
Op 1 januari 2021 is de Groene Metropoolregio
(GMR) van start gegaan. Dit is een samenwerking  
tussen 18 gemeenten in de regio Arnhem-
Nijmegen. 

Situatieschets regio Arnhem-Nijmegen 
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Bij het speerpunt Human 
Capital is de ambitie 
benoemd voor het 
formuleren van een human 
capital agenda om 
gezamenlijk te werken aan 
een toekomstbestendige 
arbeidsmarkt waarbij vraag 
en aanbod goed op elkaar 
aansluit zodat de 
(economische) potentie van 
deze regio beter wordt 
benut.

The Economic Board Arnhem-Nijmegen (TEB) 
is een triple helix organisatie waar bedrijven, 
kennisinstellingen en overheden samenwerken 
om economische vooruitgang aan te jagen.

Aan de hand van 5 integrale opgaven wordt 

gewerkt aan groene groei met een balans 
tussen stedelijke 
ontwikkeling en een ontspannen leef kwaliteit. 

In de regio liggen 2 arbeidsmarktregio’s:

• Midden-Gelderland – centrumgemeente 
is Arnhem (sterk profiel op Energy) 

• Rijk van Nijmegen – centrumgemeente 
is Nijmegen (sterk profiel op Health & 
High Tech)

De GRM omvat ook de gemeente 
Montferland (arbeidsmarktregio 
Achterhoek) en de gemeente Renkum 
(arbeidsmarktregio FoodValley). 

In de plannen van zowel GMR, TEB als de 
Provincie Gelderland staat de 
ontwikkeling van Energy, Health, 
HighTech en Food naar topsectoren 
genoemd. Deze sectoren zijn belangrijk 
in de economische ontwikkeling en 
profilering van de regio. Aan al deze 
ontwikkelingen is een talentvraag 
gekoppeld: Als gevolg van de 
energietransitie neemt bijvoorbeeld het 
aantal arbeidsplaatsen in Gelderland 
met 15.000 banen toe. 

Tegelijkertijd heeft het bedrijfsleven 
moeite om voldoende mensen te vinden 
met de juiste kennis en vaardigheden om 
deze ontwikkelingen te realiseren. 

De Provincie Gelderland 
heeft in haar 
omgevingsvisie GAAF
Gelderland de ambitie 
uitgewerkt voor een 
duurzaam, verbonden en 
economisch krachtig 
Gelderland met doelen onder andere op

het gebied van energietransitie en vestigingsklimaat.

VRAAG AANBOD

Tekort aan gekwalificeerd 
personeel is voor veel 
sectoren één van de 
belangrijke belemmeringen 
voor (verdere) economische 
groei en innovatiekracht. 



Uitdagingen regio Arnhem Nijmegen 

In de regio Arnhem-Nijmegen wordt door diverse partijen gewerkt aan de 
veerkracht van de regionale arbeidsmarkt binnen een veelvoud aan initiatieven 
en projecten. Er is  versnippering in partijen en projecten waarbij veelal gestuurd 
wordt op projecten die met name lokaal worden uitgevoerd. Het effect en de 
impact van projecten om mensen bij- of om te scholen naar tekortberoepen in 
techniek, IT en zorg is te laag. 
Projecten die de potentie hebben om regionaal op te schalen worden 
onvoldoende opgemerkt en er is weinig kennisdeling tussen partijen en steden. 
Werkgevers zijn niet genoeg betrokken bij initiatieven terwijl banen en het 
creëren ervan centraal staat in de projecten. Het ontbreekt aan regionaal 
commitment en bijbehorende samenwerking.
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In de regio Arnhem-Nijmegen is een
enorme krapte op de arbeidsmarkt in de vele 
sectoren. In het afgelopen kwartaal 2021 zijn

(UWV, 2021) in deze regio geregistreerd.

De stijging van de vraag naar arbeid richting 2030 is het grootst in de sectoren op 
Energy, Health en High Tech. Juist de sectoren waarin de regio wil excelleren. 

Er ontstaan blijvende tekorten in belangrijke beroepsgroepen, zelfs als de volledige beroepsbevolking maximaal 
deelneemt aan het arbeidsproces blijft het tekort bestaan door de vergrijzing van de regio. De uitdagingen voor de 
logistiek en horeca worden hierin meegenomen.
De demografische ontwikkeling laat zien dat de talent pool kleiner wordt, en de beroepsbevolking niet als vanzelf zal 
groeien. Daarnaast sluiten de vaardigheden van veel werkenden en werkzoekenden onvoldoende aan bij huidige en 
toekomstige beroepen. 

