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Inleiding
Elke organisatie krijgt steeds meer te maken met data, 
Artificiële Intelligentie (AI), blockchain en andere digitale 
technologieën. Om met deze verschillende technologieën 
mee te kunnen bewegen en ervan te profiteren, is het 
cruciaal om als organisatie de juiste competenties in huis te 
hebben en te zorgen dat medewerkers deze competenties 
ontwikkelen.Met deze white paper hopen we u als werkgever 
of HR-professional te helpen om uw medewerkers en uw 
organisatie voor te bereiden op een toekomst met steeds 
meer technologie.

WEBINAR
Op 18 mei 2021 organiseerden 
wij het webinar ‘HR & 
Technologie’ over dit thema. 
Deze kunt u hier terugkijken.

B eroepen veranderen in hoog tempo  
door de opkomst van nieuwe techno- 
logieën als Artificiële Intelligentie (AI) en 

blockchain. In vrijwel alle functies zijn steeds 
meer digitale vaardigheden nodig. 

Als medewerkers niet de (digitale) competen-
ties hebben die voor de toekomst nodig zijn, 
is dat voor werkgevers een groot knelpunt. 
Innoveren kan alleen met medewerkers die 
in staat zijn om met nieuwe technologische 
toepassingen te werken. Met het binnenhalen 
van de juiste ICT-specialisten, in de krappe 
arbeidsmarkt al een uitdaging op zich, ben je 
er nog niet. Om echt de digitale slag te maken, 
moeten alle medewerkers mee, want techno- 
logie heeft impact op de hele organisatie.  
Een nieuwe manier van werken vraagt om het  
anders inrichten van je organisatie, maar ook 
om ondernemerschap en andere business-  
modellen.

De enige manier om te zorgen dat mede- 
werkers, en dus organisaties, toekomst- 
bestendig zijn is continu bezig zijn met de  
ontwikkeling van de mensen en de organisatie. 
Een cultuur van ‘een Leven Lang Ontwikkelen’ 
moet normaal worden. Dat vraagt verander- 

bereidheid en inzet van medewerkers, maar 
dat niet alleen. Als werkgever of HR- 
professional heeft u een belangrijke rol in  
het identificeren van kansen, knelpunten 
en het stimuleren van scholing.

In deze white paper schetsen we wat de 
impact van technologie op werk is en geven 
we een aantal praktische voorbeelden van hoe 
zowel grote als kleine organisaties daarmee 
om kunnen gaan. We wijzen u de weg naar 
scholingsopties en subsidies die beschikbaar 
zijn om scholing te financieren. Zo hopen we 
u als werkgever of HR-professional te helpen 
om uw medewerkers en uw organisatie voor 
te bereiden op een toekomst met steeds meer 
technologie. Veel leesplezier!

Met vriendelijke groet, 

Katja van Kranenburg-Hanspians 
Hoofd Human Capital Agenda bij de Dutch Blockchain  
Coalition en voorzitter van de werkgroep Human Capital  
van de Nederlandse AI Coalitie
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Impact
De impact van technologie op werk is groot. Sommige 
beroepen verdwijnen, met name repeterende taken 
kunnen makkelijk worden geautomatiseerd. Maar ook 
functies die blijven bestaan, veranderen onder invloed van 
automatisering.  En als taken veranderen, veranderen ook 
de benodigde vaardigheden. Welke concrete vaardigheden 
cruciaal zullen zijn in de toekomst, verschilt per functie 
en sector. Met zekerheid kunnen we zeggen dat ICT-
vaardigheden belangrijker worden, dat zal niemand verbazen. 
Digitale vaardigheden zijn voor steeds meer functies een 
vereiste, er zijn weinig banen meer waar je niet te maken 
krijgt met technologie. Maar ook het belang van analytisch 
denken en informatievaardigheden (informatie kunnen 
vinden en beoordelen) wordt volgens experts in de toekomst 
groter, vaardigheden die je nodig hebt in de omgang met 
technologie. Daarnaast worden vaardigheden als creativiteit, 
samenwerken en communiceren steeds belangrijker juist 
omdat dat vaardigheden zijn die computers niet zomaar 
kunnen overnemen. Hiernaast drie onderzoeken die laten zien 
wat de impact van technologie op werk is. 

