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1 Versnellingsproject 5 Smart Skills at Scale 
 

De inzet van de Smart Industry Implementatieagenda voor de actielijn 

skills is: empowering people through technology. De ambitie die hieraan 

gekoppeld wordt is het vergroten van de wendbaarheid van het 

industriële MKB en haar medewerkers.  

Nieuwe digitaliseringstechnologie en toepassingen binnen het bereik van 

kleine organisaties brengen. Dit vergt een enorme gezamenlijk inspanning 

van overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen en vraagt om 

ondersteuning vanuit de volle breedte (8 industrie transformaties) van 

Smart Industry. In de eerste fase ligt de focus vooral op kennis 

ontwikkeling. In de tweede fase is het tijd voor een groeistrategie, met 

een focus op kennisoverdracht. Smart Industry wil dit door middel van 9 

versnellingsprojecten realiseren. Eén van deze versnellingsprojecten is 

gericht op SKILLS. De Smart Industry implementatie agenda en het 

impulsprogramma ‘Digitalisering van de maakindustrie’ geven hieraan 

richting.  

1.1. Meer produceren met minder mensen 

De beschikbare beroepsbevolking neemt in de komende jaren steeds 

verder af, enerzijds door vergrijzing anderzijds door ontwikkelingen op 

het gebied van arbeidsparticipatie (mensen werken steeds vaker in 

deeltijd, meer vrouwen met kinderen blijven werken). Dit tegenover 

economische ontwikkelingen als een verwachte de-globalisering en re-

shoring van productie om tot robuustere waardeketens en wendbaardere 

 
1 KANTAR, Leven Lang Ontwikkelen, Resultaten kwalitatief onderzoek onder 
werkgevers en werknemers, 2019 

bedrijven te  komen. Om hiermee ons verdienvermogen en  

concurrentiepositie te behouden en te verbeteren betekent dit dat de 

productiviteit enorm zal moeten toenemen. Door verdubbeling van 

productiviteit per medewerker kun je de omzet gelijk houden met minder 

medewerkers. De technologie en kennis hiervoor is aanwezig, om deze te 

laten landen bij individuele bedrijven moeten de juiste mensen 

beschikken over de juiste vaardigheden.  

1.2. Industrie transformaties 

Snelle transities in de maakindustrie als gevolg van digitalisering en 

robotisering leiden ertoe dat de structuur van de economie verandert. 

Organisaties worden anders ingericht, oude banen en taken maken plaats 

voor nieuwe en de inhoud van het werk verandert. Ook dit vraagt om 

wendbaarheid, hoe zorgen we dat mensen daarin mee kunnen groeien? 

Over 10 jaar zal de helft van werkend Nederland niet meer geschikt zijn 

voor zijn/haar huidige werk. De huidige werkende beroepsbevolking zal 

(vooral digitale) vaardigheden moeten verbeteren om in de toekomst nog 

werk te hebben1.  

1.3. Behoefte aan toenemende wendbaarheid 

Turbulente tijden, waarin veranderingen zich steeds sneller opstapelen 

vormen een grote uitdaging voor bedrijven. Snel kunnen schakelen van 

productiecapaciteit in een crisissituatie, het korter en robuuster maken 

van toeleverketens, in sommige gevallen de noodzaak van 

productiesoevereiniteit of het ombouwen van een bedrijfsmodel naar 

servitization en later CO2-neutraal produceren maakt dat een 

onderneming in het nieuwe normaal (post-corona tijd) wendbaarder 

moet zijn. Om deze wendbaarheid te realiseren dienen de huidige 
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ondernemingen, ondernemers en hun bestaande werknemers nu te 

investeren in het verhogen van de digitale kennis en vaardigheden.  

 

1.4. Human Capital uitdagingen 

Een economische realiteit met een waardeketen waarin productie wordt 

gedomineerd door slimme en geautomatiseerde systemen, door slimme 

manieren van werken en slimme producten en bovenal door duurzame en 

betaalbare oplossingen vraagt veel van organisaties op technologisch vlak. 

Maar daar houdt het niet op. Naast de ontwikkeling van nieuwe 

technologie moeten de kansen en mogelijkheden die nieuwe technologie 

biedt worden herkend en benut door de mensen die ermee werken; 

organisaties, teams en individuen. Organisaties worden anders ingericht, 

oude banen en taken maken plaats voor nieuwe en de inhoud van het 

werk verandert. Er zijn andere vaardigheden en kwaliteiten nodig om het 

werk succesvol te kunnen blijven uitvoeren, dit samen met de ambitie om 

het meest flexibele en best digitaal verbonden productienetwerk van 

Europa te zijn vragen om duurzame wendbare professionals, vakmensen en 

organisaties die beschikken over de juiste kennis en vaardigheden om de op 

hen af komende technologische vernieuwingen actief te benutten in het 

bedrijfsproces. 

 

Beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd (kwantitatief en  

kwalitatief) personeel met de juiste vaardigheden vormen een beperking 

voor de verdere digitalisering van de maakindustrie, zowel in kwalitatieve 

zin als in kwantitatieve zin. Hier liggen 4 redenen aan ten grondslag. 

  

1. Technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat mensen moeten 

blijven leren en ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven. 

 

2. De inhoud van veel onderwijsprogramma’s sluit niet goed genoeg 

aan op de weerbarstige praktijk en beschikbaarheid van passende 

onderwijsprogramma’s die geschikt zijn voor werkenden, is 

beperkt.  

 

3. Er is te weinig bekwaam en wendbaar personeel van alle 

opleidingsniveaus beschikbaar; 

 

4. De mogelijkheden en de stimulans voor werkenden om na het 

reguliere onderwijstraject ‘passende’ ontwikkeluitdagingen te 

blijven vinden zijn beperkt. 

 

1.5. Uitdagingen voor de bedrijfsorganisatie 

In het verleden werd de performance van een organisatie bepaald door 

de wijze waarop menselijke arbeid werd georganiseerd. Inmiddels is dit 

verschoven naar het ontwerpen, verbeteren en optimaliseren van 

geautomatiseerde of virtuele processen. Mensen produceren minder zelf 

en vervullen steeds meer analytische, technische of creatieve functies. 

Slim werken in plaats van hard werken is nog nooit zo belangrijk geweest. 

Organisaties moeten hun cultuur aanpassen aan deze fundamentele 

verandering van werk.  

 

Daarnaast zien we bij jongere generaties dat mensen die intellectueel 

nieuwsgierig zijn, het vermogen en de wens hebben om snel te groeien en 

daarnaast hun vaardigheden zo te ontwikkelen dat ze arbeid bekwaam 
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blijven, worden beloond. Wat je weet is minder belangrijk dan wat je kunt 

leren, en het kunnen beantwoorden van vragen is minder relevant dan 

het vermogen om vragen te stellen. Deze laatste vaardigheden behoren 

tot de zogenoemde 21st century skills, evenals multidisciplinair 

samenwerken en communicatie vaardigheden.  

