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HOE GAAT NEDERLAND GROEIEN, 
VOLGENS NEDERLAND?



Nationaal Groeifonds is opgezet om de Nederlandse economie te 
versterken, en heeft in totaal € 20 mld ter beschikking

Overzicht beschikbaar kapitaal in Nationaal Groeifonds (NGF)
€ mld
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Totaal beschikbaar 
(voor vijf jaar)

Ronde 1
(maart ’21)

Nog beschikbaar

 Begin 2022 neemt het kabinet een besluit over de 
toekenning voor ronde 2

 In de jaren daarna zullen er nog rondes volgen
 It’s Public analyseerde de 241 openbare 

groeiplannen voor ronde 2 

Bekijk hier alle 241 
groeiplannen op de 
website van het NGF

Bron: Nationaal Groeifonds; It’s Public analyse 2

https://www.nationaalgroeifonds.nl/over-het-nationaal-groeifonds/hoe-werkt-aanvragen/gedeelde-groeiplannen
http://www.nationaalgroeifonds.nl/


Huidige ronde 2 is opengesteld voor iedereen: in totaal is er voor circa  
€ 34 mld aan groeiplannen voor Nederland ingediend

Totaal van alle inzendingen in ronde 1 en 2
€ mld

Som van alle 
plannen die een 
bedrag noemen: 
gemiddeld € 151 

mln per plan. 
Loopt erg uiteen: 

van € 200 k tot 
€ 750 mln
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Ingeschatte toekenning van groeigeld
€ mld

Aanname: 
plannen die geen 
bedrag noemen 

hebben ook 
gemiddelde 
grootte van 
€ 151 mln 1

In ronde 1 zijn 10 van de 15 voorstellen positief beoordeeld; 17% 
van het gevraagde totaalbedrag is toegekend3. De € 6 mld in ronde 

2 is gebaseerd op ditzelfde percentage, maar wij verwachten dat 
dit lager zal uitvallen omdat de prekwalificatie nog moet 

plaatsvinden (ministeries gaan alle inzendingen eerst nog 
beoordelen en op basis daarvan evt. voorstellen ontwikkelen)

Bron: Nationaal Groeifonds; It’s Public analyse

1. Plannen die geen bijlage ingestuurd hebben (18) en dus bijna geen substantie bevatten zijn niet meegeteld, oftewel aanname voor deze plannen is € 0
2. Ministeries kunnen dus ook in ronde 2 zelf voorstellen ontwikkelen, deze zijn nog niet bekend en in dit document niet meegenomen
3. Toekenning in ronde 1 bestaat uit € 646 mln aan daadwerkelijke toekenning en € 3.471 mln aan reserveringen voor de goedgekeurde voorstellen

Proces

Alleen inzendingen 
mogelijk vanuit

ministeries van OCW, 
EZK en IenW 

Wederom vanuit 
ministeries2, met 

keuze uit openbare 
inzendingen

Totaal gevraagd

Toegekend

3

http://www.nationaalgroeifonds.nl/


Per sector(en)Per terrein(en)

Meeste groeiplannen zijn op terrein van onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie, en richten zich op duurzaamheid

1. Economie (4%), Stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en wonen (2%), Openbare orde en veiligheid (2%), Cultuur en erfgoed (1%), Overig (8%)

49%

27%

24%

100%

32%

13%

12%

10%

10%

9%

14%

100%

Opschaling van publiek-private 
samenwerking in het beroepsonderwijs
Meer meisjes en vrouwen in bèta, 
techniek en ict

NieuweWarmteNu!
Indigo+

Duurzame materialen NL
Docenten toekomstbestendiger en vitaler 
maken met gewoontevorming

Onderzoek, 
ontwikkeling 
en innovatie

Infrastructuur

Kennis-
ontwikkeling

Zorg, welzijn, jeugd 
en volksgezondheid

Duurzaamheid, 
milieu en 
energietransitie

Infrastructuur, 
mobiliteit en 
waterstaat

Onderwijs

IT & digitalisering

Werk, inkomen en 
participatie

Overig1

GroenvermogenNL: Nederland als 
waterstofhub in Europa

Versterking Gemeenschapskracht

Waterfabriek van de toekomst

Groeikracht

Digivaardig en innovatief mkb

Voorbeelden

Rotterdam: onderwijs-arbeidsmarktlab
voor versnelling nationale transities

Nederland gaat lokaal

Bron: Nationaal Groeifonds; It’s Public analyse

Voorbeelden
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http://www.nationaalgroeifonds.nl/