Een toekomstbestendige 
arbeidsmarkt 
Door technologische ontwikke-
lingen, de energietransitie, de 
klimaatcrisis en de Covid-19- 
pandemie ontstaat op de huidige 
arbeidsmarkt een mis-match  
tussen vraag en aanbod. TNO 
stelt daarom voor om te inno- 
veren naar een toekomst- en 
schokbestendige arbeidsmarkt. 
Drie elementen zijn daarbij 
noodzakelijk: skills, innovatie 
is ‘mens-én-werk’, en inclusi-
viteit. Hiermee ontstaat een 
arbeidsmarkt die bijdraagt aan de 
veerkracht van mensen, welvaart, 
welzijn én het slagen van grote 
maatschappelijke opgaven. 

Lees de white paper Een toekomst- 

bestendige arbeidsmarkt van TNO 

uit 2021.

Eindrapport arbeidsmarkt-
onderzoek ICT met topsectoren
Digitalisering van de arbeids-
markt betekent dat banen veran-
deren en beroepen verdwijnen. 
Door dezelfde digitalisering wordt 
het echter mogelijk om relatief 
makkelijk de overstap te maken 
naar ander werk, met behoud of 
zelfs toename van salaris. Dat 
blijkt uit het arbeidsmarkton-
derzoek ICT dat samen met zes 
topsectoren is uitgevoerd. Om 
de overstap naar ander werk 
mogelijk te maken, moeten werk-
nemers zich wel (kunnen) blijven 
ontwikkelen. Daarvoor moeten 
overheid, onderwijs en werken-
den nú in actie komen: ‘een leven 
lang ontwikkelen’ moet de norm 
worden.
Lees de laatste versie van dit onder-

zoek dat jaarlijks door CA ICT wordt 

uitgevoerd.

Risicovolle banen toekomst-
bestendig maken
Zo’n 1,6 miljoen banen in Neder-
land dreigen te verdwijnen omdat 
ze op termijn overbodig zijn. Om 
te voorkomen dat 1,6 miljoen 
mensen aan de zijlijn komen te 
staan, is omscholing cruciaal. 
Omscholing betekent niet het 
leren van compleet andere 
vaardigheden. 82 procent van de 
bestaande vaardigheden heeft 
potentie in andere banen waaraan 
op lange termijn wel behoefte is. 
Een ander deel van de oplossing 
ligt in het afstemmen van vraag 
en aanbod tussen arbeidsmarkt-
regio’s.
Download het volledige onderzoek 
How to make vulnerable jobs ready 
for the future van PwC.

 

http://www.hcaict.nl
https://publications.tno.nl/publication/34638081/NCQRAV/skills_gevraagd_2021.pdf
https://publications.tno.nl/publication/34638081/NCQRAV/skills_gevraagd_2021.pdf
https://publications.tno.nl/publication/34638081/NCQRAV/skills_gevraagd_2021.pdf
https://publications.tno.nl/publication/34638081/NCQRAV/skills_gevraagd_2021.pdf
https://www.caict.nl/onderzoek/
https://www.caict.nl/onderzoek/
https://www.caict.nl/onderzoek/
https://www.caict.nl/onderzoek/
https://www.pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/diensten-en-sectoren/people-and-organisation/van-zombie-naar-engel-baan-door-omscholing-en-afstemming/download-publicatie.html
https://www.pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/diensten-en-sectoren/people-and-organisation/van-zombie-naar-engel-baan-door-omscholing-en-afstemming/download-publicatie.html
https://www.pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/diensten-en-sectoren/people-and-organisation/van-zombie-naar-engel-baan-door-omscholing-en-afstemming/download-publicatie.html
https://www.pwc.nl/nl/actueel-en-publicaties/diensten-en-sectoren/people-and-organisation/van-zombie-naar-engel-baan-door-omscholing-en-afstemming/download-publicatie.html
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Digitalisering in de akkerbouw
Ook binnen de akkerbouw wordt 
gebruikgemaakt van digitalise-
ring.  Binnen de akkerbouw kan 
met de komst van het 5G-netwerk 
het proces van monitoring, de 
interpretatie van de datasets 
en het aansturen van land-
bouwwerktuigen steeds meer 
geautomatiseerd worden en met 
behulp van de cloud plaatsvinden. 
Met deze nieuwe technologie-
en transformeren agrarische 
ondernemingen langzamerhand 
in technologische hoogstandjes, 
waar hoogst efficiënte en duur-
zame productie zelfs op afstand 
gerealiseerd kan worden. 
Lees meer over de toekomst binnen 
de akkerbouw.

Watersector steeds minder in 
‘eigen arbeidsmarktbubbel’
Ontwikkelingen in de landelijke 
arbeidsmarkt laten zich ook 
vertalen naar de watersector. 
Denk daarbij aan digitalisering 
en veranderende beroepsvaar-
digheden, krapte in technische 
functies, aandacht voor innovatie 
en maatschappelijke uitdagingen 
en een focus op de instroom.  
Bekijk alle trends die WaterForum op 
een rij heeft gezet.

