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Inleiding

Deze agenda gaat over mensen in de topsector water. Ons human capital dat wereldwijd toonaangevende
projecten realiseert. De Nederlandse Delta heeft eeuwenlang een sterke binding met het water. Hierdoor is er
veel kennis over waterbeheer en waterbehandeling. De unieke schepen die de Nederlandse industrie bouwt
voor watermanagement, transport van goederen en ontginning van grondstoffen zijn leidend in de wereld. De
watersector is goed voor onze economie, veiligheid en leefbaarheid. Een positie die we willen behouden, maar
die niet vanzelfsprekend is.
Hebben we genoeg instroom? Willen jonge mensen bij ons werken?
Met een krimpende beroepsbevolking is het noodzakelijk hier goed over na te denken. Doen we als bedrijfsleven,
organisaties en instellingen wel genoeg en doen we dat goed?
Zijn onze opleidingen wel goed genoeg? Werken we wel op een goede manier samen?
Wat hebben we ervoor over om onze studenten goed onderwijs te garanderen? Zijn we bereid om deze jonge
mensen met een goed programma binnen ons werkveld een traineeship of scholingsplan aan te bieden? Hebben
onze werknemers tijdens hun loopbaan wel voldoende uitdaging, ontwikkeling en carrièreperspectief?
Als watersector zijn we hiertoe in staat. We gaan de krachten bundelen met onderwijs en overheid. Deze
agenda geeft een overzicht van wat ons te doen staat. De werkgevers in de sector nemen het voortouw. Er
komt één arbeidsmarktaanpak voor alle werkgevers in de watersector, publiek en privaat. De samenwerking met
het onderwijsveld wordt geïntensiveerd. We vertrouwen op de overheid die niet voor niets de Watersector als
topgebied heeft benoemd.

Samen kunnen we het!
Arbeidsmarktgegevens
In de topsector water zijn ruim 180.000 personen werkzaam. De vervangingsvraag tot 2020 is 15%. Zelfs bij
bescheiden groeiambities van de sector is een uitbreidingsvraag van 1% per jaar in de periode 2012 tot 2020 een
reëel scenario. Dit betekent dus een personeelsbehoefte van meer dan 40.000 personen tot 2020. Dit geldt voor
alle niveaus.
Bronnen: Arbeidsmarktmonitor maritieme cluster, Economische betekenis van Deltatechnologie, Human Capital Roadmap
Water, Water verdient het.
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Ambitie en doelstellingen 2020

Om de Nederlandse Delta veilig en leefbaar te houden en de internationale groeikansen te realiseren heeft de
topsector vakmensen nodig. Dit vraagt om instroom, behoud en ontwikkeling van werknemers en de versterking van
een goede water opleidingsinfrastructuur. Om de sector internationaal aan de top te houden realiseren de werkgevers
zich dat bij een krimpende arbeidsmarkt echte innovatie op het gebied van de human capital aanpak nodig is.
In 2020 staat de topsector water bekend als een internationale, dynamische en maatschappelijke sector,
n Die investeert in het aantrekken en opleiden van leerlingen, studenten en werknemers;
n Met continuïteit door voldoende kwantitatieve en kwalitatieve instroom van medewerkers en studenten;
n Met een excellente kennis- en opleidingsinfrastructuur, waar kennisontwikkeling en opleiden samen komen
voor alle benodigde studierichtingen;
n Waar werkgevers de zorg voor hun werknemers hoog in het vaandel hebben staan, en hun human capital
koesteren;
n Waar internationale uitwisseling van studenten en werknemers vanzelfsprekend is en studenten en werknemers
uit het buitenland ongehinderd in Nederland aan de slag kunnen. Water onderwijs is een exportproduct.
Om deze ambitie te realiseren gelden de volgende doelstellingen:
n De werkgevers zorgen dat de watersector een aantrekkelijk carrièreperspectief biedt voor werknemers;
n Werkgevers realiseren een landelijk human capital netwerk waarmee zij toekomstige instroom binden door
een opleiding en traineeship aan te bieden;
n Werkgevers verzorgen promotie en voorlichting over techniek en de topsector water;
n De topsector water maakt keuzes in de samenwerking met kennis- en onderwijsinstellingen. Hierdoor realiseert
de topsector een excellente kennis- en opleidingsinfrastructuur met doorlopende onderzoeksprogramma’s;
n Werkgevers ontwikkelen continue het kennisniveau en de vaardigheden van werknemers door scholing,
training en uitwisseling;
n De excellente kennis en opleidingsmogelijkheden worden internationaal gepromoot. Voor studenten en
buitenlandse werknemers worden belemmeringen weggenomen om in Nederland aan de slag te gaan.
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Imago en instroombevordering

