AGENDA

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat
woensdag 9 oktober 2019, 18.00 – ca. 19.30 uur
Inloop vanaf 17.30 uur
Locatie: presentatieruimte, MRDH
Westersingel 12, Rotterdam
Parkeren: kan op het parkeerterrein van de MRDH. Ingang via de poort links naast de hoofdingang
1. Opening en Mededelingen
18.00
• De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige bestuurder, wethouder Bas
Vollebregt (Delft), van harte welkom.
• Toelichting concept Metropoolcafé door Louis Hueber (adviseur communicatiestrategie
MRDH)
2. Innovatieprogramma zorgtechnologie
18.15
U wordt gevraagd een advies te geven over de uitgangspunten van het innovatieprogramma
Zorgtechnologie en de verdere ontwikkeling ervan.
Toelichting: MRDH, InnovationQuarter, TNO en de provincie Zuid-Holland werken samen aan de
ondersteuning van het regionale Fieldlabnetwerk. In eerste instantie door het beschikbaar stellen
van startfinanciering voor Fieldlabs, nu door de ontwikkeling van thematische
innovatieprogramma’s om het regionale bedrijfsleven gebruik te laten maken van de
mogelijkheden die Fieldlabs te bieden hebben. Via deze innovatieprogramma’s worden zo
diverse MKB-innovatieprojecten mogelijk gemaakt. Na Smart Manufacturing: Industriële
Toepassing in Zuid Holland (SMITZH, 2017) en Energie & Klimaat (2018) is een start gemaakt
met het derde innovatieprogramma gericht op bedrijven die technologische producten
ontwikkelen ten behoeve van de zorg.
Graag nemen we u mee in de resultaten die de innovatieprogramma’s tot nu toe hebben
opgeleverd en vragen we om input op het innovatieprogramma Zorgtechnologie dat op 4
december aanstaande geagendeerd wordt in de bestuurscommissie EV.
Hierbij komen de volgende vragen aan de orde:
Heeft u aanbevelingen aan de bestuurscommissie voor de koers van het
Innovatieprogramma Zorgtechnologie dat in de doorontwikkeling kan worden meegenomen?
Zijn er binnen uw gemeenten bedrijven of programma’s gericht op zorginnovaties die de
bestuurscommissie absoluut moet meenemen in de ontwikkeling van het
innovatieprogramma?
Het innovatieprogramma Zorgtechnologie gaat er vanuit dat economische groei van
zorgtechnologie bedrijven niet mogelijk is zonder verbinding met de zorg en het sociale
domein. Herkennen de leden van de adviescommissie dit? Welk advies zou de
adviescommissie hierover aan de bestuurscommissie willen geven?
De toelichting wordt onder andere verzorgd door wethouder Vollebregt, bestuurlijk trekker van het
thema Kennis & Innovatie, Lotte de Groen van TNO en Lonneke Baas van InnovationQuarter.
3. Vaststellen verslag adviescommissie EV 5 juni 2019
U wordt gevraagd om het beknopte verslag vast te stellen.
Bij het verslag zijn de volgende bijlagen toegevoegd:

19.20

a. Reactiebrief Bestuurscommissie EV op advies ACEV t.a.v. Human Capital Akkoord
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b. Advies van ACEV aan BCEV t.a.v. Human Capital Akkoord (op 14 juni jl. reeds gemaild naar
de ACEV)
c. Presentatie van de vorige keer (Human Capital Akkoord)
d. Advies van de ACEV en ACVa t.a.v. de strategische agenda (op 14 juni jl. reeds gemaild naar
de ACEV)
e. Reactiebrief van het algemeen bestuur op het advies van de Adviescommissies t.a.v. de
strategische agenda
4. Rondvraag en sluiting
19.25
U kunt uw eventuele inhoudelijke vragen die u bij de rondvraag wilt stellen van te voren mailen
aan h.vanrijn@mrdh.nl.

Volgende vergadering ACEV:
woensdag 20 november 2019

Spreekrecht:
Belangstellenden die gebruik willen maken van het spreekrecht dienen dit tenminste 24 uur voor de aanvang van
de vergadering kenbaar te maken (via h.vanrijn@mrdh.nl) onder vermelding van hun naam en het onderwerp
waarover gesproken zal worden en het belang dat daarbij aan de orde is. Het spreekrecht heeft uitsluitend
betrekking op de in de agenda vermelde onderwerpen. Bij opening van de vergadering, wordt aan
belanghebbende het recht verleend in te spreken. Iedere spreker krijgt maximaal vijf minuten spreektijd. Indien er
meerdere sprekers zijn bepaalt de voorzitter in overleg met de commissie de totale voor belanghebbende
beschikbare spreektijd en de volgorde van sprekers.
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Westersingel 12
Postbus 21012
3001 AA Rotterdam
Telefoon 088 5445 100
E-mail: informatie@MRDH.nl
Internet: www.mrdh.nl
Bankrekeningnummer:
NL96 BNGH 0285 1651 43
KvK nummer:62288024

