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Projectkaart  
Human Capital Actieplan

Roy van Cooten, 
projectleider vanuit de gemeente Voorschoten: 
‘Het is erg belangrijk voor de arbeidsmarkt om in te spelen op 
toekomstige tekorten en de mismatch in aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt. Door nu al initiatief te tonen en gezamenlijk de 
regionale uitdagingen aan te pakken, bereiden we ons voor op de 
toekomstige arbeidsmarkt. Hierin is de volle benutting van het 
menselijk kapitaal essentieel!’

De urgentie
Het gaat economisch goed met de Leidse regio. Er zijn 
echter stevige waarschuwingen te plaatsen voor de korte- 
middel- en lange termijn. In 2018 is er op initiatief van 
Economie071 een quickscan uitgebracht van de 
Arbeidsmarkt van de toekomst toegespitst op de 071 regio. 
Directe aanleiding hiervoor was dat door de aantrekkende 
economie de arbeidsmarkt nationaal onder druk kwam te 
staan. Daarbij is ook gekeken naar de impact van verschil-
lende trends en ontwikkelingen (in bijv. technologie) voor 
onze arbeidsmarkt van de toekomst. In deze quickscan zijn 
twee specifieke 071regio uitdagingen geformuleerd: 
• Ontwikkeling van vaardigheden. Dat wil enerzijds zeg-

gen ontwikkeling op skills/vaardigheden ten behoeve 
van kwalificatiewinst of inzetbaarheid. Anderzijds stimu-
leren van ondernemende vaardigheden/soft skills ten 
aanzien van de groeiende groep zelfstandig onderne-
mers in deze regio.

• Inzet op vergroten instroom en goede aansluiting oplei-
dingen en werkgelegenheid op de tekortsectoren 
Onderwijs, Techniek en Zorg.

De oplopende arbeidstekorten zijn dus vooral in de secto-
ren onderwijs, zorg en techniek. Een belangrijk aandachts-
punt, want het economische ‘visitekaartje’ van de regio is 
belegd in deze landelijke ‘tekortsectoren’.  

Waarom een project binnen Economie071?
Na het aantreden van de nieuwe colleges van B&W bij de 
zes 071-gemeenten (2e helft 2018) bleek al snel dat ook de 
gemeenten Human Capital als prioriteit zien. Dat wil zeg-
gen: het optimaal inzetten, opleiden en ondersteunen van 
het menselijk kapitaal in de regio als randvoorwaarde voor 
een sterke economie. Hierbij is een goede samenwerking 
en gezamenlijke focus tussen bedrijfsleven, onderwijs- en 
kennisinstellingen en overheid een vereiste. De juiste part-
ners zitten aan tafel in Economie071 en gezamenlijk heb-

ben we meer impact dan als individuele organisatie. Dit 
maakt het verschil in slagingskans! Daarnaast zijn veel regi-
onale initiatieven gaande die aansluiten en verbonden 
kunnen worden met het HCA, zodat we gezamenlijk meer 
impact kunnen hebben.

Verbinding met andere projecten
Er zijn veel dwarsverbanden met andere bestaande en 
nieuwe projecten van o.a. Economie071. Denk hierbij aan 
Technolab/Open Innovatielab, Smart071, Bio Science Park, 
kenniskring Onderwijs en Arbeidsmarkt, masterplan 
Techniek, Centrum voor Innovatief Vakmanschap van mbo-
Rijnland etc. Niet alleen in onze regio zijn veel verbindin-
gen te maken met projecten, maar ook daarbuiten. Tijdens 
het werkbezoek in Amsterdam  zijn we op bezoek geweest 
bij House of Denim waar we een presentatie kregen over 
House of Skills/Hospitality. Een dergelijk concept is goed te 
implementeren in de Leidse regio!



Categorie: aanjaagfase

De oplossingen worden aangereikt door bij iedere regiona-
le uitdaging een concreet praktisch project(en) te initiëren. 

Vooruitblik
De HCA zit in de aanjaagfase, maar de ambitie is om snel 
naar een volwaardig project te transformeren. Voor de 
zomer wordt aan de stuurgroep een voorstel voorgelegd. 
Hierin staat aangegeven wat we op hoofdlijnen gaan doen 
in de komende jaren. Daarin wordt ook de commitment 
van de partners gevraagd. Bij akkoord wordt het uitvoe-
ringsprogramma van het project in de zomer ingevuld, 
zodat daarna de eerste stappen kunnen worden gezet voor 
de uitvoering van de HCA.

Doelstelling HCA
Het optimaal inzetten, opleiden en ondersteunen van het 
menselijk kapitaal in de regio Leiden voor een sterke 
arbeidsmarkt. Gericht op het aanpakken van de regionale 
uitdagingen: tekortsectoren onderwijs, techniek en zorg én 
ontwikkeling van de benodigde vaardigheden.

De focus
De stuurgroep van Economie071 heeft zich positief uitgela-
ten over het Human Capital Actieplan. De noodzaak tot 
initiatief vanwege de huidige arbeidsmarkt is erkend. Dit 
project zorgt voor een concreet voorstel voor de aanpak van 
de regionale uitdagingen voor een gezonde arbeidsmarkt. 

Aangesloten partners
Vanuit Stuurgroep Economie071: gemeenten Katwijk, 
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en 
Zoeterwoude, mboRijnland en KOV.

Projectstructuur
Bestuurlijk opdrachtgever: Stuurgroep Economie071
Bestuurlijke trekkers: gemeente Voorschoten en mboRijnland
Ambtelijk opdrachtgever: Jasmijn Bongers, Economie071
Projectleider: Roy van Cooten, gemeente Voorschoten
Projectboard: alle organisaties en bedrijven die inhoudelijk 
initiatieven ontwikkelen op de gestelde focus binnen het 
thema Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 
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