Het mkb: doe goed met data 
Van koffiebar tot kringloop- 
winkel of bakker op de hoek:  
als mkb’er zit u tegenwoordig op 
uw eigen data-goudmijn. Maar 
hoe zet u al die gegevens op  
verantwoorde wijze in voor uw 
eigen bedrijfsvoering én het 
maatschappelijk belang? Bureau 
voor maatschappelijke innovatie 
Diversion en aanjager van sociaal 
ondernemerschap Social Enter-
prise NL maakten een handige 
toolbox voor mkb’ers. 
Lees meer over de handige toolbox 
voor mkb’ers via dit interview. 

Praktijkvoorbeelden
De volgende voorbeelden laten goed zien dat digitalisering 
zich niet beperkt tot de ICT-sector. De akkerbouw, de water-
sector, grote bedrijven, gemeentes maar ook het mkb. Overal 
spelen digitale vaardigheden een steeds belangrijkere rol 
in het dagelijkse werk. Op de volgende pagina leest u twee 
voorbeelden van hoe een organisatie haar medewerkers 
voorbereidt op de toekomst. Philips en de gemeente 
Rotterdam geven een kijkje in de keuken.

Fieldlab Techport: een 
proeffabriek voor innovatie
In juni 2019 opende Fieldlab  
Techport, een proeffabriek waar 
bedrijven, onderwijs- en kennis- 
instellingen samen werken aan 
smart maintenance: de voorspel-
baarheid van onderhoud op basis 
van data. 
Lees meer over de skillsprograma’s 
van fieldlab Techport.

http://www.hcaict.nl
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/feeding-the-future/digitalisering-in-de-akkerbouw/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/feeding-the-future/digitalisering-in-de-akkerbouw/
https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/feeding-the-future/digitalisering-in-de-akkerbouw/
https://hcaict.nl/assets/images/default/202100014-Waterforum-Het-werk-verdwijnt-niet-maar-verandert.pdf
https://hcaict.nl/assets/images/default/202100014-Waterforum-Het-werk-verdwijnt-niet-maar-verandert.pdf
https://www.mkbideenetwerk.nl/goede-voorbeelden/toolbox-voor-verantwoord-werken-met-data/
https://www.mkbideenetwerk.nl/goede-voorbeelden/toolbox-voor-verantwoord-werken-met-data/
https://www.mkbideenetwerk.nl/goede-voorbeelden/toolbox-voor-verantwoord-werken-met-data/
https://blog.smartindustry.nl/skillsprogrammas-van-techport
https://blog.smartindustry.nl/skillsprogrammas-van-techport
https://blog.smartindustry.nl/skillsprogrammas-van-techport
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W ie wil er met mij oefenen?”, roept 
Christa regelmatig. “Er is soms 
schroom bij medewerkers om toe 

te geven dat ze iets nog niet kunnen, maar  
daar hoeft niemand zich voor te schamen.  
Iedereen heeft altijd wat te leren heeft omdat 
de wereld nou eenmaal continu verandert, 
ik laat regelmatig zien dat ik ook nog aan het 
leren ben.” Een voorbeeld van een manier 
waarop de gemeente Rotterdam het oefenen 
stimuleert, is het leeratelier waar je samen 
kunt experimenteren met het geven van  
energieke bijeenkomsten in Teams. “We  
moeten nog veel meer een cultuur creëren 
waarin fouten maken mag”, vindt Christa. 

Vaardigheden voor de toekomst 
Het werk bij de gemeente Rotterdam ver- 
andert, zoals bij elke organisatie, en vraagt  
dus om nieuwe vaardigheden. “Digitale vaar-
digheden zijn in elke functie steeds meer  
nodig. Datagedreven werken is bijvoorbeeld 
sterk in opkomst.” Maar de ‘future work  
skills’ die de gemeente Rotterdam heeft  
gedefinieerd zijn niet alleen maar ‘harde’  
digitale vaardigheden.  Het gaat ook om ‘soft 
skills’, zoals kritisch  
denken en multidisciplinair samenwerken,  
en mindset. “Heel belangrijk is of je een groei-

mindset hebt: of je kunt blijven leren en mee-
bewegen met wat de organisatie nodig heeft.” 
De gemeente Rotterdam heeft een opleidings- 
platform waar future work skills een onderdeel 
van zijn. Zo zijn er een escaperoom, workshops 
en een e-learning-omgeving. “Maar het bewust- 
maken van medewerkers dat de toekomst 
andere vaardigheden vergt, is het belangrijk-
ste”, zegt Christa. “Medewerkers kunnen dan 
zelf met hun leidinggevenden in gesprek over 
welke vaardigheden ze willen ontwikkelen.”

