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1. Inleiding 
 
Na de voorwaardelijke toekenning van de NGF aanvraag Opschaling van publiek-private 
samenwerking en een verzoek tot aanscherping op onderdelen betreft dit voorstel hiervan de 
uitwerking.  
 
Het voorstel Opschaling van publiek-private samenwerking bevat een aanpak voor opschaling van 50 
publiek-private samenwerkingen (pps-en) in het beroepsonderwijs. Pps-en in het beroepsonderwijs 
kunnen ervoor zorgen dat de snel veranderende vraag vanuit het bedrijfsleven en de transities 
worden geïntegreerd in het onderwijs en er combinaties ontstaan van leren, werken en innoveren. In 
dit aangepaste plan gaan we uit van de opschaling van 15 pps-en met daarbij een begroting en 
doelstellingen die hier recht aan doen. Het doel van het plan is om een deel van de kloof te dichten 
tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. En het geven van een impuls aan de toepassing 
van innovaties in de praktijk, leven lang ontwikkelen en het productiviteitsniveau van (midden- en 
klein) bedrijven.  
 
De afgelopen 10 jaar zijn ruim 400 pps-en ontstaan met 12.000 partner bedrijven, 8.000 docenten en 
124.000 studenten die de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt aantoonbaar 
verbeteren. Door systeem- en transformatiefalen blijft de benodigde schaalgrootte echter uit en is 
impact nog te bescheiden.  
 
In de voorgestelde aanpak bouwen we voort op dit beschikbare fundament en nemen we in vijf 
stappen de factoren die dit falen veroorzaken weg. We nemen (1) de meest cruciale 
maatschappelijke uitdagingen en groeisectoren als uitgangspunt, selecteren (2) daarbij 15 
ecosysteem pps-en (zie laatste alinea voor definitie) met een track-record die opgeschaald kunnen 
worden en waarmee (3) KPI’s worden afgesproken. We faciliteren daarbij (4) lerende governance en 
stage-gate financiering, en (5) landelijke monitoring en bijsturing.  
 
Bijgestelde theory of change  
De kern van onze oplossing is om succesvolle pps-en gericht te ondersteunen bij de opschaling. Het 
grote voordeel is dat het hier gaat om consortia van pps’en die al een trackrecord hebben 
opgebouwd. Het fundament waarop gebouwd zal worden, is beschikbaar, waardoor de 
doelstellingen realistisch zijn. De extra overheidsmiddelen zijn van tijdelijke aard: wanneer 
ecosysteem pps-en eenmaal voldoende schaalgrootte hebben, kunnen zij zonder extra middelen 
doorgroeien en verduurzamen (net zoals dat het geval is geweest voor de verduurzaamde pps-en die 
de basis vormen voor de 15 ecosysteem pps-en).  
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In dit aangepaste voorstel is voor acht jaar een totale investering van € 506 miljoen nodig, waarvan 
€210 miljoen nodig uit het NGF. Dit leidt tot een structureel effect van €1,5 miljard. 
 
In 2021 zijn op enig moment 12.000 bedrijven betrokken bij publiek-private samenwerkingen. Dit 
voorstel moet ertoe leiden dat additioneel 10.000 unieke bedrijven (voornamelijk mkb’ers) worden 
betrokken bij de 15 pps-en waarop dit voorstel zich richt. In 2030 zullen ten opzichte van 2021 netto 
8.500 meer bedrijven participeren en/of worden bediend met scholings- en innovatievraagstukken.1  
 
Definitie ecosysteem pps 
Als werktitel voor de op te schalen pps-en gebruiken we de term 'ecosysteem pps'. Wanneer we 
spreken over een ecosysteem pps dan hanteren we de volgende definitie: 
 
Ecosysteem pps: 
“Een ecosysteem pps is een consortium van succesvolle en verduurzaamde pps-en aangevuld met 
nieuwe partners uit onderwijs, bedrijfsleven en overheden en andere relevante maatschappelijke 
stakeholders die samenwerken in de keten om coherente en geïntegreerde oplossingen voor (onder 
meer) mkb rond een grote (regionale) maatschappelijke uitdaging.  
 
  

 
1 Dit is meer dan de doelstelling in het oorspronkelijk plan. Deze doelstelling is naar boven bijgesteld, gezien de 
ambities die de nu geïdentificeerde ecosysteem pps-en in oprichting aangeven te willen aangaan. Omdat 
bedrijven meerjarig (bv als partner) of eenmalig (bv. als klant) kunnen participeren en bedrijven de 
samenwerking ook kunnen staken, spreken we over een bruto (10.000) en netto (8.500) streefwaarde.  
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2. Hoe wordt tot een selectie van vijftien concrete ecosysteem pps-en 
gekomen met oog op een zo groot mogelijke maatschappelijke impact 
en een spreiding over regio’s en thema’s?     

 
Het realiseren van klimaatdoelstellingen vereist forse én tijdige investeringen in het energiesysteem 
waaronder infrastructuur, bedrijven en woningen. Tegelijk zitten we midden in een digitale transitie 
waarbij allerlei activiteiten en processen in onze economie en maatschappij veranderen.  De roep om 
versnelling van de klimaat- en digitale transitie vraagt om een actieve rol van het beroepsonderwijs 
en arbeidsmarkt.  
 
Gezien deze maatschappelijke urgentie dienen de geselecteerde ecosysteem pps-en een 
uitdrukkelijke link te hebben met de klimaat- en energietransitie en digitale transitie. Niet alleen om 
onze samenleving duurzamer en schoner te kunnen maken, maar ook voor het verzekeren van onze 
toekomstige concurrentiekracht en het duurzame verdienvermogen van Nederland. Daarnaast zijn 
de ecosysteem pps-en gezien de scope en opdracht multisectoraal (verbinding tussen verschillende 
sectoren), multidisciplinair (verbinding tussen verschillende disciplines) en multilevel (verbinding 
tussen onderwijsniveaus, in elk geval mbo én hbo) georiënteerd én georganiseerd. 
 
2.1 Proces van richten en mobiliseren, ondersteunen en selecteren: 
Om te komen tot een selectie van de 15 meest kansrijke ecosysteem pps-en voor opschaling sluiten 
we aan op de energie en de middelen die al in de regio aanwezig zijn. Dit proces is inmiddels 
grotendeels doorlopen. Het proces is bottom up ingestoken en erop gericht om de juiste krachten in 
de regio te mobiliseren en te richten op de maatschappelijke uitdagingen en groeisectoren 
(daarbinnen) die voor de regio er het meest toe doen. 
 
Stap 1: Wat zijn de meest cruciale maatschappelijke uitdagingen en groeisectoren verspreid 
over Nederland? 
 
De keuze hiervoor werd gestuurd op het niveau van provincies: provincies komen met een gedragen 
voorstel voor de twee of drie belangrijkste thema’s/ transities in hun regio2. Katapult organiseert 
hiertoe een dialoog met de provincies gezamenlijk en individueel waarbij wordt aangesloten op de 
speerpunten van provinciaal/ regionaal beleid en gebruik wordt gemaakt van landelijk3 en regionaal 
(op het niveau van arbeidsmarktregio’s) beschikbare informatie over tekort- en overschotberoepen 
en -sectoren. De basis voor de selectie van uitdagingen en sectoren is drieledig: 
1. Regionale krapte op de arbeidsmarkt  

Welke sectoren ervaren in een provincie bovengemiddeld veel krapte, en hoe belangrijk is deze 
sector binnen de provincie en binnen Nederland?  

2. Potentiële bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen en verdienvermogen  
In welke mate dragen de sectoren bij aan maatschappelijke uitdagingen en wat is, kijkend naar 
productiviteit (van de bedrijven in deze sector in de provincie) het verdienvermogen van 
Nederland?  

3. Aansluiting provinciaal en/of regionaal beleid  
Het ligt in de rede dat uitdagingen en sectoren die onder punt 1 en 2 naar voren komen al zijn 
genoemd als prioritaire thema’s in provinciaal/ regionaal (arbeidsmarkt)beleid.  

 

 
2 In de meeste gevallen zijn deze thema’s /transities geselecteerd in de door de provincie geïnitieerde 
economic boards / triple-helix boards, en op basis van bestaande agenda’s. 
3 Zie bijv. analyse Birch van regionale arbeidsmarkt in relatie tot de  beleidsfocus provincies, opgenomen in 
oorspronkelijke NGF aanvraag 
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Dit heeft het volgende overzicht van regionale prioriteiten opgeleverd: 

 
  
Stap 2: Mobiliseren stakeholders en voorsorteren van kansrijke publiek-private 
samenwerkingsverbanden  
 
De selectie van 15 ecosysteem pps-en is een iteratief proces: het programmateam, bestaande uit 
experts vanuit Katapult4, heeft op basis van een actueel beeld5 van kansrijke en relevante pps-en en 
regionale prioriteiten vanuit de provincies actief pps-en benaderd om ervoor te zorgen dat de meest 
kansrijke consortia zich aanmelden. Daarnaast hebben pps-en ook proactief hun interesse 
aangegeven bij het programmateam. Het proces is dus zo ingericht dat er landelijk en regionaal is 
samengewerkt om de meest kansrijke consortia te identificeren en voor te sorteren. Hierbij gaat het 
er om dat krachtenbundeling wordt gezocht van twee of meer partijen in één consortium om te 
voldoen aan de criteria: het gaat niet om opschaling van één pps maar om opschaling door en van het 
ecosysteem, in elk geval bestaande uit mbo, hbo, bedrijven en regionale overheden. 
 
Gestuurd wordt op relevantie waarbij het allereerst gaat om ecosysteem pps-en die qua thematiek 
aansluiten op de uitdagingen en sectoren in stap 1. Daarbij hebben de ecosysteem pps-en een sterk 
trackrecord (duurzaam) en een substantieel bereik (impact) én hebben de potentie om op te schalen 
(groeipotentieel). De basis voor selectie van kansrijke pps-en is hiermee drieledig: 

 
4 Katapult is een netwerk van meer dan 450 publiek-private samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en 
bedrijfsleven en groeit continu. Doelstelling is om de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en 
maatschappij te verbeteren. Het voorstel wordt ingediend door het ministerie van Economische Zaken. 
Inhoudelijke uitwerking vindt plaats in nauwe samenwerking met Katapult 
5 Katapult heeft op basis van periodieke impactmetingen (de laatste in 2021) een accuraat beeld van de 
inhoudelijke focus en het ontwikkelpotentieel van pps-en. 
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1. Bijdrage aan relevante (regionale) maatschappelijke uitdagingen en (groei)sectoren  
Het ontwikkelen van ecosysteem pps-en is logischer en kansrijker in sectoren en provincies 
wanneer hun domein/sector in lijn is met de provinciale opgaven; wanneer die laatste een 
afspiegeling zijn van de maatschappelijke uitdagingen die voor de regio ertoe doen. 

2. Bereik onder bedrijven en studenten (basis voor doorontwikkeling) 
De ecosysteem pps-en hebben een sterk trackrecord van effectieve en duurzame 
samenwerking en van substantieel bereik van studenten en bedrijven. Essentiële punten 
hierbij zijn het partnernetwerk, de mate van bestaande publieke en private financiering, en 
bewezen trackrecord (relevante programmering, bereik studenten en mkb). De basis dient 
substantieel en robuust te zijn. 

3. Marktpotentieel 
Het trackrecord is een indicator voor ontwikkelpotentieel. Maar of opschaling van een 
ecosysteem pps kansrijk of interessant is, hangt ook af van 1. de verzadigingsgraad van de 
arbeidsmarkt6 en 2. het aanwezige groeipotentieel: hoe groot is het huidige marktaandeel in 
verhouding tot het totale marktpotentieel; hoeveel meer studenten en bedrijven kunnen 
worden bereikt? 

