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De provincie als aanjager 
van de regionale economie
Van werkloosheid wordt niemand beter. Hoe langer iemand 
werkloos thuis zit, hoe moeilijker het wordt om optimaal deel te 
nemen aan de samenleving. Dat geldt voor 50-plussers die door hun 
leeftijd niet meer aantrekkelijk zijn voor werkgevers, maar ook voor 
jongeren die geen baan of stageplek kunnen vinden waardoor ze 
eigenlijk een valse start maken op de arbeidsmarkt. 

De PvdA ziet de provincie als aanjager van de regionale economie. 
Samen met gemeenten en bedrijven kan de provincie voor meer 
banen en stageplekken zorgen. 

Noord-Holland is een economisch krachtige provincie. Van onze 
2,7 miljoen inwoners zijn ruim 1,2 miljoen mensen werkzaam in de 
eigen provincie. Belangrijke economische aanjager is de Metropool-
regio Amsterdam. Internationaal gezien is de stad Amsterdam een 
factor van betekenis. Het toerisme in Amsterdam zorgt voor ruim 
100.000 banen en een jaarlijkse omzet van meer dan 10 miljard 
euro. 

De Zuidas en Amsterdam als broedplaats van de creatieve industrie 
en de ICT-sector trekken veel grote en kleine bedrijven aan. Ook het 
Noordzeekanaalgebied met de zeesluis en de haven, en 
luchthaven Schiphol zorgen voor veel werkgelegenheid.

De toeristische verbin-
ding tussen Amsterdam 

en de omliggende 
gebieden wordt 

versterkt zodat ook 
de regio profiteert van 
de aantrekkingskracht 

van Amsterdam.
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Economische pijlers
Andere sterke economische pijlers in Noord-Holland zijn onze 
Topsectoren:

•	 agribusiness	in	de	Kop	(zaadveredeling,	groente-	en	fruit-	
 teelt, bollen en zuivel)
•	 offshore-industrie	in	Den	Helder
•	 sierteeltsector	(Greenport)	in	Aalsmeer		
•	 Mediacentrum	in	Hilversum		
•	 visserij	in	IJmuiden,	Den	Helder,	Den	Oever,	Enkhuizen	en		
 Volendam 
•	 isotopenproductie	in	Petten	
•	 foodindustrie	in	Zaanstad	
•	 Amsterdam	Science	Park
•	 ICT-hub	Middenmeer	(komst	van	datacenter	Microsoft).

Ook	op	het	gebied	van	(groene)	energieproductie	en	life	sciences	is	
er veel economische activiteit in Noord-Holland.  

De provincie zet alle ruimtelijke instrumenten die zij tot haar 
beschikking heeft in om een robuuste, toekomstbestendige detail-
handelstructuur te behouden. 

Werkambassadeur
Het vreemde is dat er de afgelopen jaren meer banen bij kwamen in 
Noord-Holland maar dat de werkloosheid in onze provincie steeg. 
Werknemers uit andere provincies en zelfs andere landen komen 
bij ons werken. Steeds meer Noord-Hollanders, jong en oud, zitten 
ondanks hun opleiding en ervaring thuis.

Wij willen deze mismatch oplossen door te zorgen voor een betere 
aansluiting tussen werkloze inwoners en de banen die er zijn. 

De Provincie Noord-Holland moet volgens de PvdA een 
werkambassadeur benoemen die zich hiermee gaat bezighouden.

Op dit moment ontbreekt een goede bovenregionale visie op de 
mismatch in Noord-Holland. Zowel arbeidsmarktinformatie als 
arbeidsmarktbeleid	in	Noord‐Holland	is	erg	gefragmenteerd.	
Informatie	wordt	verzameld	door	de	KvK	en	het	UWV	–	maar	die	
komen er door landelijke bezuinigingen eigenlijk nauwelijks aan toe. 
Lokaal ligt het arbeidsmarktbeleid bij gemeenten, maar die richten 
zich begrijpelijkerwijs vaak alleen op de eigen gemeente. 
Aanpak van arbeidsmarktproblematiek is soms uitbesteed aan 
boards en actieplatforms, maar die richten zich vaak voornamelijk 
op één probleem, één sector of één doelgroep. 