MEMO

Aan

Adviescommissie EV

CC

Van

Marjolein Steinebach en
Elske Janssens
088 5445 100

Onderwerp

Telefoon

Datum

25 september
2019

Innovatieprogramma zorgtechnologie

Aanleiding
Op 4 december 2019 staat het Innovatieprogramma Zorgtechnologie ter besluitvorming op
de agenda bij de Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat. Dit innovatieprogramma
ondersteunt het regionale bedrijfsleven om innovatieve producten op het terrein van
zorgtechnologie succesvol naar de markt te brengen. Tijdens de adviescommissie van 9
oktober 2019 vragen we uw advies op de voorlopige opzet van het Innovatieprogramma
zodat we deze input kunnen meenemen in het uiteindelijke voorstel. Wethouder Bas
Vollebregt is als bestuurlijk trekker van het thema Kennis & Innovatie aanwezig om met u in
gesprek te gaan.
Vragen aan de adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat
In deze memo wordt de basis van het innovatieprogramma Zorgtechnologie toegelicht.
Tijdens de adviescommissie vertellen we u graag over het de werking van de
innovatieprogramma’s tot nu toe, de successen en de geleerde lessen. Het
innovatieprogramma Zorgtechnologie wordt nader toegelicht, mede aan de hand van het
verhaal van een ondernemer die samen met een zorginstelling zijn product verder
ontwikkelt. Naast wethouder Vollebregt zijn ook Lonneke Baas (InnovationQuarter) en Lotte
de Groen (TNO) aanwezig om met u van gedachten te wisselen. De vragen die we de leden
van de adviescommissie willen voorleggen:
- Heeft u aanbevelingen aan de bestuurscommissie voor de koers van het
Innovatieprogramma Zorgtechnologie dat in de doorontwikkeling kan worden
meegenomen?
- Zijn er binnen uw gemeenten bedrijven of programma’s gericht op zorginnovaties die de
bestuurscommissie absoluut moet meenemen in de ontwikkeling van het
innovatieprogramma?
- Het innovatieprogramma Zorgtechnologie gaat er vanuit dat economische groei van
zorgtechnologie bedrijven niet mogelijk is zonder verbinding met de zorg en het sociale
domein. Herkennen de leden van de adviescommissie dit? Welk advies zou de
adviescommissie hierover aan de bestuurscommissie willen geven?
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Achtergrond
Sinds 2015 werken MRDH, InnovationQuarter, TNO, TU Delft en de provincie Zuid-Holland
samen aan de ondersteuning van het regionale Fieldlabnetwerk. Via thematische
innovatieprogramma’s wordt financiering beschikbaar gesteld voor het regionale
bedrijfsleven om gebruik te maken van de mogelijkheden die Fieldlabs te bieden hebben. Na
Smart Manufacturing: Industriële Toepassing in Zuid-Holland (SMITZH, 2017) en Energie &
Klimaat (2018) is dit voorjaar gestart met de ontwikkeling van het derde
innovatieprogramma, gericht op zorgtechnologie. Bij de ontwikkeling van dit programma is
ook Medical Delta aangesloten.
Innovatieprogramma Zorgtechnologie
Zuid-Holland heeft ruim 400 ondernemingen die technologische innovaties realiseren en
leveren voor de zorg. Een divers veld dat zich bezig houdt met zorgtechnologie: technologie
op het gebied van data- en beslisondersteuning, domotica, medische instrumenten,
revalidatietechnologie en eHealth oplossingen. Door de samenwerking tussen
kennisinstellingen, universitair medisch centra (Erasmus MC, LUMC) en topklinische
ziekenhuizen komen er jaarlijks ondernemingen bij met antwoorden op de uitdagingen in de
zorg.
En dat is maar goed ook. De Nederlandse bevolking vergrijst en de levensverwachting neem
toe. De levensverwachting in goede gezondheid stijgt echter minder snel. Dit komt doordat
de extra levensjaren vaak gepaard gaan met het hebben van één of meer chronische
ziekten. Gevolg is een groeiende vraag naar langdurige vormen van zorg, de toename van
de zorguitgaven én de groeiende werkdruk van zorgpersoneel. Technologische oplossingen
kunnen helpen de gezondheidszorg te verbeteren en betaalbaar te houden. De
gezondheidszorg is echter een complexe sector om te innoveren. Bekende belemmerende
factoren zijn:
• De duur en kosten van het ontwikkelingstraject: van technologische validatie,
via CE goedgekeurd product, naar klinische validatie en een Health Technology
assessment;
• De moeizame toegang tot zorgprofessionals of gebruikers: bestuur en
personeel in de zorgsector hebben beperkte financiële middelen, tijd, kennis en
affiniteit met digitalisering en medische technologie maar zij zijn cruciaal voor het
effect (medisch, procesmatig en financieel) dat de innovatie realiseert,
• Ingewikkelde bekostigingsstructuur: Soms zijn de zorgbesparingen groot,
maar is de financiële opbrengst voor bedrijf en investeerder gering. De baten vallen
vaak niet bij degenen die de (extra) kosten moeten maken.
• Noodzaak tot hoge adoptiegraad maar moeizame opschaling: voor een
gezond bedrijfsmodel is vaak een zeer hoge adoptiegraad van een product in de
Nederlandse markt nodig, maar opschaling gaat moeizaam omdat oplossingen per
zorgorganisatie geaccepteerd en vervolgens ingekocht moeten worden.
Het is de ambitie bedrijven in zorgtechnologie in onze regio te ondersteunen in de groei van
hun bedrijf en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan zowel het bedrijfseconomisch
klimaat als de uitdagingen in de gezondheidszorg. Centrale spil in dit innovatieprogramma is
de functie van field- en livinglabs. Zij ondersteunen ondernemers om innovatie in een
veilige, open omgeving te ontwikkelen, te testen, te valideren en te demonsteren. Ervaring
en geleerde lessen worden gevangen en helpen ook andere ondernemers met vergelijkbare
vragen. Daarnaast kunnen de Fieldlabs en Living Labs een bijdrage leveren aan de
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consortiumvorming met zorgverleners om innovatie naar de markt te krijgen en op te
schalen. Intensieve samenwerking tussen een bedrijven, fieldlab of living lab en
zorgorganisaties is een belangrijke succesfactor voor het slagen van een innovatie in de
markt. Het programma richt zich daarom op de ondersteuning van consortia die die
minstens één van elk type bevat:
➢ MKB in Zuid-Holland die (onderdelen voor) zorgtechnologie ontwikkelen, maken en
leveren. Zij zijn de aanvrager van financiering uit dit programma.
➢ Fieldlabs en living labs in de regio Zuid-Holland. Vanuit het kernteam dat dit
programma ontwikkeld wordt gewerkt aan een overzicht van deze initiatieven
➢ Zorgorganisaties. Zij zijn of vertegenwoordigen de uiteindelijke afnemers en
gebruikers van de technologie. Het betreft een rechtsgeldige organisatie uit
Nederland zoals een ziekenhuis, patiënten federatie, huisartsengroep etc.
Naast ondersteuning via projectfinanciering, wordt er middels het Innovatieprogramma ook
gebouwd aan het ecosysteem voor innovatie, implementatie en opschaling van
zorgtechnologie. Dit ecosysteem bestaat al maar is zeer versnipperd met tal van organisaties
die innovatie in de zorg stimuleren. Zij kennen ieder hun eigen focus en doelstellingen die
beter verbonden kunnen worden voor een sterke regio. Tijdens de goed bezochte
stakeholderssessies die in de opbouw van het Innovatieprogramma zijn georganiseerd,
kwam naar voren dat het elkaar ontmoeten en bespreken van kansen en uitdagingen van
grote meerwaarde is.
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VERSLAG