 
Door middel van bovenstaand proces zijn inmiddels 19 kansrijke consortia geïdentificeerd, een korte 
impressie van deze consortia is opgenomen in hoofdstuk 7. Deze zullen naar verwachting begin 2023 
een subsidieaanvraag indienen. Dit biedt ons de mogelijkheid om in vroegtijdig stadium te kunnen 
ondersteunen.  
 
Stap 3: Kennissessies tbv consortiumvorming en planontwikkeling (fase 1 kennisprogramma) 
 
Deze stap is gericht op het ontwikkelen en delen van kennis met potentiële ecosysteem pps-en 
gedurende consortiumvorming en planontwikkeling. Daarnaast zal in kaart gebracht worden op 
welke punten de bestaande impactmeting en de peer review systematiek aangepast/uitgebreid 
dienen te worden om de ecosysteem pps-en te kunnen monitoren in de komende jaren. Deze eerste 
fase van het kennisprogramma beslaat de periode september – december 2022.  
 
Fase 1 van het kennisprogramma bestaat uit het aanbieden van meerdere bijeenkomsten aan de 
voorgesorteerde ecosysteem pps-en, waarin de consortiumpartners zullen worden bijgepraat over 
relevante ontwikkelingen omtrent de regeling. Ook gaan zij onder begeleiding van experts vanuit 
Katapult aan de slag gaan met de contouren van hun visie, strategie en aanpak. Tevens kunnen de 
voorgesorteerde ecosysteem pps-en gebruikmaken van de verschillende modellen en tools die in het 
Katapultnetwerk zijn ontwikkeld (bv. ambitiecanvas/ businessmodelcanvas/ klantreiscanvas; 
bouwblokkenmodel, etc.).  
 
De precieze ondersteuningsbehoeften zullen in een eerste peiling met de initiatiefnemers worden 
geïnventariseerd. Op basis van uitgebreide ervaring met regelingen7 in dit domein en kennis over wat 
er nodig is voor goede consortium- en planvorming is niettemin al een inhoudelijke programmering 
te maken. Het gaat dan om onderwerpen als a) inhoudelijke scope: wat wil je als consortium 
oplossen?; b) ketens en ecosystemen: wat is het minimal viable ecosysteem?; c) doelen, KPI’s en 
monitoring: welke impact wil het consortium realiseren en hoe wordt grip gehouden op de 
ontwikkeling?; d) activiteiten (bouwblokken): wat is nodig om de groeiambities te realiseren en 
impact te maken?; e) businessmodellen: welke businessmodellen zullen worden gebruikt?; f)  
governance: hoe wordt de orkestratiefunctie ingevuld?; g) verduurzaming: hoe wordt de 

 
6 Zie wederom analyse Birch van regionaal arbeidsmarktpotentieel, onderdeel van oorspronkelijke aanvraag 
7 Voorbeelden van pps-regelingen zijn: regional investeringsfonds mbo (startup en scale-up regelingen), 
Centres of Expertise (CoE), European Centers of Vocational Excellende (CovE), Fieldlabs Smart Industry, 
Technohubs, Digitale werkplaatsen MKB, SLIM 
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verduurzaming na 6 jaar gerealiseerd?; h) begroting: Aan welke activiteiten worden de middelen 
besteed?  
 
Vooruitlopend op de definitieve toekenning van de NGF gelden is alvast nagedacht over de 
vormgeving van een subsidiemodule/regeling en zal op 8 september een (eerste) informatiesessie 
worden georganiseerd die als kick-off zal dienen van deze eerste fase van het kennisprogramma en 
voor de uitwerking van de subsidiemodule/regeling. 
 
Gedurende de tweede helft van 2022 zal ook in kaart gebracht worden welke aanpassingen nodig zijn 
met betrekking tot het peer review framework8 om recht te doen aan de vraagstukken van een 
ecosysteem pps. Tevens zal worden onderzocht welke tool het meest geschikt is om de bestaande 
methodiek rond de impactmeting9 van Katapult door te ontwikkelen van een meting gericht op 
output naar een meting gericht op outcome. Hiervoor gaan we werken met 0- en 1-metingen gericht 
op de impact van participatie op mkb'ers.  
 
Planning fase 1 kennisprogramma: 

- Donderdag 8 september 2022 van 10:00 tot 11:30: startbijeenkomst kennisprogramma (fase 
1: consortiumvorming en planontwikkeling)  
Deze bijeenkomst vormt het startpunt van een kennisprogramma (september- december) 
gericht op het ontwikkelen van een pps op ecosysteemniveau. Voor deze startbijeenkomst 
wordt een representatieve vertegenwoordiging van de 19 consortia uitgenodigd om bijgepraat 
te worden over de regeling (in ontwikkeling) en het kennisprogramma (proces en inhoud).  

 
- Donderdag 6 oktober 2022 van 10:00 tot 15:00: werk- en verdiepingssessie  

Voor deze sessie wordt een degelijke vertegenwoordiging van consortiumpartners (bedrijven, 
onderwijs-/kennisinstellingen) uitgenodigd om samen met experts van Katapult op specifieke 
thema’s praktisch en verdiepend aan de slag gegaan. Deze sessie wordt ingeleid door 
inspirerende sprekers. Mogelijke thema’s zijn eerder al genoemd en betreffen o.a.  de 
inhoudelijke scope, ketens en ecosystemen, doelformulering en monitoring,  businessmodellen, 
governance en financiering. Doel en opbrengst van deze bijeenkomst is o.a. om ‘how to’s’ te 
verzamelen (in de vorm van een handleiding) en te verspreiden.  

 
- Donderdag 3 november 10 tot 11.30: Informatiebijeenkomst 

Doel van deze bijeenkomst is primair om de consortia bij te praten over de laatste stand van 
zaken, zoals de opzet en inhoud van de beoogde subsidiemodule/regeling (dan vermoedelijk 
nog niet definitief). Ook zal dan de aanpak omtrent de impactmeting (voor het eerst begin 2023 
uit te voeren) nader worden toegelicht. Ook zal tijd ingeruimd worden om vragen omtrent de 
uitwerking van de plannen te beantwoorden. Voor deze bijeenkomst zal een selecte 
vertegenwoordiging van de consortia worden uitgenodigd. 

 
- Donderdag 1 december van 10:00 tot 12:00 Verdiepingssessie    

Deze sessie staat in het teken van een volgende verdiepingsslag van de plannen op de eerder 
genoemde (en mogelijk aanvullende) thema’s. Deze bijeenkomst is een informatiesessie waarin 
de consortia terecht kunnen met vragen over hun plannen en de beoogde regeling.  

 
 
 
 

 
8 https://www.wijzijnkatapult.nl/tools/peer-review/ 
9 https://www.wijzijnkatapult.nl/impactmeting/  

https://www.wijzijnkatapult.nl/tools/peer-review/
https://www.wijzijnkatapult.nl/impactmeting/
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Stap 4: Selectie en beoordeling opschalingsplannen ecosysteem pps-en 
  
Voor het financieren van de opschalingsactiviteiten wordt een subsidieregeling door EZK opgesteld 
en uitgevoerd door RVO. Zoals aangegeven in de inleiding zullen de NGF middelen worden ingezet 
voor het opstarten en versnellen van activiteiten die anders niet opgepakt kunnen/zullen worden en 
die alleen gerealiseerd kunnen worden doordat er sprake is van krachtenbundeling van de pps-en. Er 
is loopvermogen nodig voor bijvoorbeeld vraagarticulatie bij mkb die de partners niet vooruit kunnen 
(of willen) financieren. De verwachting is dat de regeling begin 2023 open kan gaan voor het indienen 
van aanvragen. Samenwerkingsverbanden bestaande uit onderwijs- en kennisinstellingen kunnen 
een aanvraag voor subsidie indienen. De voorselectie van Katapult vormt de basis voor de 
inhoudelijke uitwerking van de subsidieregeling10. Hiermee wordt de kwaliteit van de aanvragen 
gewaarborgd. Voor 1 september 2023 zal duidelijk zijn welke 15 aanvragen voor subsidie in 
aanmerking komen (er is een subsidiebudget voor maximaal 15 aanvragen).  
 
De aanvragen worden in twee stappen beoordeeld: 
1. De aanvragen worden in eerste instantie beoordeeld op grond van de ingangsvoorwaarden, 

zogenoemde drempels, zoals bijvoorbeeld: 
- Voldoen aan de definitie van een ‘ecosysteem pps’ 

Bestaat het samenwerkingsverband uit meerdere succesvolle pps-en die samen de 
waardeketen afdekken en vindt er multisectorale, multidisciplinaire en multilevel 
samenwerking plaats, waardoor opschaling mogelijk is.  

- De pps wordt regionaal gesteund 
De activiteiten dienen in lijn te zijn met het regionaal beleid, de geformuleerde regionale 
prioriteiten en financieringsstromen. Dat betekent dat regionale stakeholders (zoals 
provincie, gemeenten) de ecosysteem pps kunnen/zullen benutten voor de uitvoering van 
eigen beleid en dat afstemming en/of verbinding wordt gezocht met andere in de regio 
geldende agenda’s en programma’s. 

2. Als voldaan is aan de ingangsvoorwaarden, kan de aanvraag inhoudelijk worden beoordeeld. 
Aanvragen die in voldoende mate scoren op de beoordelingscriteria zullen worden gerangschikt. 
Gedacht wordt aan de volgende rangschikkingscriteria:  
• samenwerking publiek-privaat 
• huidig bereik studenten en MKB 
• partnernetwerk 
• bewezen track record 
• bijdrage maatschappelijke vraagstukken en groeivermogen  
• regionale steun 

 
  

 
10 Er bestaat de mogelijkheid dat zich ook nog een aantal niet geidentificeerde voorstellen een subsidievraag 
zullen indienen, 
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3. Voorbeeldbegrotingen van kansrijke ecosysteem pps-en  
 
Pps-en verschillen in inhoudelijke scope en focus, netwerksamenstelling en benodigde investeringen 
om hun ambities te realiseren. Voor een deel hangt deze diversiteit samen met kenmerken van de 
sector waarin een pps opereert en het trackrecord. In samenwerking met drie pps consortia, 
werkzaam in verschillende sectoren en regio’s, is een conceptbegroting voor een ecosysteem pps 
opgesteld11. Het betreft de volgende voorbeelden:  
  
1. Techniek breed. Voor dit archetype staat Smart Campus Drechtsteden (SCALE) model.  
2. Fysieke campus met hubs. Voor dit archetype staat Green Chemistry Limburg model.  
3. Provincie overstijgend – zorg en digitalisering. Voor dit archetype staat Health Noord-Nederland 

model.  
  

Uit de eerste uitvraag12 vallen met name de voorbeeldtypen 2 en 3 op, die waren naar aard en 
omvang in de oorspronkelijke aanvraag nog niet zo voorzien. Voorbeeldtypen 2 en 3 zijn 
omvangrijkere consortia met een grotere schaalgrootte zowel geografische als inhoudelijke scope als 
massa en met een grotere investeringsagenda. We schatten op basis van de eerste indrukken in dat 
het merendeel van de consortia (75%) voorbeeldtype 1 zullen volgen en een kwart (25%) zal gaan om 
voorbeeldtypen 2 en 3.   
  