De provinciale werkambassadeur kan periodiek zijn visie geven op 
de regionale mismatch die we zien op de arbeidsmarkt in Noord-
Holland. In deze visie moet vooral aandacht zijn voor de vraag hoe 
vraag en aanbod in onze provincie beter op elkaar af kunnen worden 
gestemd.	Een	dergelijke	visie	leidt	tot	praktische	plannen	die	kunnen	
fungeren als leidraad voor gemeenten en allerlei samenwerkings-
verbanden die nu vaak op zichzelf opereren als het om arbeids-
marktbeleid gaat.

Omscholing is een manier om een betere aansluiting te krijgen 
tussen	vraag	(banen)	en	aanbod	(werklozen).	In	samenwerking	met	
vakbonden en het bedrijfsleven gaat de provincie onderwijsvouchers 
financieren	waarmee	werknemers	uit	krimpende	sectoren	zich	
kunnen laten om- of bijscholen.

Een	betere	aansluiting	krijg	je	ook	door	ervoor	te	zorgen	dat	
jongeren	hun	school	afmaken	met	een	hogere	startkwalificatie.	
De PvdA wil bedrijven en onderwijs in onze provincie samenbrengen 
zodat jongeren worden opgeleid voor beroepen waar in deze regio 
behoefte aan is. 

Er	zijn	daarnaast	veel	meer	stage-	en	leerwerkplekken	nodig.	Zonder	
stage geen diploma. Daarom komt er één stagebank voor heel 
Noord-Holland zodat jongeren veel gemakkelijker een plek kunnen 
vinden.
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De PvdA wil het 
Topsectorenbeleid in 
Noord-Holland voort
zetten. 
De provincie investeert 
in (virtuele) campussen 
met een focus op
Agri & Food, ICT, 
Creatieve Industrie, 
Energie en Life Sciences 
& Health. 
Bedrijfsleven, overheid, 
het MKB en het beroeps-
onderwijs werken hierin 
samen. Zo stimuleren we 
ondernemerschap en 
innovatie.

De werk- en woon-
omstandigheden van 

Oost-Europese arbeids-
migranten moeten 

gelijkwaardig zijn aan 
die van Nederlandse 

werknemers..

  De provincie 
brengt in samenwerking 
met partners jaarlijks de 

regionale arbeidsvraag 
in kaart en maakt af-

spraken over 
stimuleringsmaatre-

gelen die gericht zijn op 
een betere afstemming 

van vraag en aanbod.

 De provinciale
 werkambassadeur gaat 

actief met bedrijven, 
gemeenten en 

verbonden partijen in 
gesprek om meer stage-

plaatsen en leerwerk-
plekken te realiseren. 

Richtlijn hierbij is 1 
stageplaats per 20 

werknemers.
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Om de hoge jeugdwerkloosheid terug te dringen heeft de PvdA 
Noord-Holland in de afgelopen periode al succesvol een beroep 
gedaan op Schiphol en de haven Amsterdam. Dat wordt verder uit-
gebreid: tenminste 200 jongeren worden de komende jaren begeleid 
naar een baan. We richten ons daarbij ook op jongeren die nu niet 
in	aanmerking	komen	voor	een	Verklaring	Omtrent	Gedrag	(VOG)		
waardoor zij extra moeite hebben een plek te vinden.

Social Return
De provincie is zelf ook werkgever en besteedt projecten uit aan 
derden. Op initiatief van de PvdA Noord-Holland zijn drie pilots 
gestart met Social Return. Dit houdt in dat bedrijven die voor de 
overheid een opdracht uitvoeren, en dus van gemeenschapsgeld 
worden betaald, in ruil daarvoor iets sociaals terugdoen. Zij bieden 
bijvoorbeeld stageplekken voor jongeren aan of nemen mensen in 
dienst uit kwetsbare groepen. De provincie geeft hier als werkgever 
zelf	het	goede	voorbeeld.	Er	wordt	dan	altijd	gezocht	naar	manieren	
om te voorkomen dat dit ten koste gaat van reguliere arbeidsplaat-
sen. 