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat
woensdag, 5 juni 2019, 18.00 – 20.30 uur
Engels Conference en Meeting Center
Stationsplein 45, Rotterdam
Aanwezig
Voorzitter

Karin Kayadoe (Ridderkerk)

Albrandswaard

-

Nissewaard

-

Barendrecht

Arno Schippers

Pijnacker-Nootdorp

Brielle

-

Ridderkerk

Peter van de Heuij
Janneke Verwijmeren
Ton Overheid

Capelle aan den IJssel

Leon Anink

Rijswijk

-

Delft

Rinske Wessels

Rotterdam

-

Den Haag

-

Schiedam

Robert Berns (plv.)

Hellevoetsluis

Cila Meerman – van
Benthem

Vlaardingen

Nol Kloosterman

Krimpen aan den IJssel

Saskia Bijl

Wassenaar

Ronald Everard

Lansingerland

Ed van Santen

Westland

Leidschendam-Voorburg

-

Westvoorne

Cor van der Mark
Nico de Gier
Gerrit Plantinga

Maassluis

Martin Boekestijn
Johan Verhoeven

Zoetermeer

Hanneke Wortel

Midden-Delfland

Ellen Snethlage – Barnard

Secretaris Broer Duursma
Gasten wethouder Margreet van Driel (Zoetermeer), burgemeester Van Bijsterveldt (Delft),
wethouder Hans Horlings (Midden-Delfland), Linco Nieuwenhuyzen (Economic Board Zuid-Holland)
MRDH Hélène van Rijn, Anne Sanders, Eveline Fokkema
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1.

Opening en mededelingen
o De voorzitter, Karin Kayadoe, opent de vergadering en heet de aanwezige leden en
plaatsvervangend leden van de adviescommissie hartelijk welkom. Ook speciaal
welkom aan de gasten.
o Er zijn vijf afmeldingen van leden ontvangen.
o De voorzitter brengt tot slot het eerstvolgende Metropoolcafé op 20 juni in
Rotterdam onder de aandacht.

2.