De universiteit, hogescholen en mbo’s zorgen voor instroom aan talent 
(toekomstige medewerkers) maar veel studenten van de hbo’s en 
universiteit trekken weer weg uit de regio vanwege een stage of baan 
in bijvoorbeeld de Randstad. Uit onderzoek komt naar voren dat deze 
regio onvoldoende in staat is om zich te profileren als aantrekkelijke 
regio voor talent om te wonen en werken. Veel innovatieve bedrijven 
zijn onvoldoende zichtbaar voor talent en loopbaanmogelijkheden in 
deze regio worden niet herkend door studenten en kenniswerkers. 
Daarnaast ligt er bij de onderwijsinstellingen de uitdaging om meer 
responsief onderwijs in te richten, waarin personen worden opgeleid 
tot wendbare en reflectieve professionals. 

13.550 openstaande vacatures 

De grootste mismatch tussen vraag en aanbod is in:
• technische beroepen, 
• zorg en welzijn beroepen 
• IT beroepen
• in MKB zoals logistieke 

banen, vrachtwagenchauffeurs, horeca en binnen 
de overheid is er krapte die steeds groter wordt

Er is dus een kwantitatief en kwalitatief gat (talent gap) tussen vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt voorzien, wat een rem veroorzaakt op de economische groei.



Groeikracht regio blijft achter
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Economische schade treedt op doordat bedrijven onvoldoende kunnen groeien of innoveren. Daarnaast is het tekort aan voldoende en
gekwalificeerde medewerkers voor iedere organisatie voelbaar. Niet alleen in 2021 maar juist richting de toekomst om groei ambities en innovaties 
te realiseren. Dit heeft een negatief effect op de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid in de regio. Het risico bestaat 
dat grote bedrijven en bepalende werkgevers uit de regio wegtrekken waardoor:

In 2021 is een onderzoek van de Rabobank verschenen naar het functioneren van de economie in regio Zuid-Gelderland (Ede-Wageningen, Arnhem-
Nijmegen en Rivierenland). Aanleiding was de constatering dat de regio (vooral Arnhem-Nijmegen) minder hard groeit dan andere kennisintensieve en 
stedelijke regio's in Nederland. Het lijkt er op dat zuidelijk Gelderland zich de afgelopen jaren te weinig heeft kunnen vernieuwen en te weinig nieuwe 
economische activiteiten heeft kunnen ontwikkelen, om de regio op een nieuw economisch groeipad te zetten. Omdat veel ingrediënten voor succes 
aanwezig zijn, door de specialisaties in ‘de thema’s van de toekomst’ en de ‘crossovers’ daartussen, is er dus sprake van een onderbenutte potentie.

De belangrijkste conclusie is dat te weinig samenhang bestaat tussen de drie deelregio’s in Zuid-Gelderland, tussen de economische 
specialisaties food, energy, health en in de oriëntatie van de bevolking. De fragmentatie is bovendien terug te vinden in de relatief 
geringe samenhang in bestuurslagen en de geringe relaties tussen grote, middelgrote en kleine bedrijven. Er is te weinig 
clusterkracht doordat bedrijven elkaar te weinig vinden en in de keten samenwerken. Bedrijven in zuidelijk Gelderland profiteren te 
weinig van de kracht van het regionale ecosysteem (het samenhangend geheel van kwaliteiten die in de regio aanwezig 
zijn), waardoor de economische ontwikkelingen en de groeikracht achterblijven.

de werkgelegenheid 
afneemt

het vestigingsklimaat in de regio 
onaantrekkelijker wordt voor 
bedrijven om zich hier te vestigen

het aantal 
werkzoekenden zal 
toenemen 



Aanleiding tot gezamenlijke actie

Als we nu niet actief ingrijpen, gaat talent verloren: in kwantiteit en 
kwaliteit. Talent dat hard nodig is om deze regio economisch en 
maatschappelijk sterker te maken, bij werkgevers, in de regio en bij 
het onderwijs.
Vanuit de verschillende visiedocumenten van GMT, TEB, de Provincie 
Gelderland en uitgesproken noodzaak voor samenwerking is het van 
belang om de krachten bundelen. Zodat nu en naar de toekomst
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Hoe kunnen we als regio de krachten bundelen om:

Samenhang tussen de regio’s 
te verbeteren middels 
kennisdeling van (lokale) 
projecten en samenwerking 
tussen partners

Verbinden en versterken van 
initiatieven om regionaal 
impact te vergroten voor 
werkenden, studenten en 
werkzoekenden 

Projecten meer zichtbaar te 
maken in de regio en het 
betrekken van werkgevers 
hierin

De regio beter te profileren als 
aantrekkelijke regio om te 
studeren, wonen en werken 
voor (internationaal) talent

De GMR, TEB en Provincie Gelderland willen draagvlak en 
commitment op een aantal speerpunten en koers voor 
human capital zowel bestuurlijk als uitvoerend bij de triple 
helix. "We verwijzen wel steeds naar een HCA, maar we hebben 
nog geen regionale kapstok waar we ons gezamenlijk aan 
gecommitteerd hebben." Een concreet document dat
presentabel is naar de stakeholders met doelstellingen en een 
rollende agenda die flexibel genoeg is om mee te bewegen met 
de markt en richting geeft aan de strategische koers voor de 
regio.

voldoende en goed gekwalificeerd personeel beschikbaar 
is en behouden wordt in de regio.



Arbeidsmarktanalyse regio Arnhem Nijmegen

december 2021

5



Vier ontwikkelingen op de arbeidsmarkt regio Arnhem-Nijmegen

De werkgelegenheid in belangrijke 
sectoren zoals zorg en energie is 
gestegen. De effecten van de 
coronacrisis zijn beperkt op de 
arbeidsmarkt. Sinds Q2 2021 versnelt 
de krapte waarbij veel vacatures niet 
vervuld kunnen worden.

1. Versnelde krapte in de regio (3 sheets)
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In de focussectoren Energy, Health, HighTech en 
Food zijn reeds grote tekorten aan vakkrachten en 
hoger opgeleiden die richting de toekomst alleen 
maar toenemen.

2. Blijvende tekorten in belangrijke 
sectoren voor de regio (2 sheets)

De regio heeft een omvangrijk onbenut 
arbeidspotentieel, bestaande uit mensen 
met diverse achtergronden. Ook kent de 
regio een groot aandeel flexibele 
contracten, veelal onder jongeren. Met 
name jongeren zonder startkwalificatie 
zijn kwetsbaar.

3. Kansengelijkheid in de 
arbeidsmarkt (3 sheets) 

Huidige en toekomstige beroepen 
vragen om andere vaardigheden. Om 
de match tussen vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt te verbeteren zijn 
andere skills benodigd.

4. Onvoldoende aansluiting
op de toekomst (3 sheets)

Conclusies

Klik op de 
gewenste 

ontwikkeling



Conclusies arbeidsmarktanalyse

• Kwantitatieve mismatch op de arbeidsmarkt
In de regio zijn meer openstaande vacatures dan werkzoekenden. Door de groeiende economie en een vergrijzende bevolking zal deze krapte niet met alleen 
met nieuwe instroom op te lossen zijn. Naast tekorten zijn er nu overschotten aan werknemers in sectoren zoals de horeca en evenementen. 

• Kwalitatieve mismatch in belangrijke groeisectoren
Onvoldoende talent in de regio is opgeleid in benodigde kennis en vaardigheden in de focussectoren Energy, Health en HighTech nu en richting de 
toekomst. Er liggen kansen voor het aanbieden van bij- en omscholing in hard en soft skills voor werkenden en werkzoekenden in technische en digitale 
vaardigheden. Leven Lang Ontwikkelen krijgt te weinig prioriteit om de mismatch in de regio te verkleinen.

• Profilering als aantrekkelijke regio voor studeren, werken, wonen en recreëren voor nieuwe instroom
De regio trekt dankzij het onderwijs (mbo, hbo en universiteit) veel (internationale) studenten aan die als nieuwe instroom op de arbeidsmarkt kan dienen. 
Echter trekken veel studenten weer weg naar andere regio’s en werkgevers.  De regio Arnhem Nijmegen heeft een sterk profiel op de groeisectoren energy, 
health en high-tech (extra tienduizenden banen in 2030). Dit biedt kansen om de regio te profileren voor het aantrekken en behouden van studenten en 
kenniswerkers.