 

Een leercultuur is een verzameling van beleid, processen, overtuigingen, 

houding en gedrag binnen een organisatie, gericht op het stimuleren van 

nieuwsgierigheid, continue leren, delen van kennis, experimenten 

aangaan en nieuwe werkwijzen uitproberen. Dit om de verandersnelheid, 

performance en wendbaarheid van een organisatie te verhogen.  

 

Om deze kansen op het gebied van human capital en organisatie 

aanpassing te benutten richt het Smart Industry Skills Programma zich op 

twee actielijnen: 

 

1) Smart Skills (Smart Industry Academy): upskilling & reskilling van 

mensen 

2) Wendbaar Vakmanschap: lerende mensen en organisaties 

 

Om dit vorm en inhoud te geven heeft de Nederlandse maakindustrie nu 

meer dan ooit een ecosysteem nodig voor de ontwikkeling van 

vaardigheden bij medewerkers en organisaties ten behoeve van digitale 

industrie transformaties. Een ecosysteem waarin overheid, onderwijs- en 

onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven vastberaden samen werken om 

deze kansen te benutten.  

Naast de inhoudelijke en procesmatige invulling van het programma is  dit 

document ook bedoeld als uitnodiging voor strategische partners en als 

handvat voor synergie en samenwerking om dit ecosysteem tot stand te 

brengen en gezamenlijk succesvol bij te dragen aan Smart Industry 

vaardige en toekomstbestendige medewerkers en organisaties. 
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2 Versnellen en verbreden, hoe dan? 

 

2.1. Skills als uitbreiding op innovatiefocus van fieldlabs 

Vanuit de volle overtuiging dat het up-to-date brengen van kennis en 

vaardigheden van medewerkers en teams binnen organisaties een 

onmisbare schakel is in de digitalisering van organisaties wordt in het 

impulsprogramma de nadruk gelegd op een Smart Industry 

Leerinfrastructuur. Hiervoor worden de fieldlabs doorontwikkeld en 

ingezet om een grotere doelgroep (van 600 naar 6000 bedrijven) te 

bereiken.  

Met ‘skills’ als uitbreiding op de innovatiefocus van fieldabs, waarbij 

nadrukkelijk wordt gericht op kenniscirculatie, opleidings- en 

omscholings- en leven lang ontwikkelen programma’s, realiseren we een 

doelmatig toegepaste kennisinfrastructuur als basis voor een lerende 

organisatie en het leven lang ontwikkelen van werkenden in de Smart 

Industry. 

2.2. Bewustwording en vraagarticulatie 

Hierbij is het belangrijk om ons vooraf af te vragen: 

Urgentie/awareness 

▪ In hoeverre zijn (nog niet bij Smart Industry aangesloten) 

bedrijven zich bewust van de veranderingen die er aankomen 

(industry 4.0). 

 

▪ In hoeverre zijn bedrijven en hun medewerkers zich ervan bewust 

dat ze nieuwe vaardigheden nodig gaan hebben om de (digitale) 

aansluiting (letterlijk!!) niet te verliezen?  

 

Lerende organisatie 

▪ In hoeverre zijn bedrijven en hun medewerkers zich ervan bewust 

dat organisaties anders ingericht moeten worden en hun cultuur 

moeten aanpassen aan de fundamentele verandering van werk 

(van hard werken naar slim werken)? 

 

Van 600 naar 6000 bedrijven 

▪ Hoe versnellen en verbreden we de initiatieven en vernieuwingen 

bij de koplopers in de maakindustrie? 

 

Deze vragen bepalen voor een groot deel de vraagarticulatie vanuit de 

markt. Als er geen urgentie wordt gevoeld en als de wil om kennis te 

onderhouden en te ontwikkelen ontbreekt, zullen ‘skills programma’s’ en 

concepten voor LLO en leercultuur aanbod gedreven zijn en hiervan is 



 
 

7  

bekend dat dit minder succesvol is2. Vervolgens is het de vraag of de juiste 

korte opleiding/cursussen (qua inhoud en vorm) beschikbaar zijn. 

 

2.3. Kenniscirculatie 

Van 600 naar 6000 bedrijven 

▪ Hoe versnellen en verbreden we de initiatieven en vernieuwingen 

bij de koplopers in de maakindustrie? 

Om het lerend vermogen van organisaties aan te spreken en te activeren 

en onderwijsactiviteiten aan te passen en uit te breiden naar behoeften 

van bedrijven en werknemers in een digitaliserende omgeving is 

samenwerking binnen regio’s en over de grenzen van regionale 

initiatieven noodzakelijk. De benodigde kennis en kunde hiervoor is 

verspreid over verschillende hoogwaardige initiatieven (zowel bij 

bedrijven, innovatieprojecten, onderwijsinstellingen en andere 

stakeholders) en moeten worden samengebracht,. Het draait hierbij niet 

alleen om het uitwisselen van kennis en faciliteiten, maar veel meer nog 

om deze kennis en kunde gericht in te brengen om aan de uitdagingen 

van dit programma te werken.  

2.4. Smart Learning Infrastructure 

Meer dan 600 private organisaties zijn actief binnen de Smart Industry 

fieldlabs en onderzoekslijnen. Alhoewel er indrukwekkende resultaten 

worden geboekt door deze partijen in de fieldlabs bestaat de doelgroep 

uit 60.000 bedrijven en activeren we met het huidige implementatie 

programma slechts 1% van deze doelgroep.  

 
2 Inspireren voor een Leven Lang Leren, Katapult 2017 

Het oorspronkelijke concept fieldlabs is niet voldoende schaalbaar om 

daarmee een groot deel (10-100%) van de doelgroep kunnen bedienen. 

We denken wel dat de kennis, kunde en infrastructuur die worden 

ontwikkeld met de middelen en projecten in de fieldlabs op een slimmere 

wijze kunnen worden ingezet om een bredere doelgroep van 10% 

(6000) bedrijven te betrekken bij de transformaties van de 

industrie. Hiervoor wordt de bestaande structuur uitgebreid met 

regionale Smart Industry Hubs die samen met de fields zullen opereren in 

het hart van de regionale maakindustrie.  

 

2.5 Skills programma’s 

Zoals eerder gezegd: de markten ontwikkelen zich, en dwingen tot ruimte 

voor innovatie en experimenten. Een plek om uit te proberen en fouten te 

maken, dit geldt zeker voor leren in de praktijk. Maakbedrijven en hun 
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medewerkers hebben behoefte aan laagdrempelige toegang tot de 

middelen om toekomstbestendig (om/bij) te scholen.  

Door skillsprogramma’s in te richten bij fieldlabs kunnen bestaande 

onderwijsvoorzieningen en infrastructuur gecombineerd worden in deze 

ruimte voor leren in de praktijk. Hiermee beogen we alle benodigde 

ingrediënten, om studenten en werkenden gedurende hun hele carrière 

succesvol te laten ontwikkelen bij elkaar te brengen.  

