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1. VAKMENSEN VAN WERELDKLASSE
Nederland is een welvarend land. Ondanks de economische tegenwind, staan we in de top-5 op 
internationale ranglijsten voor concurrentiekracht, innovatie en wetenschap.1 Om die positie vast te houden 
en te versterken, moeten we inspelen op nieuwe marktkansen en maatschappelijke uitdagingen, zoals 
betaalbare en goede zorg voor ouderen, de transitie naar een duurzame energievoorziening, het versterken 
van transport en logistiek, schoon drinkwater en gezond voedsel voor een groeiende wereldbevolking. Dit 
vraagt om een goed opgeleide beroepsbevolking, met voldoende slimme en vakbekwame technici. Want of 
het nu gaat om de zorg, energievoorziening, bouw en industrie, ICT, voedselproductie of onze mainports: 
technologie is niet weg te denken. 

Er is de komende jaren volop werk voor jongens, meiden, vakmensen en internationaal talent met een bètatechnisch profiel. 

Tot 2020 gaan jaarlijks meer dan 70.0002 bouwvakkers, installateurs, elektrotechnici en werktuigbouwers met pensioen. 

Daarbovenop kunnen bedrijven uitdagend werk bieden aan duizenden extra technici. Sectoren als life sciences, tuinbouw, high 

tech en biobased economy zien volop groeikansen. In deze sectoren zijn uitdagende banen op alle niveaus: van praktische 

mbo-ers tot universitaire toponderzoekers. In sterke regionale clusters als Brainport regio Eindhoven en het BioScience park 

in Leiden werken technici in grote bedrijven, start-ups en kennisinstellingen aan bijvoorbeeld het genezen en voorkomen van 

ziektes, het printen van zonnecellen en het ontwerpen en bouwen van huizen die energie opwekken in plaats van verbruiken. 

Wij, onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, topsectoren, studenten, regio’s en Rijk willen deze arbeidsmarktkansen 

pakken. Wij willen een kansrijk toekomstperspectief geven aan de jeugd en aan al die mensen die hun talenten willen 

ontplooien en zich in willen zetten voor een sterk en ondernemend Nederland. Dit begint bij inspirerend onderwijs dat goed 

samenwerkt met het regionale bedrijfsleven. En dat vraagt om een arbeidsmarkt met aantrekkelijke loopbaanperspectieven 

om technisch talent aan te trekken, te behouden en te ontwikkelen. De afgelopen jaren zijn al vele waardevolle initiatieven 

gestart in regio’s en topsectoren, zoals de Oefenfabriek in Brielle, het Technum in Vlissingen en het Groningse Seaports 

Xperience Center. Maar ook landelijke programma’s zoals de bètasteunpunten voor het voortgezet onderwijs en de meer dan 

100 Technet-kringen verspreid over heel Nederland worden in de regio uitgevoerd. Nu is uitbreiding en versnelling nodig. 

Daarom sluiten wij gezamenlijk dit Techniekpact.

Uit analyses van ROA blijkt dat de komende jaren flinke spanning op de arbeidsmarkt voor technici ontstaat. Schatting is dat 

op termijn jaarlijks 30.000 extra technici nodig zijn om aan de groeiende behoefte aan technisch personeel te voldoen. Om dat 

te bereiken zet het Techniekpact in op drie actielijnen naar 2020: 

•	 Kiezen voor techniek: meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding.

•	 Leren in de techniek: meer leerlingen en studenten met een technisch diploma gaan ook aan de slag in een technische baan.

•	 Werken in de techniek: mensen die werken in de techniek behouden voor de techniek en mensen met een technische 

achtergrond die langs de kant staan worden elders in de techniek ingezet. 

Richtinggevend daarbij is om voor elk van deze drie actielijnen uit te gaan van een toename van jaarlijks 15.000 extra mensen. 

1  WEF Global Competitiveness Index, European Innovation Scoreboard

2  ROA, 2011



Nationaal Techniekpact 2020   |   Pagina 2   

Het Techniekpact heeft drie uitgangspunten:
•	 Implementatie binnen regio’s en sectoren is doorslaggevend voor succes. Het Techniekpact bevat (landelijke) afspraken 

die regio’s en sectoren ondersteunen bij het realiseren van de eigen doelen.

•	 Samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en werknemers is de sleutel voor aantrekkelijk techniekonderwijs 

dat naadloos aansluit op de arbeidsmarkt. Het bedrijfsleven, de sociale partners, het onderwijs (publiek en privaat), 

werknemers, scholieren en studenten, regio en Rijk leveren ieder hun eigen bijdrage aan het Techniekpact. 

•	 Techniekonderwijs over de volle breedte vormt het fundament voor een gezonde arbeidsmarkt voor technici. Het pact 

richt zich op basisonderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en scholing van werkenden. 

De tijd van analyses en plannenmakerij is voorbij. Wij sluiten dit Techniekpact om de komende jaren samen concrete en 

afrekenbare acties uit te voeren om het aantal technici te vergroten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt 

te verbeteren. Dit Techniekpact is daarom een ‘doe-pact’. Het bouwt voort op bestaande analyses en plannen zoals het 

Masterplan Bèta en Technologie, de kabinetsbrief van 16 april 2012 ‘aanpak arbeidsmarkttekorten techniek’, regionale 

Techniekpacten zoals Technologiepact Brainport, Techniekpact Haaglanden en Techniekpact Twente en de Human Capital 

Agenda’s van de topsectoren. 

Met deze doe-agenda van het Techniekpact zetten wij de seinen op groen. Maar het zijn uiteindelijk de leraren, de ouders, de 

schoolbesturen, de ondernemers en natuurlijk de leerlingen en vakmensen zélf die de kansen moeten grijpen. Wij nodigen 

daarom iedereen uit om mee te doen met individuele en of gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de 

doelen van het Techniekpact.
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2. KIEZEN, LEREN WERKEN
NATIONALE ACTIES TECHNIEKPACT
 

2.1 INLEIDING
Onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, studenten en de regio en rijksoverheid hebben afspraken gemaakt over het 

opleiden van meer bèta- en technisch talent en het aantrekkelijker maken van werken in de techniek. Deze afspraken uit het 

Techniekpact stimuleren, versnellen en versterken succesvolle bestaande initiatieven. 

De komende jaren loopt het tekort aan goed opgeleide technici op. Dit tekort kent verschillende oorzaken. Zo verlaat een grote 

groep oudere werknemers de arbeidsmarkt. Daarnaast kiezen te weinig jongeren voor een technische opleiding en te weinig 

jongeren komen na een technische opleiding daadwerkelijk in een technische baan terecht. Door intensievere betrokkenheid 

van het bedrijfsleven bij het beroepsonderwijs en betrokkenheid van het beroepsonderwijs bij innovatieprocessen kan de 

kwaliteit van het onderwijs verder worden verhoogd. Teveel werknemers met een technische achtergrond staan langs de 

kant, of dreigen langs de kant te komen staan. Terwijl de vraag naar technici in bepaalde sectoren het aanbod overtreft. Dit is 

economisch niet houdbaar en sociaal onaanvaardbaar. 