Matchen op competenties
Christa is bezig met het ontwikkelen van een 
assessment voor de future work skills. De 
uitkomst daarvan zou input kunnen zijn voor 
het nieuwe initiatief Match’R: een klussen-
plein waar vraag en aanbod bij elkaar worden 
gebracht op basis van data. In eerste instantie 
intern, maar later ook extern. Match’R maakt 
competenties van mensen inzichtelijk en 
matcht hen op basis van competenties met 
werk. “Het is traditioneel heel lastig om in ons 
functiegebouw ander soort werk te gaan doen. 
Dat willen we met Match’R doorbreken. Ook 
kunnen we zo flexibeler inspelen op verande-
ringen op de arbeidsmarkt. Als een functie 
overbodig wordt door technologie, kunnen we 
deze mensen op basis van hun competenties 

matchen met ander werk. Ook competenties 
die niet blijken uit het officiële cv.”

Meer dan knoppentraining
Hoe krijg je medewerkers gemotiveerd om te 
leren en een nieuwe technologie te adopteren? 
“Pas als mensen begrijpen waarom een nieuwe 
technologie nut heeft, zullen ze ermee gaan 
werken. Als je bijvoorbeeld inziet dat het veel 
handiger is om een koppeling door te sturen 
en allemaal in hetzelfde bestand te werken in 
plaats van tien versies te creëren, dan neem je 
de moeite om te leren werken met Teams.” 
Bij een nieuwe technologie moet je dus 
beginnen met het waarom. En daar gaat het 
nogal eens mis. “Wat je te vaak ziet, is dat bij 
innovatie ICT vooraan staat en HR er pas na de 
implementatie bij wordt gehaald om de vaar-
digheden ‘even’ op orde te krijgen. Dat werkt 
niet. Er is meer nodig dan een knoppentraining 
om mensen met een technische innovatie te 
laten werken. HR en ICT moeten bij innovatie 
vanaf het begin samen optrekken zodat je  
meteen meeneemt wat een nieuwe techno- 
logie betekent voor de medewerkers en hoe je 
gaat zorgen voor adoptie.”

Christa Bouwens is organisatie- 
adviseur op het gebied van Future Work 
Skills, Anders Werken & Digitale Werk- 
omgeving bij de gemeente Rotterdam.  
Ze vertelt welke vaardigheden de  
gemeente belangrijk vindt om toekomst-
bestendig te zijn en hoe ze medewerkers  
stimuleert deze te ontwikkelen.  

Gemeente Rotterdam: Future Work Skills
“

Praktijkvoorbeelden

http://www.hcaict.nl
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P hilips is een toonaangevende aanbieder 
van technologie die zich richt op het 
verbeteren van de gezondheid van men-

sen en het bereiken van betere zorgresultaten 
binnen het gehele gezondheidscontinuüm: 
van gezond leven en preventie tot diagnostiek, 
behandeling en thuiszorg. Om deze producten 
te ontwikkelen zijn medewerkers nodig met 
specialistische vaardigheden op het gebied 
van technologie en Artificiële IntelIigentie. 
Het is niet makkelijk deze te vinden want de 
arbeidsmarkt voor technisch talent is krap en 
de internationale concurrentie hoog. 

Wat moet je bieden om dit talent te behouden? 
Ten eerste een goede beloning, maar dat is 
niet het enige wat telt. Deze mensen zoe-
ken interessant werk en het kunnen blijven 
ontwikkelen is voor hen vaak essentieel. Het 
is belangrijk dat mensen op hun eigen ma-
nier aan ontwikkeling kunnen werken, voor 
jonge mensen is het bijvoorbeeld mogelijk om 
een opleiding virtueel te volgen. Een grote 
uitdaging is de factor tijd die de medewerkers 
kunnen besteden aan ontwikkeling, vanwe-
ge de schaarste op de arbeidsmarkt zijn de 
medewerkers vaak druk bezet. Tot slot is voor 
dit technisch talent flexibiliteit in werktijd 
en locatie vaak erg belangrijk. Een goede 

‘Work – Life Balance’ wordt dan ook als heel 
belangrijk gezien. Ook wordt er geleerd binnen 
teams door het inzetten van een ‘agile’ manier 
van werken, tevens kan door het inzetten van 
deze methode goed ingespeeld worden op 
de behoefte van de klant. Daarnaast wordt er 
gewerkt met peer reviews op content, deze 
methode wordt gebruikt om de kwaliteit van 
werk onderling te verbeteren.