• Inclusiviteit en diversiteit arbeidsmarkt: ieder talent telt?
De regio heeft een omvangrijk onbenut arbeidsaanbod van 36.000 mensen. Meer dan 10.000 deeltijdwerkers willen meer uren werken. De ongelijkheid 
tussen verschillende groepen jongeren in baankansen is in 2021 toegenomen. 

De arbeidsmarkt in regio Arnhem Nijmegen werkt onvoldoende:
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Processtappen richting de Human Capital Agenda regio Arnhem Nijmegen
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• Maart 2021 start helixgroep Arbeidsmarkt bij TEB met vertegenwoordigers van bedrijven, onderwijs en overheden
• Mei 2021 helixgroep spreekt ambitie uit voor regionale samenwerking in een human capital agenda
• Juni 2021 GMR neemt regionale human capital agenda op in plannen van opgave Productieve Regio
• September 2021 GMR, TEB en Provincie zoeken samenwerking in regionale human capital agenda
• Oktober 2021 Arbeidsmarktanalyse en ophalen behoeften in de regio bij werkgevers, onderwijs en andere stakeholders
• November 2021 Organiseren interactieve sessies met zo’n 30 partijen uit de regio
• December 2021 Formuleren speerpunten human capital agenda, online sessie met 35 deelnemers om feedback op te halen, 

opstellen human capital agenda met regionale projecten en aanpak
• Januari 2022 voorleggen human capital agenda aan bestuurders GMR, TEB en Provincie
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Om tot een complete Human Capital Akkoord te komen worden vijf stappen gezet. Deze stappen volgen elkaar chronologisch op. Om de 
grootste urgenties te identificeren is een arbeidsmarkt analyse van de regio Arnhem Nijmegen uitgevoerd. Vervolgens zijn op basis van die 
urgenties en input van diverse stakeholders een aantal speerpunten geformuleerd. Het resultaat van de eerste twee stappen ligt voor u. 
In 2022 worden de volgende stappen gezet die resulteren in een human capital akkoord.

Hoe is de huidige arbeidsmarktsituatie? 
Wat zijn de grootste urgenties?

Welke focus en speerpunten volgen hieruit?

Hoe ziet het investerings- en 
exploitatieprogramma er uit? Welke partijen 
zijn betrokken in de uitvoering?

Vijf stappen naar een human capital akkoord

Welke initiatieven hebben regionale impact?
Hoe haken we bedrijfsleven en onderwijs aan?

Welke financiering en governance passen goed bij de 
uitvoering? Welke partners leveren een bijdrage?

1
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Connecties

Activiteiten (o.a.)

Doelgroepen

Stakeholders human capital agenda

Groene 
Metropool-

regio

The 
Economic

Board

Provincie 
Gelderland

AMR’s:
Rijk van 

Nijmegen en 
Midden GLD

Het 
Gelrepact

Samenwerkingsverband

Overzicht 

bevolking



UWV, gemeenten, 

vertegenwoordigers 

werkgevers en 

werknemers

AMR’s

bovenregionaal en 

Provincie

Triple helix 

overheid, 

bedrijfsleven en 

onderwijs

18 gemeenten

Connecties

Activiteiten (o.a.)

Doelgroepen
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Nijmegen en 
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Gelrepact

Samenwerkingsverband

Overzicht 
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Aanzet stakeholdersanalyse

Activiteiten (o.a.)

Connecties

• Vakmensen/

professionals

• Werkzoekenden

• Studenten 

mbo/hbo/wo

• Arbeidsmigranten

• Studenten 

mbo/hbo/wo

• (Internationale) 

Kenniswerkers 

Samenwerkingen 

in triple helix

Werknemers/

werkzoekenden 

bovenregionaal in de 

tekortberoepen 

Werknemers/ werkzoekenden:

o Kwetsbare mensen 

o Doorzetters op de 

arbeidsmarkt

o Jongeren

o Statushouders

o Arrbeidsmigranten

Groene 
Metropool-

regio

The 
Economic

Board

Provincie 
Gelderland

AMR’s:
Rijk van 

Nijmegen en 
Midden GLD

Doelgroepen

Het 
Gelrepact

Samenwerkingsverband

Overzicht 

bevolking



• Regionale visie 
Groene Metropool 
Regio

• Uitvoeren van de 5 
regionale opgaven

• Human Capital is 
speerpunt in 
Productieve Regio

• Opstellen en uitvoeren 
HCA

• Tactisch plan 
• Verbinden: het regionaal 

verbinden van triplehelix
partijen

• Aanjagen: kansen creëren 
voor initiatieven en 
innovaties 

• GAAF Gelderland, 
O&A beleid

• Stimuleren, 
verbinden en 
ondersteunen 
ontwikkelingen en 
samenwerkingen in 
triple helixverband. 