Het Human Capital Akkoord (HCA)
Wethouder Van Driel geeft een inleidende toelichting op het onderwerp. Linco
Nieuwenhuyzen, secretaris van de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) geeft een
presentatie. De presentatie is bij het verslag gevoegd. Hierna volgt een gesprek met
burgemeester Van Bijsterveldt en de commissieleden EV.
De adviescommissie EV onderschrijft het doel van het HCA om te toe werken naar een
structurele verbetering van de veerkracht van de arbeidsmarkt in Zuid-Holland. Tijdens
het gesprek kwam een aantal aandachtspunten wat betreft het HCA naar voren die
direct zijn meegegeven aan burgemeester Van Bijsterveldt:
 De projecten die hier uit voort komen dienen concreet van aard te zijn. Het is
belangrijk om in de HCA naast doelstellingen ook aan te geven hoe deze in de
praktijk gerealiseerd worden.
 Let op de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Inclusiviteit is van belang.
 Verder vindt de adviescommissie EV het van belang dat ook vakbonden,
werkgeversorganisaties en brancheverenigingen zijn aangehaakt.
Daarnaast is gesproken over de rol die de MRDH heeft bij de uitvoering van het HCA,
met daarbij aandacht voor regionale campusontwikkeling en fieldlabs. De
adviescommissie EV geeft de bestuurscommissie EV daarover de volgende adviezen
mee:
1. Let op de rolzuiverheid van de MRDH. Het ondertekenen van het HCA moet niet
zorgen voor extra werkzaamheden op het gebied van arbeidsmarktparticipatie.
2. Let op de kwaliteit en toekomstgerichtheid van de opleidingen en opleiders.
De brief met het advies is bij het verslag gevoegd. De reactie van de Bestuurscommissie
EV op het advies wordt uiteraard gedeeld met de Adviescommissie EV.

3.

Beknopt verslag adviescommissie d.d. 10 april 2019
Het verslag van de adviescommissie EV van 10 april 2019 wordt, met dank aan de
notulist, ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag meldt de voorzitter dat het werkbezoek van de
adviescommissie EV aan Yes!Delft begin 2020 zal plaatsvinden.

4.

Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit vervolgens de
vergadering.

5.

Opening gezamenlijk deel
Jan Willem Schotel opent het gezamenlijke deel van de vergadering. Daarna geeft hij
het woord aan Karin Kayadoe.
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6.

Strategische Agenda
Na een inhoudelijke toelichting door burgemeester Aptroot bespreken de
adviescommissieleden de keuzes die voortkomen uit de optelsom van de zienswijzen
van de 23 MRDH gemeenten op de concept strategische agendawijze.
De adviescommissies geven drie adviezen:
1. Neem de indruk van taakuitbreiding weg door:
a. Het woord ‘ambitie’ te vervangen door ‘opgave’, in de zin van opgaven voor
het gebied, als context waarbinnen de kerntaken vorm krijgen;
b. In de agenda de twee kerntaken van de MRDH, bereikbaarheid en
economisch vestigingsklimaat, centraal te stellen;
c. Door een infographic toe te voegen kan overzichtelijk inzicht worden
gegeven in de opgaven van de regio en de kerntaken van de MRDH.
2. Het volstaat om de uitwerking van de strategische agenda te vatten in de reeds
bestaande beleidsstukken zoals de Uitvoeringsagenda bereikbaarheid, Roadmap
Next Economy of andere stukken uit de Planning & Control cyclus.
3. Focus op de kerntaken maar kijk of en hoe je je faciliterend kan opstellen wanneer
gemeenten het initiatief nemen om onderwerpen op te pakken.
a. Neem daarbij wel een aantal criteria in acht, zoals:
i. Er bestaan geen andere platforms of samenwerkingsverbanden waar
dit onderwerp wordt opgepakt;
ii. Het is in het belang van meerdere gemeenten om dit initiatief te
faciliteren, én er is duidelijke toegevoegde waarde voor de regio;
iii. Er worden afspraken gemaakt over hoe het faciliteren wordt bekostigd
(bijvoorbeeld door cofinanciering);
iv. De initiatieven vragen geen uitvoeringskracht van de MRDH.

Tot slot geven de adviescommissies aan dat zij in het najaar graag meedenken over de
verdere uitwerking van het afwegingskader.
7. Begroting MRDH 2019
Wethouder Horlings geeft een toelichting op de begroting. Er zijn geen vragen of
opmerkingen. De Adviescommies EV en Va brengen geen advies uit aan het algemeen
bestuur over dit onderwerp.
8. Beleidsnota risico’s en weerstandsvermogen
Wethouder Varekamp geeft een toelichting op de beleidsnota. Er zijn geen vragen of
opmerkingen. De Adviescommies EV en Va brengen geen advies uit aan het algemeen
bestuur over dit onderwerp.
9. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen opmerkingen voor de rondvraag.
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Retouradres: Postbus 21012 3001 AA Rotterdam

Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat
t.a.v. voorzitter Kathmann

Westersingel 12
Postbus 21012
3001 AA Rotterdam
Telefoon 088 5445 100
E-mail: informatie@mrdh.nl
Internet: www.mrdh.nl
KvK nummer: 62288024
Bankrekeningnummer
NL96 BNGH 0285 1651 43