In 2015 wil de PvdA dit principe van Social Return zo snel mogelijk 
invoeren bij álle aanbestedingen en inkoopcontracten. 

De provincie zou bovendien alleen in zee mogen gaan met 
bedrijven die goed werkgeverschap tonen. 
De boodschap is duidelijk: wij willen in Noord-Holland geen 
schijnconstructies met zzp’ers of werknemers uit het buitenland. 

Culturele waarde
Het rijke Noord-Hollandse cultuuraanbod zorgt ervoor dat mensen 
hier willen wonen, werken en recreëren. Dit maakt het voor 
bedrijven aantrekkelijk om zich hier te vestigen. 

Investeren in de culturele waarde van onze provincie creëert een 
grote economische spin-off.

Noord-Holland kent vele prachtige musea, monumenten en 
cultuurlandschappen die zonder provinciale bijdrage niet gehand-
haafd zouden kunnen worden. De PvdA vindt dat de provincie ook 
na 2015 moet blijven bijdragen aan het in stand houden van kleine 
en grote musea, cultuureducatie, het onderhouden en toegankelijk 
maken van cultuurlandschappen, restauratie en herbestemming 
van monumenten en het stimuleren van toerisme. 

Ook	blijft	de	provincie	zich	inspannen	om	Europese	gelden	te	
verwerven voor Noord-Hollandse cultuur en erfgoed. Zo houden we 
ons cultureel erfgoed levend en stimuleren we tegelijkertijd 
onze regionale economie. 

Landbouw wordt vaak als een bedreiging gezien voor natuur en 
milieu. Tegelijk hoort landbouw van oudsher bij Noord-Holland en 
is het een belangrijke bron van werkgelegenheid. De PvdA vindt 
daarom dat er ruimte moet zijn voor duurzame landbouwontwik-
keling en vergroening van het platteland. De PvdA wil de opkomst 
van biologische landbouw stimuleren; het levert behalve gezond 
voedsel en een schone leefomgeving ook werkgelegenheid op. 
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De provinciale 
werkambassadeur 
stimuleert grote en 
kleine partners om 
Social Return eveneens 
te implementeren. 

In samenwerking met 
gemeenten en instellin-
gen binnen en buiten de 

cultuur- en erfgoed-
sector denkt de 

provincie mee, verbindt 
initiatieven en deelt 

kennis.

Landgoed	Elswout,	Overveen
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Alle werkvoorstellen 
voor Noord-Holland 
op een rij:

•	 Benoeming provinciale werkambassadeur

•	 Ontwikkelen bovenregionale visie op arbeidsmarkt 

Noord-Holland

•	 Toeristische verbinding tussen Amsterdam en regio 

versterken

•	 Behoud toekomstbestendige detailhandelstructuur

•	 Voorzetting Topsectorenbeleid

•	 Investering in (virtuele) campussen met focus op 

Agri&Food, ICT, Creatieve Industrie, Energie en Life 

Science & Health

•	 Gelijkwaardige woon- en arbeidsomstandigheden 

arbeidsmigranten Oost-Europa

•	 Onderwijsvouchers voor omscholing

•	 Hogere	startkwalificatie	jongeren

•	 Aansluiting opleidingen – arbeidsmarkt

•	 Provinciale stagebank

•	 Meer stageplaatsen en leerwerkplekken creëren bij 

Schiphol en haven Amsterdam

•	 Pilot voor stageplaats jongeren zonder een VOG

•	 Invoering Social Return bij aanbestedingen provincie

•	 Investeren in culturele waarde provincie

•	 Stimuleren duurzame landbouwontwikkeling
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