 

De infrastructuur van fieldlabs en Smart Industry Hubs wordt ondersteund 

door een digitale infrastructuur, het ‘Smart Industry platform’, welke 

binnen het implementatieplan Smart Industry wordt ontwikkeld. 

 

2.5.1. Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven: bij uitstek rol fieldlabs 

Fieldlabs zijn regionaal georganiseerd en vinden hun bestaansrecht bij 

bedrijven en diens behoefte aan innovatie en zijn hiermee een belangrijke 

schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven.  

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen 

doelgericht Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en 

implementeren in een publiek private samenwerking. Verschillende 

fieldlabs hebben al stappen gezet om onderwijsprogramma’s met 

onderzoek, innovatie en de werkpraktijk te verbinden (leren, innoveren, 

werken). Deelnemers van de fieldlabs leren hier nieuwe veelal 

technologische vaardigheden gericht op productietechnologie, 

automatisering, digitalisering en data analyse. Soms aangevuld met 

vaardigheden gerelateerd aan duurzaamheid, of nieuwe business 

concepten. Dit geldt zowel voor werkenden (ondernemers en 

medewerkers) als ook voor toekomstig talent dat nog wordt opgeleid. In 

fieldlabs kan de aansluiting tussen beroepsonderwijs (van verschillende 

niveau’s) en het bedrijfsleven plaatsvinden, waarbij leren, werken en 

innoveren in een innovatieproject kan worden samengebracht. 

De ervaring en vakmanschap van een medewerker wordt gecombineerd 

met de kennis en vaardigheden van een student om nieuwe technologie 

makkelijk toe te passen. Medewerkers kunnen met de innovatie aan de 

slag in hun bedrijf. De betrokkenheid van docenten zorgt ervoor dat deze 

innovaties en vernieuwing weer landt in het onderwijs. Op deze manier 

wordt optimaal gebruik gemaakt van de vaardigheden die vanuit 

bedrijven en onderwijs samen gebracht worden en een ‘win’ oplevert 

Skills programma 

Een set van activiteiten en instrumenten, die erop gericht is de 

kennis en vaardigheden van werkenden te verhogen binnen de 

context van de eigen organisatie met als doel de op hen af 

komende technologische vernieuwingen actief en succesvol te 

benutten in het bedrijfsproces, wordt binnen Smart Industry 

aangeduid als een skills programma.  
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voor alle partijen (De Duurzaamheidsfabriek ‘omgekeerde meester-gezel 

model).  

 

 

 

 

 

 

Vanuit de behoefte van de bedrijven en hun medewerkers kunnen 

fieldlabs een rol spelen in het benutten van de kansen door: 

• Bedrijven te ondersteunen in de vraagarticulatie voor duurzame 

en wendbare professionals en organisaties; 

• Versnellen en verbreden van bestaande initiatieven van elders; 

• Aansluiting van onderwijsinstellingen en bedrijven bij fieldlabs te 

bewerkstelligen; 

• Faciliteren van praktische leerwerkplekken voor studenten en 

werkenden; 

• Bijdragen aan de vernieuwing van onderwijsprogramma’s; 

• Betere aansluiting onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk 

• Inzetten van tools voor Leven Lang Ontwikkelen; 

• Innovatieve professionals ondersteunen; 

 
3 Human Capital Agenda Topsectoren 

• Nieuwe kennis ontwikkelen; 

Vanuit het Smart Industry Impulsprogramma worden de fieldlabs 

versterkt om de samenwerking met bedrijven en onderwijsinstellingen 

ten behoeve van de skills component regionaal vorm te geven. 

2.5.2 Continuïteit borgen in een publiek private samenwerking 

Ook ontstaat er al een toenemende vraag naar skills programma’s voor 

werkenden, vanuit de behoefte van (koploper) bedrijven om te innoveren 

vaak vanuit strategisch keuzes zoals productiviteitsverhoging, 

kwaliteitsverbetering, verkorten van de keten en nieuwe 

verdienmodellen. Het aanbod van dergelijke skills programma’s die 

aansluiten op de behoeften van de bedrijven en de medewerkers is nog 

beperkt. Publiek private samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven 

biedt de mogelijkheid om krachten te bundelen en zaken die je als 

individueel bedrijf niet kan aanpakken komen in een groter verband wel 

binnen bereik. Slimme businessmodellen rondom skills programma’s 

bieden de fieldlabs de mogelijkheid om hun continuïteit vorm te geven en 

het bestaansrecht voor de lange termijn te waarborgen.  

Stimuleren regionale netwerken 

Het versnellingsproject skills richt zich op het stimuleren en faciliteren van 

regionale netwerken van bedrijven en onderwijsinstellingen rondom 

fieldlabs, waarin leren, werken en innoveren in een driehoek wordt 

vormgegeven en waarin zogeheten ‘learning communities’3 ontstaan 

rondom concrete vraagstukken uit het bedrijfsleven. 
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Dit wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. Naast het eerder 

genoemde voorbeeld van de Duurzaamheidsfabriek wordt op de volgende 

pagina een aantal goede voorbeelden van fieldlabs met skills 

programma’s, business modellen en/of pps constructies gegeven. 

De kennis en ervaringen van deze fieldlabs is waardevol en wordt in het 

Smart Industry Skills Programma gebruikt en vertaald naar andere 

fieldlabs (kenniscirculatie).  

2.6. Smart Funding 

Het opleiden van medewerkers en het aanpassen van organisaties met als 

doel wendbare professionals en organisaties is een kostbare 

aangelegenheid en naast het belang van de individuele bedrijven is dit 

ook het economisch en maatschappelijk belang van de Nederlandse 

maakindustrie. Het is van belang om het verdienvermogen en de 

internationale concurrentiepositie te behouden en te versterken.  

 

Er is een breed scala aan subsidies en financieringsinstrumenten die 

ondernemers kunnen ondersteunen in de transitie naar Smart Industry.  

Binnen dit scala zijn een aantal financieringsfaciliteiten die zich specifiek 

richten op skills ontwikkeling en Leven Lang Ontwikkelen voor MKB 

bedrijven en medewerkers.  Een Smart Funding loket maakt deze 

mogelijkheden inzichtelijk en verwijst je slim door naar partijen die 

ondernemers kunnen ondersteunen in hun initiatieven. 

Daarnaast kan vanuit het Smart Funding Loket gerichte acties in de regio 

worden uitgevoerd om bedrijven en publiek private samenwerkingen te 

informeren en adviseren over de mogelijkheden.  
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2.7. Slimme coalities 

Niet alleen Smart Industry voelt de in dit programma geformuleerde 

uitdagingen. Andere sectoren en disciplines staan voor soortgelijke 

vraagstukken. Op veel fronten wordt er al door stakeholders gewerkt aan 

de uitdagingen van dit Smart Industry Skills Plan, zoals Leven Lang 

Ontwikkelen, diverse HCA’s en 21st century (manufacturing) skills.   

