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Over Op Kop
Op Kop.nl is hét online platform dat 

kansen op het gebied van leren, werken 

en wonen in de Kop van Noord-Holland 

laat zien. Deze kansrijke regio heeft veel 

te bieden en dat willen we graag laten 

zien. Dit doen we door te informeren via 

het platform en met een grootschalige 

campagne. Op Kop is een initiatief 

van de gemeenten Texel, Den Helder, 

Hollands Kroon en Schagen, en de 

provincie Noord-Holland.

Koplopers
Op Kop vertelt de verhalen van mensen 

in de Kop: Koplopers. Zoals Walter 

Bisselink, eigenaar van de Klimvallei 

in Den Helder. En Danielle Bisschoff 

Tulleken, huisarts in Den Oever. Beiden 

zien zij de Kop als een gebied met veel 

kansen, die zij zelf met beide handen 

aan hebben gepakt. Bovendien vinden 

ze in deze regio rust, ruimte en natuur. 

Grootschalige campagne
De komende twee jaar voeren we zowel 

lokaal als landelijk campagne. Met onder 

andere de inzet van bioscoopreclame, 

abri’s, snelwegmasten, social media 

campagnes en redactionele artikelen 

promoten we Op Kop. En dus ook de 

kansen die de Kop van Noord-Holland 

rijk is. We maken hierbij gebruik 

van de Koplopers. Zij laten met hun 

verhalen de aantrekkingskracht van 

de Kop zien, om zo bezoekers naar het 

platform te trekken. Daar kunnen ze 

via het interactieve KansenKompas of 

de slimme KansenKaart zien waar de 

kansen in de Kop liggen.

Biedt jouw bedrijf (meeloop)
stages aan of vacatures?
Via Op Kop maak je voor jouw bedrijf 

gemakkelijk een gratis profiel aan en plaats 

je eenvoudig vacatures en/of stages. Door 

deze kansen te tonen, proberen we met dit 

platform enerzijds arbeidskrachten voor 

de Kop te behouden en anderzijds mensen 

van buiten de regio aan te trekken.

Gaat jouw bedrijf 
Op Kop? 
Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen 

kosteloos meedoen op het platform.  

Claim ook jouw bedrijfsprofiel als er op

dit moment geen kansen zijn binnen 

je organisatie. Op deze manier maak je 

jouw bedrijf toch zichtbaar op de kaart. 

Registreer je in 1 minuut op opkop.nl

Maak een gratis bedrijfsprofiel op het 
platform opkop.nl voor:

 Promotie van jouw bedrijf

 Publicatie van jouw vacatures en stages

 Zichtbaarheid in de Kop én daarbuiten

Maak nu een gratis profiel en stel jouw organisatie voor 

aan toekomstige studenten en werknemers. 

  Attractiepark De Goudvis

  AB Vakwerk

  Bejo

  Boutique Hotel Texel

  CBRE Data Centre Solutions

  De Pelikaan Texel

  De Zingende Wielen

  Helder Vastgoed

  HKN Huisartsen

  Kappio kinderopvang

  Koninklijke Marine

  Land van Fluwel

  Musjroom

  Omring

  Prommenz

  Seaport Texel

  Strandrestaurant Paal 6

  Texlabs

  Triflor
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Ontdek 
de verhalen 

van onze 
Koplopers 

Leren, werken 
en wonen in de Kop 
van Noord-Holland

OPKOP.NL


