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Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
Op maandag 28 november 2016 vond de feestelijke ondertekening plaats van het convenant inzake 
Tech@Connect. Wethouder Edwin Krijns was één van de ondertekenaars. Middels deze 
raadsinformatiebrief melden wij u graag de ontwikkeling en toekomstplannen inzake Tech@Connect.  
 
Tech@Connect 
Tech@Connect is een overkoepelende naam waar verschillende projecten en activiteiten onder gaan 
vallen. Het doel van Tech@Connect is het realiseren van een goede aansluiting van onderwijs op de 
arbeidsmarkt. Het gewenste resultaat is dat er voldoende aanbod aan adequaat opgeleid technisch 
personeel in de Kop van Noord-Holland beschikbaar is. Dit draagt tevens bij aan een goed 
vestigingsklimaat zodat de economische potentie van de regio ten volle wordt benut en er meer 
binding van jongeren met de regio ontstaat. Gezien de regio specifieke kenmerken en bedrijvigheid 
(offshore, haven, energie, marine) ligt de focus hierbij op de sectoren Maritiem, Energie en Techniek.  
 
Verbinding tussen de 4 O’s  
Binnen Tech@Connect is er een primaire rol voor het onderwijs in het ontwikkelen van projecten en 
activiteiten, maar ook ondernemers en onderzoeksinstellingen doen mee. De overheid heeft een 
faciliterende rol. Tech@Connect zorgt voor samenwerking tussen deze vier O’s en vormt een netwerk 
waarbinnen zij elkaar ontmoeten en versterken. Tevens voert Tech@Connect de regie op de 
gezamenlijke activiteiten van de betrokken. De partners werken samen in onderwijs, opleidingen, 
trainingen, stages, doorlopende leerlijnen, werk ervarings- en onderzoeksprojecten, promotie van de 
regio, baankansen en innovatie. Er gaat ook structureel aandacht naar een leven lang leren, de om- 
en bijscholing voor van werk naar werk en de kansen in techniek voor de mensen met een grotere 
afstand naar de arbeidsmarkt. Tevens kan Tech@Connect de verbinding leggen met relevante 
ontwikkelingen in andere regio’s van de provincie Noord-Holland zoals Amsterdam Science Park en 
Techport in de IJmond. 
 
Convenant 
Onder leiding van de werkambassadeur van de provincie Noord-Holland, Dook van den Boer, zijn 
partijen uit de 4 O’s in de Kop van Noord-Holland met elkaar in gesprek gegaan. Dit heeft geleid tot 
een convenant waarin de betrokken partijen hun intentie tot samenwerking in Tech@Connect 
uitspreken. Ondertekenaars van het convenant zijn de werkambassadeur en de gedeputeerde van de 
provincie Noord-Holland, wethouder Economie en werk van de gemeente Den Helder, voorzitter van 
De Kop Werkt!, ROC, DHTC, Tetrix, Hogeschool Inholland Alkmaar, NIOZ, Wageningen Marine 
Research, ECN, Koninklijke Marine, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, HGG Profiling 
Equipment, Multimetaal, Glomar Group, Den Helder Airport en Port of Den Helder. Behalve deze 
partijen worden andere organisaties ook betrokken bij Tech@Connect. Het convenant is een startpunt 
waarbij het netwerk verder uitgebreid wordt. Ook bestaande initiatieven en projecten van bijvoorbeeld 
Maritime Campus Netherlands (MCN) en het ROC kunnen aan Tech@Connect worden gekoppeld.  
 
Vervolgstappen 
Tech@Connect sluit aan op zowel landelijk beleid (onder andere Nationaal Techniek Pact 2020), 
provinciaal beleid (onder andere de uitvoeringsagenda arbeidsmarkt) en lokaal beleid (onder andere 
de ambitie uit het coalitieakkoord voor verbinding van het arbeidsmarktbeleid met het onderwijs). De 
Tech@Connect aanpak is daarbij onderdeel van het programma aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
van De Kop Werkt!. De uitvoering van Tech@Connect vindt plaats vanuit dit regionale programma. 
Deze regionale inbedding is nu de aanpak om de beoogde ‘kennishaven’, zoals was voorgesteld in de 
Kadernota, toch vorm te laten krijgen.  
Onder leiding van een nog aan te stellen projectleider worden de vier actielijnen uit het convenant 
(kiezen voor de techniek, leren in de techniek, werken in de techniek en innovatie in de techniek) 
verder uitgewerkt naar een programmaplan. Bij het ontwikkelen van het programmaplan staat de input 
en inzet van de betrokken organisaties uit de 4 O’s centraal zodat hun eigen kracht ten volle wordt 
benut.  
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Den Helder, 6 december 2016. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 
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