Door de krapte op de arbeidsmarkt in bepaalde technische sectoren is instroom van buitenlandse werknemers noodzakelijk, 

maar dit biedt beperkt soelaas en heeft ook neveneffecten. Ook kan krapte leiden tot stijgende lonen. Enerzijds kan het 

stijgen van de lonen de aantrekkelijkheid van werken in de techniek vergroten, anderzijds kunnen hogere loonkosten leiden 

tot verslechtering van de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven en verplaatsing van economische bedrijvigheid naar 

andere landen. Ook wordt Nederland minder aantrekkelijk als vestigingslocatie, waardoor buitenlandse investeringen kunnen 

afnemen. Dit alles vormt een bedreiging voor het vinden van innovatieve oplossingen voor vraagstukken rond bijvoorbeeld 

energievoorziening, voedselproductie en duurzaamheid. Ook de groeiambities van het Nederlandse bedrijfsleven, en daarmee 

ook de economische groei in Nederland, komen hierdoor onder druk.

Het Techniekpact kent gelet op de problematiek drie actielijnen:

•	 kiezen voor techniek;
•	 leren in de techniek;
•	 werken in de techniek.

Voor elk van deze drie speerpunten zijn concrete ambities geformuleerd, die bijdragen aan een goed werkende arbeidsmarkt 

voor technici.

Techniek, technologie, technici? Verklaring van de gehanteerde begrippen
Het Techniekpact hanteert het begrip techniek in brede zin, waartoe ook de domeinen technologie en bètawetenschappen 

daartoe worden gerekend. Het Techniekpact sluit aan bij de reikwijdte van het Masterplan Bèta en Technologie. Het 

Masterplan duidt technici als mensen die één of meerdere technieken “praktisch” of reëel gebruiken. Zij werken 

bijvoorbeeld als laborant, ICT-er, onderzoeker, instrumentenmaker, industrieel (creatief) ontwerper, werkvoorbereider, 

loodgieter, ingenieur, operator of analist. Zij hebben de technische kennis om apparaten te bouwen en installaties te 

onderhouden. Zij houden technische systemen draaiend en ontwikkelen en implementeren nieuwe technologieën. Zij 

zoeken naar nieuwe wetenschappelijke kennis. Zij kunnen combinaties maken tussen disciplines (bèta-bèta en bèta-

gamma): kennis en technologie vertalen naar zinvolle innovaties op allerlei maatschappelijke gebieden, van zorg en 

voeding tot duurzaamheid, energie en ICT.
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2.2 KIEZEN VOOR TECHNIEK 
Kiezen voor techniek begint met een duidelijk beeld van wat ‘technologie’ of ‘techniek’ is en wat je er mee kunt doen. Veel 

jongeren - en hun ouders - hebben dit beeld onvoldoende. Daarom zetten basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs 

en bedrijven zich in voor uitdagend techniekonderwijs voor alle jongeren van 4 tot 18 jaar. Vaardigheden als creativiteit, 

ondernemingszin, probleemoplossend vermogen, samenwerking, initiatief, leiderschap en ICT-vaardigheden3 staan hierbij 

centraal. Daarbij worden de activiteiten niet alleen gericht op de jongeren zelf, maar ook op de ouders die een cruciale rol 

spelen in het keuzeproces. 

Deskundige docenten met kennis van het bedrijfsleven zijn cruciaal om jongeren inspirerend techniekonderwijs te bieden. 

Immers, “goed voorbeeld doet goed volgen”. Daarom nemen basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, bedrijven en de 

rijksoverheid over de hele linie maatregelen om dit te bereiken. Het opleiden en bijscholen van huidige docenten en werven 

van docenten uit het bedrijfsleven zijn daarbij belangrijk speerpunten. 

Ambitie 1 Jong geleerd, oud gedaan

ACTIES:
1. Alle basisscholen bieden in 2020 structureel Wetenschap en Technologie aan in het onderwijs. 4 OCW geeft het nationaal 

expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) opdracht om een leerlijn voor wetenschap en technologie te ontwikkelen, 

die vanaf 2014 beschikbaar is. Hierbij wordt aangesloten bij de visie van de verkenningscommissie Wetenschap en 

Technologie in het basisonderwijs en de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor taal, rekenen en wereldoriëntatie.5 Het 

bedrijfsleven wordt betrokken bij de totstandkoming van de leerlijn. Het kabinet laat instrumenten in kaart brengen en 

ontwikkelen om de leerprestaties van leerlingen op wetenschap & technologie te volgen en te verbeteren. Het gaat hier 

over instrumenten die kennis toetsen en over instrumenten die de opgedane vaardigheden en onderzoekende houding 

toetsen. De Inspectie van het Onderwijs gaat vanaf 2014 periodieke peilingen uitvoeren en volgt op die manier de 

ontwikkelingen van wetenschap en technologie in het basisonderwijs.

2. De PO-Raad benut de visie op wetenschap & technologie bij het opstellen van haar strategisch meerjarenplan. Dit plan 

dient als inspiratie- en oriëntatiebron voor de meerjarenplannen van de basisscholen. Op basis van deze visie richten de 

basisscholen hun verantwoording in naar ouders, de Inspectie en schoolomgeving.

3. In het Bestuursakkoord van de VO-Raad en OCW 2012-2015 is de ambitie vastgelegd dat het aantal leerlingen in havo en 

vwo dat kiest voor de profielen Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek toeneemt van 45 procent nu naar 55 procent 

in 2015. In 2014 worden vernieuwde bètavakken ingevoerd.

4. Goedwerkende publieke en private initiatieven in het voortgezet onderwijs zoals het Technasium, Technet-kringen, 

techniekcolleges, techmavo’s, Vakcolleges en Jet-Net worden regionaal uitgebreid. De verschillende regionale 

Techniekpacten doen daar concrete voorstellen voor. 

5. In het vmbo is de ambitie dat in 2015 tenminste 50 procent van de leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg 

kiest voor een vakkenpakket met natuur- en scheikunde en dat 30 procent van de leerlingen in de beroepsgerichte 

leerweg kiest voor techniek. In 2012 was dat nog 47 procent en 23 procent. 

•	De beroepsgerichte examenprogramma’s, ook in de sector techniek, worden gemoderniseerd en gestroomlijnd. Dit 

3 Tot en met 2015 werken binnen het programma Digivaardig & Digiveilig het ministerie van Economische Zaken, KPN, CA-ICT, IBM, Ziggo, SIDN, UPC en de Nederlandse Vereniging van 

Banken samen met partners uit het bedrijfsleven, onderwijsveld en kennisinstituten aan het verbeteren van digitale vaardigheden van de beroepsbevolking.

4  Als voor het primair onderwijs wordt besloten tot een actualisering van het bestuursakkoord dat in de vorige kabinetsperiode is gesloten, dan wordt wetenschap en technologie 

opgenomen in het bestuursakkoord, zoals ook voor het voortgezet onderwijs is gedaan.

