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Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord (Kennis in de Kop)

Doelstelling

De Kamer van Koophandel beschrijft het gebied Noordwest-Holland als een krachtige regio
met groeipotentie. Daarnaast heeft de Provincie Noord-Holland samen met regionale
bestuurders de belangrijkste opgaven voor Noord-Holland Noord (NHN) geformuleerd in de
gebiedsagenda Noord-West Nederland. De belangrijkste beleidsmatige opgaven die
genoemd worden, zijn: het anticiperen op demografische veranderingen en het stimuleren
van de economische ontwikkeling. Om dit proces in goede banen leiden en een duurzame
vernieuwing van de leefomgeving tot stand te brengen, is samenwerking nodig. De Provincie
en Agriboard NHN hebben daarom in 2009 het Programma Regionale Transitie van de
Groene Kennis Coöperatie (GKC) benaderd om een meerjarig leer-/kennisarrangement met
onderwijs en onderzoek in de regio vorm te geven en een Kenniswerkplaats NHN te
realiseren.
Doel van het project was het verkennen van de mogelijkheden en kansen en vervolgens het
realiseren van een kenniswerkplaats voor de regio Noord-Holland Noord. De
Kenniswerkplaats (KWP) Noord-Holland Noord is een leerwerkomgeving en heeft als doel de
innovatiekracht van de regio te versterken en bij te dragen aan het realiseren van een
duurzame regionale economie en leefomgeving.

Werkwijze

Binnen het kader van de verkenning zijn gesprekken gevoerd met verschillende
onderwijsinstellingen, overheden en andere stakeholders in de regio. Dit leverde genoeg
aanknopingspunten op voor een Intentieverklaring om te komen tot een
Kenniswerkplaats. Na een aantal pilots en 'learning-by-doing'-projecten in 2010 en 2011 is de
samenwerking verder uitgebouwd in de vorm van een Businessplan 2011-2012 met daarin de
Kennisagenda NHN. De business case, aansturing, organisatie en andere informatie
betreffende de kenniswerkplaats NHN worden in dit plan beschreven. In de Kennisagenda
Noord-Holland Noord is de clusteraanpak van de provincie Noord-Holland opgenomen,
samen met thema’s, doelen en activiteiten. De volgende stap voor de jaren 2013-2014 is
verdere professionalisering van de Kenniswerkplaats. Deze professionaliseringslag bestaat
uit een extern en een intern ontwerp. Het extern ontwerp is het regionaal arrangement
bestaande uit een regionale leer/kennisalliantie, regionale agenda en een operationele KWP
NHN. Het intern ontwerp is het ontwerp rondom KWP/Regioleren binnen de
kennisinstellingen en in het bijzonder binnen het groen mbo-onderwijs.
Er is een kennisagenda opgesteld en een businessplan geschreven ten behoeve van de
realisatie van de kenniswerkplaats Noord-Holland Noord. De vijf clusters waarbinnen gewerkt
wordt aan de topsectoren voor de regio, zijn:
• Leisure
• Agri
• Energy
• Offshore / Maritiem
• Medisch
Penvoerder van het project is onderwijsinstelling Clusius College. Andere betrokken partijen
zijn het Ministerie van Economische Zaken, Provincie Noord-Holland, Wageningen UR,
Hogeschool Van Hall Larenstein, CAH Vilentum Dronten, hogeschool InHolland, ROC Kop
van Noord-Holland, Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland, Ontwikkelingsbedrijf
Noord-Holland Noord, Agriboard Noord-Holland Noord en LTO Noord.

Resultaat

De Kenniswerkplaats Noord-Holland Noord is inmiddels gerealiseerd. In het kader van de
Kenniswerkplaats is een groot aantal projecten en activiteiten uitgevoerd door studenten.
De Kenniswerkplaats NHN is gestart in 2010 vanuit het Clusius College, middels een opstarten exploitatiesubsidie van de Groene Kennis Coöperatie, programma Regionale Transitie. Na
twee jaar bleek het logischer om de Kenniswerkplaats vanuit de Kamer van Koophandel te
organiseren. Deze zit immers veel dichterbij de ondernemers als opdrachtgevers.
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