• Faciliteren en 
agenderen O&A 
thematiek en 
problematiek

• Verbinden van de 
arbeidsmarktregio’s in 
Gelderland

• Problemen gezamenlijk 
op te pakken, die de 
lokale agenda’s 
overstijgen of anders 
blijven liggen. 

• Initiëren, faciliteren en 
stimuleren van 
gezamenlijke activiteiten 
en projecten.

• Laten aansluiten van vraag 
en aanbod op de 
arbeidsmarkt.

• Opstellen 
uitvoeringsagenda.

• Regionale samenwerking 
op grond van wet SUWI en 
regelgeving Regionale 
Mobiliteitsteams

Verbinden en versterken

Stimuleren

• Communiceren: 
profilering en lobby 
van projecten, 
bedrijven en de regio

Activiteiten (o.a.)

Stakeholders human capital agenda

Connecties

Groene 
Metropool-

regio

The 
Economic

Board

Provincie 
Gelderland

Het 
Gelrepact

AMR’s:
Rijk van 

Nijmegen en 
Midden GLD

Doelgroepen

Samenwerkingsverband

Overzicht 

bevolking



Doelgroepen

Activiteiten (o.a.)

Connecties

Stakeholders human capital agenda

Groene 
Metropool-

regio

The 
Economic

Board

Provincie 
Gelderland

AMR’s:
Rijk van 

Nijmegen en 
Midden GLD

Rijk

Kennis-
instellingen Bedrijfs-

leven

Kracht van 
Oost

Brussel

Duitsland

Gelrepact

Vakbonden

Werkgevers-
organisaties

Samenwerkingsverband

Overzicht 

bevolking



Overzicht beroepsbevolking in de regio

* Beroepsbevolking cijfers Q2 (UWV, 2021); Aantal zelfstandigen (Bureau Economisch Onderzoek provincie Gelderland, 

2020), Uitstroomcijfers wo: Radboud Universiteit (2019/2020), Uitstroomcijfers hbo: Vereniging hogescholen(2019/2020), 

Uitstroomcijfers mbo: CBS (2019/2020). 
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Stakeholders 

HCA

WIA/WAO
6%

Bijstand
59%

Wajong
14%

WW
21%

3146

7177

4290

Wo (master) Hbo Mbo

UITSTROOM

Werkzoekenden met een uitkering
368000

54470

14613

104000
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Omvang doelgroep Aantal projecten

Doelgroep studenten mbo, hbo, wo Doelgroep werkenden Doelgroep 

werkzoekenden

Effectieve transities als oplossing richting een werkende arbeidsmarkt

Een werkende arbeidsmarkt is een 
arbeidsmarkt met voldoende 
mobiliteit. Drie transitiepaden 
zorgen voor mobiliteit:
1. Van opleiding naar werk
2. Van werk naar werk
3. Van werkloos naar werk

Het pad van ‘werk naar werk’ is 
een belangrijke pijler om veel 
impact te genereren, aangezien 
daar het grootste volume qua 
doelgroep in zit.
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Focus human capital agenda regio Arnhem Nijmegen
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Doelgroep vs. projecten
Uit bovenstaande sheet kan worden opgemaakt dat verhoudingsgewijs veel projecten rondom werk worden georganiseerd voor 
werkzoekenden, terwijl dit een relatief kleine groep is.

De focus van deze human capital agenda ligt op kansrijke regionale initiatieven voor de sectoren Energy, Health en HighTech waar de 
mismatch op de arbeidsmarkt in kwantiteit en kwaliteit het grootst is.

• Kiezen voor het vergroten van met name technische en digitale vaardigheden in Leven Lang Ontwikkelen (bijv. met behulp van 
praktijkleren) 

• Werken aan het vergroten van de zichtbaarheid van deze regio als aantrekkelijke regio om te studeren, werken en wonen
• Behouden van meer studenten voor de regio na afronding van hun studie
• Activeren van onbenut arbeidspotentieel met gerichte maatwerktrajecten

Het doel is om reeds bestaande initiatieven te verbinden of versterken en werkgevers, onderwijs in de regio volop te betrekken bij 
initiatieven voor banen, bij- en omscholing en het creëren van banen. Er worden dus geen nieuwe initiatieven ontplooit tenzij een 
duidelijke behoefte ontstaat. De samenwerking tussen de GMR, TEB en Provincie Gelderland is gericht op het vergroten van regionaal 
commitment en realisatie van gedragen doelstellingen. De arbeidsmarktregio's en samenwerkingsverbanden zoals Gelders Vakmanschap, 
Techniekpact zijn partners in het realiseren van de doelen binnen de speerpunten van de human capital agenda.