 Om geen kostbare tijd te verspillen door het wiel opnieuw uit te vinden, 

rechtsaf te gaan daar waar anderen linksaf gaan en meerwaarde te halen 

uit èn te brengen in samenwerking wordt er met dit plan zoveel mogelijk 

aansluiting gezocht en kennis gedeeld met initiatieven in het brede 

werkveld van Smart Industry en daarbuiten.  

Door krachten te bundelen in slimme coalities wil Smart Industry 

bijdragen aan de ontwikkeling en het verzamelen van benodigde 

puzzelstukjes om uiteindelijk gezamenlijk met stakeholders te komen tot 

de wendbare en weerbare professionals en organisaties die zijn 

voorbereid op en mee kunnen groeien met de snelle ontwikkelingen in de 

Nederlandse maakindustrie. Hieronder een overzicht van belangrijke 

stakeholders op het gebied van beleid en belangenvertegenwoordiging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De basis is gelegd met de Smart Learning Infrastructure, een Smart 

Funding loket en slimme coalities, maar welke vaardigheden of beter 

gezegd combinatie van vaardigheden zijn gewenst in specifiek een Smart 

Industry omgeving? Hoe zien de banen van morgen eruit? Hierover is nog 

veel onduidelijk en bij de partijen voor wie dit van groot belang is, 

(onderwijs- en onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven) is hier nog 

onvoldoende zicht op. En op het moment dat we dit wel weten hoe en 

met wie ontwikkelen we dan deze vaardigheden bij de juiste mensen? Als 

we dat ook weten zijn we er nog steeds niet, want hoe zorgen we er dan 

voor dat organisaties en individuen in beweging komen en blijven om 

steeds weer opnieuw zich aan te passen, te leren en te blijven 

ontwikkelen? 

 

Figuur 2 Stakeholders en initiatiefnemers 
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In het vervolg van het document wordt ingegaan op de achtergrond van 

deze vragen en worden acties voorgesteld om in samenwerking met de 

fieldlabs de regionale behoefte te adresseren en samen met andere 

stakeholders in te vullen.  
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3 Actielijn 1: SMART SKILLS (Smart Industry Academy) 
Om nieuwe technologie binnen een organisatie toe te passen zijn 

specifieke technologische vaardigheden nodig. Binnen Smart Industry 

worden deze technologische vaardigheden gedefinieerd door de 8 

industrie transformaties en de AI ijsberg (figuur 1).  

3.1. Technologie 

Een industrietransformatie herbergt een combinatie van nieuwe digitale 

technologieën, maar deze combinatie is voor elke industrie transformatie 

anders. Speelt bij flexible manufacturing robotisering en data analytics 

een grote rol, zo zal bij connected factories het zwaartepunt liggen bij IoT 

technologie en cybersecurity. Bijlage 1 geeft een eerste overzicht van 

digitale skills die onmisbaar zijn in Smart Industrie.  

Naast de benodigde technologische vaardigheden om deze transformaties 

succesvol te laten zijn is de combinatie met de zogeheten ‘softskills’ cruciaal. 

Deze worden in het Smart Industry programma aangeduid met Business skills 

en Human skills. 

3.2. Business 

Skills die betrekking hebben op de structurele en bedrijfsmatige kant van 

de organisatie in relatie tot Smart Industry activiteiten zijn van groot 

belang voor het maken van de juiste keuzes in de digitaliseringsstrategie 

van een bedrijf. Alle technologische kennis en vaardigheden ten spijt, 

zonder de juiste, bijpassende business concepten is een digitaliseringsstap 

gedoemd te mislukken. Denk hierbij aan nieuwe vormen van contracten 

en consortiavorming, nieuwe mogelijkheden van businessmodellen (bv. 

servitization concepten), best practices op het gebied van de maximale 

ROI uit digitalisering halen. 

  

 

 

3.3. Human 

De menselijke component is gericht op het ondersteunen van organisaties 

bij het ontwikkelen van een leercultuur die past bij de snelle 

veranderingen in het tijdperk van Smart Industry. Hoe ga je in je 

organisatie om met autonomie, beslissingen in een onzekere context, 

weerstand tegen verandering? Hoe maak je nieuwe kennis en technologie 

sneller toepasbaar binnen je organisatie? Een cultuur ontwikkelen is meer 

dan het aanleren en toepassen van vaardigheden. Binnen de actieagenda 

SKILLS vormt dit dan ook een belangrijke pijler en wordt onder de noemen 

‘Lerende organisatie’ verder uitgewerkt.  

 

Figuur 1: 8 transformaties in Smart industry en de AI ijsberg 
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3.4. Skills piramide 

Voor elke industrie transformatie kan een passende set van 

vaardigheidsmodules worden gevormd tot een skills programma. In 

specialisatiegraad oplopend van basis skills tot zeer specialistische skills 

(Smart Industry Skills Piramide en skills routes). Waarbij gedacht wordt 

aan een skills programma voor de basisvaardigheden ‘21st century Smart 

Industry skills’. Deze zal de basis vormen voor steeds gespecialiseerdere 

modules.  

Hierbij is aandacht nodig voor de instapvaardigheden en de aansluiting 

van de modules op verschillende niveau’s (MBO, HBO, WO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 2: Smart Industry Skills Piramide 
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4 Actielijn 2 – WENDBAAR VAKMANSCHAP 
 

De transformaties binnen de industrie leiden ook tot aanpassingen binnen 

de arbeidsorganisaties zelf. Hierdoor veranderen werkvelden en taken. 

Hoe zorgen we dat mensen binnen organisaties kunnen meegroeien met 

veranderende organisaties en taken? Inzicht in de leercultuur van 

bedrijven, de vraag onder welke randvoorwaarden er in welke context 

gewerkt en geleerd kan worden, is van belang voor een passend aanbod. 

Om het leervermogen van organisaties en individuen effectief te benutten 

moet er naast het aanbod voor kennis en kunde ook gewerkt worden aan 

aspecten die bijdragen aan de vraag om te leren. Sociale innovatie en een 

leven lang ontwikkelen spelen hierin een belangrijke rol.  

 

4.1. Belemmeringen LLO4 

Medewerkers ervaren gebrek aan tijd en financiën als grootste 

belemmering. Zij zijn bovendien onvoldoende gewend om in zichzelf te 

investeren. Ze scholen zich vaker als zij gestimuleerd worden door hun 

sociale omgeving en hun werkomgeving. Ook volgen ze minder of geen 

scholing als ze een negatieve leerervaring hebben gehad. Sommige 

mensen hebben geen tijd voor scholing door combinatie van werk en 

zorgtaken. Het ontbreken vaneenstimulerende (werk)omgeving en te 

weinig steun van werkgevers is bovendien een belangrijke belemmering. 