Datum

7 juni 2019
Onderwerp

Advies van de Adviescommissie EV over inhoudelijke bijdrage MRDH
aan doelstellingen van het Human Capital Akkoord

contactpersoon
Hélène van Rijn
uw kenmerk
ons kenmerk
60712
projectnummer
doorkiesnummer
088 5445 100

Geachte leden van de Bestuurscommissie EV,

e-mail
h.vanrijn@mrdh.nl

Op woensdag 5 juni jl. heeft de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat het
onderwerp het Human Capital Akkoord (HCA) met vertegenwoordigers van de Economic
Board Zuid-Holland (EBZ) besproken. Wethouder Van Driel (Zoetermeer) was namens de
bestuurscommissie EV samen met burgemeester Van Bijsterveldt (voorzitter HCA werkgroep)
en Linco Nieuwenhuyzen (secretaris EBZ) aanwezig om het gesprek te voeren met de leden
van de adviescommissie EV. De reacties op het HCA waren positief.
De adviescommissie EV onderschrijft het doel van het HCA om te toe werken naar een
structurele verbetering van de veerkracht van de arbeidsmarkt in Zuid-Holland. Het is
belangrijk dat publieke en private partijen hier samen aan werken.
Tijdens het gesprek kwam een aantal aandachtspunten wat betreft het HCA naar voren die
direct zijn meegegeven aan burgemeester Van Bijsterveldt:
 De projecten die hier uit voort komen dienen concreet van aard te zijn. Het is belangrijk
om in de HCA naast doelstellingen ook aan te geven hoe deze in de praktijk
gerealiseerd worden.
 Let op de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inclusiviteit is
van belang.
 Verder vindt de adviescommissie EV het van belang dat ook vakbonden,
werkgeversorganisaties en brancheverenigingen zijn aangehaakt.
Daarnaast is gesproken over de rol die de MRDH heeft bij de uitvoering van het HCA, met
daarbij aandacht voor regionale campusontwikkeling en fieldlabs. De adviescommissie EV
geeft de bestuurscommissie EV daarover de volgende adviezen mee:
1. Let op de rolzuiverheid van de MRDH. Het ondertekenen van het HCA moet niet zorgen
voor extra werkzaamheden op het gebied van arbeidsmarktparticipatie.
2. Let op de kwaliteit en toekomstgerichtheid van de opleidingen en opleiders.

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis,
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer.

Wij hopen dat ons advies een bijdrage levert aan de inzet van de MRDH bij de uitvoering van
het Human Capital Akkoord. Wij ontvangen daarom graag een reactie op deze brief.

Met vriendelijke groet,

Karin Kayadoe
Voorzitter Adviescommissie EV
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EBZ & Human Capital Zuid-Holland

Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat
5 juni 2019

Zuid-Holland - motor van Nederland

157 miljard euro BNP – 21% van NL
1,7 miljoen banen – 21% van NL
3,1 miljard euro R&D – 23% van NL
73 miljard euro export – 24% van NL

Motor hapert – sleutelpositie op transities

Bron: ING

EBZ: visie – missie – strategie
Visie op de regio
Zuid-Holland motor van duurzame economische groei en
welvaart in Nederland en Europa
Missie EBZ
vernieuwen economie en excellent vestigingsklimaat
Strategie
sterktes verbinden!

EBZ – onze gereedschapskist
Netwerkkracht – dé plek waar bestuurlijke boegbeelden vanuit alle relevante
publieke en private netwerken in Zuid-Holland het structurele gesprek voeren
Denkkracht – inzet van netwerk voor eenduidige, op feiten gebaseerde en gedragen
economische strategie
Lobbykracht – regio gezamenlijk positioneren en strategische keuzes, kansen en
knelpunten op transities op de agenda zetten

Human capital - waar komen we vandaan?
Analyse Birch eind 2018

• 1 op de 5 bedrijven ervaart arbeidstekort
• Arbeidsmarkt is versnipperd en onvoldoende veerkrachtig
• Zuid-Holland scoort slecht in activeren onbenut arbeidspotentieel

Bestuurlijke werkgroep onder leiding van Marja van Bijsterveldt
Provinciale Staten heeft 1 miljoen euro vrijgemaakt voor 2019
Opdracht:
• Stel een Human Capital akkoord op
• Identificeer concrete projecten
• Voorstel voor uitvoeringsstructuur

Bevolking 15-75 jaar Zuid-Holland

Waar staan we nu?
Het Human Capital akkoord is gereed
Wordt nu voorgelegd aan beoogde
ondertekenaars
Met deze ondertekenaars worden
concrete afspraken gemaakt over hun
bijdrage aan de Human Capital
doelstellingen
Ondertekening vindt plaats tijdens
voorprogramma van IQ Jaarevent (24
juni)

Human Capital akkoord
Hoofdakkoord voor zomer 2019 gereed
• concrete doelen (SMART) tot aan 2024
•
•
•
•
•
•
•
•