5 Kern van de visie is dat wetenschap en technologie een manier van kijken naar de wereld is, die begint bij verwondering. Het gaat om onderzoekend en ontwerpend leren, waarmee 

21e-eeuwse vaardigheden worden ontwikkeld zoals creativiteit, ondernemingszin, kritisch denken, kunnen samenwerken en ict-geletterdheid.
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resulteert in een transparanter, minder versnipperd en aantrekkelijker opleidingsaanbod en verbetert de aansluiting op het 

mbo. In het najaar van 2013 wordt gestart met een beperkt aantal pilots voorafgaand aan landelijke invoering in 2015.

•	Leerlingen in het vmbo staan al op jonge leeftijd voor de keuze voor een vervolgopleiding. Bij de invoering van de 

vernieuwde examenprogramma’s wordt loopbaanoriëntatie daarom een verplicht onderdeel van het beroepsgerichte 

deel van het curriculum. Vmbo-scholen zorgen ervoor dat leerlingen in het vmbo vanaf het eerste jaar dat zij onderwijs 

volgen systematisch in aanraking komen met de technische sector. Bedrijven bieden vmbo-leerlingen de mogelijkheid 

aan om de praktijk van de techniek te zien en te ervaren en bieden ook ondersteuning in de school.

6. De aansluiting van het vmbo op het mbo in de techniek wordt verbeterd. In iedere regio is in 2016 een doorgaande 

leerlijn vmbo-mbo beschikbaar voor elk van de sterke sectoren in die regio. In 2013 ontwikkelen vmbo-scholen en 

mbo-instellingen binnen het programma Toptechniek in Bedrijf nieuwe samenwerkingsverbanden: de zogenaamde 

Vakmanschaps- en de Technologieroute. Experimenten hiermee starten in 2014. 

7. Iedere school in het basis- en voortgezet onderwijs kan voor ondersteuning bij het aanbieden van wetenschap, technologie 

en techniek terecht bij het bedrijfsleven. De ambitie is dat in 2016 3.000 van de circa 7.000 basisscholen daadwerkelijk 

gebruikmaken van de ondersteuning door het bedrijfsleven en het technisch hoger onderwijs.

•	De ondersteuning vanuit het bedrijfsleven, Science Centra, wetenschapsmusea en wetenschapscentra wordt hiertoe 

georganiseerd via één digitaal loket voor scholen: “techniek-onderwijs.nl”. Hierbinnen gaan verschillende landelijke 

initiatieven, zoals Technet, Techniektalent.nu, Jet-Net, stichting Techniekpromotie, VHTO, Skills Netherlands en C3 

intensief samenwerken en werkzaamheden afstemmen in de (regionale) uitvoering. Vanuit dit digitale loket komt er één 

gemeenschappelijke aanpak gericht op basisscholen, bijvoorbeeld “Jet-Net Junior” of vergelijkbare initiatieven om alle 

basisschoolleerlingen met technische beroepsperspectieven in aanraking te laten komen. 

•	Alle hogescholen en universiteiten met technische opleidingen participeren ook in het op te richten digitale loket 

“techniekonderwijs.nl”. Ook zij zijn belangrijk om jongeren te interesseren voor een bètatechnische opleiding. 

•	Bedrijfsleven, Science Centra, wetenschapsmusea en wetenschapscentra laten bij hun promotionele activiteiten een 

reëel en positief beeld zien van techniek, technische beroepen en arbeidsmarktkansen. Daarbij maken ze gebruik van 

moderne beelden en concrete en reële voorbeelden en rolmodellen vanuit bestaande beeldenbanken van onder meer 

Techniektalent.nu, VHTO en de fotobank van Skills Netherlands. Via het digitale loket techniekonderwijs.nl komt één 

portal beschikbaar om de toegang tot de verschillende typen beeldbanken te ontsluiten en gebruikers te informeren 

over het doel, de doelgroep en de gebruiksmogelijkheden van de verschillende typen beeldbanken. 

Illustratie: Het bedrijfsleven investeert in techniekonderwijs
In het hele land werken kleine en grote bedrijven samen met onderwijs om scholieren een reëel beeld te geven van techniek 

en hen te interesseren voor een technische (vervolg)opleiding. Zo doen aan Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk 

Nederland, jaarlijks ongeveer 60.000 havo/vwo-leerlingen mee, en is het netwerk van nu circa 85 deelnemende bedrijven en 

scholen groeiende. Jet-Net activiteiten sluiten aan op het curriculum van de school, waardoor samenwerking tussen scholen 

en bedrijven structureel is.

In landsdeel Oost gaan medewerkers van NXP techniekonderwijs geven aan de bovenbouw van acht basisscholen. Zo geeft het 

bedrijf een kijkje in de keuken en laat zien hoe boeiend techniek is en welke goede kansen een carrière in de techniek biedt. 

Daarmee zijn zij een uniek voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in de regio Nijmegen. 

De topsector water heeft een ‘Water-Estafette’ georganiseerd waarbij in 4 maanden tijd door meer dan 700 gastlessen ca. 

20.000 leerlingen zijn bereikt. Diverse scholen van basisonderwijs tot wetenschappelijk onderwijs hebben bezoek gekregen 

van waterprofessionals. Veel bedrijven uit de watersector (onder meer via het Netherlands Water Partnership, Vereniging 

van Waterbouwers en Scheepsbouw Nederland) en overheden (zoals waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu) hebben het initiatief vol enthousiasme omarmd en gastlessen gegeven.
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Ambitie 2 Deskundige docenten voor inspirerend techniekonderwijs

ACTIES: 
8. Het kabinet investeert in de periode 2013-2016 €100 mln. in het sneller herkennen van bètatalent op de basisschool, 

het vergroten van het aantal universitair opgeleide docenten in het voortgezet onderwijs (in het bijzonder voor de 

bètavakken) en het vergroten van de aandacht voor wetenschap en technologie op de Pabo 6: 

•	Wetenschap en Technologie wordt geïntegreerd in het curriculum op de Pabo’s. Naast de kennisbasis natuur en techniek 

die in 2014-2015 wordt ingevoerd, gaat het ook om onderzoekende vaardigheden en attitudes. De Pabo’s actualiseren 

hun curricula en scholen hun docenten waar dat nodig bij is. In 2013-2014 wordt een scholingsaanbod voor zittende 

docenten in het basisonderwijs ontwikkeld. Op initiatief van de Kamerleden Lucas en Jadnanansing is door OCW €8 mln. 

vrijgemaakt voor Pabo’s om in de periode 2013-2017 een integrale aanpak van wetenschap en techniek (“onderzoekend 

en ontwerpend” leren) te optimaliseren en de houding en vaardigheden van Pabo-docenten op dit gebied verder te 

ontwikkelen.