Het huidige aanbod van leven lang leren blijkt ook onvoldoende flexibel. 

Het ontbreekt aan voldoende onderwijs op maat voor volwassenen, met 

name op mbo-niveau. 

 
4 2020, Rapport ‘ikwilverderleren.nl’”Haalbaarheidsonderzoek naar een digitaal 
scholingsplatform. 

 

4.2. Leervermogen organisatie 

Het leer- en innovatievermogen van organisaties wordt met name 

gevormd door het lerend vermogen in teamverband. Men kan over nog 

zo’n goed geschoold en vaardig personeel beschikken, indien het niet 

bereid is of in staat is om binnen de organisatie kennis te delen en te 

ontwikkelen dan dragen deze vaardigheden niet maximaal bij aan het 

bedrijfsresultaat. Zeker in een wereld waarin vraagstukken steeds meer 

vragen om een multidisciplinaire aanpak of oplossing. Tegelijkertijd zien 

we dat wanneer individuen bijgeschoold en doorontwikkeld worden, 

maar vervolgens weer terugkomen in een werkomgeving waarin het 

geleerde, of de lerende houding, niet (h)erkend en gewaardeerd wordt er 

ook maar een minimaal netto leerrendement ontstaat.  

 

4.3. Leermotivatie individu 

Waardering 

Het wordt steeds belangrijker om te begrijpen wat organisaties en 

individuen in beweging krijgt en houdt om zich steeds weer opnieuw aan 

te passen, te blijven ontwikkelen en te blijven leren m.a.w. om een 

lerende cultuur te creëren binnen een organisatie.  Daarbij is het van 

belang om het geleerde aantoonbaar vast te leggen zodat personen en 

organisaties hiermee hun status en waarde in de markt kunnen aantonen. 

Volwassenen zijn meer calculerend dan studenten en kijken naar wat een 

leertraject hen direct oplevert. Financiële waardering, functieperspectief 

en ruimte en ondersteuning om het geleerde in de praktijk te brengen 
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spelen hierin een belangrijk rol. Nieuwe functiesystemen en kwalificatie-

dossiers worden belangrijk binnen concepten als ‘loopbaanportfolio’.    

 

Toegankelijkheid 

Een laagdrempelige toegang om kennis en vaardigheden te ontwikkelen is 

van groot belang. Een werknemer met een gezin met jonge kinderen, zit 

niet altijd te wachten om ‘s-avonds nog even de deur uit te gaan voor een 

cursus of één dag in de week in de schoolbank met een boekje te leren, 

en hiervoor een aanzienlijk bedrag te betalen. Nog even vooropgesteld 

dat de theorie uit het boekje aansluit op de beroepspraktijk en op het 

ontwikkelniveau van de verschillende individuen die samen in één cursus 

zitten (omdat deze toevallig in zijn/haar regio wordt georganiseerd).  

Welke eisen stelt dit aan de inrichting van onderwijsprogramma’s voor 

werkenden? Met andere woorden welke didactische ontwerpprincipes 

moeten worden toegepast voor deze doelgroep.  

Leren kan op verschillende manieren georganiseerd worden van klassikaal 

met een boekje tot ‘learning on the job’ en tal van nieuwe ‘online 

leervormen’ als webinars en MOOC (Massive Open Online Courses). Dit 

biedt volop mogelijkheden om leren en kennisoverdracht zodanig in te 

richten dat de doelgroep op de juiste manier, op het juiste moment met 

de juiste inhoud, op de juiste plek en op het juiste niveau wordt 

aangesproken. Op deze manier kunnen ontwikkelingsmogelijkheden voor 

werkenden veel laagdrempeliger worden aangeboden. Deze behoeften 

moeten vertaald worden in de didactische ontwerpprincipes voor de 

inrichting van skills programma’s.  

 

Om het meeste rendement te halen uit de ontwikkeling, implementatie 

en verspreiding van skills programma’s zal de aanpak zich richten op 

lerende mensen en lerende organisaties, waarbij de bewustwording van 

bedrijven en de toegang tot kennis en (financiële) instrumenten bij zullen 

dragen aan de impact van skills programma’s en daarmee het succes van 

het versnellingsproject SKILLS. Waarbij het bereiken van de doelgroep als 

een belangrijke en grote opgave wordt gezien. Daarom moet een aanpak 

zowel handvatten bieden voor organisaties als individuen. De 

ontwikkeling van een positieve leercultuur en waardering binnen alle 

organisaties op alle niveaus, zodat mensen kunnen en willen blijven 

ontwikkelen, hun hele leven lang.  
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5. Actieagenda Smart Skills at Scale 
In deze actieagenda richten we ons op het toerusten van werknemers, ondernemers en organisaties met kennis, vaardigheden en concepten om binnen de 

acht industrie transformaties succesvol bij te kunnen dragen aan de volgende stap in de digitalisering van de Nederlandse maakindustrie, langs twee 

actielijnen: 1) smart skills, 2) wendbaar vakmanschap 

 

 Actielijn 1-Smart Skills (Smart Industry Academy)  
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Het programma richt zich op publiek private 

samenwerking van onderwijsinstellingen en bedrijven 

voor de ontwikkeling van vaardigheidsmodules die 

zich richten op flexibele, robuuste en slimme 

productienetwerken als antwoord op de huidige crisis. 

Fieldlabs 

Smart Industry telt momenteel 43 fieldlabs. Fieldlabs 

blijken nog altijd effectief middel voor het leren 

toepassen van nieuwe digitale technologieën5. 25% 

van deze fieldlabs biedt een vorm van skills activiteiten 

Al bestaande skills programma’s, business concepten, 

voorbeelden voor PPS constructies kunnen al 

vroegtijdig worden vertaald en gedeeld via de 

fieldlabs. 

Skills lab - Versnellen en verbreden 

Om versnelling en verbreding van de huidige 

initiatieven en skills programma’s te bewerkstelligen 

wordt ernaar gestreefd om skills labs op te zetten bij 

elk fieldlab.  Een skills lab beoogt alle benodigde 

ingrediënten, om studenten en werkenden gedurende 

hun hele carrière succesvol te laten ontwikkelen 

binnen de Smart Industry context, bij elkaar te 

brengen en te ontwikkelen. Voor de opschaling wordt 

gebruikt gemaakt van de Smart Industry Hubs als 

onderdeel van de Smart Learning Infrastructuur.  

 
5 TNO Rapport ‘Monitoring Fieldlabs’, 2020 

 

 

Ambitie  

Ieder fieldlab heeft een skillsprogramma 

Doelstelling 

Minimaal 1.000 werknemers uit de maakindustrie nemen 

jaarlijks deel aan een skills-lab. 

Beoogd resultaat 

Duurzame wendbare professionals, vakmensen en 

organisaties die beschikken over de juiste kennis en 

vaardigheden om de op hen af komende 

technologische vernieuwingen actief te benutten in 

het bedrijfsproces. 

