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Gastvrijheidseconomie Friesland 
RIF Project 1/04/2022 - 1/04/2026 

 

Friesland College, ROC Friese Poort en een aantal bedrijven in de gastvrijheidseconomie in Friesland hebben 

gezamenlijk een aanvraag opgesteld in het kader van de RIF-MBO regeling. Het RIF-MBO programma 

Gastvrijheidseconomie Friesland wordt in januari 2022 ingediend. 

 

Cofinancieringsverklaring 
 

Onze organisatie vindt het van groot belang dat duurzaam geïnvesteerd wordt in de vernieuwing van het 

onderwijs en de instroombevordering binnen de gastvrijheidssector in de provincie Fryslân. Samenwerking tussen 

het onderwijs en het bedrijfsleven is essentieel voor een goede en toekomstbestendige aansluiting tussen het 

onderwijs en de arbeidsmarkt.   

 

Wij willen dan ook graag het programma, zoals voorgesteld, ondersteunen. Onze actieve deelname houdt in: 

• inbreng van kennis en expertise in de (ontwikkeling van) opleidingen (o.a. hybride leeromgeving, 

keuzemodules, gastdocenten, begeleiding van onderzoeksprojecten en/of deskundigheidsbevordering 

van docenten);  

• en/of inbreng van kennis en expertise bij de werving van studenten voor opleidingen in de 

gastvrijheidseconomie; 

• en/of inbreng in ontwikkel- en begeleidingsuren voor het programma Professionalisering docenten en 

leermeesters; 

• en/of inbreng in en deelname aan netwerken, ontwikkelgroepen en/of samenwerkingsprojecten met het 

Friesland College, ROC Friese Poort en andere organisaties en bedrijven.  

 

Onze jaarlijkse bijdrage voor de komende vier jaar (1 april 2022 tot 1 april 2026) bedraagt: 

(kruis aan wat van toepassing is):  

 

Bijdrage Gemiddeld per jaar Waarde 

per uur 

Bedrag/waarde 

per jaar 

 in natura …… uur € 73 € ………… 

 in natura 1.000 uur € 73 € 73.000 

 in natura 360 uur € 73 € 26.280 

 in natura 240 uur € 73 € 17.520 

 in natura 120 uur € 73 € 8.760 

 in natura 80 uur € 73 € 5.840 

 in natura 40 uur € 73 € 2.920 

 in cash          € . 

 

 in natura  Materialen, huur ruimtes 

 

 € … 

 in natura Afschrijvingskosten 

investeringen (bijv. 

huisvesting)  

 €… 

Totale waarde  
gemiddeld per jaar 

  €  
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In ruil hiervoor verkrijgen wij: 

• toegang tot meer en beter opgeleide studenten/toekomstige werknemers in de gastvrijheidseconomie; 

• inbreng in de inhoud en vormgeving van de opleidingen; 

• de mogelijkheid om één innovatievraagstuk of onderzoeksvraag per jaar in te brengen waarmee 

studenten aan de slag kunnen. Bedrijven die een cashbijdrage leveren (minimum € 3000/jaar) mogen 

drie innovatievraagstukken per jaar inbrengen.  

• ondersteuning bij het begeleiden van mbo-studenten op opleidingsplaatsen bij het bedrijf; 

• trainingen in het begeleiden van deze doelgroep; 

• toegang tot de ontwikkelde kennis en inzichten van het programma Gastvrijheidseconomie Friesland; 

• en toegang tot een hoogwaardig netwerk van bedrijven. 

 

Wij moedigen het Ministerie van OCW en overige betrokkenen aan om dit unieke en essentiële initiatief te 

ondersteunen. 

 

• Met deze verklaring geven wij aan actief deel te nemen aan de opstart, activering, uitvoering en  

verduurzaming van dit vierjarige project.  

 

• Wij onderschrijven met deze verklaring alle onderdelen van de aanvraag. 

 

• Wij leveren conform bovenstaand overzicht een bijdrage aan het totaal van de cofinanciering 

binnen het project.  

 

• Wij machtigen Friesland College om in het kader van deze aanvraag als penvoerder op te treden. 

 

Onderstaande gegevens graag volledig invullen, opdat  uw bedrijf ook formeel als cofinancier kan meedoen. 

Bedrijfsnaam: 

 

 

Vestigingsplaats: 

 

Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger: 

 

 

Functie: 

 

KvK-nummer: 

 

KvK vestigingsnummer: 

 

Datum: 

 

Handtekening:  

 

 

 

 


