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1. Over regionaal samenwerken in de Kop

2017 tot 2022

Stimuleringprogramma

‘De Kop Werkt!’ stopt; een 

aantal projecten loopt door.

2022 - 2025

Met de regionale 

samenwerkingsagenda 

‘Samen op Kop’ 

gaan we verder.

Het doel van onze regionale samenwerking is het behoud en de groei van een goede woon-, 

werk- en leefomgeving voor inwoners en mensen die verblijven in de Kop van Noord-Holland. 

.



2. Over ‘De Kop Werkt!’

De vier bestuursopdrachten (2017 – 2022)

1. Havensontwikkeling
2. Arbeidsmarkt & onderwijs 

(Match 2020 & OpKop)

3. Destinatiemarketing 4. Regionaal Ambitiedocument



Voortgang ‘De Kop Werkt!’

Programmaperiode van 2017 tot 2022:

2x per jaar rapportage aan RRN en raden 

over voortgang programma (op inhoud en financiën)

Jaarprogramma 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2017

Eindrapport 2022Effectenrapportage 2022



Verplichtingen ‘De Kop Werkt!’

Welke projecten (binnen de vier bestuursopdrachten)

lopen nog door?

1. Havensontwikkeling

(Marketingstrategie Maritime Maintenance & Offshore 

Logistics, Vaststellen geluidsruimte en het nemen van 

geluidsmaatregelen, Project Buitenveld, Ontwikkeling 

maritiem cluster, Human Capital en Ontwikkeling 

Nieuwe Diep) 

2. Arbeidsmarkt & onderwijs 

(Match 2020 & OpKop)

(Uitvoering BO Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 

(Match2020) sectorplannen en 

Campagne arbeidsmarktcommunicatie ‘OpKop’)

3. Destinatiemarketing
(Uitvoering marketingstrategie**) 

4. Regionaal Ambitiedocument

(Gebiedsontwikkeling Huisduinen - Verbinding zee-

strand Huisduinen**, Versterken ligging aan 

zee/Voorhoedeproject, Onderzoekslocatie Petten, 

Versterking Ijsselmeerkustbeleving, Dorpsontwikkelplan 

Wieringerwerf (geluidwal), Bereikbaarheid 

netwerkkwadrant)

** Afronding in april 2023.



Evaluatie ‘De Kop Werkt!’

Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke en economische effecten geweest?

Nulmeting in 2017 -> Effectenrapportage in 2022 -> Eindrapport in 2023 (in beeld)  

https://www.youtube.com/watch?v=KDsoip18di4


Evaluatie ‘De Kop Werkt!’

Resumé belangrijkste maatschappelijke en economische effecten

• Beroepsbevolking nagenoeg gelijk is gebleven, terwijl de prognose 

hierin een sterke afname had voorspeld;

• Het aantal studenten (zowel MBO, HBO als WO) woonachtig in de 

Kop met ongeveer 1.000 is toegenomen;

• Het aantal banen is gestegen met ongeveer 5%, een stijging van 

600 banen op de bedrijventerreinen en een toename van 700 banen 

in de toeristische sector, waarbij met de toename van het aantal 

toeristische banen in Den Helder (+300, +20%) opvalt;

• Het werkloosheidspercentage in de Kop is gedaald en ligt anno 

2021 op ongeveer 3% en is hiermee historisch laag en het valt onder 

het landelijk gemiddelde; 

• Het Bruto Regionaal Product (BRP) van de Kop is met ongeveer 

12% gestegen in de periode 2016-2021, dit is circa € 11,8 miljard.



3. Samenwerking & Governance  

‘De Kop Werkt!’

Wat zijn de belangrijkste evaluatiepunten op de samenwerking en governance?

Wat ging er goed?
• Het vertrouwen, de dialoog en

synergie in de Kop van Noord-Holland 

is gegroeid.

• Er is sprake van impact en men is 

tevreden met de behaalde resultaten 

(ook al waren deze niet altijd even goed 

meetbaar). 

• Betrokkenheid, kwaliteiten en inzet

van de betrokkenen zijn in grote mate

bepalend geweest voor de bereikte

resultaten.

• Bruikbare structuur om regionaal 

samen te werken.

Wat zijn de learnings?
• Meer samenhang tussen deelprogramma’s, 

thema’s en projecten zou de integraliteit en 

gebiedsgerichte benadering ten goede 

komen. 

• Voldoende capaciteit om goed te kunnen 

sturen op voortgang binnen de complexiteit 

van projecten. 

• Governance die beter bijdraagt aan 

procesdoel om projecten en procedures te 

versnellen. Het werken binnen verschillende 

governancestructuren betekent dat 

bepaalde onderwerpen in verschillende 

gremia aan de orde komen. Dit komt niet 

ten goed van de overzichtelijkheid en 

efficiëntie.



Aanbevelingen regionaal samenwerken

Wat zijn vanuit ‘De Kop Werkt!’ de belangrijkste aanbevelingen 

voor de regionale samenwerking ‘Samen op Kop’?

1. Scherpte in procesdoelen

2. Vertaling hiervan in de juiste randvoorwaarden

en een daarop passend organisatiemodel (met 

expliciet aandacht voor rollen, criteria en prikkels) 

3. Het aanbrengen van voldoende samenhang om 

het programmatische karakter en daarmee de 

effectiviteit van een nieuwe samenwerking te 

versterken. 



Over 2022:

2x per jaar rapportage aan RRN en raden 

over voortgang programma (op inhoud en financiën)

4. Jaarrapportage ‘De Kop Werkt!’ 
- lopende projecten 2022 -

1. Havensontwikkeling
2. Arbeidsmarkt & onderwijs 

(Match 2020 & OpKop)

3. Destinatiemarketing
4. Regionaal 

Ambitiedocument



5. Regionaal samenwerken
‘Samen op Kop’

2022 - 2025



Onze agenda ‘Samen op Kop’ 
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Integraal samenwerken
Fysiek & Sociaal: De koppen bij elkaar

Arbeidsmarkt 
& Participatie

Onderwijs & 
ontwikkeilng

Bovenregionale 
Jeugd

WMO

Gezondheid Onze regionale en 

gedeelde opgaven 

voor de Kop zijn 

ingedeeld op thema’s 

vanuit fysiek & sociaal!



Dank voor uw aandacht!