Doelgroep 

MKB bedrijven, werknemers 

Outputs  

Smart Industry skills piramide met 50 skills routes (skills 

programma’s) bestaande uit een combinatie van modules. 

Trekker 

Platform Talent voor Technologie namens 

Programmabureau Smart Industry 

Stakeholders 

Fieldlabs, SI Hubs, onderwijs- en onderzoek instellingen, 

PPS netwerk Katapult, SBB, SLO, SER A&O Metalelektro, 

OOM, OTIB, Kon. Metaalunie, FME 

 

  

Project 3 Skills programma’s 
Het inrichten van nieuwe en bestaande 

onderwijsvoorzieningen en infrastructuur in 

een combinatie van fysieke en virtuele 

omgeving bij fieldlabs bedoeld voor leren in 

de praktijk. Waarbij de focus ligt op hybride 

leerwerkplekken, vraag gestuurd aanbod 

van opleidingsmodules, aansluiting van 

bedrijven en onderwijs in (geformaliseerde) 

samenwerking. 

Project 2 Smart Skills piramide 
Het project ‘Smart Industry Skills Piramide’ 

beoogt de benodigde en gewenste 

vaardigheden in een piramide te ordenen op 

basis van thema en toenemende 

specialisatie (skills ontologie). Op basis 

hiervan kunnen skills routes bepaald worden 

op basis van bv. industrie transformatie of 

productieketens. 

Project 1 Zicht op de toekomst 
Deze actie richt zich op het verkrijgen van 

inzicht in wat er nodig is om wendbare 

medewerkers en organisaties te creëren. 

Waar hebben SI bedrijven en medewerkers 

behoefte aan, hoe zien de Smart Industry 

banen van de toekomst eruit? Welke kennis 

en vaardigheden zijn hiervoor nodig? Hoe 

ontwikkelen we de juiste kennis en 

vaardigheden bij de juiste mensen.  
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Actielijn 2 Wendbaar Vakmanschap 

De leerling van de toekomst dat zijn wij allemaal. Om 

bij te blijven met technologische ontwikkelingen en 

verschuivingen in de arbeidsmarkt moet iedereen zich 

permanent en intensief blijven ontwikkelen. Want 

vandaag opgedane kennis is morgen alweer 

achterhaald, terwijl de functies en beroepen continu 

veranderen (FME, Implementatieagenda onderwijs).  

Naast de vaardigheden (het zogenoemde 

organisationele kapitaal ofwel infrastructuur) wordt 

het effectieve leervermogen van een organisatie ook  

bepaald door menselijk kapitaal (individu met 

leervraag) en sociaal kapitaal (vermogen van teams en 

organisaties om ‘gezamenlijk’ te leren/kennis te 

delen). Wendbaar vakmanschap is het continue leren 

en ontwikkelen van eigen vakmanschap en het 

continue verbeteren van processen en producten van 

de organisatie. Dit kan alleen tot stand komen in een 

lerende organisatie, het aanbieden van de juiste 

cursussen/opleidingen met de juiste inhoud is hiervoor 

niet voldoende. 

 

Deze actielijn richt zich op lerende medewerkers en 

lerende organisaties met een eerste stap, waarbij 

bedrijven, ondernemers en werknemers zich bewust 

worden van het belang van lerende mensen en een 

lerende organisatie om mee te kunnen met alle 

technologische veranderingen en slimme concepten 

om hun economische positie te behouden.  

 

Daarnaast wordt gericht op het beschikbaar maken 

van bestaande kennis en (financiele) instrumenten om 

bedrijven te ondersteunen actief te werken aan een 

organisatie cultuur waarin het leervermogen van de 

organisatie wordt versterkt en individuele leervragen 

ontstaat en leerinspanningen worden gestimuleerd en 

gewaardeerd.   

 

Ambitie  

Bedrijven ontwikkelen zich tot lerende organisaties, 

waardoor medewerkers zich kunnen ontwikkelen tot 

wendbare vakmensen. 

Doelstelling 

Effectief leervermogen van MKB bedrijven vergroten  

door in slimme coalities te werken aan randvoorwaarden 

en instrumenten voor lerende mensen en lerende 

organisaties. 

Beoogd resultaat 

Duurzame wendbare professionals en organisaties door 

verbetering van effectief leervermogen van organisaties. 

 

Trekker 

Programmabureau Smart Industry 

Stakeholders 

Kon. Metaalunie, FME, Fieldlabs, SI Hubs, onderwijs- en 

onderzoek instellingen, PPS netwerk Katapult, 

TechniekPact, BBL, SLO, SER, overige branche organisaties  

 

 

 

 

 

Project 4 Lerende mensen 
Het project lerende mensen richt zich op de 

motivatie van werkenden en het wegnemen 

van belemmeringen voor werkenden om 

zich blijvend te ontwikkelen. Daarnaast 

beoogt het project instrumenten en  

randvoorwaarden te bieden die blijvende 

ontwikkeling van werkenden stimuleert, 

Waarbij ze gericht zijn op continu 

verbeteren en bijdragen aan het verbeteren 

van processen en de organisatie en actief 

bijdragen aan leervermogen van de 

organisatie 

 

Project 5 Lerende organisaties 
In dit project wordt ingezet op 

bewustwording, inzicht en actief werken van 

bedrijven aan aspecten van een lerende 

organisatie.  

 

Project 6 Smart Funding loket 
Ontwikkeling van een instrument dat 

overzicht, advies over en toegang tot 

financieringsinstrumenten voor leren en 

ontwikkelen van medewerkers en 

organisaties biedt. 
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5 Organisatie 
Om het lerend vermogen van organisaties aan te spreken en te activeren 

en onderwijsactiviteiten aan te passen en uit te breiden naar behoeften 

van bedrijven en werknemers in een digitaliserende omgeving is 

samenwerking binnen regio’s en over de grenzen van regionale 

initiatieven noodzakelijk. De benodigde kennis en kunde hiervoor is 

verspreid over de verschillende hoogwaardige initiatieven en moeten 

worden samengebracht. Het draait hierbij niet alleen om het uitwisselen 

van kennis en faciliteiten, maar veel meer nog om deze kennis en kunde 

gericht in te brengen in de activiteiten binnen de verschillende actielijnen 

om aan de uitdagingen van dit programma te werken.  

5.1.Uitvoering 
De samenwerking en uitvoering van het Smart Industry Actieplan ‘Smart 
Skills@Scale” wordt vormgegeven door het Programmabureau Smart 
Industry (PB SI). Het PB SI zal het programma uitwerken in een actieplan 
en de uitvoering hiervan coördineren en begeleiden. Voor het Smart 
Industry Skills Programma spelen de brancheorganisaties, fondsen, 
topsector HTSM, Dutch Digital Delta en de AI coalitie een belangrijke rol in 
‘slimme’ samenwerking en kenniscirculatie.  
 

