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Regiodeal – extra inzet op €200.000
lijn Human Capital

Omschrijving project

Cofinanciering op human capital
gerichte initiatieven vanuit het
georganiseerde bedrijfsleven.

Uitwerking

Vanuit het georganiseerde
bedrijfsleven kunnen
projectvoorstellen worden
ingediend.

Nadere omschrijving project. Indien een projectplan aanwezig is graag als bijlage toevoegen.
Projectomschrijving
Het bedrijfsleven in Den Helder heeft de onderlinge samenwerking geïntensiveerd en heeft zich vanaf 1 januari
2021 ook als zodanig georganiseerd. Dit betekent dat er ook één aanspreekpunt is ontstaan voor de ontwikkeling.
Binnen de in juli 2020 getekende regiodeal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland is de publieke investering in
de programmalijn Human Capital € 1,4 mln. Vanuit de organisatie van het bedrijfsleven ontstaat nu de energie en
organisatiekracht om een verdere impuls aan deze programmalijn te geven met extra initiatieven. Gezien het feit
dat betrokkenheid van het bedrijfsleven van cruciaal belang is bij de pijler human capital en de doelstelling met de
regiodeal is een vliegwieleffect te creëren (stimuleren, verbreden en versnellen) is dit project opgesteld. Het richt
zich op het verstrekken van cofinanciering voor op human capital gerichte initiatieven vanuit het georganiseerd
bedrijfsleven.
Doelstelling van het project
Betrokkenheid van het bedrijfsleven stimuleren bij de programmalijn Human Capital van de Regiodeal Maritiem
Cluster Kop van Noord-Holland. Hun inzet en betrokkenheid is van vitaal belang om de doelen van de
programmalijn Human Capital te realiseren. Op dit moment worden er op het gebied van Human Capital veel
initiatieven vanuit de verschillende overheden, onderwijsinstellingen en andere semipublieke organen
ondernomen. Echter, wil een initiatief op langere termijn overlevingskans hebben is het onontbeerlijk dat deze
door het bedrijfsleven worden omarmd. Doel is dat initiatieven uiteindelijk ook zonder permanente overheidssteun
levensvatbaar zijn cq. bij blijven dragen aan een goede connectie tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
Gedragen initiatieven vanuit het georganiseerde bedrijfsleven, in de opstart ondersteund met de gevraagde
middelen, vergroten de slagingskans.
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