
Factsheet 
ZEELAND IN STROOMVERSNELLING 

HUMAN CAPITAL AGENDA 
Innovatieve oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt 

• Openstelling: 25 november 2021, 09:00 uur - 25 maart 

2022, 17:00 uur 

• Tenderprocedure 

• Totaal beschikbare subsidie €500.000 

• Subsidiepercentage 50% 

• Subsidie per project > €10.000- €50.000 

Human Capital Agenda: naar een wendbare en 
weerbare arbeidsmarkt. 
Een vitale arbeidsmarkt is van belang voor de Zeeuwse economie 
en concurrentiekracht. Het vinden van voldoende en voldoende 
gekwalifceerd personeel blift een grote opgave. Een wendbare 
en weerbare arbeidsmarkt is een belangrike voorwaarde voor 
een sterke economie. 

De urgentie van dit arbeidsmarktvraagstuk vraagt van alle 
betrokken partien om verder te kiken dan hun eigen vraag en 
grenzen en dat zi de verbinding zoeken om samen méér te 
bereiken, bivoorbeeld om sector-brede of juist cross-sectorale 
oplossingen te realiseren. De huidige oplossingen voldoen 
niet (meer) en dus moet er worden gekeken naar nieuwe, 
innovatieve aanpakken. Kortom: oplossingen door middel van 
sociale innovatie. 

Doel: Het aanjagen van sociale innovatie 
Deze subsidieregeling richt zich op het aanjagen van projecten 
geënt op sociale innovatie op de arbeidsmarkt. Sociale 
innovatie is het toepassen van nieuwe vormen van organisatie, 
nieuwe methodes en/of door middel van het introduceren 
van nieuwe producten en diensten met een meetbare of 
waarneembare impact op het arbeidsmarktvraagstuk. 
Het gaat hierbi om een vernieuwing van het arbeidsproces, 
met als doel de arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie 
te verhogen. Bivoorbeeld door het werk anders te 
organiseren, gezondheidsbeleid in te voeren, het kennisniveau 
en de inzetbaarheid van werknemers te verhogen, 
arbeidsvoorwaarden te moderniseren en door sociaal beleid 
te koppelen aan de bedrifsdoelstellingen. Praktikleerroutes 
en hybride leeromgevingen zin voorbeelden van toepassingen 
van sociale innovatie. Praktikleerroutes zorgen voor 
een directe instroom van nieuwe werknemers en beide 
voorbeelden zorgen voor een betere aansluiting tussen 
onderwis en arbeidsmarkt. 

Speciaal voor deze openstelling is de sector onderwis toege-
voegd aan de sectoren die gebruik kunnen maken van deze 
regeling, dit gezien de fundamentele rol die deze sector vervult 
voor de Zeeuwse economische clusters. 

Voorbeeld: Traineeship Talent voor Zeeland 
Zeeland heeft een krappe arbeidsmarkt en heeft moeite 
om jonge, getalenteerde en goed gekwalifceerde mensen 
aan zich te binden. AddVision Projectontwikkeling & ma 
nagement, het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Dockwize, 
HZ University of Applied Sciences en Zeeuwland willen 
hier wat aan doen met het sector overschridend trainee-
schip Talent voor Zeeland. Binnen dit traineeship  maken 
net afgestudeerde jonge HBO en WO talenten kennis met 
meerdere organisaties en bedriven in Zeeland. Daarnaast 
biedt het programma inhoudelike en persoonlike ont 
wikkelkansen. Met deze aanpak willen partien de aan 
trekkingskracht van Zeeland als provincie waar het goed 
werken, wonen en recreëren  vergroten. 

Sectoren waar deze regeling zich op richt: 
Havens en Logistiek | Industrie en Maintenance | 
Water en Energie | Vrietidseconomie | Agrofood en Seafood 
| Zorg | Onderwis* 
* Enkel voor deze openstelling toegevoegd 

Voorbeeld Talent Tech Jobs 
Bi dit project worden Zeeuwse organisaties met een tekort 
aan technisch geschoold (HBO) personeel verbonden 
aan technisch geschoolde studenten met de gewenste 
opleidingsrichting. Zo kunnen werkgevers voorzien in hun 
vacatures en studenten tidens hun studie een betaalde 
bibaan én stage én afstudeeronderzoek krigen in het door 
hen gewenste werkveld. The Work Zone werkt hierin samen 
met Rikswaterstaat, HZ University of Applied Sciences, 
Saman Groep, Waterschap Scheldestromen, ICL-IP, 
Timesavers en Provincie Zeeland. 
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Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd? 