•	Scholen in het voortgezet onderwijs verhogen het aantal universitair opgeleide leraren, in het bijzonder voor 

bètavakken. De komende jaren worden daarom meer leraren in de (bèta)tekortvakken opgeleid. Via Eerst de Klas 

(EDK) worden meer excellente (bèta)studenten geworven voor een baan in het onderwijs. Het doel is 160 deelnemers 

per jaar vanaf 2016. Daarnaast zal er een Onderwijstraineeship (OTS) gecreëerd worden. Via dit Onderwijstraineeship 

worden studenten uit het hoger onderwijs geworven voor een baan in het onderwijs. Studenten met een bèta-opleiding, 

die anders niet voor het onderwijs zouden kiezen, kunnen zo ingezet worden in het onderwijs. In de periode 2013-

2016 spannen scholen, lerarenopleidingen, bedrijven en de overheid zich in om 1500 Onderwijstrainees op te leiden. 

Scholen bieden voor beide trajecten voldoende vacatures, universitaire lerarenopleidingen zorgen voor een opleiding 

op maat7 en bedrijven dragen bij aan een goed verdiepend programma. De overheid draagt bij in de kosten van deze 

opleidingstrajecten. 

9. Besturen van basisscholen zorgen ervoor dat zittende leraren zich de competenties eigen maken die nodig zijn 

voor het verzorgen van onderwijs in wetenschap en technologie. Randvoorwaarden hiervoor zijn een kwalitatief 

goed nascholingsaanbod en een voldoende opleidingsduur. Scholen kunnen hiertoe gebruik maken van bestaande 

professionaliseringsbudgetten en de middelen uit de lump sum (inclusief prestatiebox). Indien bij het sluiten van 

een nationaal onderwijsakkoord extra middelen aan het primair onderwijs ter beschikking worden gesteld, zal bezien 

worden of een deel daarvan ook besteed wordt aan professionalisering van leerkrachten voor het geven van onderwijs in 

wetenschap en technologie. 

10. Onderwijs en bedrijfsleven gaan intensief samenwerken bij het opleiden en bijscholen van leraren. Het onderwijs wordt 

voor leerlingen en leraren aantrekkelijker als leraren op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken in hun vakgebied. 

Voor het opleiden van leraren (inclusief zij-instromers) leidt dat tot de volgende afspraken: 

•	Er komt in 2014 een extra, nieuwe route naar leraarschap in beroepsgerichte vakken. Daarvoor wordt een educatieve 

minor beroepsonderwijs ingevoerd voor hbo bachelorstudenten buiten de lerarenopleiding. Met deze minor kunnen 

studenten aan technische opleidingen ook worden opgeleid tot docent en verkrijgen zij een pedagogische aantekening. 

Bij de introductie van deze minor wordt voorrang gegeven aan opleidingen voor bètatechnische beroepen. 

•	Het bedrijfsleven gaat samen met de tweedegraads lerarenopleidingen voor technische vakken bedrijfsstages 

ontwikkelen. Deze bedrijfsstages van ongeveer 3 maanden worden dan onderdeel van het curriculum van deze 

lerarenopleidingen. 

6  Deze actie is een verdere uitwerking van de ‘impuls leraren tekortvakken’ van €100 mln., en het amendement Lucas en Jadnanansing, 13 maart 2013.

7  Deze opleidingen op maat zijn onderdeel van de ambitie van de lerarenopleidingen om structureel aantrekkelijke en kwalitatief hoogwaardige trajecten te bieden voor meer 

doelgroepen. Uiteindelijk worden deze opleidingen regulier bekostigd. 
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•	Scholen gaan actief stimuleren dat techniekdocenten zich bijscholen door het volgen van stages bij technische bedrijven. 

Het bedrijfsleven spant zich in om te zorgen dat er voldoende stageplekken zijn. Deze bedrijfsstages, waarvan de duur in 

overleg met het onderwijs nog vastgesteld moet worden, worden opgenomen in het lerarenregister van de beroepsgroep. 

•	Er komt een afstudeerrichting beroepsonderwijs (vmbo en mbo) in de tweedegraads lerarenopleidingen in de algemeen 

vormende vakken. 

11. Het zij-instroomtraject voor inzet van technisch vakkrachten uit het bedrijfsleven in het beroepsonderwijs 

wordt verbeterd. De mbo-raad levert hiervoor een kwaliteitskader voor de zij-instroom van leraren in het mbo. 

Het kwaliteitskader wordt in samenwerking met de Inspectie en het georganiseerd bedrijfsleven opgesteld. Het 

beroepsonderwijs meldt de behoefte aan vakdocenten tijdig en gespecificeerd via het digitaal loket “techniek-onderwijs.

nl” bij het bedrijfsleven. Zo kunnen scholen hun extra behoefte aan bevoegde vakkrachten voor de klas in de periode 

2013-2016 aangeven en kunnen werkgevers de benodigde vakkrachten rekruteren. Bezien kan worden of duale 

aanstellingen, waarbij technische vakkrachten uit het bedrijfsleven hun werk combineren met een baan in het onderwijs, 

een oplossing biedt.

2.3 LEREN IN DE TECHNIEK 
Het technisch beroepsonderwijs8 vervult een spilfunctie binnen het Techniekpact: zonder uitstekend beroepsonderwijs 

geen goed opgeleide en vakbekwame technici. Daarom zet het Techniekpact stevig in op het versterken van het technisch 

beroepsonderwijs. De kwaliteit en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt staat of valt met de betrokkenheid 

van het bedrijfsleven en een goede praktijkcomponent in het beroepsonderwijs. Daarom slaan bedrijfsleven uit technische 

sectoren, vmbo-scholen, mbo- en hbo-instellingen en overheden de handen ineen om meer goed opgeleide vakkrachten en 

docenten naar de technische sectoren te trekken. 

Nederland heeft ook excellent universitair talent nodig. Voor Nederlandse studenten staan daarbij de seinen op groen: de 

instroom aan universiteiten van studenten in bèta- en technische opleidingen is tussen 2000 en 2010 gestegen met bijna 

75 procent en de instroom van meisjes zelfs met bijna 135 procent. Het sectorplan natuur- en scheikunde is één van de 

grote impulsen in hoger onderwijs en wetenschap om de bètasector in Nederland te versterken. Daarnaast hebben de drie 

technische universiteiten in het sectorplan Technologie 2011 - 20159 ambitieuze afspraken gemaakt over het opleiden van 

voldoende en hoogwaardige ingenieurs, technisch ontwerpers en onderzoekers. Het Techniekpact maakt daarom geen nieuwe 

afspraken over het opleiden van universitair technisch talent, met uitzondering van het thema ‘internationale studenten’. 

Want er liggen nog onbenutte kansen om meer internationale techniekstudenten aan te trekken en te behouden. Op dit 

moment kiest slechts 7 procent van de internationale studenten in Nederland voor een technische studie en 27 procent blijft 

na de studie in Nederland voor een eerste baan. 