Naar type aanvrager(s) – meeste groeiplannen hebben meerdere 
indieners/consortia

Bedrijven en regionale overheden in consortia zijn de voornaamste 
aanvragers

Aantal groeiplannen dat zich richt op specifieke provincies/stad1

8
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6
(3%)

2
(1%)
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(5%)

7
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17
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4
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1
(0,5%)

8
(4%)

30
(14%)

8
(4%)6

(3%)

39%

16%

8%

7%

7%

7%

7%
4%

Overige overheid

Provincie
Ministerie

Bedrijf

Branchevereniging

Gemeente

Individu

Kennisinstelling

100%

Warmtesysteem Zuid-Holland

Werklandschappen van de toekomst

Codam Coding College
Airborne Wind Energy Excellence in The 
Netherlands

Topsectoren en transitieonderwijs

Amsterdam 
werd 12x 
genoemd

Rotterdam 
werd 9x 
genoemd

Eindhoven 
werd 5x 
genoemd

Daarnaast hebben 
115 plannen (52%) 
een landelijke focus

Bron: Nationaal Groeifonds; It’s Public analyse

Voorbeelden
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1. Plannen die geen bijlage ingestuurd hebben (18) en dus bijna geen substantie bevatten zijn niet meegeteld

http://www.nationaalgroeifonds.nl/


De groeiplannen zijn vaak langer dan gewenst: 42% bevat meer dan 
twee pagina’s en waarschijnlijk teveel woorden

58%

42%Meer dan 2 pagina’s

Max. 2 pagina’s

100%

Gem. aantal 
woorden

1.626

 Nationaal Groeifonds geeft zelf een indicatie van ca. 500 woorden voor het 
in te dienen groeiplan

 Sommige plannen zijn een stuk langer, anderen een stuk korter en weinig 
onderbouwd (vaak afkomstig van een individu of bedrijf)

Bron: Nationaal Groeifonds; It’s Public analyse

Gem. aantal 
pagina’s

5,7
 Ca. 500 woorden impliceert ongeveer 2 pagina’s
 Ruim eenderde van de groeiplannen is (veel) langer; enkele voorstellen 

bevatten (al) volledige presentaties of MKBA’s
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http://www.nationaalgroeifonds.nl/


Meestgenoemde woorden in alle groeiplannen
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Ontdek meer van It’s Public

It’s Public is een strategisch adviesbureau dat 
uitsluitend werkt voor de publieke sector. Ons 
doel is om maatschappelijke vraagstukken zo 
goed mogelijk op te lossen. 
Wij helpen organisaties om bij complexe 
problemen helder te krijgen wat er écht gebeurt.
Inzichten die besluitvorming en beleid beter 
maken. 

Onze adviezen zijn altijd gebaseerd op 
(kwantitatieve) analyses die helder en toegankelijk 
worden gevisualiseerd. Daarnaast werken wij het 
liefst intensief samen met de client, hechten wij 
veel waarde aan transparantie en delen we onze 
inzichten zoveel mogelijk. 

Onze open-source publicaties

Meer projectvoorbeelden

Onze website

Volg ons op LinkedIn
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https://www.itspublic.nl/materialen/
https://www.itspublic.nl/
http://www.itspublic.nl/
http://www.itspublic.nl/
https://www.linkedin.com/company/itspublic/
http://www.itspublic.nl/
https://www.itspublic.nl/
http://www.itspublic.nl/
http://www.itspublic.nl/
https://www.linkedin.com/company/itspublic/
https://www.itspublic.nl/#projectenSection
https://www.itspublic.nl/materialen/


It’s Public
Plantage Middenlaan 62, 1018 DH, Amsterdam
www.itspublic.nl

Voor vragen over deze publicatie:

Open source beleid

Gebruik van dit document is vrij, open te delen voor en door iedereen, 
in lijn met de Creative Commons Attribution 4.0 International License. 
Een kopie van deze licentie is hier te vinden: 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Gebruikt materiaal in deze publicatie

Deze publicatie is gebaseerd op een analyse van de 241 openbare 
inzendingen en overige documentatie van het Nationaal Groeifonds, 
allen te vinden op www.nationaalgroeifonds.nl

It’s Public heeft meegewerkt aan (toegekende) groeiplannen voor 
ronde 1 en 2. Meer weten hierover?
Neem gerust contact met ons op, ook om te bespreken hoe we u 
eventueel kunnen ondersteunen

Steven Jonker – steven.jonker@itspublic.nl
Daphne Dijkman – daphne.dijkman@itspublic.nl
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http://www.itspublic.nl/
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