3.1 Toekomstbeeld – scholier in 2020
Je bent jong en je weet nog niet wat je wilt gaan doen. Je hebt kennis kunnen maken met een aantal opleidingen,
maar wat kun je dan worden? Het diploma van de middelbare school is binnen handbereik.
In het basisonderwijs en tijdens je middelbare schooltijd is veel aandacht geweest voor het thema water. Het is
je duidelijk dat haast alles om je heen een stukje techniek in zich heeft. Op het web kom je de meest geweldige
mega structures tegen. Nederland is hierin marktleider en de watersector spreekt je aan.
Er zijn op school enthousiaste ambassadeurs geweest die je hebben laten zien dat er in de watersector mooie
kansen liggen. Je leest een advertentie waarin werkgevers uit de watersector op zoek zijn naar personeel. Er
staat dat je een goede opleiding en driejarig traineeship krijgt. Dat betekent dus een opleiding én drie jaar werk.
Het lijkt je een mooie kans en besluit erop te reageren.

3.2 De uitdaging - Is dit een haalbare toekomst?
Kunnen we als topsector water gezamenlijk realiseren dat het vanzelfsprekend is om voor een carrière in onze
sector te kiezen? Hoe kunnen we onze maatschappelijke relevantie hier beter voor gebruiken? Er ligt een
uitdaging die werkgevers met beide handen willen aanpakken.
De afgelopen jaren zijn al veel initiatieven in gang gezet zoals events, profielwerkstukken, studiekeuzebegeleiding,
challenges en bedrijfsbezoeken om jongeren en docenten voor de watersector te interesseren. De topsector
water zal op basis van die ervaringen keuzes maken en zet in op gezamenlijke promotieactiviteiten.

Promotievoorbeelden
VMBO leerlingen hebben echte boten gebouwd voor de scouting. Er zijn zeiltochten geweest voor allerlei
jongeren. Waterambassadeurs vertellen op scholen over schoon drinkwater voor iedereen. In wedstrijden zijn
jongeren uitgedaagd creatieve oplossingen voor waterproblemen te bedenken. Met mooie resultaten als gevolg.

Binnen het basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs is algemene techniekpromotie noodzakelijk.
Voorbeelden van onze topsector zien wij hierin graag terug. Als topsector water richten wij ons met name
op de keuzemomenten van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Ook voor andere doelgroepen, zoals
instroom, verzorgt de topsector promotie.

3.3 Activiteiten
n In 2012 stellen de werkgevers een actieplan op voor gemeenschappelijke promotie van de topsector water
gericht op specifieke keuze momenten voor jongeren;
n In 2012 maakt de topsector water afspraken over de uitvoering van water- en techniekpromotie in het
basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hierbij wordt samengewerkt met de andere
topsectoren, onder andere binnen het Masterplan Bèta Techniek en met Natuur- en Milieu Educatie;
n Werkgevers ontwikkelen promotieactiviteiten voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld zij-instromers.
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3.4 De watersector start uitdagend nieuw initiatief
De werkgevers gaan een opleidingstraject aanbieden voor toekomstige werknemers. Dit traject bestaat uit
een wateropleiding in het regulier onderwijs en aansluitend een driejarig traineeship. Hiervoor wordt door de
werkgevers een landelijk netwerk gevormd. Dit ‘human capital netwerk’ bestaat uit het MKB en grote werkgevers
die het opleidingstraject gezamenlijk garanderen. Nadat het opleidingstraject is doorlopen kunnen de deelnemers
aan de slag bij één van de vele werkgevers in de watersector.

Topsector Water

Werkgevers

MBO:
Beroepsprakijk
& theorie

Stage

HBO:
Theorie &
Beroepsprakijk

loon

bonus

WO bachelor /
master
Theorie & praktijk

Stage

bonus

bonus

Stage

Traineeship
Werk & training

loon

Traineeship
Werk & training

Traineeship
Werk & training

loon

Human Capital Netwerk:
Gezocht 10.000 toekomstige werknemers
Aanbod: opleiding & traineeship

