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• In het Actieplan (bijlage 1) wordt per pijler aangegeven welke maatregelen 
en acties werkgevers en de overheid (gezamenlijk) gaan inzetten.  

• Het Actieplan wordt meer data-gedreven en resultaatgericht ingericht, zodat 
het kabinet de uitvoering van de maatregelen uit het Actieplan kan monitoren 
op hun effectiviteit bij het terugdringen van de tekorten in de techniek en ICT 
en indien nodig kan bijsturen.  

• Voor de zomer wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van de 
inrichting van de governance en de uitvoering van het Actieplan Groene en 
Digitale Banen.  

• Vanwege de nauwe samenhang met de Kamerbrief ‘Aanvullende maatregelen 
arbeidsmarktkrapte’ van SZW worden de beide brieven tegelijkertijd tijdens de 
Ministerraad behandeld.  

• Met deze brief informeren we de Kamer mede namens de minister voor 
Klimaat en Energie (K&E), de minister voor Armoedebeleid, Participatie en 
Pensioenen (APP), de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), 
de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs (PVO), de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 
 

Toelichting 
 
Achtergrond Kamerbrief AGDB 
• De roep om versnelling van de klimaat- en digitale transitie legt een nog 

grotere druk op het verminderen van het tekort aan technici en ICT’ers. Niet 
alleen om onze samenleving duurzamer en schoner te kunnen maken maar 
ook voor het verzekeren van onze toekomstige concurrentiekracht en het 
duurzame verdienvermogen van Nederland.  

• Gezien de maatschappelijke urgentie heeft het kabinet aangekondigd om, 
naast het generieke arbeidsmarktkrapte beleid, te komen met een Actieplan 
Groene en Digitale Banen. 

• In afstemming met werkgevers en andere partijen is gewerkt aan de concrete 
uitwerking van het Actieplan Groene en Digitale banen. Daarvoor is ook 
gekeken naar de uitkomsten van het SEO/ROA onderzoek naar tekorten in de 
techniek. 

• Het aanpakken van arbeidsmarktkrapte in de techniek en ICT is een 
gezamenlijke opgave van werkgevers, werknemers, het onderwijs en de 
overheid. Daarvoor is actie vereist op verschillende fronten. 

• De afgelopen maanden hebben de technische en ICT werkgevers de 
handschoen opgepakt en zijn ze met hun eigen aanvalsplannen gekomen. De 
komende periode wordt met de werkgevers verkend op welke maatregelen 
samengewerkt kan worden.  

• Het Actieplan Groene en Digitale Banen is een reactie op de motie Amhaouch 
(Kamerstuk 35 925 XIII, nr. 38), die hiermee is afgedaan. 
 

  
 
 
 
 