40.000 werknemers in staat stellen zich te ontwikkelen
1.000 werkgevers helpen hun arbeid beter te ondersteunen
45.000 flexwerkers ontwikkelperspectief bieden
55.000 productieve transities per jaar over regio- en sectorgrenzen
3.000 MBO’ers aan een passende functie helpen
25.000 werklozen en niet-werkenden aan het werk
20.000 onderbenutte deeltijdwerkers gaan meer werken
1.000 internationale werknemers behouden of aantrekken

• concrete afspraken over bv. arbeidsmarktinformatie, uitvoeringsstructuur,
afstemming, lobby

Deelakkoorden bevatten:

• concrete projecten die bijdragen aan bovenstaande doelen

Projecten
Inmiddels 98 projecten geïdentificeerd
Focus op de transities:
• Digitalisering
• Energietransitie
• Circulaire economie

Gerelateerd aan speerpuntsectoren EBZ:
•
•
•
•
•

Haven in transitie
Feeding & greening megacities
Cybersecurity
Life Sciences & Health
High tech & Smart industry

Na filtering blijven er nog 80 projecten over

Reeds besluitvorming over drie projecten
SMITZH LLO
Er is een kwartiermaker aangesteld die een interventiepakket voor
her- bij- en omscholing voor werkenden in de high tech
maakindustrie gaat maken. Project omvat o.a. het opzetten van skillslabs waar medewerkers (leren) werken met de modernste
technieken, machines en instrumenten
Doelen: 2000 werknemers een ontwikkelperspectief bieden, 100
werkgevers ondersteunen
SMITZH: Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland.
O.a. bekend van de fieldlabs (Big Data Innovatiehub, Robohouse,
Dutch Optics Centre, Duurzaamheidsfabriek, SAM | XL, Digital Factory
for Composites, Dutch Growth Factory, Ramlab)

Van werk naar werk project Greenport WH
Er is een kwartiermaker aangesteld die een projectvoorstel van werk
naar werk gaat opstellen voor de glas- en tuinbouw
Doelen:
•
•
•
•

3250 werkenden een ontwikkelperspectief bieden
2000 flexwerkers een ontwikkelperspectief bieden
500 werkgevers ondersteunen
500 werklozen en niet-werkenden aan het werk

Inzet op ondernemersgedreven interventies: o.a. werving en
scholingsfaciliteiten, contracteren en opleiden van werknemers,
ontwikkelen ondernemerschap en flexibele schil

IT-kavel Zuid-Holland
Er wordt een kwartiermaker aangesteld die aan de slag gaat met een
projectvoorstel voor het verhogen van de doorstroom van werkenden
naar de IT-sector en andere sectoren waar IT een grote rol speelt
Doelen:
•
•
•
•

4750 werkenden een ontwikkelperspectief bieden
1500 flexwerkers een ontwikkelperspectief bieden
100 werkgevers ondersteunen
1500 transities over sector- en regiogrenzen

Consortium van Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, mboRijnland,
NCOI/Computrain, ManpowerGroup/Experis, Unilever, KPN, Technolution,
Stedin, Erasmuc MC, Siemens, Ministerie BZK

Planning
Nu
24 juni
Parallel daar aan
Voor zomer (hopelijk)
Q3-Q4 2019
Q1 2020

Ondertekenaars commiteren
Ondertekening Human Capital akkoord
Provinciale coalitie-onderhandelingen
Meer duidelijkheid over meerjarig financiële
bijdrage vanuit de provincie
Nader uitwerken governance en financiering
Start meerjarig programma (t/m 2024)

Rol MRDH en gemeenten
Ondertekenen = steun én inzet leveren voor uitvoering hoofdakkoord
MRDH: ondertekent namens alle 23 gemeenten:
• Inzet menskracht voor uitvoering akkoord en ontwikkeling projecten
• Inzet financiële middelen voor uitvoering projecten gerelateerd aan campussen
en fieldlabs/innovatieprogramma’s

Belangrijk is steun gemeenten op deelakkoorden: concrete projecten van
bedrijven samen partners, bijv. Westland bij kavel Greenport
Kernpunten:
• Economische invalshoek: tekorten oplossen!
• Eigen kracht: we zetten in op de mensen die er zijn en al werken
• Bedrijven en regio’s in de lead: waar willen zij de schouders onder zetten

Extra sheets

Aanbod
Momenteel in de WW
•
•
•
•

Mbo Economisch en commercieel
Hbo Economisch en commercieel
Mbo Techniek
Basisonderwijs

Momenteel in de bijstand
•
•
•
•
•

Basisonderwijs
Mbo Economisch en commercieel
Vmbo Algemeen
Mbo Techniek
Mbo persoonlijke/sociale verzorging

Bron: UWV, Regio in Beeld 2018

4930
4090
3670
3620
35670
9050
7800
7200
6250

Groei- en krimpsectoren Zuid-Holland
Algemeen beeld op basis van een analyse van 10 rapporten
Krimp: delfstoffen, industrie (olie, chemie, rubber, voeding), financiële
dienstverlening
Minder banen: agrariërs, door schaalvergroting
Groei: ICT (data, software), techniek, gezondheidszorg
Meer banen: verpleegkundigen, medisch praktijkassistenten,
psychologen, sociologen, fysiotherapeuten, artsen, docenten,
elektriciëns, databank- en netwerkspecialisten, software- en
applicatieontwikkelaars