Wat is er nodig om dit te realiseren?
1. 	Kwantitatieve en kwalitatieve arbeidsmarktanalyse
De werkgevers stellen in 2012 de opleidingsvraag vast. Hieruit blijkt de noodzakelijke instroombehoefte per
opleidingsniveau en kwalificatie.
2. Opbouwen van landelijk human capital netwerk van werkgevers
Dit human capital netwerk zorgt ervoor dat toekomstige werknemers zoveel mogelijk binnen hun eigen regio
kunnen worden geworven en opgeleid.
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3. Ontwikkelen van een flexibele opleidingsstructuur
Om in de opleidingsbehoefte te voorzien, maakt het human capital netwerk concrete afspraken met
geselecteerde onderwijsinstellingen. Een flexibel onderwijsaanbod wordt gerealiseerd. Hierdoor kunnen
toekomstige werknemers theorie en praktijk op een effectieve manier combineren. Door financiële prikkels
zoals een bonus bij het behalen van het diploma worden deelnemers binnen deze structuur gestimuleerd
efficiënt te studeren.
4. 	Flexibel doelgroepenbeleid
Binnen deze aanpak wordt niet alleen de ruimte geboden aan jonge aanwas, maar kunnen ook andere
doelgroepen worden opgeleid.

“Opleiden kost geld, niet opleiden nog veel meer”
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Onderwijs en Onderzoek

4.1 Toekomstbeeld – student in 2020
Je hebt gekozen voor een excellente opleiding in de topsector water. Je doorloopt een goed bekend staande
opleiding. Je toekomst is zeker door een contract voor baangarantie. Het onderwijs wordt in samenwerking met
het bedrijfsleven gegeven. Regelmatig vinden er gastcolleges plaats. In opdracht van het bedrijfsleven werk je
mee aan interessante onderzoeksprojecten.
Met regelmaat werk je samen met leerlingen en studenten van allerlei niveaus. Er is voldoende keuze uit
stageplekken. Jij kiest voor een stage bij een scheepswerf. Het lijkt je geweldig om mee te bouwen aan luxe
jachten.

4.2 De uitdaging – welke stappen maken we?
Samenwerking tussen werkgevers en onderwijs werkt. De basis voor een goede samenhangende kennis- en
opleidingsinfrastructuur is de afgelopen jaren gelegd. Werkgevers hebben in het versnipperde opleidingsaanbod
de eerste keuzes gemaakt om sterke opleidingsclusters te realiseren. Deze clusters bestaan uit centra van
innovatief vakmanschap, centres of expertise en sterk wetenschappelijk onderwijs. Er moet nog veel gebeuren
voordat de wateropleidingen echt excellent zijn. Waar mogelijk zal de sector water samenwerken met andere
relevante topsectoren.
Werkgevers wensen algemeen technische opleidingen in stand te houden en zelfs te laten groeien. De
ontwikkelingen bij VMBO en MBO techniek zijn bijvoorbeeld zorgwekkend.

R&D programma’s en human capital
De onderzoeksagenda van de topsector water is altijd omvangrijk geweest. Door de combinatie van een sterk
innovatie gedreven R&D programma mét voldoende kwalitatief opgeleide mensen op alle niveaus, zal de
topsector water haar groeikansen in de internationale markt kunnen realiseren.

4.3 Activiteiten
n Werkgevers vragen de overheid de keuze voor excellente opleidingen te ondersteunen en flexibiliteit in het
onderwijs te stimuleren. Kwaliteit blijft het uitgangspunt, opleidingsduur is flexibel;
n In overleg met de geselecteerde onderwijsinstellingen helpen de werkgevers bij de ontwikkeling van de
onderwijsprogramma’s. Werkgevers zorgen er voor dat praktijkkennis in het onderwijs wordt ingebracht. Niet
alleen voor de studenten, maar ook voor vakdocenten;
n De MBO, HBO en WO- opleidingen binnen het geselecteerde opleidingscluster vullen elkaar aan en werken
nauw met elkaar samen. Zowel verticaal (doorlopende leerlijn) als horizontaal (MBO-onderling, HBO-onderling
en WO-onderling);
n De geselecteerde opleidingen bieden een programma waar studenten uit algemene technische studies en
werknemers tussentijds en als kopstudie watermodules kunnen volgen;
n De topsector water zet in op doorlopende onderzoeksprogramma’s. De human capital agenda verbindt
deze aan de opleidingsinfrastructuur waardoor de kennis doorstroomt in het onderwijs op alle niveaus.
Promotieplaatsen en lectoraten zijn hier onderdeel van.
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Voorbeeld
DE ZANDMOTOR is een innovatief kustbescherming project. Voor de kust van Zuid-Holland ligt een kunstmatig
schiereiland. Door wind, golven en stroming verspreidt het zand zich de komende twintig jaar langs de kust tussen
Hoek van Holland en Scheveningen. Zo helpt de natuur ons in de bescherming tegen de zee. Wetenschappers
volgen hoe de Zandmotor zich ontwikkelt.
Het project is een voorbeeld van een goede samenwerking in de gouden driehoek tussen de overheid,
bedrijfsleven en onderwijs. De kennisinstellingen zorgen voor de evaluatie van de resultaten binnen “Building
with Nature”. Studenten en docenten gebruiken dit project in hun onderwijsprogramma’s.
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Human Resources