Ambitie 3 Opleiden van de technische vakmensen van de toekomst 

ACTIES:
12. De rijksoverheid, de regionale overheden, instellingen voor beroepsonderwijs en het bedrijfsleven verhogen de 

investeringen in publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. De private bijdragen van het bedrijfsleven in mbo 

en hbo kunnen bestaan uit een financiële bijdrage of het beschikbaar stellen van faciliteiten en apparatuur. Op die manier 

8  Dit omvat ook het groene onderwijs voor wat betreft de opleidingen met een duidelijk technologisch karakter.

9  Het Sectorplan Technologie vormt de basis voor de samenwerking tussen de drie technische universiteiten in Delft, Twente en Eindhoven. In het Sectorplan staan concrete plannen op 

het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie beschreven. Van 2012 tot 2015 is door OCW in totaal €33 mln. beschikbaar voor de uitvoering van het Sectorplan.
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kan ook - financieel of materieel - worden bijgedragen aan Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise.10

•	Voor het mbo richten Rijk en regio een investeringsfonds op met een beoogde omvang van €200 mln.11 Met dit 

bedrag wordt €100 mln. aan private investeringen in initiatieven voor publiek-private samenwerking uitgelokt. Het 

investeringsfonds stimuleert publiek-private samenwerking onder de voorwaarde dat dit bijdraagt aan een doelmatige 

organisatie van het opleidingenaanbod. Het investeringsfonds draagt zo ook bij aan het realiseren van minder 

kleine opleidingen. Mbo-instellingen stellen nieuwe faciliteiten in het mbo ook open voor vmbo-leerlingen zodat de 

investeringen van het bedrijfsleven een impuls geven aan het regionale beroepsonderwijs in den brede. Onder andere via 

de Centra voor Innovatief Vakmanschap kunnen leerlingen in het vmbo systematisch in aanraking komen met techniek. 

•	Het kabinet heeft eerder toegezegd in de komende jaren ruim €100 mln.12 te investeren in publiek-private 

samenwerking in het hbo als cofinanciering van gezamenlijke investeringen van hbo en bedrijfsleven/werkgevers van 

minstens €100 mln.

13. Belemmeringen voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs, zoals rond het vestigingsbeginsel in het hbo, 

worden weggenomen. De commissie Van der Touw doet momenteel in opdracht van OCW onderzoek naar belemmeringen 

en succesfactoren voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs. Het eindrapport is voor de zomer van 

2013 gereed. 

14. Mbo-instellingen blijven een hogere bekostiging ontvangen voor leerlingen aan mbo-techniekopleidingen.13 

15. Mbo-instellingen stemmen hun onderwijsaanbod af met werkgevers en andere mbo-instellingen zodat de aansluiting met 

de (regionale) arbeidsmarkt verbetert. Het kabinet heeft in de brief “Macrodoelmatigheid mbo” uiteengezet op welke 

wijze een betere aansluiting van het onderwijs op de vraag van de arbeidsmarkt gerealiseerd zou moeten worden. Het 

kabinet heeft hierbij de adviezen van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) betrokken.14

16. De SBB ontwikkelt voor (aankomende) deelnemers in samenspraak met alle belanghebbenden een studiebijsluiter die per 

opleiding of soortgelijke opleidingen zicht geeft op relevante informatie waaronder het (regionaal) arbeidsmarktperspectief. 

Het is belangrijk dat deze bijsluiter door het veld zelf wordt ontwikkeld, zodat deelnemers, onderwijsinstellingen en 

bedrijfsleven een bijdrage kunnen leveren. Zeven instellingen nemen deel aan een pilot van SBB om een eerste versie van de 

bijsluiter te testen. Najaar 2013 zullen alle studiebijsluiters beschikbaar komen op een website.

17. Mbo-instellingen, voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven spannen zich er samen voor in dat in 2016 30 procent van de 

jongeren kiest voor een technische beroepsopleiding en indien nodig een hoger percentage in de periode tot 2020. Op dit 

moment kiest 25 procent van de mbo studenten voor een technische opleiding. 

•	Het bedrijfsleven wil iedere student met een technische beroepsopleiding een stage- of leerwerkplaats aanbieden. 

Het bedrijfsleven draagt door groei van het aantal plaatsen zo bij aan het realiseren van de ambitie van een instroom 

in technische beroepsopleidingen van 30 procent. Daarvoor komt er een digitaal loket “techniek-onderwijs.nl” voor 

techniekstudenten die geen stage of leerwerkplek kunnen vinden, zodat leerlingen zonder studievertraging hun diploma 

kunnen halen en er zeker van zijn dat zij een stage/leerwerkplek kunnen krijgen als gekozen wordt voor een technische 

opleiding. Indien een stage- of leerwerkplaats tussentijds vervalt wegens bedrijfseconomische omstandigheden dan 

wordt via het digitale loket een alternatieve voortzetting gezocht. Het kabinet zet de huidige fiscale WVA van ca. €400 

10  Centra voor Innovatief Vakmanschap in het mbo en Centres of Expertise in het hbo zijn publiek-private samenwerkingsverbanden waarbinnen scholen en bedrijven intensief 

samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en het beroepsonderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt voor de topsectoren. 

11 Het investeringsfonds wordt wat betreft het aandeel van het rijk gefinancierd door een herschikking van de (voorheen) stagebox-middelen. Het gaat in totaal om €100 mln. over de 

periode 2014-2017.  Aan de regio’s is gevraagd deze inzet te verdubbelen, bijvoorbeeld vanuit middelen die zijn gereserveerd voor de uitvoering van regionaal arbeidsmarktbeleid en/

of regionale human capital agenda’s. Daarnaast kunnen de regio’s EFRO-middelen gebruiken als cofinanciering.

12 In de periode 2013-2016 wordt door OCW jaarlijks €20 mln. geïnvesteerd in 20 Centres of Expertise. Daarnaast investeert EZ in de periode 2013-2018 een totaal bedrag van €22,3 

mln. in nog eens 6 Centres of Expertise voor het groene domein.

13 Kamerstukken II, vergaderjaar 2012-2013, 33187, nr. 15.

14  Zie kamerbrief Macrodoelmatigheid mbo, 14 april 2013. Kamerstukken II, vergaderjaar 2012-2013, 31 254, nr. 166.
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mln. om naar een regeling met een budget van €209 mln. Het budget wordt voornamelijk beschikbaar gesteld voor het 

stimuleren van leerwerkplekken. Door beperking van het aantal doelgroepen blijft er een substantiële vergoeding voor 

werkgevers die een leerwerkplek aanbieden.

•	In moeilijke tijden kan een extra inspanning nodig zijn om het aantal leerwerkplekken op peil te houden. Het aanbieden 

van leerwerkplekken in het technische mbo kan waar nodig tijdelijk door de sociale partners worden gestimuleerd door 

tijdelijk het kostenniveau te verlagen. Dit kan onder andere door grotere inzet van middelen van O&O-fondsen voor dit 

doel en/of door het maken van afspraken hierover in cao’s. Een mooi voorbeeld hiervan is de maatregel van het O&O-

fonds voor bedrijven in de metaal (OOM): de bijdrage voor bedrijven die een leerwerkplek aanbieden wordt tijdelijk 

verhoogd met €2.000 per leerling per jaar tot €4.500, en met een diplomatoeslag van €1.000 per leerling.