Toelichting op de 3 voorbeeldbegrotingen 
  
De begrotingen zijn indicatief 
De begrotingen van de genoemde voorbeeldtypen zijn te beschouwen als archetype ecosysteem 
begrotingen en zijn daarmee indicatief. Per begroting is 2022 als startjaar genomen en is gebaseerd 
op de huidige opgetelde begroting van de partners die aangegeven hebben potentieel te willen 
aansluiten bij de betreffende ecosysteem pps.  De komende periode zal duidelijk worden welke 
partners uiteindelijk een gezamenlijk voorstel zullen indienen (er kunnen dus nog partners bij komen 
of afvallen). Voor het inschatten van de baten en kosten is een grove top-down benadering 
toegepast. Bij de begrotingen is met kosten gewerkt (verdeeld over kalenderjaren) die qua verdeling 
over de jaren kunnen afwijken van de cashflow overzichten (uitgekeerd per september van een 
kalenderjaar). 
 
De samenstelling van de archetype ecosysteem pps-en:  
Vertrekpunt zijn stabiele en duurzame pps-ecosystemen die bewezen succesvol zijn in wat ze doen, 
maar daarmee nog maar een deel van hun potentie, en een deel van de maatschappelijke opgaven, 
bereiken. In het oorspronkelijke plan is gewerkt met een conservatieve schatting van het aantal 
huidige en mogelijke partnerrelaties binnen één ecosysteem. 
  
Selectie en focus zorgt voor grotere consortiumvorming: 
Het terug schalen van het beschikbare opschalingsbudget (met ruimte voor 15 i.p.v. 50 pps-en) en 
een scherpere focus in thematische prioriteiten (klimaat- en digitale transitie) heeft ertoe geleid dat 
grotere clusters (zullen) worden gevormd, met grotere krachtenbundeling en beoogde synergie-
effecten tot gevolg. Dit blijkt uit de eerste uitvraag (zie hoofdstuk 1) en is ook terug te zien in de 
onderstaande archetype ecosysteem pps-en. Green Chemistry Zuid Limburg en Health Noord 
Nederland zijn voorbeelden van grote consortia van pps-en. SCALE is een archetype van een kleiner 
regionaal ecosysteem. 

 
11 Deze drie conceptbegroting zijn gebaseerd op begrotingen van ecosysteem pps-en die onderdeel zijn van de 
voorselectie 
12 Zie hoofdstuk 7 
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Een relatief kleine cash impuls lokt een veelvoud aan partnerinvesteringen uit:  
Het grootste knelpunt in het maken van een schaalsprong is de cash financiering die hiervoor nodig 
is. Pps-en zijn namelijk in het algemeen voor 2/3 in-kind gefinancierd omdat bedrijven, met name 
mkb, vooral in-kind bijdragen. De NGF middelen zullen ingezet worden voor het opstarten en 
versnellen van activiteiten die anders niet opgepakt kunnen/zullen worden en die alleen gerealiseerd 
kunnen worden doordat er sprake is van krachtenbundeling van de pps-en. Er is loopvermogen nodig 
voor bijvoorbeeld vraagarticulatie bij mkb die de partners niet vooruit kunnen (of willen) financieren. 
De ervaring met eerdere regelingen voor pps-ontwikkeling leert dat een relatief beperkte cash impuls 
een grote (vooral in kind) cofinanciering uitlokt (zie de totaalbegroting: 42% NGF middelen wordt 
gematched door 58% publieke en private cofinanciering).  
  
Een macrodoelmatige aanwending van NGF middelen: 
Er is expliciet gekeken naar activiteiten die nieuw en additioneel zijn en niet door andere regionale 
regelingen worden afgedekt, zoals een Regio Deal, maar daar mogelijk wel complementair aan 
kunnen zijn. SCALE is hiervan een voorbeeld: vanuit de Regio Deal worden business developers 
gefinancierd die bedrijven helpen om innovaties te versnellen/op te schalen. SCALE zoekt hiermee de 
verbinding om deze innovaties ook toepasbaar te maken voor het mkb. Door de regionale 
(provincies) en landelijke (EZK) coördinatie wordt gewaarborgd dat de NGF-middelen doelmatig 
worden ingezet. Concreet heeft de coördinatie geresulteerd in een selectie van pps-en op provinciaal 
niveau waarbij is aangesloten op provinciaal en/of regionaal beleid. Tevens is de afgifte van een 
adhesieverklaring van regionale overheden onderdeel van de selectiecriteria.  
  
Bouwen aan duurzame ecosysteem pps-en: 
De NGF gelden worden gedurende de investeringsperiode gebruikt om een duurzaam businessmodel 
te ontwikkelen die de ecosysteem pps in staat stelt om het netwerk en de activiteiten op termijn 
(zonder NGF middelen) ten minste te continueren. De activiteiten die onder impuls van de NGF 
middelen worden opgestart zullen o.a. moeten leiden tot structureel meer inkomsten uit leven lang 
ontwikkelen en uit onderzoeks- en innovatieprojecten (derde geldstroom). De hiermee te realiseren 
‘baten’ zijn in praktijk veel hoger zijn dan in de begrotingen kan worden opgenomen. De 
investeringen in activiteiten voor non-formeel leren (in actielijn 3 innovatie van de beroepspraktijk) 
komen alleen aan de kostenkant tot uitdrukking en zullen leiden tot leereffecten die alleen in termen 
van maatschappelijke impact zijn uit te drukken (en niet in baten op de begroting). Het effect van 
non-formeel leren is terug te zien in de KPI’s: forse toename van het aantal bedrijven en betrokken 
medewerkers. Een aantal bedrijven zal ook bereid zijn om structureel te investeren in de ecosysteem 
pps (bijdragen partners). Zoals hierboven aangegeven leidt de cash impuls vanuit het NGF tot 1,5 x 
zoveel (cash en in-kind) cofinanciering vanuit de bedrijven. De verwachting is dat na 6 jaar de 
ecosysteem pps-en in staat zijn om voldoende baten en cofinanciering te generen om hun kosten te 
dekken, doordat meer bedrijven en studenten betrokken zullen zijn en de basis voor financiering 
(cofinanciering en betaalde diensten) zal zijn verbreed.  
  
Investeren in vijf actielijnen: 
Door krachten te bundelen en met gerichte investeringen kunnen nieuwe (betere) proposities 
worden ontwikkeld voor (meer) mkb en (meer) leven lang ontwikkelen. Dit vraagt om een 
multisectorale, multilevel en multidisciplinaire aanpak. Hoewel de verschillende ecosysteem pps-en 
hun eigen keuzes maken waarin te investeren die passen bij de kenmerken van hun ecosysteem en 
ontwikkelbehoeften, ligt het zwaartepunt van die investeringen op dezelfde acties.  De begrotingen 
zijn uitgewerkt aan de hand van de vijf actielijnen uit het oorspronkelijke plan, te weten:   

1. Versterken ketens en ecosystemen: door sterkere ketens en ecosystemen kan efficiënter en 
effectiever ingespeeld worden op de radicale innovaties die nodig zijn om de maatschappelijke 
uitdagingen aan te pakken. Hierdoor wordt de innovatiekracht van de (toekomstige) partners 
van de pps-en vergroot. Maatschappelijke problemen vragen om een multisectorale, multilevel 
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en multidisciplinaire aanpak. Opschaling vraagt dan ook om het aansluiten van nieuwe partners 
en stakeholders, zoals andere bedrijven, andere (ook private) opleidingen en 
onderwijsinstellingen en lokale en/of regionale overheden. Vooral het aansluiten van het mkb 
is een belangrijk speerpunt bij het opschalen. Opschalen vereist ook het vergroten van het 
draagvlak en deelname van mensen bij de partners. 

2. Talentontwikkeling: het hoofddoel is meer menselijk kapitaal. Het gaat hier niet alleen om 
aankomende werknemers (via bijv. bevordering van in-, door- en uitstroom van de 
opleidingen), maar ook om het vergroten van de vaardigheden en competenties van huidige 
werknemers. Voor beide doelgroepen geldt het belang van een beter perspectief op de 
arbeidsmarkt. Daarnaast helpen pps-en bij het effectief inzetten van studenten al gedurende 
hun studie. Om dit mogelijk te maken zijn nieuwe curricula en opleidingen nodig, waarbij het 
niet alleen gaat om de inhoud maar ook om de vorm van het onderwijs (meer flexibiliteit). 
Daarnaast is docentprofessionalisering en het aanpakken van het lerarentekort door onder 
meer gastdocenten en hybride docenten (deels werkzaam in het onderwijs en deels werkzaam 
in het beroepenveld) een belangrijk aandachtspunt. De pps-en kijken in de praktijk naar de hele 
onderwijskolom, inclusief primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Investeringen in 
doorlopende leerlijnen valt ook binnen deze actielijn. 

3. Innovatie van de beroepspraktijk (incl. non-formeel leren): een belangrijk onderdeel van 
samenwerken in pps-verband is dat leren, werken, onderzoeken en innoveren samen komen 
rondom complexe maatschappelijke opgaven. Het mkb krijgt hierbinnen een grotere rol bij het 
oplossen van de maatschappelijke uitdagingen en hun medewerkers leren van en rond 
concrete praktijkvragen. In deze verbanden (bv. learning communities, communities of practice 
etc.) dienen projecten hierdoor niet alleen het onderwijs (praktijkgerichte ervaringen voor 
studenten), maar ze dragen (juist) ook bij aan de innovatiekracht van bedrijven en het 
nonformeel leren van de medewerkers. Projecten worden onderdeel van programmalijnen en 
bouwen daardoor op elkaar voort. Deze aanpak is complementair aan bv. de activiteiten van de 
LLO Katalysator. 

4. Leven lang ontwikkelen (formeel leren): met een impuls voor leven lang ontwikkelen van 
medewerkers wordt zowel ingezet op non-formeel leren (zie hierboven) als op formeel leren. 
Dit draagt niet alleen bij aan het dichten van de skill gaps, maar ook aan de welvaart van de 
medewerkers. Hier vallen bijvoorbeeld ook programma's onder om mensen te behouden voor 
cruciale sectoren en zij-instroomprogramma's omdat de uitstroom vanuit reguliere opleidingen 
ontoereikend blijkt. 

