
Operationele 
thema’s

Greenport NHN

Een sterke en 
duurzame
agrosector

Seed Valley

Agriculture & Food

Visserij

Greenport Aalsmeer

Totaal €16.656.000
+

Aantrekken van 
internationale 

bedrijven

Acquisitie

Operationele 
thema’s

internationalisering MKB
Marketing

Financiële inzet:
€ 475.000

Internationale contacten

Zuid Amerika

Noord Amerika

Verenigd Koningkrijk

Noord Europa

Zuid Europa

Azie

Afrika

HOME
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Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt

Legenda breedbandkaart Noord-Holland:

    geen hoogwaardige breedbandverbinding

Financiële inzet: € 600.000   

Operationeel thema

Breedband
internet

low high

Een aantrekkelijk en duurzaam vestigingsklimaat

Missie
“Wij maken ons sterk voor welvaart en welzijn in Noord-Holland
door een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie”

Een
veerkrachtige
arbeidsmarkt

Aantrekkelijke 
en duurzame 
werklocaties

Een sterke en 
duurzame
agrosector

Goede 
bereik-

baarheid

Een sterk
innovatie-

klimaat

Aantrekken van 
internationale 

bedrijven

Uitstekende 
digitale 

infrastructuur

Ga met je muis over onderstaande doelenboom voor meer info!

Doelenboom economische thema’s

Een sterk
innovatie-

klimaat

Operationele 
thema’s

Innovatie in het MKB

Versterken HBO activiteiten 
in Noord-Holland Noord

Duurzame innovatie

Startups en incubators

Onderzoekslocatie Petten

Innovatiebevordering en CO2 reductie 
via Kansen voor West (Europa/Randstad)

Een sterk
innovatie-

klimaat

Financiële inzet:
€ 6.083.000    innovatieklimaat MRA samenwerking
€ 8.000.000    MKB innovatiefonds
€ 10.000.00    duurzaam innovatiefonds
€ 9.000.000   cofinanciering Kansen voor West, 
    reserve cofinanciering Europese projecten

Totaal € 33.083.000
+

Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt 2016-2019 

Maritim
e o�-shore

Duurzame

energiebouw

Food-processing

Initiatief tot MBO-campus met techniek

Kenniswerkplaats NH

Bestaande MBO-campus met techniek

HBO, WO-instelling

Groen 

onderwijscentrum

Engineering & 

materials

Mobilit
eitstechniek

Agri-G
reentech

Werkambassadeur Noord-Holland

Hospitality

Intersectorale samenwerking

Greencampus-

Sciencepark
Mediatechnologie

PNH
Logistiek

Bouw- e
n a�ouw

Doelenboom arbeidsmarkt beleid

Aantrekkelijk
vestigingsklimaat

Naar een veerkrachtige
Noord-Hollandse 

arbeidsmarkt

Kenniseconomie en
-infrastructuur

Verbeteren aansluiting
arbeidsmarkt en onderwijs

Bevorderen
inclusieve arbeidsmarkt

Versnellen overgang
van werk naar werk

Techniek
Raad

(techniek MBO)
-campusvorming

Monitoren
arbeidsmarkt

Regionale
afspraken een 

leven lang leren

Werk-
ambassadeur

Goede 
voorbeelden

Sterk maken voor welvaart en welzijn van Noord-Holland door een duurzame, 
vernieuwende en ondernemende economie.Raakvlakken andere 

provinciale beleidsterreinen

Landelijke Techniekpact 

Monitoren en onderzoek
arbeidsmarkt: aandacht
naar regio

Werkambassadeur
Noord-Holland

Project Nieuw-West Airport Express biedt kansen 
aan verborgen talenten

Goede 
bereik-

baarheid

Operationele 
thema’s

Financiële inzet:
N.v.t. (dit valt onder het meerjarenprogramma infrastructuur).

Mobiliteit op het land

Logistiek

Internationale 
connectiviteit 
(Schiphol, spoor)

Aantrekkelijke 
en duurzame 
werklocaties

Bedrijventerreinen
en kantoorlocaties

Operationele 
thema’s

Herstructurering en
transformatie

Toerisme en 
verblijfsrecreatie

Zeehavens

Circulaire 
economie

Detailhandel

Schiphol

Missie
“Wij maken ons sterk voor welvaart en welzijn in Noord-Holland
door een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie”

Profit

€

People Planet

Duurzaam

Vernieuwend

Ondernemend

Een duurzame economie draagt bij aan 
people, planet en profit en brengt 
behoeften van toekomstige generaties 
niet in gevaar.

Ondernemerschap is belangrijk voor 
een dynamische, innovatieve en 
concurrerende economie.  

Vernieuwing in de economie is belangrijk 
voor het concurrerend vermogen van 
bedrijven en voor een succesvolle 
transitie naar een kenniseconomie.

€

Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019

http://noord-holland.nl/Onderwerpen/Economie_Werk/Publicaties/Strategisch_Beleidskader_Economie
http://noord-holland.nl/Onderwerpen/Economie_Werk/Arbeidsmarkt_Onderwijs/Beleidsdocumenten/Uitvoeringsagenda_Arbeidsmarkt.org
http://noord-holland.nl/Onderwerpen/Economie_Werk/Publicaties/Uitvoeringsagenda_Economie_2016_2019.org
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