•	Om bij te dragen aan voldoende stage- en leerwerkplekken maakt het kabinet het mogelijk om voor de sector techniek 

met een alternatieve, gecombineerde BOL/BBL-route te experimenteren. 

18. Het aantal bacheloropleidingen voor techniek in het hbo wordt, mede ter vergroting van de transparantie, gereduceerd van 

65 naar circa 25. De opleidingen worden verbreed en geclusterd tot zes domeinen - met heldere, eenduidige titulatuur 

- waarvan er vier corresponderen met die uit het advies van de Commissie Van Pernis. De bacheloropleidingen krijgen 

voor een deel een regionale inkleuring. De verbrede opleidingen worden aantrekkelijk voor studenten en transparant 

voor de arbeidsmarkt. Hogescholen stemmen hun aanbod van technische opleidingen op elkaar af. Hogescholen, overheid 

en bedrijfsleven nemen gezamenlijk de communicatie over deze verbrede opleidingen richting aankomende studenten 

en bedrijven ter hand. Onderwijs en bedrijfsleven gaan intensief samenwerken, onder meer door bestaand overleg op 

zowel hogeschool als landelijk niveau te intensiveren. Zo kan het aantal afgestudeerden worden verhoogd, en kunnen 

hogescholen sneller inspelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en behoeftes van het bedrijfsleven. Ook worden de 

landelijke kennisbasis van de verbrede bacheloropleidingen en de regionale inkleuring en doelmatigheid van opleidingen 

met het bedrijfsleven afgestemd. 

19. Nederland wordt aantrekkelijker voor buitenlandse studenten, ook voor studenten in bètatechnische opleidingen. De 

kosten voor een verblijfsvergunning voor buitenlandse studenten zijn dit voorjaar gehalveerd. Per 1 juni 2013 is het 

niet meer nodig om jaarlijks de verblijfsvergunning te verlengen, maar wordt de verblijfsvergunning voor de duur 

van de studie verstrekt, waardoor administratieve lasten en kosten voor de student afnemen. Het bedrijfsleven biedt 

meer werkervaringsplekken zoals stageplaatsen en traineeships aan voor internationale studenten in bètatechnische 

opleidingen. De universiteiten intensiveren hun gezamenlijke inspanningen om meer (inter)nationale studenten te laten 

instromen in bètatechnische studies. 

20. Bij de uitwerking van het sociaal leenstelsel wordt verkend welke bijdrage de overheid kan leveren aan het 

tegemoetkomen van studenten in het hoger onderwijs voor de extra kosten die zij maken voor een tweejarige master 

in tekortsectoren. Bedrijven uit de topsectoren stellen jaarlijks 1.000 studiebeurzen ter beschikking voor excellente 

Nederlandse en internationale bèta en technologie studenten in het hoger onderwijs (voor bachelor en master).  
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Illustratie: Publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs: 
Centra voor Innovatief Vakmanschap 
Centra voor Innovatief Vakmanschap leggen de verbinding tussen het regionale bedrijfsleven en het mbo op het gebied van de 

nationale topsectoren. Bedrijfsleven en onderwijs dragen gezamenlijk financiële en inhoudelijke verantwoordelijkheid waardoor 

de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het beroepsonderwijs stijgt. 

In Rotterdam hebben bedrijven uit de procesindustrie en chemische sector samen met drie Rotterdamse mbo-scholen het 

Proces- & Maintenance College opgericht. De scholen verzorgen de opleidingen onder andere op de RDM-campus en bij de 

Oefenfabriek in Brielle en de bedrijven bieden stageplaatsen aan en helpen bij de inrichting, promotie en inhoud van de opleiding. 

In Helmond wordt voor de Automotive sector gezorgd voor vernieuwend, uitdagend vakonderwijs en enthousiaste vakkrachten 

door samenwerking tussen vier roc’s, een hbo-instelling en verschillende automotive bedrijven. Voor beide Centra geldt dat zij 

voordeel bieden voor zowel studenten als bedrijven: de studenten hebben bij het behalen van het diploma alle kennis in huis en 

kunnen snel aan de slag als vakman. Bedrijven krijgen snel toegang tot goed geschoolde vakkrachten die–bijvoorbeeld- geen 

lange inwerktijd nodig hebben.

2.4 WERKEN IN DE TECHNIEK 
De technische sector is één van de meest dynamische sectoren van de economie. Technische ontwikkelingen volgen elkaar in 

hoog tempo op en economische groei en krimp hebben direct gevolgen voor de omzet van bedrijven. Deze dynamiek heeft ook 

grote gevolgen voor werknemers: kennis veroudert snel en bij economische neergang dreigt werkloosheid. 

Dit betekent dat slimme investeringen nodig zijn in behoud van vakkrachten voor het bedrijf, voor de sector en voor de 

techniek. De sociale partners nemen samen met de Rijksoverheid en de regio’s maatregelen gericht op het behoud van 

vakkrachten. Inzet daarbij is om door te investeren in duurzame inzetbaarheid medewerkers zo lang mogelijk voor het 

bedrijf te behouden. Als dat niet mogelijk is, wordt gekeken naar mogelijkheden binnen de sector. Daarnaast kijkt men over 

sectorgrenzen heen naar de kansen die andere technische sectoren bieden; ook de uitzendbranche kan daar een rol bij spelen. 

De huidige discussie over de beschikbaarheid van vakkrachten en technisch personeel vindt plaats op een moment dat veel 

bedrijven in bijvoorbeeld de bouw en in energie-intensieve sectoren genoodzaakt zijn personeel af te stoten. Tegelijkertijd 

zijn er binnen andere technische sectoren volop vacatures en aantrekkelijke loopbaanperspectieven. Zo verwachten ASML 

en haar toeleveranciers bijvoorbeeld tot 2015 een groei van 1.500 arbeidsplaatsen. Waarschijnlijk wordt bijna de helft 

daarvan door internationale kenniswerkers ingevuld. Het voor de korte termijn inzetten op van-werk-naar-werk-trajecten 

in combinatie met het voorkomen van dreigende tekorten op de lange termijn is daarom een belangrijke rode draad in dit 

Techniekpact.

Ambitie 4 Technische vakkrachten behouden voor de techniek

ACTIES:
21. Sociale partners in de techniek stellen, voortbouwend op het Sociaal Akkoord, in het najaar van 2013 sectorplannen op 

gericht op vermindering van de uitstroom van (jonge) werknemers, versnelde herinstroom van recent werkloos geworden 

gekwalificeerde technici, op- en bijscholing, doorstroming en verbetering van begeleiding van nieuwe werknemers door 

ervaren medewerkers. 