Het Skills programma zal gebruik maken van reeds bestaande structuren 

van fieldlabs en de regionale Smart Industry Hubs voor wat betreft de 

uitvoering van het programma en nadrukkelijk aansluiting zoeken bij 

aanpalende initiatieven op landelijk en regionaal niveau, zoals LLO 

initiatieven van het SER en brancheorganisaties. 

 

5.2. Investeringen 
Voor de uitvoering van het skills programma is een totaal budget voorzien 
van ruim € 10 mln. 
 

Actielijn 1 - Smart Skills (SI Academy) € 8.261.500   

1. Zicht op de toekomst € 90.000 Q2 2020 

2. Smart Industry Skills Piramide € 420.500 Q2-Q4 2020 

3. Skills labs € 7.751.000 Q3 2020 - Q4 2023 

      
Actielijn 2 - Wendbaar vakmanschap € 1.832.500   

4. Lerende mensen € 563.750 Q3 2020- Q4 2023 

5. Lerende organisatie € 1.040.000 Q3 2020 - Q4 2023 

6. Smart Funding Loket € 228.750 Q2 2020 - Q4 2023 

      

B Projectmanagement en coord. € 274.500 Q2 2020 - Q4 2023 

      
  Totaal excl. BTW € 10.368.500   

 

Financiering van deze activiteiten zal grotendeel uit bestaande 

financieringsfaciliteiten worden gedekt, waarin een rol is weggelegd voor 

het Smart Funding Loket en deels uit het budget van het Smart Industry 

Impulsprogramma.  

 

 

  



 
 

21  

Smart Funding Loket 

Voor de financiering van skills en ontwikkelactiviteiten kan aansluiting 

gezocht worden bij bestaande regelingen vanuit initieel onderwijs en 

opleidings- en omscholingfondsen. Het Smart Funding loket moet 

inzichtelijk maken welke financieringsmogelijkheden er zijn voor 

individuen, bedrijven en fieldlabs om leren en ontwikkelen te bekostigen.  

Hier geldt vaak dat er een mix moet worden gevonden tussen eigen 

bijdrage, werkgeversverantwoordelijkheid en publieke middelen voor 

interventies op organisatie-, team, vakinhoudelijk en persoonlijk niveau.  

 

Voor de financiering van samenwerking in een PPS constructie zal ook 

worden ingezet op slimme business concepten. 

In onderstaande matrix zijn een aantal laagdrempelige regelingen 

opgenomen die de activiteiten van dit plan kunnen faciliteren. Wat niet in 

de matrix te zien is, maar een belangrijke aanvulling vormt is dat veel 

regelingen in geval van onderwijs gericht zijn op MBO en bijvoorbeeld de 

regeling subsidie praktijkleren die gericht is op praktijkleerplekken bij 

bedrijven voor studenten. 

 MKB!dee SLIM regeling RIF Techno- 

hubs 

Toekomstfonds MIT Regelingen 

O&O fondsen 

(m.n. A&O, 

OOM, OTIB) 

Smart Skills 

(Smart Industry Academy) 

       

- Skills programma’s        

- PPS samenwerking        

Wendbaar vakmanschap        

- Lerende mensen        

- Lerende organisatie        

 



 
 

22  

Naast deze laagdrempelige regelingen zijn er nog andere mogelijkheden om onderwijs voor werkenden financieel te ondersteunen. Deze mogelijkheden zijn 

op een rijtje gezet en gebundeld in het rapport ‘Overzicht financieringsmogelijkheden, Publiek Private Samenwerkingen Onderwijs en Arbeidsmarkt’ van 

Katapult. Hierin staan zowel Europese, landelijke als regionale regelingen. Opvallend hierin is dat regelingen die zich richten op het volgen van 

onderwijsprogramma’s voor werkenden heel beperkt of weinig laagdrempelig is voor MKB. Smart Skills@Scale richt zich met het project Smart Funding 

Loket op mogelijkheden om dit gat te dichten. 

6 Actieplan 
In dit actieplan zijn de 6 projecten verder uitgewerkt in activiteiten en bijbehorende outputs en een planning voor deze activiteiten.  

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project 1 Zicht op de toekomst 

(vraag) 

Het project ‘Zicht op de toekomst’ brengt de vraag naar 

kennis en vaardigheden voor Smart Industry’ in kaart. 

Enerzijds bestaat de vraag uit de behoefte van 

bedrijven. 

Anderzijds bestaat de vraag uit welke kennis en 

vaardigheden er nodig zijn om Smart Industry effectief 

toe te passen in de bedrijfsvoering.  

 

 

 

Stakeholder consultatie 

- 1 landelijke workshop fieldlabcoordinatoren 

- 5 regionale workshops via HUBs 

- 1 op 1 met max. 10 fieldlabs en overige stakeholders 

- Algemene uitvraag (online equete) overige 

stakeholders 

 

Technology Impact Method (TIM) (overzicht) 

Best practices fieldlabs 

(bestaande overzicht van 

Smart Maintenance) 

Onderzoek banen 

van de toekomst 

HTSM - Door M2 

Acties 

 

Output 

Definitie behoefte MKB en 

fieldlabs 

 

 

 
 

 

 

Definitie benodigde vaardigheden 

Smart Industry 

(technologisch, business, human) 

Match behoefte bedrijven & 

requirements Smart Industy 

= 

Actielijn 1–Smart Skills (Smart Industry Academy) 

 

https://www.wijzijnkatapult.nl/files/downloads/Docs%20bij%20berichten/FinancieringsmogelijkhedenPPS%201-3%20april%202020.pdf
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Uitwerking routes door consortia van fieldlabs, 

onderwijsinstellingen, experts en PB in skills modules. 

Een skills route bestaat uit een combinatie van modules  

Project 2 Smart Industry Skills Piramide  

(vraag & aanbod) 

Het project ‘Smart Industry Skills Piramide’ beoogt de 

benodigde en gewenste vaardigheden in een piramide 

te ordenen op basis van thema en toenemende 

specialisatie (skills ontologie). Op basis hiervan kunnen 

skills routes bepaald worden op basis van bv. industrie 

transformaties of productieketens.  

Uitwerking routes door consortia van fieldlabs, 

onderwijsinstellingen, experts en PB in skills modules. 

Een skills route bestaat uit een combinatie van 

modules. 

 

 

 

 

 

 

Technology Impact Method (TIM) (ordening) 

Analyse van benodigde vaardigheden (hardskills en 

softskills) in de Smart Industry omgeving op basis van 

nieuwe technologietoepassingen 

Experiment 1: Skills piramide 

(ontologie) bouwen voor 1 

industrie transformatie (bv. 

digital factory) met fieldlabs, 

data value center, AI coalitie, 

Cyber centrum (structuur), 

ICT. 