Vanwege de digitale transformatie worden ook 
werkprocessen anders ingericht. Bijvoorbeeld 
door het in inzetten van workflows. Ook is er 
een verschuiving binnen de gewenste vaar-
digheden van medewerkers: het is belangrijk 
dat mensen goed binnen ecosystemen kunnen 
werken. Ook zijn vaardigheden als werken met 
cloud, chatbox en AR/VR belangrijk.

Bij het aannemen van mensen gaat het steeds 
minder vaak over wat er op het cv staat en 
steeds vaker over vaardigheden. Deze skills 
kunnen worden getest door online assess-
ments, zo gaan we niet meer alleen af op erva-
ring en opleiding. Wij vinden we het belangrijk 
dat alle medewerkers tot op zekere hoogte 
kennis hebben van technologie. We hebben  
eigen opleidingsprogramma’s om medewer-
kers basiskennis aan te reiken. Daarnaast 

wordt er ook gebruik gemaakt van externe 
(online) trainingen en ‘learning on the job’. 
Ook managers moeten continu worden bij-
geschoold. Leidinggeven tijdens een digitale 
transformatie vergt nieuwe kennis en vaardig-
heden. We scholen managers bij door inzicht 
te geven in digitale ontwikkelingen in andere 
sectoren en reiken kennis en opleidingen  
aan over hoe nieuwe digitale technologieën 
impact hebben op businessmodellen en de 
organisatie.

Inzet van technologie voor HR-processen
Ook in HR-processen gebruikt Philips innova-
tieve technologieën als het analyseren  
van data ter ondersteuning van organisatie-
vraagstukken (Workforce Analytics). Daarnaast 
maken we gebruik van data science, data 
analysis en analytic software. Bij het zoeken 
naar nieuwe medewerkers wordt o.a. gekeken 
naar datastromen op social media. Tijdens het 
aannameproces wordt gebruikgemaakt van 
virtuele tools als Teams. Tot slot wordt voor 
campus recruitment gebruikgemaakt van  ‘psy-
chometrische online games’. Naar verwachting 
komen er meer innovatieve technologieën aan 
die te gebruiken zijn in HR-processen, bijvoor-
beeld chatbots en AR/VR. Dit gaat zeker voor 
veranderingen en verbeteringen zorgen!”

Philips: technologie centraal

Saskia Velthuizen is hoofd HR Chief 
Technology Office/Research organisatie 
bij Philips. Ze vertelt over de impact van 
technologie binnen haar  organisatie.

“

Praktijkvoorbeelden

http://www.hcaict.nl
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Leven Lang Ontwikkelen aanbod
Universiteiten staan midden in de 
snel veranderende arbeidsmarkt 
en komen met een passend ‘Leven 
Lang Ontwikkelen’- aanbod op het 
gebied van AI/ICT en ondernemer- 
schap. De VSNU bundelde dit aan- 
bod op een overzichtspagina.
Bekijk aanbod

De Nationale AI-Cursus
Door de hele samenleving te 
betrekken kan AI een technologie 
worden van en voor ons allemaal. 
Deze gratis basiscursus AI is in 
vier tot zes uur af te ronden en na 
afloop ontvangt u een certificaat.
Meer informatie over deze cursus

De Nationale AI Zorgcursus
Een online leerprogramma voor 
zorgprofessionals over de toe-
passing van Artificiële Intelligen-
tie in de zorg. 

Meer informatie over deze cursus
 

Trainingen over AI
Een overzicht van trainingen 
op het gebied van Artificial 
Intelligence aangeboden door de 
Nederlandse AI coalitie en haar 
partners.
Bekijk overzicht

Kosteloos leren en ontwikkelen 
met het overzicht van de SER
De SER heeft een overzicht 
gemaakt van gratis cursussen, 
loopbaantools en persoonlijkheids- 
testen die direct te gebruiken zijn 
om niveaus te bepalen en kennis 
te vergroten. 

Bekijk overzicht

Werken aan uw digitale 
vaardigheden met NL leert door
NL leert door biedt een aantal 
gratis cursussen en trainingen 
digitale vaardigheden voor zowel 
beginners (bijv. Excel en Linkedin) 
als gevorderden (bijv. Front-end 
Developer).