•	Voor cofinanciering van deze plannen kunnen de sectoren aanspraak maken op een budget van jaarlijks €300 mln. 
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dat het Kabinet als onderdeel van het Sociaal Akkoord voor de jaren 2014 en 2015 heeft gereserveerd voor onder 

meer stimulering van intersectorale scholing en van-werk-naar-werk trajecten. Sectoren kunnen via het opstellen 

van een sectorplan aanspraak maken op cofinanciering, wanneer de plannen aan de voorwaarden voldoen.15 Het staat 

sectoren vrij om maatregelen te nemen op de terreinen waar zich de meest pregnante knelpunten voordoen. Hierbij 

kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verzorgen van korte beroepsgerichte scholingstrajecten om langdurig 

werkzoekenden naar een baan in de techniek te leiden. 

•	De sociale partners in de techniek streven er naar om zo veel mogelijk werkzoekenden aan werk te helpen door middel 

van (regionale) scholings- en/of matchingstrajecten. Sociale partners maken daarbij afspraken over de inzet van 

opleidingsfondsen voor bedrijfstakoverstijgende scholing en duurzame inzetbaarheid binnen de technische sectoren.  

•	Onderdelen van de sectorplannen van sociale partners kunnen zijn:

•	De uitstroom van (jonge) werknemers wordt verminderd. Sociale partners maken in 2013 een plan met kwantitatieve 

doelen om de uitstroom van (jonge) medewerkers gericht aan te pakken.16 Bijvoorbeeld door te kijken naar 

aantrekkelijk(er) werk en begeleiding van (jonge) medewerkers. Op basis van dit plan verplichten sociale partners zich 

om met effectieve maatregelen de uitstroom structureel te verminderen ten opzichte van 2013. 

•	De herinstroom van recent uitgestroomde technici wordt versneld. Recent werkloos geworden technici kunnen 

mogelijk met een kort gericht scholingstraject geschikt worden gemaakt voor vervulling van openstaande 

vacatures. Sociale partners ontwikkelen met het UWV een concrete aanpak met ambities en zullen hierbij bestaande 

organisaties, zoals de opleidingsfondsen betrekken.

•	Om de kennisoverdracht van oudere, ervaren werknemers naar jonge werknemers en zij-instromers te vergroten, 

wordt de begeleiding en scholing van instromers verbeterd door een Deltaplan kennisoverdracht. Oudere werknemers 

- mits daarvoor geschikt -  met kennis en ervaring kunnen hierdoor mogelijk ook langer aan het werk blijven. Er 

worden 20 regionale bijeenkomsten georganiseerd voor leermeesters/praktijkbegeleiders om de inhoud van een 

Deltaplan kennisoverdracht op te stellen. Sociale partners verplichten zich de punten in het Deltaplan zo veel mogelijk 

te realiseren. Daarnaast worden per jaar tenminste 100 vaklieden opgeleid als gastdocent in het onderwijs.

•	Samenwerking regionale servicepunten techniek. In 2014 zijn er tenminste 10 goed werkende regionale 

servicepunten techniek. Voor de invulling daarvan worden de servicepunten die nu goed werken als model gebruikt. 

Het streven is dat in 2020 op alle voor techniek relevante werkpleinen een servicepunt techniek in werking is. Doel is 

om de bemiddeling van technici te verbeteren door inzet van de netwerken van sociale partners en een verbinding te 

maken met kennis over arbeidsmarkt en opleidingen die in de sectoren aanwezig is. 

•	Actieprogramma duurzame inzetbaarheid. Bedrijven die vanwege de vergrijzing met andere werkpatronen willen 

werken (bijvoorbeeld triobanen, individueel roosteren, vierdaagse werkweken, parttimers) worden door sociale 

partners actief ondersteund. Doel is om in drie jaar 100 bedrijven te ondersteunen met het introduceren van andere 

werkpatronen en verdere activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid om de arbeidsparticipatie van oudere 

werknemers te verbeteren. Na evaluatie wordt bezien of opschaling van het aantal bedrijven mogelijk is. 

•	“Leven lang leren” agenda. Mbo-instellingen, hogescholen en particuliere opleidingsinstituten komen samen met de 

sociale partners in de techniek tot een verbeterde aanpak van de ‘leven lang leren’ agenda. Hierbij gaat het om een 

beter op de scholingsbehoefte van het regionale technische bedrijfsleven afgestemd scholingsaanbod. 

•	Coördinatie activiteiten en georganiseerd bedrijfsleven. Sociale partners in de techniek ondernemen afzonderlijk al 

veel acties op het terrein van behoud van werknemers en duurzame inzetbaarheid. Door samenwerking en een betere 

coördinatie van de acties kan efficiency- en effectiviteitswinst worden behaald. Sociale partners onderzoeken de 

15  Een van de voorwaarden is dat maatregelen betrekking hebben op meerdere van de zeven thema’s waarop volgens het kabinet actie nodig is, zoals de duurzame inzetbaarheid, instroom 

van jongeren, intersectorale mobiliteit en scholing.

16  Voor de analyse van de redenen en omvang van de uitstroom zal in ieder geval gebruik worden gemaakt van het onderzoek van SEO, Technici mobiel, maar toch honkvast, 2013.
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mogelijkheden tot een betere samenwerking op de gebieden van duurzame inzetbaarheid en het behoud van technici 

voor de sector of technische sectoren en maken hierover concrete afspraken. 

22. Het kabinet kan in het kader van een goedgekeurd sectorplan onder strikte voorwaarden de mogelijkheden verruimen voor 

het volgen van scholing met behoud van uitkering naar tekortsectoren, zoals de techniek. De kosten van deze maatregel 

worden binnen het sectorplan gedekt en komen voor cofinanciering in aanmerking. 

Sociaal Akkoord
In het sociaal akkoord zijn het Kabinet en sociale partners het eens geworden over een mix van maatregelen om economisch 

herstel op korte termijn te stimuleren en de arbeidsmarkt aan te passen aan de wensen en eisen van de 21e eeuw. Daarbij 

wordt gekozen voor een actievere aanpak om werkloosheid te voorkomen en mensen van werk naar werk te helpen. De 

technische sector neemt daarbinnen een belangrijk plaats in.

‘Sociale partners zijn bereid zich in te zetten voor het bevorderen van instroom van jongeren, het behoud van vakkrachten 

en het creëren van mogelijkheden om werknemers die hun baan dreigen te verliezen van werk naar werk te begeleiden. Het 

kabinet wil (via cofinanciering van sectorplannen) bedrijven en sectoren onder meer in de techniek ondersteunen bij hun 

inspanningen om mensen die hun baan dreigen kwijt te raken via (inter)sectorale mobiliteit en scholing aan de slag te houden. 