5. Contextrijke infrastructuur: opschalen houdt in het updaten en inrichten van een nieuwe 
contextrijke praktijkomgeving die idealiter multifunctioneel inzetbaar is voor voorlichting en 
werving, onderwijsgeven, onderzoek & innovatie en leven lang ontwikkelen activiteiten. Het 
gaat niet alleen om de fysieke infrastructuur, maar vooral ook om de expertise en 
uitvoeringscapaciteit die nodig is om die infrastructuur productief in te zetten. Waar mogelijk 
worden reeds bestaande, verwante netwerken (bijvoorbeeld structuren rondom verschillende 
onderwijsniveaus) aan elkaar verbonden. Dit komt zowel de kwaliteit van het onderwijs 
(regulier en llo) ten goede, als het onderzoek en de innovatiekracht van bedrijven. Deze 
omgevingen bevorderen namelijk het leren, werken, innoveren en onderzoeken in learning 
communities. Ook bevorderen ze de verbinding van de silo’s onderzoek & innovatie met 
onderwijs & leren en werken & leren om kennisoverdracht te versnellen. 
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Drie voorbeeldbegrotingen van archetypen ecosysteem pps-en 
  

1. Smart Campus Drechtsteden (SCALE)  
Vergelijkbaar met 75% van het type ecosysteem pps-en dat opgeschaald gaat worden. 
  
SCALE is een typisch voorbeeld van een pps die is gestart vanuit een sterke focus op vakmanschap en 
onderwijsinnovatie (m.n. binnen één onderwijssector), met een techniek brede focus en een 
regionale functie. Opschaling is gericht op het sterk verbeteren van de beloften en proposities voor 
de regio en van de stakeholders daarbinnen. Dit type pps, de opschaling ervan en de bijbehorende 
kostenstructuur heeft model gestaan voor de uitwerking in de oorspronkelijke aanvraag. Deze 
ecosysteem pps richt zich op de energietransitie in de gebouwde omgeving. De regio Smart Delta 
Drechtsteden wil in 2050 energieneutraal en één van de regionale koplopers in Nederland zijn in de 
energietransitie. Met ruim dertig partijen is het Energieakkoord Drechtsteden gesloten en is er een 
eigen Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. De aanpak van de energietransitie in de 
Drechtsteden is gestoeld op een aantal pijlers, namelijk: aardgasvrij, energiebesparing, mobiliteit en 
duurzame opwekking. Men wil de energietransitie zoveel mogelijk met regionale partijen en 
bedrijven uitvoeren om hiermee regionale inwoners een kans op de arbeidsmarkt te bieden. 
Het startpunt zijn 8 pps-en en 23 samenwerkingsverbanden in de triple helix die zich ook richten op 
de energietransitie in de gebouwde omgeving. Een belangrijk onderdeel van SCALE is de 
Duurzaamheidsfabriek: een campusinitiatief van de coöperatie Leerpark, een publiek-private 
samenwerking van de gemeente Dordrecht, het bedrijfsleven en het ROC Da Vinci College, met als 
doel om innovatie te stimuleren, om een hybride leeromgeving te bieden voor studenten, het 
beroepsonderwijs te versterken en vorm te geven aan technologiepromotie. 
Hierdoor wordt er ingezet op een slimme krachtenbundeling tussen de pps-en en 
samenwerkingsverbanden en het zoeken van verbinding zodat het mkb in de regio beter 
ondersteund wordt bij het oplossen van de uitdagingen rond de energietransitie in zowel de 
technische ontwikkelingen/nieuwe technieken en de daarmee gepaard gaande 
digitaliseringsvraagstukken, als bij de human capital issues rond nieuwe skills en leven lang 
ontwikkelen. 
 
SCALE richt zich op de energietransitie in de gebouwde omgeving van de regio via de innovatielijnen: 
Slimme Maakindustrie en Digital Mainport Drechtsteden, door:  
1. Vergroten van de regionale innovatiekracht door meer startups, meer mkb bedrijven verbinden 

met ondersteuning van innovatiemanagers, meer experimenteren/projecten, state of the art 
onderwijs/cursusmateriaal voor student en medewerkers bedrijven,  

2. Vergroten regionale human capital door verbinden behoeften bedrijfsleven aan onderwijs, 
realiseren hoger onderwijs (Hogeschool Rotterdam AD- engineering en ict) in het Kopgebouw in 
verbinding met de Duurzaamheidsfabriek, versterken doorlopende leerlijnen, aantrekken, 
behouden en ontwikkelen talent van medewerkers-studenten-docenten, koppelen 
innovatielijnen met human capital, LLO, up to date inrichten van hybride leeromgevingen en 
beschikbaar stellen aan alle belanghebbenden. 

3. Vergroten van de regionale netwerkfunctie door duurzamere netwerkvorming binnen SCALE met 
nieuwe bedrijven-opleidingen-studenten en docenten, betere branding en marketing, 
aantrekkelijker verblijfsklimaat, fysiek laten zien wat er op SCALE gebeurt, faciliteren van een 
ontmoetingsplek voor de regio, versterken van de centrumfunctie in de regio. 
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Toelichting additionele activiteiten mogelijk gemaakt door NGF gelden aan de hand van de actielijnen 
1. Versterken ketens en ecosystemen: Er zal sterk ingezet worden op bouwen van fijnmazig en 

laagdrempelig acquisitienetwerk met specifiek programma-aanbod. Er zal worden geïnvesteerd 
in meer innovatiemanagement om innovatievraagstukken te “vertalen/ omzetten” naar mkb en 
onderwijs en in accountmanagement om zo meer partners aan te trekken en om meer 
activiteiten gericht op multisectorale en multidisciplinaire samenwerking te organiseren. 
Daarnaast zal met investeringen van de partners een kenniscentrum worden gebouwd (inclusief 
kennisdisseminatie programma’s).  

2. Talentontwikkeling: Deze actielijn bevat activiteiten het onderwijs verder te hybridiseren, te 
flexibiliseren en te personaliseren. Geïnvesteerd zal worden in hybride docenten, e-learning en 
docentprofessionalisering (bv docentstages). 21st century skills zal meer aandacht krijgen. 
Daarnaast zal ingezet worden op programma’s/routes voor zij-instromers en op 
instromingsbevorderingsprogramma’s. De doorlopende leerlijn wordt versterkt door het 
uitvoeren van vo-mbo en mbo-hbo innovatieprojecten samen met de bedrijven en opzetten van 
mbo+ /AD onderwijs. 

3. Innovatie van de beroepspraktijk (incl. non-formeel leren): Geïnvesteerd zal worden in het 
versterken van het practoraat-lectoraat. Daarnaast wordt ingezet op het toepasbaar maken van 
innovaties/onderzoek voor mkb en start-ups door meer praktijkgericht onderzoek en 
kennisdeling. Hierbij kan gedacht worden aan het opzetten van communities for development en 
learning communities waar studenten, docenten, onderzoekers, experts en medewerkers samen 
werken, leren en innoveren aan de hand van relevante business cases uit de praktijk.  

4. Leven lang ontwikkelen (formeel leren): Bedrijven (vooral mkb) zal ondersteund worden bij het in 
kaart brengen van hun opleidingsbehoefte rond de energietransitie. Ook medewerkers worden 
ondersteund in het opstellen van hun persoonlijk ontwikkelingsplan. Nieuwe hybride vormen van 
leren zullen worden ontwikkeld (bv d.m.v. learning communities en kenniscafés).  

5. Contextrijke infrastructuur: De duurzaamheidsfabriek, die al een goede en relevante leer- en 
werkomgevingen biedt, zal verder uitgebouwd worden. Dit kan verder versterkt worden door 

€ x 1000 2023 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
BATEN

Cofinanciering 2.801           2.941           3.088           3.243           3.405           3.575           3.754           3.941           4.138           
- bijdrage publek onderwijs/kennisinstellingen 980               1.029           1.081           1.135           1.192           1.251           1.314           1.379           1.448           
- bijdrage publieke overheden 700               735               772               811               851               894               938               985               1.035           
- bijdrage privaat 1.120           1.176           1.235           1.297           1.362           1.430           1.501           1.577           1.655           

Derde geldstromen -                48                 160               320               560               880               1.200           1.520           1.795           
- omzet uit LLO-activiteiten -                33                 110               220               385               605               825               1.045           1.250           
- omzet uit innovatie- en onderzoeksopdrachten -                5                   15                 30                 53                 83                 113               143               170               
- overige inkomsten -                11                 35                 70                 123               193               263               333               375               

Bijdrage Groeifonds -                1.200           2.400           2.250           2.100           1.800           1.500           750               -                

Totale baten 2.801           4.189           5.648           5.813           6.065           6.255           6.454           6.211           5.933           

KOSTEN

Programmamanagement -281 -420 -565 -585 -610 -620 -620 -595 -575 

Actielijn 1: Versterken van ketens en ecosyseem -140 -210 -282 -295 -315 -320 -320 -290 -280 

Actielijn 2: Talent ontwikkeling -1.120 -1.250 -1.412 -1.450 -1.500 -1.550 -1.600 -1.500 -1.400 

Actielijn 3: Innovatie van de beroepspraktijk -840 -1.000 -1.130 -1.180 -1.285 -1.375 -1.489 -1.426 -1.428 

Actielijn 4: Leven Lang Ontwikkelen -140 -678 -1.412 -1.443 -1.475 -1.500 -1.525 -1.500 -1.400 

Actielijn 5: Contextrijke leer/werkomgevingen -280 -631 -847 -860 -880 -890 -900 -900 -850 

TOTALE KOSTEN -2.801          -4.189          -5.648          -5.813          -6.065          -6.255          -6.454          -6.211          -5.933          

WNST/VERLIES - - - - - - - - -

KPI's 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- aantal deelnemende bedrijven 519 600 700 850 1000 1250 1450 1650 1850

- aantal studenten met pps ervaring die naar de 
   arbeidsmarkt stromen per jaar

876 1050 1250 1550 1900 2250 2550 2850 3100

- deelnemende werknemers (LLO) per jaar 635 800 1050 1300 1600 1950 2300 2600 2900
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ook meer gebruik te maken van de leer- en werkomgeving van de partners (gedistribueerd 
model). Er zal geïnvesteerd worden in e-learning omgevingen en in community management. 

 
Deze acties zullen leiden tot een sterke toename van de inkomsten vanwege LLO activiteiten. Naar 
verwachting zullen zowel de gemeente, de onderwijs- en kennisinstellingen als de bederijven de 
komende jaren meer investeren in deze ecosysteem pps omdat SCALE wordt gezien als een efficiënt 
en effectief instrument om de energietransitie vorm te geven en de afgesproken doelstelling te 
halen.  
   

2. Green Chemistry Limburg 
 
Green Chemistry Limburg is een succesvol model van campusvorming die sterk leunt op de fysieke 
nabijheid van bedrijven, onderwijs en onderzoek en de aanwezige professionele technische 
infrastructuur (labs, apparaten, instrumenten) voor gezamenlijke multidisciplinaire, multisectorale en 
multilevel onderzoeks- en innovatieprojecten. De opschaling is gericht op een provincie brede uitrol 
van de aanpak waarmee veel meer disciplines en stakeholders verbonden en bediend kunnen 
worden. Op drie verschillende plekken binnen de provincie zullen regionale innovatieve leer- 
werkomgevingen (hubs) opgericht worden om in te kunnen spelen op regionale vraagstukken van 
het mkb.Het ecosysteem pps in Zuid-Limburg bestaat uit verschillende (verduurzaamde) pps-en zoals 
CHILL, CoP, CIVIL en Gebouwde Omgeving Limburg (GOL). Daarnaast is er een Digitale werkplaats dat 
zich richt op het mkb en is er een aantal fieldlabs (bv circulaire transitie). De focus van dit ecosysteem 
is de circulaire transitie van materialen en grondstoffen.  
 
Het fundament voor de Green Chemistry ecosysteem pps is gelegd door CHILL (Chemelot Learning & 
Innovation Labs) op Brightlands Chemelot Campus. De afgelopen tien jaar heeft CHILL het onderwijs 
en de beroepspraktijk bij elkaar gebracht. De CHILL-werkwijze heeft zich bewezen: ondernemers en 
hun medewerkers, docenten en studenten werken in multidisciplinaire teams nauw samen in de 
CHILL-laboratoria en de opschaalfaciliteiten aan innovatievraagstukken. Op dit moment vindt een 
groot deel van de activiteiten plaats rondom de Chemelot Circulaire Hub. Echter om het mkb meer te 
betrekken, dienen de huidige proposities breder ingezet te worden in de regio en dienen de 
verbanden tussen de lopende initiatieven versterkt te worden. Daarnaast vraagt circulariteit om 
innovaties die de gehele keten afdekken. Om te kunnen opschalen dienen een aantal regionale hubs 
opgericht te worden met als overkoepelend thema de circulaire transitie van materialen en 
grondstoffen, specifiek/met name voor de maakindustrie en gezonde voeding. Het inrichten van deze 
fysieke innovatieve leer-werk-omgevingen, ingebed in een innovatieve omgeving en het ecosysteem 
van de vier Brightlands Campussen en verbonden met (bestaande) regionale 
samenwerkingsverbanden (pps-en), is een cruciale randvoorwaarde om de verbinding tussen 
onderwijs en bedrijfsleven echt te laten werken. Alleen zo ontstaat een laagdrempelige toegang voor 
het mkb tot de kennis en expertise van andere bedrijven en kennisinstellingen. Een gezamenlijke 
werkwijze moet ervoor zorgen dat de regionale hubs soepel met elkaar kunnen samenwerken en aan 
elkaar gekoppeld kunnen worden, waardoor een fijnmazig netwerk ontstaat dat het mkb bij hun 
innovaties ondersteunt. Om de samenhang tussen deze hubs te bewerkstelligen en synergie te 
behalen is een overkoepelende regisserende organisatie noodzakelijk. 
 