Bekijk overzicht

Overzicht gratis online 
trainingen van VNO-NCW
Een overzicht van de platformen 
die gratis online trainingen 
aanbieden ter verbetering van 
digitale vaardigheden.
Bekijk overzicht

De Nationale Blockchain Cursus
Blockchain wordt vrijwel altijd  
gelinkt aan cryptocurrencies, 
maar we kunnen veel meer met 
deze technologie! Deze gratis 
cursus is bestemd voor iedereen, 
in zes uur af te ronden en na af-
loop ontvangt u een certificaat.

Meer informatie over deze cursus
 

Opleidingen 
& cursussen
Digitalisering van beroepen is over de hele breedte zichtbaar. 
Dit betekent dat de werknemer moet blijven werken aan zijn 
of haar digitale vaardigheden. Vanuit de initiatiefnemers 
van deze white paper en de betrokken partners worden 
verschillende opleidingsmogelijkheden geboden. U vindt op 
deze pagina een overzicht van gratis introductiecursussen 
tot volwaardige opleidingen.

http://www.hcaict.nl
https://vsnu.nl/nl_NL/nieuwsbericht/nieuwsbericht/630-universiteiten-willen-nederlandse-beroepsbevolking-klaarstomen-voor-de-toekomst-met-leven-lang-ontwikkelen.html
https://app.ai-cursus.nl/home
https://zorg.ai-cursus.nl/home
https://nlaic.com/training/
https://www.ser.nl/nl/thema/leven-lang-ontwikkelen/hulpmiddelen
https://vindjeupdate.hoewerktnederland.nl
https://www.vno-ncw.nl/weekbulletin/online-trainingen-om-juist-nu-vaardigheden-te-verbeteren
https://dutchblockchaincoalition.org/de-nationale-blockchain-cursus
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Overzicht duurzame 
samenwerkingsverbanden
De publiek-private samen- 
werkingsverbanden met een 
focus op ICT zijn terug te vinden 
op de netwerkkaart die in 
samenwerking met Katapult is 
ontwikkeld. 
Bekijk de netwerkkaart

Make IT Work
Make IT Work maakt het 
voor hoogopgeleiden zonder 
specifieke IT-achtergrond 
mogelijk zich te laten omscholen 
tot ICT-er op hbo-niveau en direct 
in een baan te starten.Om een 
goed beeld te krijgen van wat het 
volgen van de opleiding precies 
inhoudt, zijn we langs gegaan bij 
Ultraware, één van de bedrijven 
die gebruik maakt van cursisten 
van Make IT Work. We gaan in 
gesprek met Marion Koops, 
projectmanager Make IT Work 
Groningen, Jasmijn van der Veen 
die de opleiding volgt en met 
Serge de Mul, CEO van Ultraware.
Bekijk informatiefilmpje

Cloud IT Academy
Stichting Cloud IT Academy wordt 
gevormd door werkgevers. Zij 
bieden een baan aan in de cloud 
& security en begeleiden de 
studenten op de werkvloer die 
de ruimte krijgen om de duale 
HBO opleiding Cyber Security & 
Cloud van Hogeschool Utrecht te 
volgen.
Om een goed beeld te krijgen van 
wat het volgen van de opleiding 
precies inhoudt zijn we langs 
gegaan bij Solvinity, één van de 
bedrijven die gebruik maakt van 
studenten van Cloud IT Academy. 
We gaan in gesprek met Marcel 
Schilders, directeur van Cloud IT 
Academy, Cornelis Stuurman  
die de opleiding volgt en zijn 
begeleider vanuit Solvinity Mark 
van Meel.
Bekijk informatiefilmpje

Nederland bevindt zich in een digitale revolutie die alle 
sectoren onder druk zet en een investering in digitale 
competenties noodzakelijk maakt. De afgelopen jaren is 
hard gewerkt aan een sterke verbinding tussen onderwijs, 
overheid en bedrijfsleven. Dit heeft ertoe geleid dat er 
inmiddels ruim honderd regionale publiek-private samen-
werkingsverbanden (PPS’en) zijn ontstaan met een focus op 
digitale vaardigheden. Op deze pagina lichten we een aantal 
om- en bijscholingstrajecten uit.