Projecten voor sociale innovatie op de arbeidsmarkt 
Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten die: 
	Bidragen aan het oplossen van de krapte op de 

arbeidsmarkt; en 
	Betrekking hebben op één of meer van de volgende thema’s: 

• Dynamisch managen: nieuwe managementvaardigheden 
en -methodieken; 

• Slimmer werken: uitgaan van competenties van 
medewerkers; 

• Flexibel organiseren: innovatieve organisatievormen; 
• Co-Creatie sectoren: hoogwaardige 

samenwerkingsverbanden binnen één of meer sectoren 
of cross-sectoraal; 

• Werknemer in eigen kracht: mobiliteit, fexibiliteit en lef 
op de arbeidsmarkt; 

• Mobiliteit leren en ontwikkelen: de juiste mensen op de 
juiste plek met de juiste kwalifcaties; 

• Duurzame inzetbaarheid: stimuleren van eigenaarschap 
bi medewerkers op het gebied van vitaliteit, fexibiliteit 
en maatschappelike weerbaarheid; 

• Leven lang leren en ontwikkelen: wendbare, fexibele 
werknemers die zich kunnen bliven ontwikkelen en mee 
kunnen met de nieuwste ontwikkelingen. 

	Zorg dat de methodiek die tot stand komt overdraagbaar is. 

Voorbeeld Instroom en doorstroom havenlogistiek 
Doel van dit project is om de instroom en doorstroom van 

de medewerkers in de havens van Zeeland zowel kwalitatief 
als kwantitatief te versterken. Dat gebeurt door een nieuwe 
(praktikgerichte) opleidingsmogelikheid te vormen 
vanuit werkgevers en onderwisinstellingen, die aansluit 
bi de vraag van de werkgevers en aantrekkelik is voor 
(potentiële) medewerkers. Doel is om minimaal 30 nieuwe 
en 40 huidige medewerkers op te leiden voor het werk in de 
havens in Zeeland. Er wordt een fysieke en praktikgerichte 
opleidingslocatie ontwikkeld en ingezet op promotie van 
werken en leren in de havens van Zeeland. Havenwerk en 
C-Port de initiatiefnemers van dit project, werken hierbi 
samen met VDAB, Scalda en Helix Learning. Op deze wize 
willen partien de tekorten op de arbeidsmarkt verkleinen i.p.v. 
verdelen, zoals nu vaak het geval is. 

Voor wie? 
Subsidie voor een project kan alleen aangevraagd worden door 
een consortium (netwerk/samenwerking bestaande uit minimaal 
drie partien, waaronder één onderneming en één kennispartner), 
werkzaam binnen één of meer van de bovengenoemde Zeeuwse 
economische clusters,  zoals bivoorbeeld de bestaande Kennis-
en Innovatienetwerken. Een onderneming wordt breed opgevat: 
bivoorbeeld een bedrif, een instelling of een brancheorganisatie. 
De vraag vanuit de onderneming staat centraal. Verder moet de 
aanvrager vanuit het consortium in Zeeland gevestigd zin. 

Overige voorwaarden 
• De aanvraag moet gericht zin op het ontwikkelen van een 

nieuwe organisatorische vorm (samenwerkingsverbanden, 
relaties) en/of (de voorbereiding van) de ontwikkeling 
van een innovatief product, innovatief productieproces of 
innovatieve dienst. 

• Het project is voor de sector in Zeeland nieuw of het project 
past een nieuw ontwikkelde techniek toe in een Zeeuwse 
situatie. 

• Het project moet additioneel zin aan gemeentelike 
activiteiten en projecten. Dit betekent dat projecten 
die gericht zin op het toeleiden van mensen met een 
achterstand tot de arbeidsmarkt naar werk niet binnen de 
scope van de regeling vallen. 

• De projectresultaten en ontwikkelde methodieken zin 
openbaar en worden ruim verspreid onder (Zeeuwse) 
ondernemingen en instellingen die geen deel uitmaken van 
het consortium. 

• Beschikking van de aanvragen vindt plaats in juni 2022. 

Projectselectie op basis van kwaliteitsbeoordeling 
In een tenderprocedure vindt de selectie per openstelling plaats 
op basis van kwaliteit en op advies van een onafhankelike 
deskundigencommissie. De selectiecriteria leest u in de 
subsidieregeling op de website. 

Hoe dient u een projectaanvraag in? 
Aanvragen kunnen in de openstellingsperiode op de website 
ingevuld worden, waarna ze na ondertekening per post gestuurd 
kunnen worden naar Provincie Zeeland, t.a.v. subsidies, 
Postbus 6001, 4330 LA in Middelburg. 

Meer informatie en begeleiding bi de aanvragen? 
• Kik voor meer informatie en het aanvraagformulier op 

https://zeeland.nl/hca 
• Impuls Zeeland kan u begeleiden bi uw aanvraag. 

Neem hiervoor contact op met Yvonne Braamse 
yvonnebraamse@impulszeeland.nl 

• Subsidieaanvragers kunnen mogelik een deel van de 
kosten van een subsidieadviseur vergoed krigen met een 
voucher uit Zeeland Financial Matching 
https://www.impulszeeland.nl/nl/ZeelandFM 

• Meer informatie over de Kennis- en Innovatienetwerken 
is te vinden op de website van Campus Zeeland 
https://campuszeeland.nl/ 

Deze factsheet is een samenvatting waar geen rechten aan 
kunnen worden ontleend. De volledige tekst vindt u in de 
subsidieregeling. 
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