Factsheet
ZEELAND IN STROOMVERSNELLING
HUMAN CAPITAL AGENDA
Innovatieve oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt

• Sociale innovatieprojecten binnen de Human Capital
Agenda gericht op het oplossen van de krapte op de
arbeidsmarkt
• Openstelling: 30 oktober 2020, 09:00 uur - 5 februari
2021, 17:00 uur
• Tenderprocedure

Human Capital Agenda: naar een wendbare en
weerbare arbeidsmarkt.

Voorbeeldproject Lagere werkdruk door inzet
van slimme innovaties bij SVRZ

Hoe kun je ervoor zorgen dat zorgmedewerkers worden
ontlast en meer tijd krijgen voor hun primaire taken? Een
consortium bestaande uit Nedbase, Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ), HZ University of Applied Sciences lectoraat Data Science en opleiding HBO-V ontwikkelt
een digitale service omgeving en een zelflerende Artificial
Intellegence (AI) chatbot die medewerkers bij SVRZ moet
gaan ontlasten. Bij succes kan deze oplossing ook ingezet
worden bij andere Zeeuwse zorgorganisaties. Dit project
past binnen de thema’s: Slimmer werken, Co-Creatie en
leven lang leren en ontwikkelen.

Een vitale arbeidsmarkt is van belang voor de Zeeuwse
economie en concurrentiekracht. Het vinden van voldoende
en gekwalificeerd personeel blijft een grote opgave. Dat stelt
Zeeuwse bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden voor
de grote uitdaging om te komen tot duurzame oplossingen
voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Een wendbare en
weerbare arbeidsmarkt is een belangrijke voorwaarde voor
een sterke economie.
De urgentie van dit arbeidsmarktvraagstuk vraagt van alle
betrokken partijen om verder te kijken dan hun eigen vraag en
grenzen en dat zij de verbinding zoeken om samen méér te
bereiken, bijvoorbeeld 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. Ook de corona crisis heeft veel organisaties
doen inzien dat de huidige processen en werkwijzen niet
voldoende flexibel of toekomstbestendig zijn of zijn zelfs
gedwongen om anders te gaan werken. Er zijn veel nieuwe
wegen verkend. Die nieuwe wegen of andere aanpakken
noemen we sociale innovatie. Dit vraagt om een eigen aanpak.
Om deze redenen is besloten tot een aparte openstelling van
de subsidieregeling voor de Human Capital Agenda.

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 hierbij om een vernieuwing van het arbeidsproces,
met als doel de arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie
te verhogen. Bijvoorbeeld door het werk anders te organiseren,
gezondheidsbeleid in te voeren, het kennisniveau en de
inzetbaarheid van werknemers te verhogen,
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* Enkel voor deze openstelling toegevoegd

arbeidsvoorwaarden te moderniseren en door sociaal beleid te
koppelen aan de bedrijfsdoelstellingen. Praktijkleerroutes en
hybride leeromgevingen zijn voorbeelden van toepassingen van
sociale innovatie. Praktijkleerroutes zorgen voor een directe
instroom van nieuwe werknemers en beide voorbeelden zorgen
voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Speciaal voor deze openstelling is de sector Onderwijs
toegevoegd aan de sectoren die gebruik kunnen maken
van deze regeling, dit gezien de fundamentele rol die deze
sector vervult voor de Zeeuwse economische clusters.
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Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?
Projecten voor sociale innovatie op de arbeidsmarkt
Er kan subsidie aangevraagd worden voor projecten die:
 Bijdragen 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, flexibiliteit en lef
op de arbeidsmarkt;
• Mobiliteit leren en ontwikkelen: de juiste mensen op de
juiste plek met de juiste kwalificaties;
• Duurzame inzetbaarheid: stimuleren van eigenaarschap
bij medewerkers op het gebied van vitaliteit, flexibiliteit
en maatschappelijke weerbaarheid;
• Leven lang leren en ontwikkelen: wendbare, flexibele
werknemers die zich kunnen blijven ontwikkelen en mee
kunnen met de nieuwste ontwikkelingen.
 Zorg dat de methodiek die tot stand komt overdraagbaar is.

• Totaal beschikbare subsidie €500.000
• Subsidiepercentage 50%
• Subsidie per project > €10.000- €50.000

Voor wie?

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

Overige voorwaarden

• De aanvraag moet gericht zijn 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.
• De resultaten van de activiteiten moeten overwegend in
Zeeland worden uitgevoerd.
• De projectresultaten en ontwikkelde methodieken zijn
openbaar en worden ruim verspreid onder (Zeeuwse)
ondernemingen en instellingen die geen deel uitmaken van
het consortium.
• Beschikking van de aanvragen vindt plaats in april 2021.

Projectselectie op basis van kwaliteitsbeoordeling
In een tenderprocedure vindt de selectie per openstelling
plaats op basis van kwaliteit en op advies van een
onafhankelijke 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 bij de aanvragen?

Voorbeeldproject HR netwerk Zeeland

Veel HR netwerken zijn sectoraal georganiseerd. In dit project
wordt een breed cross-sectoraal netwerk opgezet voor
HR- professionals die zich bezig houden met de Zeeuwse
Arbeidsmarkt. Gericht op delen van kennis, bundelen van
krachten om een bijdrage te leveren aan het oplossen van
Zeeuwse Arbeidsmarktvraagstukken. Het project wordt
uitgevoerd door een consortium bestaande uit Stichting de
Zeeuwse Connectie Projecten, UWV Zeeland, Scheldezoom
Farmacie BV, Zeeuwland, Xapax en Eva Projecten en Advies.
Dit project past binnen de thema’s: Flexibel organiseren,
Co-Creatie sectoren en Mobiliteit leren en ontwikkelen.

• Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op
https://www.zeeland.nl/zeeland_in_stroomversnelling_
human_capital_agenda
• Op 9 september 2020 wordt een digitale informatiesessie
over deze subsidieregeling georganiseerd.
Kijk voor meer informatie op bovengenoemde website.
• Impuls Zeeland kan u begeleiden bij uw aanvraag.
Neem hiervoor contact op met Yvonne Braamse
yvonnebraamse@impulszeeland.nl
• Subsidieaanvragers kunnen mogelijk een deel van de
kosten van een subsidieadviseur vergoed krijgen met een
voucher uitt 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.