EBZ
Missie – innovatief vermogen ontsluiten en duurzame economische groei
Netwerkkracht – dé plek waar bestuurlijke boegbeelden vanuit alle relevante
publieke en private netwerken in Zuid-Holland elkaar ontmoeten
Denkkracht – eenduidige factbased en gedragen economische strategie
Lobbykracht – regio positioneren en strategische keuzes, kansen en knelpunten
op de agenda zetten
Speerpuntsectoren: Haven in transitie, feeding & greening megacities,
cybersecurity, Life Sciences & Health, High tech & Smart industry
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Strategische agenda
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Geachte leden van het Algemeen bestuur,
Met deze brief informeren wij u graag gezamenlijk namens de
adviescommissies Economisch Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit over
de bespreking en het advies dat de adviescommissies op 5 juni jl. over de
Strategische agenda hebben uitgebracht.

doorkiesnummer
06 20288536
e-mail
r.meulenbeld@mrdh.nl
bijlage(n)
-

Uit de zienswijzen van de 23 gemeenten, uitgebracht in de periode van 13
maart 2019 tot 29 mei 2019, blijken veel overeenkomsten. De regionale strategie, zoals
geschetst in de inleiding van de strategische agenda, wordt breed ondersteund. Uit de
optelsom van de zienswijzen blijken ook een aantal verschillen. Dat stelt het Algemeen bestuur
bij het vaststellen van de strategische agenda op 12 juli 2019 voor een aantal nadere keuzes.
Tijdens de gecombineerde adviescommissies Economisch Vestigingsklimaat en
Vervoersautoriteit op 5 juni jl., hebben de leden van de adviescommissies deze keuzes
besproken en aan het Algemeen bestuur, vanuit het regionale perspectief, een advies op deze
keuzes geformuleerd.
Advies 1
De strategische agenda is op dit moment vanwege de inhoudelijke samenhang opgebouwd
langs vier belangrijke ruimtelijk-economische opgaven (vier ambities) en hun samenhang,
zoals die in de agenda geschetst worden. De twee kerntaken van de MRDH zijn vervolgens
vanuit de vier ambities beschreven om de samenhang met deze regionale opgaven te laten
zien. De adviescommissies herkennen zich in deze regionale opgaven en hun onderlinge
samenhang, maar zien ook dat de opbouw langs de vier ambities verwarring schept over de
twee kerntaken van de MRDH en de suggestie van taakuitbreiding kan wekken. Redeneren
vanuit de kerntaken is juist de kracht van de MRDH.
De adviescommissies adviseren het Algemeen bestuur daarom om in de definitieve versie van
de strategische agenda, om de indruk van taakuitbreiding weg te nemen:

Het woord ‘ambitie’ te vervangen door ‘opgave’, in de zin van opgaven voor het gebied,
als context waarbinnen de kerntaken vorm krijgen;

In de agenda de twee kerntaken van de MRDH, bereikbaarheid en economisch
vestigingsklimaat, centraal te stellen;

Door een infographic toe te voegen kan overzichtelijk inzicht worden gegeven in de
opgaven van de regio en de kerntaken van de MRDH.
Advies 2
De strategische agenda benoemt op dit moment naast de inhoudelijke opgave per ambitie op
hoofdlijnen de doelen en de bijbehorende aanpak. De genoemde doelen en de bijbehorende
aanpak zijn gebaseerd op, en worden nader uitgewerkt in, reeds bestaande beleidsstukken
zoals de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid of de Roadmap Next Economy en andere
stukken/deelplannen zoals in de P&C cyclus (denk aan de begroting). Meerdere gemeenten
Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis,
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer.

geven in de zienswijzen aan dat de strategische agenda meer SMART zou kunnen en dat
operationalisering van belang is. De adviescommissies zijn van mening dat de strategische
agenda voldoende richting geeft, en dat de operationalisering voldoende is geborgd in de P&C
cyclus, bij de Bestuurscommissies en bij de Adviescommissies. De agenda is een
richtinggevend, strategisch koersdocument.
De adviescommissies adviseren het Algemeen bestuur daarom dat het volstaat om de
uitwerking van de strategische agenda te vatten in de reeds bestaande beleidsstukken zoals
de Uitvoeringsagenda bereikbaarheid, Roadmap Next Economy of andere stukken zoals uit de
P&C cyclus.
Advies 3
Uit de zienswijzen blijkt dat de gemeenten het er over eens zijn dat de regionale opgaven waar
de metropoolregio als gebied voor staat omvangrijk zijn, onderling samenhangen en vragen
om samenwerking. Sommige gemeenten willen daarbij dat de MRDH vanuit de twee kerntaken
en de strategische agenda gaat ondersteunen/faciliteren bij ruimtelijk-economische initiatieven
van gemeenten op het gebied van bijvoorbeeld energie, groen en wonen. Andere gemeenten
geven echter aan dat de MRDH zich nadrukkelijk bij de twee kerntaken moet houden en
terughoudend moet zijn. In het licht van het afwegingskader voor hoe om te gaan met
dergelijke initiatieven, dat dit najaar wordt ontwikkeld, wil de adviescommissie het volgende
meegeven aan het Algemeen bestuur:

Focus op de kerntaken maar kijk of en hoe je je faciliterend kan opstellen wanneer
gemeenten het initiatief nemen om onderwerpen gezamenlijk op te pakken;

Neem daar bij een aantal criteria (in ieder geval) in acht, zoals:
- Er bestaan geen andere platforms of samenwerkingsverbanden waar dit onderwerp
wordt opgepakt;
- Het is in het belang van meerdere gemeenten om dit initiatief te faciliteren, én er is
duidelijke toegevoegde waarde voor de regio;
- Er worden afspraken gemaakt over hoe het faciliteren wordt bekostigd (bijvoorbeeld
middels cofinanciering);
- De initiatieven vragen geen uitvoeringskracht van de MRDH.

De adviescommissies denken in het najaar graag mee over de verdere uitwerking van het
afwegingskader.
Aanpassing van de strategische agenda op deze punten zal er volgens de adviescommissies
toe bijdragen dat er een strategische agenda ligt die tegemoet komt aan de zienswijzen van de
23 gemeenten en waar breed draagvlak voor is.
Namens de adviescommissies Economisch Vestigingsklimaat en Vervoersautoriteit,
Karin Kayadoe

Jan Willem Schotel

Voorzitter adviescommissie
Economisch Vestigingsklimaat

Voorzitter adviescommissie
Vervoersautoriteit
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Geachte leden van de Adviescommissies,
Hierbij willen wij u hartelijk danken voor het door u op 5 juni uitgebrachte
advies over de strategische agenda. Meer in het bijzonder willen wij u ook
hartelijk danken voor uw inzet en bijdrage van de afgelopen maanden, bij het
tot stand komen van de strategische agenda als geheel. Wij kijken terug op
een geslaagd proces, en zijn tevreden met het resultaat.

doorkiesnummer
06 202 88 536
e-mail
r.meulenbeld@mrdh.nl
bijlage(n)
-

In uw brief geeft u drie adviezen.
- Advies 1. In uw advies vraagt u aandacht voor de presentatie van de twee kerntaken van de
MRDH. Opbouw langs de vier ambities kan de suggestie van taakuitbreiding wekken. Hiertoe
stelt u voor het woord ‘ambitie’ te vervangen door ‘opgave’, de kerntaken centraal te stellen, en
een infographic toe te voegen.
Wij nemen dit advies ter harte. De structuur van de agenda is, op basis van uw advies en de
ontvangen zienswijzen gewijzigd op zo’n manier, dat de twee kerntaken van de MRDH centraal
staan. De context waarin invulling wordt gegeven aan de twee kerntaken, de regionale opgaven,
worden geschetst in de inleiding. We verzorgen een infographic, waarin op overzichtelijke wijze
inzicht wordt gegeven in de opgaven van de regio en de kerntaken van de MRDH. Ten slotte is
het woord ‘ambitie’ is in de agenda vervangen door ‘opgave’.
- Advies 2. In een aantal zienswijzen hebben gemeenten aangegeven dat de strategische agenda
meer SMART zou kunnen en dat (nadere) operationalisering van belang is. U adviseert dat het
volstaat om de uitwerking van de strategische agenda te vatten in de reeds bestaande
beleidsstukken zoals de Uitvoeringsagenda bereikbaarheid, Roadmap Next Economy of andere
stukken zoals uit de P&C cyclus.
Wij nemen dit advies ter harte.
- Advies 3. In uw advies vraagt u aandacht voor het feit dat gemeenten het er over eens zijn dat
de regionale opgaven waar de metropoolregio als gebied voor staat om samenwerking vragen,
maar dat sommige gemeenten willen daarbij dat de MRDH vanuit de twee kerntaken en de
strategische agenda gaat ondersteunen/faciliteren bij ruimtelijk-economische initiatieven van
gemeenten op het gebied van bijvoorbeeld energie, groen en wonen en dat andere gemeenten
aangeven dat de MRDH zich nadrukkelijk bij de twee kerntaken moet houden en terughoudend
moet zijn. In het licht van het afwegingskader hoe om te gaan dergelijke initiatieven, doet u een
voorstel voor uitgangspunten.
De stuurgroep follow-up programma evaluatie neemt dit advies mee in de uitwerking van de

Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis,
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland, Westvoorne, Zoetermeer.

aanbeveling ‘bestuurlijke overlegtafels en gemeentelijke initiatieven’, die dit najaar in
samenwerking met de adviescommissies en bestuurscommissies wordt uitgewerkt.
Bijgaand treft u de vastgestelde strategische agenda evenals de vastgestelde Nota van Beantwoording.
Deze stukken zijn ook aangeboden aan de 23 gemeenteraden.
Wij kijken er naar uit, om samen met u aan het werk te gaan!
Met vriendelijke groet,
Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

Ahmed Aboutaleb

Pauline Krikke

2