Van werk naar werk
Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen
➢ Bijscholing van werkenden om skills en vaardigheden te laten aansluiten bij arbeidsmarkt nu en 

in de toekomst. Ook informeel op het werk
➢ Omscholing van werkzoekenden en werkenden naar kansrijke beroepen in Energy, Health en 

HighTech

Van opleiding naar werk
Aantrekken en behouden van talent 
➢ Aantrekken van kenniswerkers in schaarse profielen IT, techniek uit andere regio's of buitenland. Behouden 

van studenten voor de regio
➢ Zichtbaarheid van de regio vergroten

Van werkloos naar werk
Activeren onbenut arbeidspotentieel
➢ Ieder talent telt. Mensen gericht begeleiden naar werk, deeltijdwerkers helpen om meer te 

gaan werken
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Speerpunten Human Capital agenda 



Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen

Project Partners Doelgroep Doelstelling

Plug in & Play Connectr, HAN, MBO werkenden, studenten, internationals, 
zij instromers

Meer human capital voor 
laadinfrastructuur opleiden

House of IT Do IT BV werkenden, studenten en 
werkzoekenden

IT opleiden, bijscholen, omscholen

Gelderland Leert Door 50 Company MKB werkgevers Stimuleren LLO

Nationale LLO Katalysator OCW, Radboud, HAN, MBO Medewerkers, werkgevers, onderwijs 
en overheid

LLO regionaal effectiever organiseren

Tech Gelderland/Estafettejaar Made in 
Gelderland

HAN werkenden, werkzoekenden, 
werkgevers, leerlingen

Informeren en enthousiasmeren om te 
kiezen voor techniek

Wendbaar en Weerbaar Gelderland Stichting De Nieuwe Arbeid Gelderland 
(DNA)

Werkgevers en werknemers Investeren in duurzame inzetbaarheid 
middels een community

Smart COVID-19 2.0 regeling: SMART 
overbruggingsplan MKB

Klein MKB divers MKB werkgevers uit regio's Rijk van 
Nijmegen en Midden Gelderland

Sociale innovatie om te werken aan 
toekomstbestendigheid

Be an Engineer 6 hogescholen (waaronder 
SEECE/HAN) en brancheorganisatie

werkenden, werkzoekenden, 
werkgevers

matchen van talent zonder technische 
achtergrond voor een baan en 
opleiding in de techniek
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N.B. Dit is niet een complete lijst, maar geeft een idee welke regionale projecten/initiatieven er zijn

Projecten binnen de Human Capital Agenda



Aantrekken en behouden van talent

Project Partners Doelgroep Doelstelling

Operational Network Program Alliander SEECE en Alliander leerlingen havo en mbo 4 werken en leren voor hbo

Operational Network Program BBL HBO Seece Studenten Tbd, project in ontwikkeling 

Lifeport Welcome Centers Radboud en 
Foodvalley, The LifeNet

Radboud Universiteit, WUR, HAN, 
bedrijven, dienstverleners

Internationale studenten, kenniswerkers 
en werkgevers

Verwelkomen internationals, 
ondersteunen werkgevers 

Praktijk opleidingscentrum voor de 
Schadeherstelbranche

Stichting Regionaal Opleidingen Centrum 
Arnhem (RijnIJssel)

studenten en werkgevers up-to-date regionaal 
praktijkopleidingscentrum

Transitieroute Gelderland ROC Nijmegen ROC de Graafschap, ROC Rijn Ijssel, ROC 
Nijmegen, AMR's, werkgevers

120 jongeren additioneel begeleid in 
hun overgang van school naar werk

Tmrrw-app

Innovate festival

OCW, Radboud, HAN, MBO

Innovate

studenten, jongeren en werkgevers ontwikkeling app met video content hoe 
het echt is op de werkvloer.
Verbinden studenten en innovatieve 
bedrijven