5.1 Toekomstbeeld – werknemer in 2020
Vier jaar geleden is je opleidingstraject en traineeship afgelopen. Tijdens jouw traineeship bij meerdere werkgevers
werd duidelijk dat het opdoen van ervaring belangrijk was. Je ontdekte je sterke kanten en kon gerichte keuzes
maken.
Je besloot na je traineeship te gaan voor een baan bij een drinkwaterbedrijf. Hier kon je jouw kennis direct inzetten
en zag je meteen resultaat. Nog steeds geniet je elke dag van je werk. Het is uitdagend en je leert nog iedere dag
bij. Je collega’s zijn net zo enthousiast als jij zelf. In het kader van jouw loopbaantraject kreeg je de kans van je
werkgever om een masteropleiding te volgen. Als technisch vakspecialist heb je prima arbeidsvoorwaarden. Je
werk draagt bij aan de maatschappij.
Nu vraagt je werkgever om één dag in de week les te geven op één van de excellente wateropleidingen. Je voelt
je vereerd om jouw kennis en ervaring te mogen overdragen. In het dagelijks leven word je wel eens verweten
veel over je werk te praten. Je werk is echter iets wat je heel graag doet en het lijkt je heerlijk om die passie ook
weer over te brengen op toekomstige collega’s.

5.2 De uitdaging - Waar staan we nu?
Op dit moment heeft een aantal werkgevers in de watersector programma’s voor persoonlijke ontwikkeling
van hun medewerkers. Dit is onderdeel van hun HR-beleid. Deze HR-trajecten richten zich op verdieping en
overdracht van kennis. Een ander aspect dat aan de orde komt is product- en procesinnovatie. Kenmerkend in
het HR-beleid is dat veel van dergelijke trajecten uniek zijn voor de individuele werkgevers. Binnen het MKB zijn
dit soort trajecten soms moeilijk te realiseren. Gezamenlijk optrekken kan hierin een uitkomst bieden. Voor de
oudere werknemers wordt extra aandacht gevraagd binnen het HR-beleid.

5.3 Activiteiten
n Werkgevers ontwikkelen een beloningsbeleid waarin de waardering voor technische specialisten tot uitdrukking
komt;
n De werkgevers stellen zich ten doel een deel van de loonsom te reserveren als opleidingsbudget;
n Aan de hand van de opleidingsbehoefte van werknemers en de kennisvraag van de werkgevers worden
ontwikkelings- en uitwisselingstrajecten opgesteld. Hier kan certificering een onderdeel in zijn;
n Voor toptalent en vakmanschap investeren werkgevers in high potential programma’s voor management en
technisch talent;
n Werkgevers ontwikkelen loopbaantrajecten die beter bereikbaar worden voor het MKB;
n Kennisuitwisseling op het terrein van HR tussen werkgevers wordt gestimuleerd;
n Bij scholings- en ontwikkelingstrajecten van werknemers en zij-instromers wordt waar mogelijk gebruik
gemaakt van de faciliteiten van de geselecteerde onderwijsinstellingen.
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Internationalisering

6.1 Toekomstbeeld – internationale werknemer in 2020
Als buitenlandse student heb je de kans gekregen om een excellente wateropleiding in Nederland te volgen. Deze
staan internationaal heel goed bekend. Na een leuke studietijd heb je als trainee bij verschillende Nederlandse
werkgevers gewerkt en een kijkje in de keuken mogen nemen. Je hebt gekozen om daarna aan de slag te gaan
bij een internationaal werkend ingenieursbureau. Na een aantal jaren word je benaderd door een bedrijf uit
je geboorteland en gevraagd je expertise in te zetten voor de lokale watersector. Je voelt je vereerd om een
bijdrage te kunnen leveren aan die ontwikkeling. Je vindt het een lastige beslissing, want je bent erg tevreden
over je werkgever. Toch besluit je uiteindelijk om op het aanbod in te gaan. De Nederlandse watersector blijft na
aan je hart en je vertelt overal hoe goed de Nederlandse wateropleidingen en bedrijven zijn. In je nieuwe functie
ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een project. Je bent op zoek naar een samenwerkingspartner.
Hierover hoef je niet lang na te denken en je belt je ex-collega in Nederland. Een jaar later wordt het contract
getekend waarbij ook stagiaires uit Nederland een plek krijgen.

