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HCA voor Provincie Utrecht

6. Gezonde economie
“We stellen structureel geld beschikbaar voor ons beleid 
om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te 
verbeteren.” 

“We nemen het initiatief om samen met partners in de 
regio in 2019/2020 een Regionale Onderwijs- en 
Arbeidsmarktagenda op te stellen.”(p. 31)
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Relatie met coalitieakkoord



Inhoud HCA op hoofdlijnen
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Totstandkoming
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Iteratief proces met stakeholders en bestuurders



Begeleiding opstellen HCA
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Betrokken bestuurders en stakeholders



Opbrengst HCA voor de regio
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Impact op verschillende niveaus

HCA geeft richting en sturing aan ambities regio

NATIONALE EN 
EUROPESE 
PROGRAMMA’S
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Impact op verschillende niveaus
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Utrecht Tech 
Community



Opbrengst HCA voor de regio
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Impact op verschillende niveaus

HCA geeft richting en sturing aan ambities regio

NATIONALE EN 
EUROPESE 
PROGRAMMA’S

Gecoördineerd en gericht aanspraak maken op 
nationale en Europese middelen

Versterken en verbinden strategische 
initiatieven in de regio

Investeren in structurele faciliteiten
• LLO platform
• Monitoring en lerend netwerk
• Arrangementen voor 

transitiepaden



Opbrengst HCA voor de regio

22-3-2021 10

Impact op verschillende niveaus

HCA geeft richting en sturing aan ambities regio

NATIONALE EN 
EUROPESE 
PROGRAMMA’S

Gecoördineerd en gericht aanspraak maken op 
nationale en Europese middelen

Versterken en verbinden strategische 
initiatieven in de regio

Investeren in structurele faciliteiten

Impuls geven aan initiatieven

Bijvoorbeeld:
• Gebiedsgerichte aanpak Lage 

Weide
• Regionaal Talent en Transferpunt 

Zorg en Welzijn (RTT)
• IT-Career Centre Utrecht (ICCU)



HCA voor Provincie Utrecht

1. Beleidskader

2. Governance

3. Financiering

4. Draagvlakcreatie
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Implicaties HCA voor Provincie Utrecht



1. Beleidskader

• Beleid van PU op terrein onderwijs-arbeidsmarkt moet 
bijdragen aan één van de doelen van de HCA

• Ambities en doelstellingen bieden ruimte om te anticiperen 
op ontwikkelingen in regionale economie en 
werkgelegenheid

• HCA en Regionaal Economische agenda zijn aanvullende 
agenda’s met overeenkomstig doel: veerkrachtige en 
gezonde economie 

• Middelen alleen voor initiatieven die bijdragen aan realiseren 
doelen

• Herijken structurele investeringen: passen deze binnen 
HCA?

• PU heeft aanjagende, verbindende maar ook dienende rol 
naar partijen in de regio
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HCA als omvattend beleidskader voor PU



2. Governance

• HCA als één van de strategische thema’s onder EBU

• Clusterbestuur HCA wordt stuurgroep HCA: 
evenwichtigere vertegenwoordiging werkgevers

• Supportteam HCA ondersteunt stuurgroep

• Dedicated coördinatoren sturen op de uitvoering van de 
HCA

• Netwerk van ambassadeurs (vn werkgevers) vergroten 
draagvlak en betrokkenheid HCA in de regio

• Verbinden en versterken bestaande initiatieven

• Aanjagen nieuwe initiatieven
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Inrichting van de governance



2. Governance

Ondernemers/werkgevers

• Richard Kraan - PwC, Partner

• Janine Vos - Rabobank, CHROUtrecht

• Marc Nieuwland - Newasco, CEO Amersfoort

• Arnold Lobbrecht - Hydrologic, CEO Amersfoort

• Lieke Schepers - Yacht Group, Algemeen directeur

• Eric Verduyn - NTRO, Bestuurslid

• Vincent Alkemade - Utrecht Zorg, Directeur-bestuurder 

• Pim van den Berg - Technologieraad Utrecht, Voorzitter

• Rients Schuddebeurs - Tech Community Utrecht, Directeur

• Mir Wermuth - Media Perspectives, Directeur

• Arjan van den Born - ROM,Regio Utrecht, Directeur
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Nauw betrokken stakeholders 