Scholingstrajecten

Best practice: de Smart Makers 
Academy 
De Smart Makers Academy is op-
gericht om docenten, opleiders, 
vakmensen, medewerkers, bedrij-
ven en organisaties uit verschil-
lende sectoren te ondersteunen 
met kennis van de hedendaagse 
technologische mogelijkheden en 
innovatieve werkmethoden. 
Lees verder voor meer informatie

http://www.hcaict.nl
https://netwerk.wijzijnkatapult.nl/?f20=1&c=hca
https://vimeo.com/510270684
https://vimeo.com/510268176
https://www.smartmakerseducation.com/academy
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Overzicht subsidies en 
regelingen via de SER
Voor het volgen van (vormen van) 
scholing bestaan er verschillende 
regelingen en financiële tege-
moetkomingen. Samen met de 
sociale partners en ministeries 
zoekt de SER naar ‘ruimte’ in deze 
wet- en regelgeving.
Bekijk overzicht

MKB-deal
Ondernemers met een goed plan 
of idee voor scholing, omscholing 
en ontwikkeling van werknemers 
kunnen terecht bij MKB!dee. 
Onder voorbehoud van definitieve 
besluitvorming opent de regeling 
op 6 juli en sluit op 7 september 
2021. De mogelijkheden en rand- 
voorwaarden van de regeling  
werden tijdens een webinar op  
25 mei toegelicht. 
Bekijk webinar 
Lees meer op de website

Regeling omtrent omscholing 
krapteberoepen
Naar verwachting lanceert het 
ministerie van EZK deze zomer 
een regeling omtrent omscholing 
naar krapteberoepen. Werkgevers 
in de techniek en ICT kunnen een 
subsidie van € 3.750 aanvragen 
als ze een nieuwe medewerker in 
dienst nemen door middel van een 
omscholingstraject. De kosten 
van het omscholingstraject 
moeten minimaal € 7.500 
bedragen, de overige kosten zijn 
voor rekening van de werkgever. 
De nieuwe medewerker mag in 
het vorige beroep niet werkzaam 
zijn geweest in hetzelfde 
segment als waarbinnen het 
betreffende krapteberoep valt. 
Eén onderneming mag maximaal 
drieëndertig subsidies aanvragen.
Houd de website van EZK in de gaten

Digitalisering van de arbeidsmarkt heeft tot gevolg dat banen 
en taken veranderen en dat sommige specifieke beroepen 
verdwijnen. Het arbeidsmarktonderzoek 2020 vanuit de 
topsectoren laat zien dat er voor een groot deel van de 
huidige beroepen goede alternatieven zijn met behoud of 
zelfs toename van salaris. Op deze pagina zetten we een 
aantal mogelijkheden op een rij die er voor bedrijven zijn om 
subsidies aan te vragen en trajecten te bekostigen.

Subsidies

De SLIM-subsidieregeling 
Met SLIM wil de overheid leren en 
ontwikkelen in het mkb vanzelf-
sprekend maken. Daarom stelt 
zij jaarlijks subsidies beschikbaar 
voor initiatieven in het mkb. 
Daarnaast maakt zij geld vrij 
om leren in grootbedrijven 
uit de landbouw-, horeca- en 
recreatiesector te bevorderen.
Individuele mkb-ondernemingen 
met maximaal 250 werknemers en 
een jaaromzet van niet meer dan 
€ 50 miljoen, kunnen in 2022 weer 
een SLIM-subsidie aanvragen. Het 
maximaal aan te vragen bedrag in 
dit tijdvak is € 24.999. Daarnaast 
kunnen mkb-ondernemingen die 
een samenwerking met elkaar 
aangaan een aanvraag van max  
€ 500.000 indienen.
Meer informatie

Overzicht sociaal herstelpakket 
Een up-to-date overzicht van 
alle regelingen uit het sociaal 
herstelpakket is te vinden op de 
website van Techniekpact.
Bekijk overzicht

De juiste regeling door middel 
van een handige tool
Op de website van Katapult 
staat een mooie tool waar u 
door middel van filters de juiste 
regeling/subsidie voor uw 
specifieke situatie kunt vinden.
Bekijk tool

Ondersteuning  
Het aanvragen van subsidies en regelingen kan als lastig worden 
ervaren. Daarom ondersteunen zowel Stichting CA-ICT (bedrijven  
en individuen), opleidingsfonds arbeidsmarkt ICT als Katapult  
(publiek-private-samenwerkingen) graag bij het vinden van een 
passende regeling. Kijk op caict.nl en wijzijnkatapult.nl