6.2 De uitdaging - kansen voor de internationale markt
De Nederlandse watersector heeft een sterke internationale oriëntatie. Er zijn in de sector veel bedrijven met
buitenlandse vestigingen. Het is in het belang van de werkgevers dat deze buitenlandse werknemers goed zijn
opgeleid. Ook wordt door het Nederlandse bedrijfsleven veel zaken gedaan met buitenlandse handelspartners.
Goede kennis bij deze handelspartners is in het belang van onze handelsrelaties.
Binnen de structuur van het human capital netwerk worden plaatsen gereserveerd voor buitenlandse werknemers.
Dit biedt kansen voor de internationaal opererende watersector.
Nederland is dé plek om een wateropleiding te volgen!
Voorbeeld
In samenwerking met werkgevers is een Bachelor en Master voor International Water Technology gestart. De
instroom voor deze opleiding is inmiddels uitstekend. Ook buitenlandse studenten tonen veel belangstelling voor
deze opleiding.

6.3 Activiteiten
n Werkgevers investeren in het aantrekken van buitenlandse studenten, promovendi, onderzoekers en
werknemers;
n Werkgevers en de geselecteerde opleidingen bereiden werknemers en studenten voor om te werken aan
internationale projecten en onderzoeken;
n De overheid wordt gevraagd belemmeringen weg te nemen voor het verblijf in Nederland van buitenlandse
werknemers, studenten en kenniswerkers. Dit stimuleert internationale uitwisseling van kennis en mensen.
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Organisatie en vervolg

De human capital agenda water is onlosmakelijk verbonden met de Kennis- en Innovatiecontracten. De uitvoering
van de R&D agenda’s kan alleen als er voldoende kwalitatieve instroom is: human capital!

Citaat uit innovatiecontract
‘Er wordt goed samengewerkt in projecten én er is ruimte/geld voor funderend (middel)lange termijn onderzoek.
Zo ontwikkelen we de kennis en de specialisten die we nodig hebben voor onze baanbrekende producten en
diensten van toekomst.’

De uitvoering van deze agenda vraagt om een daadkrachtige organisatie gestuurd door de werkgevers. De
activiteiten moeten worden uitgewerkt en de koppeling met de omgeving bewaakt. Dit vraagt om tijd en middelen
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Werkveld Gouden driekhoek: bedrijfsleven, kennisinstellingen,
overheid als publieke opdrachtgever

die binnen de topsector water beschikbaar worden gesteld.

Kaders beleidsontwikkeling, wet- & regelgeving

Figuur: Schematische weergave van de samenhang tussen de elementen uit de Human Capital
Agenda en de omgeving.
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De regionale water initiatieven en profilering van onderwijsinstellingen moeten ondersteunend werken aan deze
human capital agenda. De topsector water vindt afstemming over deze initiatieven noodzakelijk.
Ondanks de economische onzekerheid voelen de werkgevers de urgentie om echt werk te maken van hun
human capital. In 2012 zal de agenda worden uitgewerkt in een programma. Dit vraagt samenwerking tussen
werkgevers, overheid en kennis- en onderwijsinstellingen. De overheid moet de randvoorwaarden scheppen. Dit
kan de overheid door met beleid, wet- en regelgeving en financiële middelen deze agenda te ondersteunen. Alleen
door de samenwerking in de gouden driehoek kunnen de ambities van de topsector water worden gerealiseerd.
De werkgevers willen vaart zetten achter dit programma, water verdient het!
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Colofon
Deze human capital agenda is tot stand gekomen door:
Stuurgroep human capital water
Thecla Bodewes, voorzitter (Scheepswerven Bodewes en De Kaap)
Isolde Struijk, namens bedrijfsleven (van den Herik Sliedrecht)
Jacky Bax, waarnemer namens overheid (Ministerie van OC&W)
Ron Kooren, namens kennis- en onderwijsinstellingen (STC Group)
Werkgroep human capital water
Margriet Torpstra (Scheepsbouw Nederland)
Huiberdien Sweeris (NWP)
Henry Bleker (Vereniging van Waterbouwers)
Leon Maas, secretaris (Leon Maas Management)
Fotografie
Met dank aan de werkgevers, NWP, Scheepsbouw Nederland en de Vereniging van Waterbouwers

Den Haag, December 2011
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