 

Vertaling naar 

piramides 

overige 

industry 

transformaties 

met fieldlabs, 

data value 

center, AI 

coalitie, 

Acties Outputs 

Smart Industry Skills ontologie 

Smart Industry Skills piramide 

(biedt kader voor NOW regeling) 

 

Smart Industry skills routes 

Actielijn 1–Smart Skills (Smart Industry Academy) 
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Project 3 Skills programma’s 

fieldlabs (aanbod) 

Het inrichten van nieuwe en 

bestaande onderwijsvoorzieningen 

en infrastructuur in een combinatie 

van fysieke en virtuele omgeving bij 

fieldlabs bedoeld voor leren in de 

praktijk. Waarbij de focus ligt op 

hybride leerwerkplekken, vraag 

gestuurd aanbod van 

opleidingsmodules, blended 

learning, aansluiting van bedrijven 

en onderwijs in (geformaliseerde) 

samenwerking. 

 

 

 

 

 

 

Overzicht best-practices skills progr. → vertalen naar model, beschikbaar 

maken voor HUBS en fieldlabs.  

Experiment 2:  

Pilot landelijk skills aanbod 

Robotica – samenwerking 

Fieldlabs 

Acties Outputs 

Stimuleringsprogramma voor fieldlabs voor opzetten skills 

programma’s: 2-3 skills programma per fieldlab → doel: elk fieldlab een 

skills lab, 5 geformaliseerde samenwerkingen tussen bedrijven en 

onderwijs in skillslabs 

Instrumenten en tools 

- Financieel instrumentarium 

- Best practices 

- Handboek ontwikkelen skills 

programma’s 

- Business modellen skills labs 

- Kennisinfrastructuur via Smart 

Industry platform 

 

 

Skills programma’s bij fieldlabs 

Inrichting basisprogramma 21st century Smart Industry Skills 

samenwerking met fieldlabs, onderwijsinstellingen, PB voor alle fieldlabs 

Ontwikkeling handboek met handvatten voor fieldlabs om skills 

programma’s te ontwikkelen. 

Stimuleren en faciliteren landelijke 

thematische samenwerking fieldlabs 

voor gezamenlijk aanbod skills 

programma’s  

Bestaand aanbod skills programma’s, beschikbaar maken via SI platform 

en HUBS → fieldlabs 

Overzicht bestaande instrumenten en tools maken. Instrumenten en 

tools beschikbaar maken via SI platform en HUBS → fieldlabs 

Geformaliseerde samenwerking 

(PPSen) onderwijs en bedrijfsleven in 

skills labs 

 

 

 
Bestaande en nieuwe skills modules online beschikbaar maken via 

e-learning infrastructuur ( b.v. OZONE) 

Actielijn 1–Smart Skills  

(Smart Industry Academy) 
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Actielijn 2 – Wendbaar vakmanschap 

 

Project 4 Lerende mensen 

Het project lerende mensen richt zich op de motivatie 

van werkenden en het wegnemen van belemmeringen 

voor werkenden om zich blijvend te ontwikkelen. 

Daarnaast beoogt het project instrumenten en  

randvoorwaarden te bieden die blijvende ontwikkeling 

van werkenden stimuleert, Waarbij ze gericht zijn op 

continu verbeteren en bijdragen aan het verbeteren van 

processen en de organisatie en actief bijdragen aan 

leervermogen van de organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faciliteren en versterken van initiatieven voor 

ontwikkeling van randvoorwaarden en instrumenten 

voor een lerende organisatie (o.a. nieuwe 

functiesystemen, kwalificatiesystemen, 

loopbaanportfolio) 

 

Inrichten Smart Industry Platform voor wendbaar 

vakmanschap met: 

- Best practices 

- LLO concepten 

-  

Acties Outputs 

Kennis en Instrumenten voor LLO 

beschikbaar via SI platform en HUBS 

--> fieldlabs 

 

20 projecten wendbaar 

vakmanschap 

 

Kennis infrastructuur op SI platform 

voor werkenden 

 

20 projecten voor het opheffen van belemmeringen 

voor LLO bij medewerkers → 4 projecten per HUB → 

per project 2-5 betrokken bedrijven, waarvan per 

project minimaal 2 nog niet aan fieldlab verbonden 

bedrijven (middels regelingen als MKB!dee, Slim, A&O 

regelingen) 
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30 projecten voor het opheffen van belemmeringen 

voor LLO bij organisaties → 6 projecten per HUB → per 

project 2-5 betrokken bedrijven, waarvan per project 

minimaal 2 nog niet aan fieldlab verbonden bedrijven 

(middels regelingen als MKB!dee, Slim, A&O regelingen) 

 

Best practices definieren aan de hand van resutlaten 

bedrijfsscans 

Project 5 Lerende organisaties 

In dit project wordt ingezet op bewustwording, inzicht 

en actief werken van bedrijven aan aspecten van een 

lerende organisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faciliteren en versterken van initiatieven voor 

ontwikkeling van randvoorwaarden en instrumenten 

voor een lerende organisatie (o.a. nieuwe 

functiesystemen, kwalificatiesystemen, 

loopbaanportfolio) 

Aspecten voor een innoverende en  lerende organisatie 

in kaart brengen voor(600) bij fieldlabs aangesloten 

bedrijven d.m.v. bedrijfsscan TNO, 

analyse→verbeteraspecten→interventie voor 50 b. 

Acties Outputs 

Kennis en Instrumenten voor LLO 

beschikbaar via SI platform en HUBS 

--> fieldlabs 

 

Best practices voor lerende 

organisaties in Smart Industry 

 

interventieadviezen lerende 

organisatie 

 

Actielijn 2 – Wendbaar vakmanschap 

30 projecten lerende organisatie 
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Advisering nieuwe projecten en initiatieven Smart Skills 

en Wendbaar vakmanschap voor aanvraag financiële 

ondersteuning bestaande regelingen 

Project 6 Smart Funding Loket 

Ontwikkeling van een instrument dat overzicht, advies 

over en toegang tot financieringsinstrumenten voor 

leren en ontwikkelen van medewerkers en organisaties 

biedt. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Overzicht beschikbaar financieringsinstrumentarium 

- actief informeren stakeholders door kennissessies 

- online beschikbaarheid informatie, contacten, links en 

doorgeleiding naar uitvoeringsorganisaties 

Ontwikkeling en beheer stimuleringsregeling Smart 

Industry (NOW regeling) 

Acties Outputs 

Min. 5 regionale kennissessies bij de 

SI HUBS 

-50 projecten skills 

programma’s 

-20 projecten lerende mensen 

-30 projecten lerende 

organisatie 

-5 geformaliseerde 

samenwerkingen onderwijs-

bedrijfsleven in PPS 

Actielijn 2 – Wendbaar vakmanschap 

NOW regeling Smart Industry 

beschikbaar voor MKB in 

Nederlandse maakindustrie 
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BIJLAGE 1 Overzicht Digital skills 
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Bijlage 2 Technology Impact Methode 
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Bijlage 3 De bouwstenen van een PPS 
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Bijlage 4 Subsidies voor activiteiten PPS 

 

 