De opschaling zal bestaan uit 4 elementen: 
1. Het verder opschalen van de huidige activiteiten van CHILL om rondom het thema circulariteit de 

gehele waarde- en opleidingsketen te betrekken; 
2. Het parallel hieraan opzetten van 3 regionale innovatieve leer- werkomgevingen (hubs) om in te 

kunnen spelen op regionale vraagstukken van het mkb; 
3. Het verbinden van de hubs met de Brigthlands campussen en aansluiten bij de betreffende ECO 

systemen en partnerstructuren en hun regionale thematische programmering en speerpunten. 



  16 van 29 pagina’s 

Teven zal de verbinding gelegd worden met de pps-en die er al zijn zoals onder andere die voor 
de Gebouwde Omgeving. Daarmee sluit deze opschaling en uitrol voor de volle 100% aan op de 
Provinciale Agenda; 

4. Het verbinden van de hubs (3 nieuwe hubs en CHILL) via een overkoepelende organisatie die 
ondersteuning (administratie, IT etc.) biedt, de concepten borgt en bewaakt, zorgt voor 
afstemming en verbinding en die concepten actualiseert en nieuwe ontwikkelt. Hierdoor is het 
mogelijk cross-overs en synergie te realiseren tussen sectoren en wordt multidisciplinair werken 
bevorderd. 
 

Het zal gaan om de opstart en versnelling van regionale hubs. Deze hubs zullen op den duur 
voldoende eigen financiering moeten binnenhalen om kosten te kunnen dekken. Waar CHILL hier 
meer dan 10 jaar voor nodig heeft gehad, zullen de nieuwe hubs dit sneller kunnen door gebruik te 
maken van de best practices van CHILL. 
  
 

 
 
Toelichting additionele activiteiten mogelijk gemaakt door NGF gelden aan de hand van de actielijnen 
1. Versterken ketens en ecosystemen: Het versterken van de ketens heeft zowel betrekking het 

bevorderen van de innovaties over de gehele waardeketen heen als op het realiseren van een 
doorlopende leerlijn van basisonderwijs tot wetenschappelijk onderwijs. De NGF gelden zullen 
gebruikt worden voor het versterken van de doorlopende leerlijn en in het bijzonder voor het 
beter laten aansluiten van PO en VO. 

2. Talentontwikkeling: Deze actielijn bevat activiteiten om de instroom te bevorderen. Daarnaast 
zal geïnvesteerd worden in het verder uitbouwen van allerlei hybride vormen van onderwijs 
zowel voor het reguliere onderwijs als LLO (bv Communities of Development, 
versnellen/verkorten van het opleiden van procesoperators). Ook het ontwikkelen van aanbod 
specifiek voor het mkb valt hieronder. 

3. Innovatie van de beroepspraktijk (incl. non-formeel leren): Geïnvesteerd zal worden in het 
versterken van het practoraat-lectoraat rondom circulariteit en uitbreiden van de communities 

€ x 1000 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
BATEN

Cofinanciering 5.000           5.200           5.300           5.400           5.520           5.646           5.725           5.807           5.891           
- bijdrage publek onderwijs/kennisinstellingen 2.500           2.500           2.500           2.500           2.500           2.500           2.500           2.500           2.500           
- bijdrage publieke overheden 500               500               500               500               500               500               500               500               500               
- bijdrage privaat 2.000           2.200           2.300           2.400           2.520           2.646           2.725           2.807           2.891           

Derde geldstromen 9.970           10.260         10.680         11.521         12.477         13.199         13.906         14.642         15.410         
- omzet uit LLO-activiteiten 5.500           5.660           5.830           6.121           6.427           6.749           7.086           7.440           7.812           
- omzet uit innovatie- en onderzoeksopdrachten 3.750           3.850           4.050           4.500           5.000           5.250           5.500           5.750           6.000           
- overige inkomsten 720               750               800               900               1.050           1.200           1.320           1.452           1.597           

Bijdrage Groeifonds -                1.200           2.400           2.250           2.100           1.800           1.500           750               

Totale baten 14.970         16.660         18.380         19.171         20.097         20.645         21.132         21.200         21.301         

KOSTEN

Programmamanagement -300             -400             -600             -600             -600             -600             -600             -500             -500             

Actielijn 1: Versterken van ketens en ecosyseem -1.100          -1.300          -1.500          -1.700          -1.800          -1.800          -1.750          -1.750          -1.750          

Actielijn 2: Talent ontwikkeling -2.000          -2.260          -2.350          -2.500          -2.650          -2.800          -2.750          -2.700          -2.650          

Actielijn 3: Innovatie van de beroepspraktijk -2.600 -2.950 -3.250 -3.425 -3.600 -3.700 -3.800 -3.800 -3.800 

Actielijn 4: Leven Lang Ontwikkelen -3.320 -3.650 -4.200          -4.326          -4.500          -4.635          -4.800          -4.850          -4.900          

Actielijn 5: Contextrijke leer/werkomgevingen -5.650          -6.100          -6.480          -6.620          -6.948          -7.110          -7.432          -7.600          -7.701          

TOTALE KOSTEN -14.970        -16.660        -18.380        -19.171        -20.098        -20.645        -21.132        -21.200        -21.301        

WNST/VERLIES - - - - - - - - -

KPI's 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- aantal deelnemende bedrijven 225 250 300 350 400 450 500 550 600

- aantal studenten met pps ervaring die naar de 
   arbeidsmarkt stromen per jaar

750 1000 1750 2250 3000 3750 4250 4700 5200

- deelnemende werknemers (LLO) per jaar 200 300 500 800 1200 1650 1800 2000 2200
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of development in alle hubs. Deze communities dragen niet alleen bij aan het vergroten van de 
innovatiekracht van bedrijven maar zorgen er ook voor dat werknemers door non-formeel leren, 
sneller en effectiever her-, bij- en omgeschoold worden. Zeker bij het mkb is het non-formele 
leren een effectieve manier van LLO. Specifiek zal ingezet worden op extra business development 
ondersteuning richting het mkb, inclusief ondersteuning bij de vraagarticulatie omdat mkb-ers 
vaak nog geen goed beeld hebben van wat ze nodig hebben om hun innovatiekracht te 
verhogen). 

4. Leven lang ontwikkelen (formeel leren): Deze kosten hebben vooral betrekking op het formeel 
leren. Het non-formeel leren is opgenomen in de andere actie lijnen (communities of practice, 
communities for development, uitbreiden van leer/werk omgevingen in de hubs). Onder deze 
actielijn valt ook het opleiden van zij-instromers om te kunnen voldoen aan de vraag aan 
operators. Daar de digitalisering zijn de huidige beroepen in deze sector aan grote veranderingen 
onderhevig (bv smart maintenance) en is bijscholing noodzakelijk. 

5. Contextrijke infrastructuur: Het grootste deel van de kosten voor het opzetten van de drie hubs 
valt binnen deze actielijn. Daarnaast zal geïnvesteerd worden in het uitbreiden van de CHILL 
Circulaire Space. Deze archetype begroting is een voorbeeld van een kapitaalintensieve 
ecosysteem pps. 

 
Deze activiteiten zullen leiden tot structureel meer inkomsten uit LLO en uit onderzoeks- en 
innovatieprojecten. Een aantal bedrijven zullen ook bereid zijn om te investering in de ecosysteem 
pps (bijdragen partners). De verwachting is dat na 6 jaar alle hubs in staat zijn om voldoende baten te 
generen om hun kosten te dekken. Doordat er meer multidisciplinair en multilevel gewerkt zal 
worden zullen veel meer studenten betrokken worden. Meer bedrijven zullen actief worden omdat 
de hubs ook andere regio’s afdekken en versterking van de waardeketen zal plaatsvinden. 
  
  

3. Health Noord Nederland – transitie van zorg naar (duurzame) gezondheid 
  
Health Noord Nederland is een provincie overstijgend model dat erop is gericht om een veelheid aan 
op zichzelf staande en succesvolle pps-en, met een eigen specifieke focus binnen de domeinen van 
zorg en digitalisering en verspreid over drie provincies, met elkaar te verbinden. Opschaling is gericht 
op het vergroten van de synergie tussen de verschillende initiatieven in de (deels overlappende) 
werelden van zorg en digitalisering en ondernemerschap om daarmee de ontwikkeling van nieuwe 
(digitale) technologie binnen het domein van zorg & welzijn te versterken. Het ecosysteem rondom 
Health in Noord-Nederland wordt gevormd door een groot en vertakt netwerk van vooral publieke 
partners in drie provincies. De opschaling is dan gericht op het verbinden van verschillende pps-
netwerken als het CoE Healthy Ageing, Vitaliteitscampus, Marian van Os Centrum voor 
ondernemerschap (incl. Digital Society Hub en IT academy), HealthHub Roden en de Technologie en 
Zorgacademies (TZA) Drenthe en Groningen en Netwerk ZON. Het Centre of Expertise Healthy Ageing 
verbindt onderwijs, onderzoek en praktijk in innovatiewerkplaatsen (IWP) rondom concrete 
innovatievragen uit de praktijk (met beoogd effect implementatie van innovatieve oplossingen in de 
praktijk van onderwijs en werkveld). Het huidige partnernetwerk bestaat vooral uit zorg- en 
welzijnsinstellingen. In andere pps-netwerken zoals de PPS Vitaliteitscampus zijn commerciële 
bedrijven aangesloten die bv. zijn gespecialiseerd in (digitale) technologie toepassingen (bv medische 
apparatuur, domotica). In de PPS Vitaliteitscampus wordt met name ingezet op het vergroten van 
vitaliteit van (toekomstige) beroepsbevolking door middel van onderwijsontwikkeling en innovatie bij 
en met MKB onder andere met inzet van nieuwe (digitale) technologie. In de TZA’s wordt het 
innoverend vermogen van zorginstellingen vergroot door implementatie van bewezen technologie te 
bevorderen d.m.v. opleiding en training (academie), ervaring (probeerservice) en praktijkgericht 
onderzoek. In Netwerk ZON leren en werken ervaringsdeskundigen, docenten, zorgprofessionals en 
studenten integraal en wederkerig aan gezondheid voor zichzelf en voor elkaar. Binnen het CoE 



  18 van 29 pagina’s 

Healthy Ageing wordt, in samenwerking met het CoE Ondernemen, met praktijkpartners uit 
overheid, zorg en bedrijfsleven zowel onderzoek gedaan als geïnnoveerd in een veelheid aan 
innovatiewerkplaatsen naar ontwikkeling en toepassing van nieuwe technologie en digitalisering. De 
Health Hub Roden is de plek waar ontmoeting, matchmaking en innovatie tussen onderwijs, 
onderzoek, zorginstellingen en MKB plaatsvindt en biedt daarnaast de mogelijkheid voor het 
huisvesten en ondersteunen van start-ups in zorgtechnologie. De deelnemende PPS-en zijn 
verbonden met en spelen een rol in een veelheid van regionale netwerken, programma’s en fieldlabs 
zoals Hi!-Noord, HTRIC, PGO ecosysteem, dHealthLab, AI-coalitie, EDIH, Noordelijke Online 
Ondernemers en IT academy. 
Dit voorbeeld kent twee soorten bedrijven. De partners uit de zorg & welzijn zijn veelal (semi) 
publieke organisaties zoals ziekenhuizen en zorg- en welzijninstellingen. De mkb bedrijven 
vertegenwoordigen onder meer health IT, domotica en zorgtechnologie. Deze ecosysteem richt zich 
op het samenbrengen van en het creëren van synergie tussen deze twee werelden. 
  
