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DOELEN
IN DE DUIN- EN BOLLENSTREEK BLIJFT DE HUIDIGE 

INSTROOM IN BEDRIJVEN VANUIT RELEVANTE 

OPLEIDINGSRICHTINGEN ACHTER BIJ DE BEHOEFTE OP DE 

ARBEIDSMARKT. 

Dat is met name zo in de sectoren Technologie (inclusief 

Space), Zorg & Welzijn en Greenport. Ook zijn er relatief 

weinig onderwijsinstellingen fysiek in de Duin- en Bollenstreek 

aanwezig die aansluiten op de sterk vertegenwoordigde 

arbeidsmarktsectoren. Ondernemers doen nu een appèl op 

de faciliterende rol van de overheid om kennis, onderwijs, 

onderzoek en ondernemerschap weer optimaal met elkaar 

in verbinding te stellen, zowel voor het hoger als voor het 

middelbaar onderwijs. Dat bevordert het ondernemings-, 

innovatie- en vestigingsklimaat. Het helpt bij het vinden van 

het juiste personeel, het beter aansluiten van het onderwijs 

bij de bedrijven in de streek, het zorgen dat mensen graag in 

de streek aan het werk gaan en om studenten geïnteresseerd 

te krijgen om hier te komen werken. De businesscase 

Onderwijs en Arbeidsmarkt voorziet daarin. Dat levert een 

concurrentievoordeel op voor bedrijven in de regio en houdt de 

economie van de streek daarmee vitaal.

1 Door middel van de businesscase Onderwijs 

en Arbeidsmarkt wordt getracht om de 

werkgelegenheid te vergroten.

2	 Voldoende	en	goed	gekwalificeerd	personeel	

realiseren voor alle bedrijven in de vier 

sectoren van de Economische Agenda van 

de Duin- en Bollenstreek. 

3 Het vergroten van de instroom in bedrijven 

vanuit	relevante	opleidingen	en	aantrekken	

van talent om de vervangingsvraag en 

uitbreidingsvraag	op	te	kunnen	vangen.

4 Het vergroten/bevorderen van duurzame 

inzetbaarheid van medewerkers.

5 Leerlingen in het voortgezet onderwijs en 

MBO vroegtijdig kennis laten maken met 

sectoren in de Duin- en Bollenstreek om 

zodoende	de	instroom	in	de	opleidingen	op	

langere termijn te vergroten en waarborgen.



COFINANCIERING
 \ Het Groene Onderwijscentrum heeft een programma van 

€ 4,85 miljoen voor vier jaar, waar vanuit de Economische 
Agenda aan wordt bijgedragen. 

 \ Daarnaast kan de Economic Board besluiten 
cofinancieringseisen aan de voorkant te stellen, voordat 
het budget aan de projecteigenaar van deze businesscase 
beschikbaar wordt gesteld.

GEVRAAGDE ONDERSTEUNING VAN 
GEMEENTEN

 \ Ambtelijke ondersteuning is gevraagd van 
Economische Zaken. Daarbij is er nauwe ambtelijke 
betrokkenheid vanuit participatie en onderwijs.

PROJECTEIGENAAR 
 \ Het Wellantcollege is projecteigenaar van het 

deelproject in de businesscase dat betrekking heeft op 
het ondersteunen van het Groene Onderwijscentrum. 

 \ Ook voor het overige deel van de businesscase wordt 
bij voorkeur een onderwijsinstelling gevonden voor het 
projecteigenaarschap.  De Economic Board krijgt tot 
taak om een geschikte projecteigenaar te vinden.

ACTIVITEITEN

In de businesscase Onderwijs en Arbeidsmarkt 
ligt de nadruk op sectoroverstijgende activiteiten 
en programma’s, omdat er in de sectoren 
al investeringen plaatsvinden op dit thema. 
Activiteiten binnen deze businesscase omvatten in 
ieder geval: Het aanstellen van een overkoepelende 
accountmanager voor Onderwijs en Arbeidsmarkt 
die:

 \ Als spil fungeert tussen onderwijs, ondernemers 
en overheid. De accountmanager heeft als 
taak om initiatieven vanuit het onderwijs of 
ondernemers te ondersteunen/faciliteren. 

 \ Een sectoroverstijgende banenmarkt voor de 
streek opzet en ontwikelt.

 \ Een kennismakingsprogramma voor 
basisscholen en voortgezet onderwijs 
ontwikkelt met sectoren/bedrijven uit de streek 
(Professional meets Talent).

 \ De verbinding legt met het servicepunt Werk van 
de gemeenten (SPW) en het SPW ondersteunt bij 
het leggen van contacten met ondernemers.

Het versterken van het Groene Onderwijscentrum, 
als initiatief op het gebied van Onderwijs en 
Arbeidsmarkt van de sector Greenport, door:

 \ Het bieden van extra capaciteit voor het afleggen 
van bedrijfsbezoeken en informeren van 
ondernemers. 

 \ Het uitrollen van het GO Natuurtalent concept in 
de streek via het Groene Onderwijscentrum.

VERWACHTE RESULTATEN BUSINESSCASE
In 2021 zijn er 80 nieuwe ingevulde  vacatures/
leerwerkplekken in de Duin- en Bollentreek in de vier 
sectoren. 

In 2021 zijn er 80 participerende bedrijven op het gebied 
van onderwijs en arbeidsmarkt. 

In 2021 hebben minstens 20 bedrijven een 
samenwerkingsovereenkomst met het Groene 
Onderwijscentrum ondertekend. 

DAARMEE DRAAGT DEZE BUSINESSCASE BIJ AAN:

5% meer ingevulde (openstaande) vacatures in de 
sectoren van de Duin- en Bollenstreek in 2030.

Een hoger percentage schoolverlaters dat werk vindt in de 
vier speerpuntsectoren in de streek in 2030.  

Onderwijsprogramma’s sluiten beter aan bij de vraag 
vanuit de arbeidsmarkt in de sector.

Flexibilisering van het aanbod op de arbeidsmarkt om 
participatie van (bijna) iedereen mogelijk te maken.

FINANCIERING 2018 T/M 2021
Totaal

1 Accountmanagement € 240.000

2 Ondersteuning Groen Onderwijscentrum € 160.000

Totaal € 400.000