http://www.hcaict.nl
https://www.ser.nl/nl/thema/leven-lang-ontwikkelen/regels
https://vimeo.com/555175688
http://mkbideenetwerk.nl
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat
https://www.caict.nl/wp-content/uploads/2020/11/201116-Vervolgonderzoek-Arbeidsmarkt-ICT-met-topsectoren-2020-samenvatting.pdf
https://www.caict.nl/wp-content/uploads/2020/11/201116-Vervolgonderzoek-Arbeidsmarkt-ICT-met-topsectoren-2020-samenvatting.pdf
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/slim
https://www.techniekpact.nl/aantal-regelingen-vanuit-sociaal-herstelpakket#:~:text=Regeling%20omscholing%20naar%20krapteberoepen%20(EZK)&text=Werkgevers%20in%20de%20techniek%20en,minimaal%20€%207.500%2C%2D%20bedragen
https://www.wijzijnkatapult.nl/tools/financieringsregelingen/
http://caict.nl
http://wijzijnkatapult.nl
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Dutch Blockhain Coalition
De Dutch Blockchain Coalition 
(DBC) is een samenwerkings-
verband tussen partners uit de 
overheid, kennisinstellingen en 
het bedrijfsleven. De missie van 
de DBC is het bevorderen van 
betrouwbare, robuuste en maat-
schappelijk geaccepteerde block-
chaintoepassingen, het creëren 
van de best mogelijke condities 
om blockchaintoepassingen te 
laten ontstaan en het benutten 
van blockchain als een bron van 
vertrouwen, welzijn, welvaart en 
veiligheid voor burgers, bedrijven, 
instellingen en overheden. De DBC 
is hierin vooral een katalysator en 
een facilitator, die een omvangrijk 
publiek-privaat netwerk activeert 
en verbindt.
dutchblockchaincoalition.org

Human Capital Agenda ICT
De Human Capital Agenda (HCA) 
ICT is het actieplan om aan 
de groeiende vraag naar ICT-
professionals te voldoen en werk 
te maken van de noodzaak voor 
een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ 
die door digitalisering ontstaat. 
Het is juist in deze fase cruciaal 
dat bedrijven, overheden en 
onderwijsinstellingen nog veel 
meer doen om (jonge) mensen 
te interesseren voor de banen 
van de toekomst en continu 
bij te scholen op de snelle 
technologische ontwikkelingen 
die Nederland economisch en 
maatschappelijk kansen bieden. 
De uitvoering van de HCA ICT 
gebeurt door een hecht team van 
mensen vanuit ECP en PTvT.
hcaict.nl

Nederlandse AI Coalitie (NLAIC)
De NLAIC is een publiek-privaat 
samenwerkingsverband waarbij 
overheid, bedrijfsleven, onder- 
wijs- en onderzoeksinstellingen 
en maatschappelijke organisaties 
zich inzetten om ontwikkelingen 
op het gebied van Artificiële 
Intelligentie (AI) -ontwikkelingen 
in Nederland te versnellen en met 
elkaar te verbinden. De werkgroep 
Human Capital heeft als doel de 
expertise over AI bij alle 
werkenden te vergroten.
nlaic.com
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Met deze white paper hopen we u als werkgever of 
HR-professional te helpen om uw medewerkers en uw 
organisatie voor te bereiden op een toekomst met steeds 
meer technologie. Wij zien het als onze missie om ervoor 
te zorgen dat digitalisering op de agenda staat en blijft. We 
doen dit vanuit verschillende programma’s waarover u hier 
meer informatie kunt vinden.

Topsectoren Human Capital 
Agenda 
Voldoende mensen met de 
juiste kennis en kwaliteiten, ons 
menselijk kapitaal, is essentieel 
om de maatschappelijke opgaven 
van Nederland te beantwoorden. 
Mensen die een leven lang 
ontwikkelen: voor een diploma, 
in het werk en om te innoveren. 
Om dit te bereiken is een sterke 
verbinding tussen leren, werken 
en innoveren – en daarmee een 
nauwe samenwerking tussen 
bedrijfsleven, onderzoek en 
onderwijs – onmisbaar. In de 
gezamenlijke Roadmap Human 
Capital Topsectoren 2020-2023 
bundelen de tien Nederlandse 
Topsectoren hun krachten om dit 
te realiseren.
topsectoren.nl/human-capital

Over ons

http://www.hcaict.nl
http://dutchblockchaincoalition.org
http://www.ecp.nl
https://ptvt.nl/
http://hcaict.nl
http://nlaic.com
https://www.topsectoren.nl/human-capital/documenten/kamerstukken/2019/november/12-11-19/roadmap-hc-topsectoren
https://www.topsectoren.nl/human-capital/documenten/kamerstukken/2019/november/12-11-19/roadmap-hc-topsectoren
http://topsectoren.nl/human-capital
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Contactgegevens
mail:  info@hcaict.nl
tel:  070 - 419 03 09

http://www.hcaict.nl
mailto:info%40hcaict.nl?subject=
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