Terugkoppeling voor wethouders Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt uit het
triple helixoverleg d.d. 21 juni 2018
Namens de voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt
Midden-Holland hierbij de bestuurlijke terugkoppeling om colleges en raden te informeren over
de bespreking in de vergadering van 21 juni 2018.
1
Kennismaking
In deze eerste vergadering van het triple helixoverleg Economie Onderwijs Arbeidsmarkt MiddenHolland is stilgestaan bij het belang van samenwerking en de verbinding naar de omgeving. De partijen
in het triple helixoverleg werken in een complex strategisch netwerk en behartigen daarbij hun
gezamenlijke belangen. Ter illustratie van die omgeving is het strategisch netwerk regionale
samenwerking Midden-Holland, toegespitst op het overleg Economie Onderwijs Arbeidsmarkt MiddenHolland uitgereikt en toegelicht. Dit netwerk is te raadplegen via de link
https://www.regiomiddenholland.nl/Strategische+agenda/Economie+Onderwijs+en+Arbeidsmark
t/1064331.aspx?t=Illustratie+strategisch+netwerk+regionale+samenwerking+MH%2c+toegespitst
+op+het+overleg+EOA
De bestaande strategische agenda voor het programma Economie Onderwijs Arbeidsmarkt (zie:
https://www.regiomiddenholland.nl/Strategische+agenda/563550.aspx?t=Strategische+Agenda+
Regio+Midden-Holland) geldt als vertrekpunt. Tijdens een consultatieronde in het najaar van 2018 zal
de voorzitter van dit overleg, wethouder Jan Vente (Krimpenerwaard) de wethouders Economie vragen
naar hun ambities voor de samenwerking in dit overleg in deze periode. Tijdens deze consultatieronde
zal hij ook informeren waar de regio bij het realiseren van die ambities van betekenis kan zijn.
De vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zijn uitgenodigd om aan de consultaties deel te nemen.
De consultatieronde is een opmaat naar een actualisatie van de strategische agenda van dit
programma.
Wethouder Thierry van Vugt, Gouda, vicevoorzitter van dit overleg, zal het Bestuurlijk Overleg
vertegenwoordigen in het interregionale – provinciale economisch overleg.
2
Presentatie MBO Rijnland
Een goede samenwerking tussen onderwijs – bedrijfsleven – gemeenten is essentieel voor (het
verbeteren van) de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De voorzitter van het college van
bestuur van het MBO Rijnland, de heer Otto Jelsma, heeft als lid van dit triple helixoverleg een
presentatie verzorgd over onder andere de visie van het MBO Rijnland en het belang van goede
verbindingen tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. De presentatie vindt u hier:
https://www.regiomiddenholland.nl/Strategische+agenda/Economie+Onderwijs+en+Arbeidsmark
t/versterken+aansluiting+onderwijs-arbeidsmarkt/1053738.aspx?t=Presentatie+MBO+Rijnland
Verbetering van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt is door de leden van het overleg als een van
de voorlopige speerpunten benoemd voor deze regionale samenwerking. In dat verband hebben zij
accenten gelegd op de beweging op de arbeidsmarkt ‘ van techniek naar technologie’, met name in de
zorgsector. Gepleit is voor verbinding en samenwerking tussen de onderwijsinstellingen in deze regio.
Bij tekorten op de arbeidsmarkt gaat de aandacht snel uit naar grote bedrijven. De leden van het
overleg benadrukken het belang om ook oog te hebben voor de wensen van kleine(re) bedrijven.
Suggesties voor mogelijke verbetering(en) in de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt zullen worden
bekeken in overleg met bijvoorbeeld het MBO Rijnland.
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Programmaplan Logistieke Corridor A 12
Eén van de speerpunten in de bestaande strategische agenda EOA is de ambitie om in de top 5 van de
logistieke hotspots van Nederland te staan. Daartoe wordt ingezet op versterking van de logistieke as
langs de A 12 in deze regio, in samenwerking met onder andere de provincie Zuid-Holland, de
gemeenten Lansingerland, Zoetermeer en VNO-NCW West.
In het triple helixoverleg van 21 juni is het programmaplan en de daarin opgenomen programmalijnen
toegelicht met daarbij de vraag aan welke programmalijn(en) de gemeenten in Midden-Holland willen en
kunnen meewerken.
Naar aanleiding van de presentatie is in de discussie stilgestaan bij onder andere de toegevoegde
waarde per m2 van logistiek. Verder is benadrukt dat de gemeenten regionaal werken aan een
regionale bedrijventerreinenstrategie. Gevraagd is om een zorgvuldige en logische afstemming tussen
deze strategie, provinciale inzet op bedrijventerreinenprogrammering en het in de vergadering
gepresenteerde programmaplan.
Voor een goede verbinding met de ondernemers en oriëntatie op inbreng van gemeenten bij de
uitwerking van dit programmaplan, is afgesproken om in het najaar van 2018 een themabijeenkomst
voor ondernemers hierover te organiseren.