  
   

 
 
Toelichting additionele activiteiten mogelijk gemaakt door NGF gelden aan de hand van de actielijnen 
1. Versterken ketens en ecosystemen: om de onderlinge verbindingen tussen de consortium 

partners (en onderliggende netwerken) te realiseren en om de werelden van zorg en (digitale) 
technologie sterker met elkaar te verbinden zal geïnvesteerd dienen te worden in een grotere 
participatie van technologiepartners en in vraagarticulatie (accountmanagement en business 
development). 

2. Talentontwikkeling: het accent ligt hier op de inzet en scholing van praktijkbegeleiders die de 
koppeling moeten maken tussen technologie en zorg. 

3. Innovatie van de beroepspraktijk (incl. non-formeel leren): ook zal geïnvesteerd dienen te worden 
in andere manieren van werken en leren (sociale innovatie; scholing van professionals, 
toepassingsgericht onderzoek naar technologisering van de zorg) en in de toepassing van 
technologische innovaties in de zorgcontext. 

4. Leven lang ontwikkelen (formeel leren: een belangrijk deel van de professionalisering van 
onderwijs- en zorgprofessionals in de toepassing van technologie vindt plaats in de context van 
de innovatiewerkplaatsen (non-formeel leren in actielijn 3). Voor een deel zullen ook formele 

€ x 1000 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
BATEN

Cofinanciering 9.214           9.674           10.195         10.827         11.368         11.937         12.992         13.695         14.436         
- bijdrage publiek onderwijs/kennisinstellingen 3.943           4.141           4.348           4.608           4.839           5.081           5.335           5.602           5.882           
- bijdrage publieke overheden 1.739           1.826           1.917           2.013           2.114           2.220           2.331           2.447           2.569           
- bijdrage privaat praktijkorganisaties IWP's 3.531           3.708           3.930           4.205           4.416           4.636           5.326           5.646           5.985           

Derde geldstromen 3.378           3.718           4.534           5.435           6.340           7.172           8.027           8.731           9.281           
- omzet uit LLO-activiteiten 3.028           3.179           3.401           3.708           4.078           4.486           4.935           5.329           5.649           
- omzet uit innovatie- en onderzoeksopdrachten 200               323               705               1.087           1.410           1.622           1.816           1.998           2.158           
- overige inkomsten 150               216               428               640               852               1.064           1.276           1.404           1.474           

Bijdrage Groeifonds -                1.200           2.400           2.250           2.100           1.800           1.500           750               

Totale baten 12.591         14.592         17.130         18.512         19.809         20.908         22.519         23.175         23.716         

KOSTEN 0,94              0,88              0,82              0,78              0,74              0,72              0,68              0,65              

Programmamanagement -1.250          -1.459          -1.713          -1.853          -1.981          -2.098          -2.252          -2.327          -2.382          

Actielijn 1: Versterken van ketens en ecosyseem -1.650          -1.882          -2.227          -2.409          -2.575          -2.724          -2.927          -3.012          -3.082          

Actielijn 2: Talent ontwikkeling -1.250          -1.459          -1.713          -1.853          -1.981          -2.098          -2.252          -2.327          -2.382          

Actielijn 3: Innovatie van de beroepspraktijk -5.041          -5.834          -6.852          -7.411          -7.923          -8.338          -9.007          -9.264          -9.480          

Actielijn 4: Leven Lang Ontwikkelen -2.500          -2.941          -3.426          -3.705          -3.962          -4.189          -4.504          -4.620          -4.727          

Actielijn 5: Contextrijke leer/werkomgevingen -900             -1.018          -1.200          -1.281          -1.386          -1.460          -1.576          -1.626          -1.663          

TOTALE KOSTEN -12.591        -14.592        -17.130        -18.512        -19.809        -20.908        -22.519        -23.175        -23.716        

WNST/VERLIES -                -                -                -                -                -                -                -                -                

KPI's 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

- aantal deelnemende bedrijven (excl MKB) 100               141               229               252               273               293               318               335               345               
- aantal studenten met PPS ervaring die naar de arbeidsmarkt stromen 1.750           1.891           2.148           2.365           2.563           2.749           2.983           3.146           3.243           
- deelnemende werknemers (LLO) per jaar 2.100           2.353           2.671           2.940           3.185           3.416           3.707           3.908           4.033           
- aantal betrokken MKB-bedrijven (advies, deelnemer workshop, stageplaats,etc.) 150               188               264               412               543               736               931               1.095           1.291           
- aantal betrokken docenten van MBO/HBO 125               141               164               180               196               210               228               240               247               
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opleidingstrajecten dienen te worden ontwikkeld om een bredere groep onderwijs- en 
zorgprofessionals (en andere doelgroepen) te bereiken.   

5. Contextrijke infrastructuur: De IWP aanpak vormt een belangrijke basisinfrastructuur voor 
innovatie en leven lang ontwikkelen die verder dient te worden uitgebouwd: niet alleen in 
termen van fysieke omgevingen maar vooral in termen van expertise en begeleiding.  

  
  
Totaalbegroting 
  
Op basis van deze voorbeeldbegrotingen en het proportioneel afschalen van de totaalbegroting in 
het oorspronkelijke NGF investeringsvoorstel– gebaseerd op 50 pps-en – naar 15 ecosysteem pps-en 
is een nieuwe totaalbegroting opgesteld. Hierbij zijn de verhouding tussen privaat, publiek regulier 
(onderwijs) en publiek overig (overheden) gelijk gehouden. De bijdrage vanuit het NGF was 
oorspronkelijk 656 M€ inclusief 59,5M€ voor programmamanagement en monitoring. Dit is 
teruggebracht naar 210M€, waarvan 30M€ bestemd is voor programmanagement en monitoring. 
     

 
 
Aanpassingen kasreeksen bijdrage groeifonds aan ecosysteem pps-en 
In afwijking op het oorspronkelijke investeringsvoorstel worden de volgende wijzigingen voorgesteld: 

1. Voor het programma als geheel zal gevraagd worden om een toekenning voor de eerste 4 jaar 
en voor de laatste 2 jaar. In 2026 zal een onafhankelijke toets plaatsvinden van de voortgang 
van het programma. 

2. Voor toekenning van de NGF middelen aan de ecosysteem pps-en wordt voorgesteld te werken 
met 3 tranches in plaats van 4 tranches. Er zal geen tranche meer plaatsvinden na afloop van de 
6 jaar voor herinvesteringen. Het uitgangspunt is dat een ecosysteem pps een duurzaam 
businessmodel ontwikkelt dat het in staat stelt om het netwerk en de activiteiten na 6 jaar 
(zonder NGF middelen) te kunnen continueren. 

3. Het is belangrijk dat de ecosysteem pps gedurende de looptijd laat zien in staat te zijn om 
inkomsten te genereren om zo tot verduurzaming te komen. Daarom wordt ervoor gekozen om 
de bijdrage van het groeifonds disproportioneel te verdelen over de 6 jaar, waarbij het 
percentage over de tijd wordt afgebouwd. 

4. De middelen voor de ecosysteem pps-en zullen niet voor 2 jaar maar voor 1 jaar worden 
uitgekeerd, waardoor beter kan worden bijgestuurd (jaarlijks in september van elk 
kalenderjaar). 

5. Het eerste beoogde uitkeringsmoment is 1 september 2023. 
 

  
Tabel 1: kasreeksen bijdrage groeifonds pps-en volgens systematiek aangepast plan  

 
 

Privaat
Publiek 

(onderwijs)
Publiek 

(overheid)
Totale 

cofinanciering
Bijdrage 

groeifonds
Totaal

10% cash
90% in-kind

11% cash
89% in-kind

95% cash
5% in-kind

34% cash
66% in-kind

100% cash
61% cash

39% in-kind
Versterken van ketens en ecosystemen 4 9 27 40 43 83
Talent 19 25 0 44 20 64
Innovatie 27 27 27 81 50 131
leven lang ontwikkelen 37 25 12 73 43 117
Fysieke infrastructuur 25 16 16 58 23 81
Programmamanagement en monitoring 0 0 0 0 30 30
Totaal 112 102 82 296 210 506
Aandeel 22% 20% 16% 58% 42% 100%

Actielijnen M€ 

xM€ 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totaal
%-verdeling 20,0% 20,0% 17,5% 17,5% 12,5% 12,5% 100%
Bijdrage uit groeifonds per PPS 2,400 2,400 2,100 2,100 1,500 1,500 0,000 0,000 12,000
Bijdrage uit groeifonds voor 15 PPS-en 36,000 36,000 31,500 31,500 22,500 22,500 0,000 0,000 180,000
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Aanpassingen generieke programmakosten 
In het NGF investeringsvoorstel  bedroegen de begrote generieke programmakosten € 59,5M. In het 
aangepaste plan zijn deze kosten teruggebracht tot € 30M. De volgende aanpassingen zijn 
doorgevoerd: 

1. De uitvoeringskosten van de regeling zijn voor een belangrijk deel variabel en zijn proportioneel 
verlaagd, rekening houdend met een kleine vaste kostencomponent. 

2. De kosten van de monitoring zijn in lijn gebracht met het aangepaste plan voor een gedegen 
aanpak voor de monitoring en evaluatie en een mechanisme om bij te sturen. Het hebben van 
een objectieve kwalitatieve impactmeting vraagt om een robuust en flexibel systeem; het 
huidige instrumentarium van Katapult is hier onvoldoende geschikt voor. In de kosten zijn 
daarom naast de uitvoeringskosten van de impactmeting en peer reviews, ook de kosten van 
het opzetten en opschalen van deze instrumenten meegenomen. Daarnaast zijn de kosten van 
een nulmeting opgenomen om objectief en kwalitatief vast te kunnen stellen wat het succes/de 
impact van de ecosysteem pps-en daadwerkelijk zal zijn. Tot slot zijn er kosten opgenomen 
voor de uitvoering van een tussenevaluatie op programmaniveau. 

3. De kosten voor het kennisprogramma zijn gelijk gehouden. Het ondersteunen van de 
ecosysteem pps-en met gerichte activiteiten en het bevorderen van kennisdisseminatie 
beschouwen wij als belangrijke kritische succesfactor. 

4. De kosten voor het onderzoeksprogramma zijn vergroot. Nu we met minder pps-en gaan 
werken is het belang van onderzoek en valorisatie binnen het programma toegenomen. De 
uitkomsten van het  onderzoeksprogramma zijn tevens een belangrijke input voor de 
tussenevaluatie op programmaniveau. 

5. De geplande kosten in 2030 houden verband met de kosten voor het afronden van de 
eindevaluaties en eindafrekeningen. 
 

In tabel 2 is een overzicht opgenomen van de kasreeksen voor de generieke programmakosten van 
het aangepaste plan. 
  