Onderwijs

• Jan Bogerd - EBU/HCA, Voorzitter

• Johan Spronk - ROC MN, Voorzitter CvB

• Freek van Muiswinkel - Universiteit Utrecht, Directeur 
regionale samenwerking 

• Joost Kentson - Utrecht Leert, Voorzitter

• Marlies Verkuijlen - Beroepsonderwijs Utrecht, Voorzitter

Overheid

• Ellie Eggengoor - U10 gemeenten, Wethouder Economie & 
Werk Houten

• Fatma Koser-Kaya - Gemeente Amersfoort, Wethouder 
Onderwijs \

• Annette Wolthers - Gemeente Hilversum, Wethouder Werk & 
Inkomen/Onderwijs 

• Robert Strijk - Provincie Utrecht, Gedeputeerde Economie

• Klaas Verschuure - Gemeente Utrecht, Wethouder EZ & MBO 

• Beatrijs Wijnberg - UWV, Rayonmanager Midden Utrecht



3. Financiering

Katalyseren

• Kracht en professionaliteit ontwikkelen in 
regionale structuren (governance en 
samenwerking);

• Zorgen dat activiteiten zijn ingebed in een 
ondersteunende infrastructuur;

• Koppeling met andere financiering 
(cofinanciering) en naar (inter-)nationale 
middelen mogelijk maken;

• Aanvullende, private financieringen losmaken.

Realiseren

• Middelen die nodig zijn op niveau van het 
individu. 

• Budget voor elke deelnemer om een transitie te 
maken, actief te zijn in het LLO of de cursus 
digitale vaardigheden te volgen.

• Middelen komen voornamelijk van partijen die 
direct betrokken zijn (mn latende en vragende 
werkgevers)

• Marginale kosten. Iedere extra deelnemer kost 
dat bedrag extra
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Opbouw financiering 



3. Financiering

Katalyseren
• Impulsbudget voor doorbraakprojecten
• LLO-platform
• Skills-aanpak
• Lerend programma
• Governance HCA

Realiseren
• Scholingstraject
• Digitale vaardigheden
• Loonoverbrugging
• Loopbaangesprekken
• Vaardigheden in beeld
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Bestemming financiering 



3. Financiering
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Bijeenbrengen financiering: uitgangspunten 

1. Middelen voor katalyseren worden opgebracht 
door regionale publieke partijen, gecombineerd 
met landelijke en Europese beschikbare 
budgetten;

2. Middelen voor realiseren zijn veelal bestaande 
publieke en private middelen (O&O-fondsen, 
transitievergoedingen, sociale plannen, sociaal 
pakket (SZW), NL Leert Door, STAP-budget, 
MKB-Actieplan en Horizon Europe 2021-2027);

3. Publieke partners in de regio investeren 
voornamelijk in de infrastructuur van de 
arbeidsmarkt, bij voorkeur niet in tijdelijke 
projecten gericht op het individu, daarvoor 
worden koppelkansen gezocht met andere 
beschikbare middelen. 

4. Projecten worden gefinancierd als zij voldoen aan 
criteria die aansluiten bij de HCA



3. Financiering
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Middelen bij private partijen: een schets 

1. Ondersteuning bij uitstroom (sociaal plan): € 20.000

2. Transitievergoeding (voor individu) € 28.000

3. Scholing door vragende sector: €   2.000

Totaal: € 50.000

Als er 10.000 medewerkers uitstromen, is dit € 50.000.000



3. Financiering

22-3-2021 19

Bijeenbrengen publieke financiering: fasering 

Bestaande 
middelen O&A PU

Mogelijk nieuwe 
middelen PU

Bestaande middelen 
publieke partners 

Criteria voor deze middelen 
worden op elkaar afgestemd

2021/2022

Gezamenlijk regionaal budget2023 ev



4. Draagvlakcreatie

Maart

• Clusterbestuur HCA + stakeholdersbijeenkomst (19 maart)
• Bestuurlijk netwerk Economie (22 maart)
• Utrechtse werktafel (24 maart)
• Directeurenoverleg regio Utrecht (24 maart)
• Informatiesessie BEM (24 maart)

April
• Bestuurstafel Economische Positionering U10 (14 april)
• Informatiesessie raden gemeenten in Utrecht
• Ambassadeursbijeenkomst

Mei
• Bespreken Statenvoorstel Commissie BEM (26 mei)

Juni
• Statenvoorstel PS (2 juni)
• Lancering/ondertekening HCA
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Stappen tot juni 2021


