
Drechtsteden
en er zijn veel topbedrijven gevestigd, 

Stimuleer innovatie, 
investeer in beroepsonderwijs
Onze speerpunten voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017

Opgave: Stimuleer innovatie en regionaal maatwerk in het 
beroepsonderwijs, door invoering van regelvrije zones en 
ontschotting van budgetten voor fieldlabs.

Maatwerk en innovatie in het beroepsonderwijs
In regio Drechtsteden zijn de topsectoren Logistiek en Water belangrijke 
aanjagers van werkgelegenheid in de sectoren zelf en daarbuiten. Onder 
invloed van innovaties  (technologie, ICT en robotica) veranderen deze sectoren 
sterk. Dit biedt kansen op nieuwe bedrijvigheid en nieuwe banen, maar kan 
ook leiden tot afname van het aantal arbeidsplaatsen in de regio voor lager 
opgeleiden. Daarom investeren we in de Drechtsteden zowel in 
innovatiekracht als in sterke verbindingen tussen bedrijfsleven en onderwijs. 
Bijvoorbeeld met de Duurzaamheidsfabriek, één van de vijftien landelijke 
Smart Industry Fieldlabs, waarin bedrijfsleven, overheid en onderwijs op een 
unieke wijze sámen innovatie stimuleren. 

Wij geloven in de stuwende kracht van regio’s voor de versterking van de 
economie en de internationale concurrentiepositie van Nederland. Zeker als 
deze initiatieven ondersteund worden met een krachtige impuls vanuit de 
landelijke politiek. Een aanpak die de weg vrij maakt voor regionaal maatwerk 
in het beroepsonderwijs en die nauwe samenwerking tussen werkgevers 
en de onderwijswereld 
stimuleert, met lesprogramma’s 
die aansluiten bij nieuwe 
ontwikkelingen en de regionale 
(niche)markten als resultaat. 
Zo leggen we samen een solide 
basis voor een innovatieve 
BV Nederland. 



Maritieme Topregio Drechtsteden 
Regio Drechtsteden is de thuisbasis van een buitengewoon krachtig maritiem 
cluster. Hier zijn op slechts enkele kilometers afstand van elkaar verschillende 
wereldspelers in de maritieme sector gevestigd. Bedrijven als Boskalis, Damen 
Shipyards, Huisman, IHC en Van Oord. Diep verankerd in de regio, met een sterk 
regionaal georganiseerd cluster van toeleveranciers en innovatieve midden- en 
kleinbedrijven. Een krachtige sector, gericht op het innoveren en verduurzamen 
van producten en diensten, met de wereld als afzetmarkt. Nederland, 
Zuid-Holland, de Drechtsteden: een mooie combinatie, een sterk verhaal. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Drechtsteden

Onze speerpunten voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017:
>  verbetering van de doorstroming op het traject 
 A15 Papendrecht - Gorinchem
> reductie van vervoer brandbare gassen op de Brabantroute
> stimuleren van innovatie en regionaal maatwerk in het beroepsonderwijs
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