 
 Tabel 2: kasreeksen generieke kosten aangepast  plan  
 
 
Aanpassingen generieke programmakosten 
In tabel 3 is een overzicht opgenomen van de totale kasreeksen voor het aangepaste plan 
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Tabel 3:Totale  kasreeksen aangepast  plan  
 
Effecten analyse 
 In het aangepaste plan worden dezelfde methoden gehanteerd om de omvang van het structurele 
bbp-effect te berekenen. De eerste methode is gebaseerd op het aantal extra bedrijven, studenten 
en medewerkers die door de opschaling bereikt zullen worden. Door beter inzetbare en 
innovatievere werknemers stijgt de productiviteit van de werknemer en van het bedrijf.  
• Productiviteitsstijging door scholing van werkenden: Als werknemers gemiddeld 8 dagen 

deelnemen, is het structurele effect op het loon naar schatting 1,5% en op de productiviteit 4%, 
kijkend naar bestaande meta-studies. Dit komt neer op €4.000 per jaar per medewerker per jaar.  

• Productiviteitsstijging door meer nieuwe medewerkers essentiële beroepen en sectoren. De helft 
van de studenten die met deze opschaling jaarlijks worden bereikt, zal beschikbaar komen voor 
de arbeidsmarkt. De helft van deze nieuwe medewerkers zal ook beschikbaar komt voor de 
sectoren en beroepen die essentieel zijn voor het (maatschappelijk) verdienvermogen van 
Nederland. De productiviteit van deze werknemers is structureel 20k€ per jaar hoger (voorzichtige 
schatting).  

In onderstaande tabel is aangegeven wat de verwachte additionele medewerkers zijn per jaar die 
scholing zullen volgen en het aantal nieuwe medewerkers die per jaar beschikbaar komen voor de 
essentiële beroepen en sectoren. Hierbij is gekeken naar het jaar 2030 ten opzichte van het startjaar. 
 

 
Tabel 4: Aantal additionele bedrijven, medewerkers en studenten 
 
Op basis van de voorbeeld begrotingen en de input die we gekregen hebben vanuit de eerste 
aanmeldingen in het selectieproces, blijkt dat de eerste schattingen in het oorspronkelijke plan zeer 
conservatief waren. Zoals eerder is aangegeven heeft het terug schalen van het beschikbare 
opschalingsbudget (met ruimte voor 15 ipv. 50 pps-en) en een scherpere focus in thematische 
prioriteiten (energietransitie en digitalisering) ertoe geleid dat grotere clusters (zullen) worden 
gevormd, met grotere krachtenbundeling en beoogde synergie-effecten tot gevolg. Op basis van 
deze eerste methode is de structurele BBP bijdrage van het aangepaste plan relatief groter dan in het 
oorspronkelijke plan, te weten 2 miljard euro. 

 
Tabel 5: BBP impact volgens methode 1 
Toelichting berekening: om een inschatting te maken van het BBP van het voorstel (2023-2035) is gerekend met 6 jaar, 
waarbij gekeken is naar het aantal additionele medewerkers in 2030. De eerste jaren zal het aantal additionele 

Kasstromen xM€ 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Totaal
Bijdrage uit groeifonds voor 15 ecosysteem PPS-en 36,0 36,0 31,5 31,5 22,5 22,5 0,0 0,0 180,0
Totale generieke kosten 7,0 3,3 3,7 3,5 3,7 3,2 3,7 2,0 30,0
Bijdrage uit groeifonds voor 15 PPS-en 43,0 39,3 35,2 35,0 26,2 25,7 3,7 2,0 210,0
Kasstromen cumulatief 43,0 82,3 117,5 152,5 178,6 204,3 208,0 210,0

 oorspronkelijk plan
aangepast plan - 

obv evenredigheid
aangepast plan - 

huidige inschatting
 oorspronkelijk plan

aangepast plan - 
obv evenredigheid

aangepast plan - 
huidige inschatting

Aantal bedrijven 12.000 22.000 15.000 20.500 10.000 3.000 8.500

Aantal studenten betrokken bij pps-en 120.000 200.000 144.000 170.000 80.000 24.000 50.000

Aantal studenten met pps-ervaring die naar de 
arbeidsmarkt stromen per jaar

60.000 100.000 72.000 85.000 40.000 12.000 25.000

Aantal studentnemet pps-ervaring die 
uitsromen naar essentiele beroepen/sectoren

30.000 50.000 36.000 42.500 20.000 6.000 12.500

Aantal medewerkers 5.000 30.000 12.500 26.250 25.000 7.500 21.250

aantallen in 2030 additionele aantallen in 2030 tov 2021

Uitgangspositie 2021

 oorspronkelijk plan
aangepast plan - 

obv evenredigheid
aangepast plan - 

huidige inschatting
 oorspronkelijk plan

aangepast plan - 
obv evenredigheid

aangepast plan - 
huidige inschatting

Aantal studentnemet pps-ervaring die 
uitsromen naar essentiele beroepen/sectoren

20.000 6.000 12.500 20€                               2.400€                        720€                           1.500€                        

Aantal medewerkers 25.000 7.500 21.250 4€                                  600€                           180€                           510€                           

Totaal structurele bijdrage 3.000€                        900€                           2.010€                        

additioneel in 2030 (aantallen)
Jaarlijkese stijging in 

productiviteit per 
medewerker (k€)

Structurele BBP bijdrage (M€)
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medewerkers nog niet op het niveau zitten van 2030 en dus het effect minder zijn dan 335 M€ per jaar, maar dit wordt meer 
dan gecompenseerd in de periode 2030-2035 waarin de jaarlijkse bijdrage meer dan 335 M€ per jaar zal bedragen. Een 
inschatting gebaseerd op de additionele aantallen in 2030 en een periode van 6 jaar is dus aan de voorzichtige kant. 
 
In de tweede methode worden multipliers toegepast op de investeringen die gedaan worden per 
actielijn. Ook in het aangepaste plan is ervan uitgegaan dat de investeringen vanuit het groeifonds 
zullen leiden tot structurele extra bijdragen vanuit de partners (zie aangepaste totaalbegroting). Het 
aangepaste plan zal leiden tot een structurele bijdrage van zo’n 1,2 miljard euro. 
 

 
Tabel 5: BBP impact volgens methode 2 
 
Tussen de uitkomsten van beide methoden zit dus een behoorlijke marge. De aannames die ten 
grondslag liggen aan de conceptbegrotingen en de KPI’s en de precieze verdeling in investeringen 
over de verschillende actielijnen beïnvloeden de uitkomsten van beide berekeningen. We denken 
met een effect van 1,5 miljard een veilige schatting te maken.   
 
 
 
  

M€ multipliers
Investeringen

oorspronkelijk plan
Investeringen

aangepast plan
Structurele opbrengst

oorspronkelijk plan
Structurele opbrengts

aangepast plan
Versterken van ketens en ecosystemen 2,6 289€                                83€                               751€                                     216€                                     
Talent 1,3 306€                                64€                               398€                                     83€                                       
Innovatie 3,4 485€                                131€                            1.649€                                 445€                                     
llo 2,0 184€                                117€                            368€                                     234€                                     
Fysieke infrastructuur 2,8 256€                                81€                               717€                                     227€                                     
Totaal 1.520€                            476€                            3.883€                                 1.205€                                 
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4. Scherpe KPI’s voor deze samenwerkingsverbanden waaruit het 
succes blijkt, gekoppeld aan een go/no go moment, zodat duidelijk 
wordt op basis waarvan de go/no go-beslissing wordt genomen 
 
Elk ecosysteem pps verschilt qua uitgangspunt, investeringsagenda en groeiperspectief (zie 
hoofdstuk 3). Op basis hiervan worden richtinggevende KPI’s opgesteld waarbij gekeken wordt naar 
het op het moment van planontwikkeling (de nulmeting) en beoogde impact van het gehele 
programma. Waarbij onder andere de inzet is een verdubbeling te realiseren van de output qua 
participatie en bereik mkb.   
Per ecosysteem pps worden deze kwantitatieve en kwalitatieve ambities vastgelegd, zoals in de 
indicatoren hieronder geformuleerd. Er wordt zorggedragen dat de optelsom van de 15 pps’en de 
totale doelstellingen van het gehele programma overschrijden. In de KPI’s worden tevens ‘stages’ 
weergegeven, op basis waarvan de tranches van financiering vrijkomen. Bij deze ‘stagegate 
financiering’ wordt expliciet ruimte ingebouwd voor tussentijds bijsturen op trends en 
ontwikkelingen: het doel is een opgeschaalde samenwerking tussen bedrijven en onderwijs op de 
lange termijn, zodat de beoogde effecten structureel zijn.  
Concreet worden KPI’s opgesteld ten aanzien van ten minste onderstaande output-indicatoren (zie 
schema hieronder).   
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5. Een gedegen aanpak voor monitoring en evaluatie, een 
mechanisme om bij te sturen en een onafhankelijke review van de 
(tussen)resultaten, op basis waarvan een volgende tranche kan 
worden vrijgegeven. 
 
Monitoring en evaluatie dient op twee niveaus plaats te vinden: 
• Ecosysteem pps. De ontwikkeling van elke ecosysteem pps zal jaarlijks wordt jaarlijks gemeten 

met een impactmeting en tweejaarlijks door middel van een peer-review gemonitord, 
geëvalueerd en bijgestuurd worden. De peer review is de kwalitatief thermometer en de 
impactmeting is de kwantitatieve thermometer. De uitkomsten hiervan zijn bepalend voor de 
toekenning van de NGF gelden voor de volgende tranche. 

• Totale programma. De jaarlijkse impactmeting geeft het programmateam en het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de voortgang van de KPI's en daarmee de mogelijkheid om 
waar nodig bij te sturen. In het vierde jaar van het programma zal het totale programma 
geëvalueerd worden. De uitkomsten van deze evaluatie zijn input voor de Groeifondscommissie 
voor het besluit over de toekenning van de NGF gelden voor de laatste vier jaar van het 
programma. 

 
Monitoring en evaluatie van de ecosysteem pps-en en stage-gatefinanciering 
De ecosysteem pps-en zijn verplicht te participeren in een intensieve lerende governance, specifiek 
gericht op het lerend vermogen van het onderwijsbestel en het overbruggen van de (cultuur)kloof 
tussen bedrijfsleven en onderwijs. Deelname is verplicht om vast te kunnen stellen in hoeverre 
systematisch wordt geleerd en gewerkt aan doelrealisatie en in hoeverre de ecosysteem pps-en er 
ook daadwerkelijk in slagen hun ambities waar te maken. Door het koppelen van verantwoording aan 
een critical friend-functie wordt reflecteren, leren en verbeteren gestimuleerd en wordt window 
dressing voorkomen. 
 
De te hanteren methodiek is gebaseerd op de methodiek die toegepast wordt bij het succesvol 
geëvalueerde Regionale Investeringsfonds mbo (RIF). Na het tweede en na het vierde jaar zal aan de 
ecosysteem pps-en gevraagd worden om een zelfreflectie met een evaluatie op de voortgang in te 
dienen, waarin niet alleen wordt teruggekeken maar ook wordt vooruitgekeken. Voorafgaand aan 
deze zelfreflectie zal een ontwikkelingsgerichte peer review plaatsvinden. Deze peer review regelt 
het individueel en onderling leren. Met de peer learning methodiek worden de consortia 
geanalyseerd door een reviewteam en krijgen ze advies over de volgende ontwikkelstappen. De 
bevindingen van deze peer review en van de impactmeting vormen belangrijke input voor de 
zelfreflectie waarin het consortium rapporteert aan RVO over de voortgang. 
 
