgt samengesteld:
Naam
Mw. Pascal Hulsegge
Dhr. Ruud Kimenai
Mw. Marianne Lentz
Dhr. Wolbert Meijer
Dhr. Gerrie van Sunder
Dhr. Henk van Zwam
Dhr. Jos van Deursen (vz)

Dit geeft ons de mogelijkheid om toe te werken naar zo hoogwaardig mogelijk activiteiten en
te monitoren of hierin in de regio voortgang wordt geboekt.

Organisatie
JPR Advocaten/VNO-NCW Midden/FactorWerk
Kimenai Installatiebeheer
UWV/FactorWerk
Gemeente Heerde/WGR Stedendriehoek
Lucrato/FactorWerk
Carinova
Aventus/Strategische Board Cleantech Regio

De Stuurgroep vergaderde tussen medio november en medio juni zes keer om de
opbrengsten van de Werkgroep en de koers te bespreken.
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Bijlage 2: Doe Agenda Factor Werk
In juli 2019 heeft Factor Werk de Doe Agenda vastgesteld. Onderstaand is rechtstreeks
hieruit overgenomen en geeft een beeld van de ondernemen acties. Voor meer informatie
wordt verwezen naar https://factorwerk.org.
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