Techniekpact HAN Bedrijven, overheden, onderwijs, 
leerlingen, studenten

Verhogen instroom techniek, docenten, 
betrokkenheid bedrijfsleven

VIA-t @VOCampus onderwijs, gemeente, werkgever, 
studenten

centrum voor duurzaamheid, innovatie 
en vakmanschap
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N.B. Dit is niet een complete lijst, maar geeft een idee welke projecten er worden gedaan op het thema

Projecten binnen de Human Capital agenda



Activeren onbenut arbeidspotentieel

Project Partners Doelgroep Doelstelling

Smart COVID-19 overbruggingsregeling 
Arbeidsmarktregio’s: 'Werken aan 
Werk' Regio Midden Gelderland; 
Actieplan regio Rijk van Nijmegen

Centrum gemeenten namens AMR studenten en met werkloosheid 
bedreigde medewerkers

Begeleiding naar baan

Life+ Real BV, werkgevers, overheden, 
onderwijs en maatschappelijke 
organisaties

50+ mensen, migranten, uitvallers 
onderwijs, werkgevers

Begeleiding naar eigen plek in 
maatschappij, duurzaam inzetbaarheid

Statushouders opleiden 
energietransitie

Talent voor Transitie, Alliander, 
SEECE/UAF/HAN

Statushouders Opleiden en begeleiding naar werk

Leerwerktrajecten Zorg HAN, Stichting voor Vluchteling, 
Zorginstellingen

statushouders Opleiden als zorgprofessional

Honk 1 Gemeente Nijmegen Werkzoekenden, mensen die door 
corona hun baan zijn verloren 

Werknemers scouten voor in de 
techniek waar verder wordt gekeken 
dan naar het CV en genoten opleiding

Strategische Agenda Regionaal 
WerkBedrijf (RWB) Midden-Gelderland; 
Uitvoeringsagenda Regionale Tafel 
Arbeidsmarkt (RTA) Rijk van Nijmegen

Werkgevers- en 
werknemersorganisaties, 
onderwijsinstellingen, gemeenten en 
UWV.

Jongeren tot 27 jaar, werkzoekenden 
met een afstand tot de arbeidsmarkt en 
werkzoekenden die met werkloosheid 
bedreigd worden of hun werk hebben 
verloren vanwege corona.

(Opleiding naar) duurzame plaatsingen
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N.B. Dit is niet een complete lijst, maar geeft een idee welke projecten er worden gedaan op het thema

Projecten binnen de Human Capital Agenda



Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen
Beschikbaar gestelde gelden projecten door Provincie €1.978.000
Groeifonds aanvraag €19.000.000 per regio
Bijdragen partners financieel en inkind

Aantrekken en behouden van talent 
Beschikbaar gestelde gelden projecten door Provincie €1.042.000
Bijdragen partners financieel en inkind

Activeren onbenut arbeidspotentieel
Beschikbaar gestelde gelden projecten door Provincie €1.432.000
Bijdragen partners financieel en inkind

34

Huidige middelen Human Capital agenda 

NB. Beschikbare gelden zijn gebaseerd op overzicht geïdentificeerde regionale projecten per speerpunt



In 2022 worden de volgende stappen gezet om te komen tot een human capital akkoord met commitment en (financiële) bijdragen vanuit 
bedrijven, onderwijs en overheden.

Planning human capital akkoord in 2022

Projecten Doelen Financiering
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Sessies verzorgen met bestuurders van GMR, TEB, Provincie en 
arbeidsmarktregio’s om doelen ook kwantitatief vast te stellen
Werktafels samenstellen per speerpunt die gezamenlijk 
actieplannen samenstellen, verbinding zoeken met meer (mkb) 
werkgevers en kennisinstellingen in de regio om aan te haken

Kwartaal 

1 
Kwartaal 

2

Kwartaal 

3
Kwartaal 

4

Nulmeting binnen de speerpunten (Leven Lang Ontwikkelen
voor iedereen, Aantrekken en behouden van talent, Activeren 
onbenut arbeidspotentieel) zodat doelstellingen concreet 
worden vastgelegd voor de komende 4 jaar

Inventariseren wat de toegevoegde waarde is van de lopende 
projecten;
Welke projecten zijn nodig om de ambities te behalen;
Best practices ophalen uit vergelijkbare regio's rondom de 
samenhang in bestuurslagen en het verkleinen van de afstand 
tussen onderwijs en de arbeidsmarkt

Beoogde financiering en bijdragen van partners per project 
binnen de speerpunten in kaart brengen