RVO zal op basis van de behaalde KPI’s (volgend uit de impactmeting) en de zelfreflectie de 
voortgang evalueren en bepalen of de gelden voor de volgende periode worden toegekend. RVO 
heeft de mogelijkheid om aanvullend onderzoek te (laten) doen, indien gewenst. De uitkering van de 
gelden zal jaarlijks plaatsvinden. Indien de tussentijdse evaluatie van het gehele programma zal 
leiden tot aanpassing van de toekenning van de NGF gelden voor de tweede helft van het 
programma, zal dit ook van invloed zijn op de toekenning van NGF gelden voor de individuele 
ecosysteem pps-en. 
 
Halverwege het zesde jaar zal een derde peer review plaatsvinden en dient de ecosysteem pps op 
het einde van het zesde jaar een eindreflectie in te leveren. Hierin dient naast een terugblik ook 
duidelijk uiteengezet te worden hoe de ecosysteem pps verduurzaamd is. Verduurzaming betekent 
dat de gekozen positionering en profilering van de ecosysteem pps wordt (h)erkend in de markt. De 
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gekozen businessmodellen werken. Middelen (mensen, geld en tijd) zijn beschikbaar om de 
ecosysteem pps te continueren en de daarvoor benodigde partners zijn aan boord. Kortom: De 
ecosysteem pps is niet meer weg te denken en de continuïteit van de ecosysteem pps is 
gewaarborgd. In de reflectie dient ook aangetoond te worden hoe de ecosysteem pps heeft 
bijgedragen aan de maatschappelijke (regionale) uitdagingen en wat de impact is geweest op het 
verdienvermogen van Nederland. Wat heeft het consortium weten te realiseren dat de afzonderlijke 
pps-en individueel niet hadden kunnen realiseren? RVO zal vervolgens per ecosysteem pps-en een 
eindoordeel (doen) opstellen. 
 
Gekoppeld aan dit proces van leren en verantwoorden is een kennis- en onderzoeksprogramma, 
waarbij praktijkgericht onderzoek plaatsvindt naar succesvolle activiteiten die (via het 
kennisprogramma) kunnen worden gekopieerd en geïmplementeerd in andere pps-ecosystemen, 
rekening houdend met de regionale context.  
 
Evaluatie van het programma 
In het vierde jaar van het programma zal door het programmateam worden gereflecteerd op de 
algehele voortgang (‘wat leren we hiervan’) en zal een onafhankelijk partij de voortgang evalueren 
(‘en lukt het ook’). 
  
RVO zal deze onafhankelijke partij inhuren om het programma te reviewen. De resultaten van dit 
onafhankelijke onderzoek zullen voorgelegd worden aan het NGF, waarna besloten zal worden over 
de toekenning van de gelden voor de tweede helft van het programma. 
 
Input voor deze review is in elk geval: 
₋ evaluatie van de ecosysteem pps-en; 
₋ jaarlijkse impactmetingen; 
₋ peer reviews (overall bevindingen); 
₋ uitkomsten kennis- en onderzoeksprogramma; 
₋ ervaringen en bevindingen opgedaan in het kennisprogramma; 
₋ Additionele bronnen zoals te besluiten door de onafhankelijke organisatie. 
 
Voor de eindverantwoording in 2030 zal eenzelfde aanpak gehanteerd worden. 
 
Toelichting keuze om na vier jaar de knip te zetten  
 

 
 
Inhoudelijk gezien kan met een knip na 3 jaar alleen de resultaten van 1,5 jaar pps-ontwikkeling 
meegenomen worden in de programmaevaluatie. Dat is te kort om een gefundeerd oordeel te 
kunnen stellen over de voortgang. Verder geeft RVO aan dat het vanuit de uitvoering niet wenselijk is 
om het go/no go moment na 3 jaar te leggen en adviseren om het go/no go moment na 4 jaar te 
leggen.  
 
RVO beoordeelt de voortgang van de ecosysteem pps-en in jaar 3 (na 2 jaar pps-ontwikkeling) op 
basis van de voortgang op de KPI's. Het ministerie van economische zaken en klimaat stuurt waar 
nodig op programmaniveau bij, onder andere op basis van de beoordeling van RVO en de uitkomsten 
van de impactmeting.  
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De evaluatie van het programma vindt na 4 jaar plaats, maar het ministerie van EZK zal de voortgang 
van het programma voortdurend monitoren om eventueel bij te kunnen sturen. De wendbaarheid 
van dit voorstel maakt het zo uniek en belangrijk. Per jaar kan het ministerie van EZK op basis van de 
kpi’s,  bepalen waar hoeveel geld naartoe gaat en tevens bijsturen om aan te sluiten bij de laatste 
arbeidsmarktontwikkelingen en politieke wensen.  
 
Planning: 

- In 2023 wordt een nulmeting uitgevoerd bij alle ecosysteem pps-en. De daaropvolgende jaren 
wordt vlak voor de zomer een impactmeting uitgevoerd op het niveau van de ecosysteem pps.  

- Iedere twee jaar (2025, 2027, 2029) wordt de voortgang van elke ecosysteem pps gemonitord 
en geëvalueerd door middel van een peer-review en een beoordeling door RVO.  

- De vervolgfinanciering komt vrij, als de pps (nog altijd) voldoet aan de geformuleerde 
ingangscriteria, én op koers ligt om de vastgestelde KPI’s te behalen. De toegekende middelen 
worden per jaar uitgekeerd. 

- De mogelijkheid wordt ingebouwd om tijdelijk de financiering te pauzeren om een ecosysteem 
pps de ruimte te geven de doelen alsnog te behalen.  

- De monitoring en peerreview vindt plaats door een peerreviewteam bestaande uit twee 
onafhankelijke experts en vier peers (directeuren en/of projectleiders van andere 
samenwerkingsverbanden). Dit is een verplicht onderdeel van de financieringsafspraken.  

- RVO als subsidiegever beoordeelt de voortgang van de ecosysteem pps-en, gebaseerd op de 
uitkomsten van de zelfreflectie en de periodieke landelijke monitor (impactmeting).  

- RVO beslist of: a. de financiering wordt gecontinueerd, al dan niet met additionele inhoudelijke 
voorwaarden; b. de financiering tijdelijk wordt gepauzeerd; c. de financiering wordt stopgezet 
en de ecosysteem pps uit het programma wordt gehaald.   

- De eerste monitoring ronde in 2025 is al direct belangrijk, omdat dit de consortia de 
gelegenheid geeft om bij te sturen op basis van vernieuwde provinciale agenda’s, gezien de 
provinciale verkiezingen in 2023. Aangezien uitvoering regionaal plaatsvindt, zijn dit bepalende 
factoren. 

 
In de annex is een uitgewerkte planning opgenomen van het kennis- en onderzoeksprogramma, de 
monitoring en evaluatie. 
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6. Een nadere uitwerking van de link met het voorstel LLO-Collectief 
Laagopgeleiden en Laaggeletterden en LLO-Katalysator 
 
Binnen de pijler Kennisontwikkeling zijn er in de 2e ronde van het NGF met name raakvlakken tussen 
de voorstellen 'Opschalen publiek-private samenwerking', het voorstel 'LLO-Collectief 
Laagopgeleiden en Laaggeletterden' en de ‘LLO-Katalysator'. 
 
Over de samenwerking met de initiatiefnemers achter de LLO-Katalysator is in het eerder ingediende 
plan het volgende beschreven. 
 
'Het llo-voorstel kan gezien worden als een integrale verbetering van het llo-landschap, langs de 
huidige lijnen van pilots, betere infrastructuur, meer kennisdeling etc. Het pps-voorstel kan gezien 
worden als een opschaling om – voortbouwend op reeds bestaande kennis, pilots en infrastructuur – 
schaalgrootte te realiseren. Dat is dan ook het eerste significante verschil: pps zit verder in de tijd dan 
llo. Dat is ook logisch omdat er al langer in pps wordt geïnvesteerd dan in llo. Tweede belangrijke 
verschil is dat we een ander type activiteiten financieren. Llo-voorstel geeft geld aan onder meer 
onderzoek en communityvorming. Pps-voorstel co-financiert pps-verbanden (en daarmee leraren, 
projectleiders, compensatie voor bedrijven) om op te schalen. Tot slot is pps vanzelfsprekend niet 
gelijk aan llo. Het ene is onderdeel van het ander. Ter indicatie: geld voor pps gaat ook naar projecten 
die betrekking hebben op innovatie, talent en omscholing. We denken dat deze twee voorstellen goed 
naast elkaar kunnen bestaan en elkaar in de praktijk zullen versterken. Daar waar dat relevant is, zal 
daarom actief de samenwerking worden gezocht de ingediende plannen is beschreven dat er.' 
 
Met de initiatiefnemers achter het voorstel 'LLO-Collectief Laagopgeleiden en Laaggeletterden' was 
destijds nog niet veel afgestemd. 
 
Sinds de voorwaardelijke toekenning hebben met de initiatiefnemers achter beide plan (en ook van 
plannen in de R&D&I pijler) verschillende gesprekken plaatsgevonden. Dit heeft tot het volgende 
geleid: 
   
Met het Ministerie van OCW zijn in het kader van het LLO-Collectief Laagopgeleiden en 
Laaggeletterden de volgende afspraken gemaakt:  
• De 2 pilots die gekozen gaan worden door het LLO-Collectief worden aangesloten op de 15 

ecosysteem pps-en uit dit voorstel. 
• In de 2e fase van het LLO-Collectief (na pilots) worden de nieuwe initiatieven aangesloten op de 

15 ecosysteem pps-en. Mocht er geen relevante ecosysteem pps actief zijn wordt het initiatief 
van het LLO-Collectief aangesloten op andere pps-en uit het Katapultnetwerk. 

• Beiden netwerken ontwikkelen een onderzoeksprogramma. Binnen beiden programma's komt 
minimaal één gezamenlijke onderzoekslijn.  

  
Met de belangrijkste stakeholders achter de LLO-Katalysator zijn de volgende afspraken gemaakt:  
• Vanuit de drie onderwijskoepels is iemand afgevaardigd voor de klankbordgroep van dit voorstel. 
• We gaan samenwerken op het vlak van onderzoek. Binnen het onderzoeksprogramma van 

Katapult krijgt de klankbordgroep vanuit de koepels de ruimte om vraagstukken op te werpen  
• We gaan zoveel mogelijk gebruikmaken van dezelfde kennisinfrastructuur.  

o In het kader van open leermiddelen betekent dit dat alle ontwikkelde leermaterialen van de 
ecosysteem pps-en als van de cocreatielabs van de LLO-Katalysator gebruik gaan maken van 
hetzelfde opensource platform en software.   
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o In het kader van kennisdeling betekent dit dat we jaarlijks vier gezamenlijke bijeenkomsten 
organiseren voor vernieuwende onderwijsmensen, bedrijven en onderzoekers met als om 
nieuwe verbindingen te leggen.  

o Hierbij laten we ons leiden door onder meer de bevindingen van het Galan rapport ‘Omwille 
van goed onderwijs’ dat op 5 februari naar de Kamer is verzonden en waar gevraagd wordt 
om betere verbindingen rond de kennisinfrastructuur. De Galan Groep heeft deze 
verkenning, in opdracht van het ministerie van OCW, uitgevoerd.   

o De mogelijkheid van één of meerdere personele unies wordt onderzocht. 
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6. Identificatie van kansrijke pps-en  
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