Ook het bieden van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan rekenen op steun, evenals het bieden van 

kansen voor jongeren om werkervaring op te doen.” (Bron: Kamerbrief resultaten sociaal overleg, 11 april 2013)
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3. KIEZEN, LEREN, WERKEN: 
REGIONALE EN SECTORALE ACTIES
3.1 INLEIDING
Op nationaal niveau zijn afspraken gemaakt om de juiste randvoorwaarden te creëren. De daadwerkelijke uitvoering van de 

acties vindt plaats op regionaal en sectoraal niveau. Doel van het landelijk Techniekpact is om de regio’s en (top)sectoren 

te ondersteunen bij het realiseren van de eigen doelen. In tal van plaatsen in Nederland hebben onderwijsinstellingen, 

werkgevers en regionale overheden visies ontwikkeld, plannen gemaakt en acties in gang gezet om de regionale arbeidsmarkt 

voor technici te verbeteren. Zo werkt Defensie bijvoorbeeld al intensief samen met een groot aantal roc’s om technisch 

personeel op te leiden en na een periode bij de krijgsmacht door te laten stromen naar de arbeidsmarkt. 

Er is een veelheid aan regionale initiatieven en afspraken die zich in een verschillend stadium van ontwikkeling en 

besluitvorming bevinden en op verschillend schaalniveau (lokaal/subregio/landsdeel) worden uitgevoerd. Via vijf landsdelen 

zijn de belangrijkste initiatieven van deze regionale plannen aansluitend bij de inhoud van dit pact gebundeld weergegeven 

en wordt ingegaan op de regionale aanpak binnen het desbetreffende landsdeel. Daarnaast werken de negen topsectoren 

High Tech Systemen en Materialen, Creatieve Industrie, Chemie, Agrofood, Life Sciences, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, 

Logistiek, Energie en Water aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Dat gebeurt via hun eigen 

human capital agenda’s en via de gezamenlijke talent-agenda van de topsectoren, het masterplan bèta en technologie. 

Het Techniekpact ondersteunt en versnelt de uitvoering van deze plannen en agenda’s; hierbij is goede betrokkenheid van 

werknemers(organisaties) nodig. Ook dringt het Techniekpact aan op het actief zoeken en vinden van samenwerking tussen 

alle partijen. In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste acties van de regio’s en topsectoren opgenomen. 

3.2 DE REGIO AAN ZET

3.2.1 Techniek in landsdeel Zuidoost
Uitgangspunt voor Midden- en Oost-Brabant en Limburg is Brainport 2020: de strategie en uitvoeringsagenda voor Zuidoost-

Nederland. ‘People’ is hierin één van de vier actielijnen, waarop kwantitatieve doelen zijn benoemd. Deze worden gerealiseerd 

via verschillende regionale agenda’s: het Brabants Arbeidsmarkt Akkoord, Limburgse sectorale HCA’s en Technologiepact 

Brainport. Een Techniekplan voor Limburg is in voorbereiding. Bovenregionale acties zijn onderdeel van de arbeidsmarktagenda 

voor Zuidoost- Nederland.

De regionale overheden investeren fors in arbeidsmarktvernieuwing. Zo heeft de provincie Brabant €15 mln. vrijgemaakt voor 

het Brabants Arbeidsmarkt Akkoord. Ook de provincie Limburg investeert fors in nieuwe opleidingen verbonden aan in de 

regio sterke clusters. Voor uitwisseling van best practices worden lopende projecten en strategische arbeidsmarktinformatie 

gepubliceerd op een in 2013 te ontwikkelen site.

Kiezen voor techniek

•	 Op iedere basisschool is in 2020 een leerlijn met bètatechniek, ondernemerschap en creativiteit minimaal voor groep 7 en 

8, maar bij voorkeur startend bij groep 1. 

•	 Iedere afgestudeerde van Pabo’s in de regio krijgt een techniekaantekening. Pabo’s in de regio zullen voor 2016 

Wetenschap en Techniek (W&T) structureel in hun curriculum opnemen en verbinden W&T met cultuureducatie en 

ondernemerschap. De Pabo’s realiseren tevens bijscholing op dit gebied voor bestaande docenten in het onderwijs. 
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•	 De regio’s stemmen projecten voor basisscholen onderling af en spelen gezamenlijk in op landelijke en provinciale 

initiatieven. Hiervoor komen vanaf medio 2013 de Techniekplatforms van Brabant en Limburg in afstemming met de 

regionale triple helix organisaties tweemaal per jaar bijeen.

Leren in de techniek

•	 De zes in de regio sterke topsectoren HTSM, Chemie, Life Sciences, Agrofood, T&U en Energie hebben in 2015 minimaal 

één doorlopende leerlijn vmbo-mbo. Onderdeel hiervan zijn bedrijfsstages voor docenten, state-of-the art faciliteiten en 

belangstellingsonderwijs voor techniek in jaar 1 vmbo.

•	 De zes in de regio sterke topsectoren hebben in 2017 minimaal één Centrum voor Innovatief Vakmanschap en een Centre 

of Expertise. Nu zijn er drie CIV’s en twee Centres. Waar mogelijk vindt grensoverschrijdende samenwerking plaats.

•	 Alle mbo, hbo en wo-studenten die worden opgeleid binnen doorlopende leerlijnen krijgen gegarandeerde stage- en 

opleidingsplaatsen, opdrachten of projecten van bedrijven uit de regio. Tevens komt er voor 2016 een pilot voor het 

aanbieden van werkgaranties.

Werken in de techniek

•	 Activiteiten gericht op het aantrekken en behouden van internationale kenniswerkers en studenten worden verder 

geïntensiveerd. Hiervoor werken de partnerbedrijven van Brainport International Community voor medio 2013 een nieuwe 

strategie uit.

•	 Het Brabants Talents programma, gericht op het behoud van studenten voor Brabant dat is gestart in 2013, wordt gebruikt 

als best practice voor heel Zuidoost-Nederland vanaf medio 2014.

•	 Zij-instroom en intersectorale mobiliteit van krimpende sectoren en (jonge) werklozen naar de clusters waar de 

personeelsbehoefte groot is, wordt gericht georganiseerd. Dit wordt in 2013 en 2014 vormgegeven in regionale 

sectorplannen door HRM-servicepunten met betrokken werkgevers, werknemers, UWV en O&O-fondsen.

•	 Transparantie in carrièremogelijkheden en vacatures: in 2013 wordt verkend of succesvolle initiatieven zoals 

Banenrijklimburg.nl kunnen worden opgeschaald naar heel Zuidoost-Nederland.

3.2.2 Techniek in landsdeel Noord
De regio stelt uiterlijk in het najaar van 2013 een actieagenda Techniek (Techniekpact) Noord-Nederland vast. Deze 

wordt door de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe in samenwerking met de regionale stakeholders uit onderwijs en 

bedrijfsleven ontwikkeld. Zij leggen hierbij de verbinding met de drie noordelijke centrumgemeenten (Emmen, Groningen 

en Leeuwarden) als trekkers van het nieuwe actieplan Jeugdwerkloosheid. Uitgangspunt voor de actieagenda Techniek is 

de Techniekagenda Noord-Nederland, een breed gedragen document dat de noordelijke ambities en kwantitatieve doelen 

beschrijft en de kaders vormt voor de noordelijke bijdrage aan het landelijke Techniekpact. 

In de aanpak zal voldoende ruimte worden gelaten aan de lokale/regionale samenwerkingsverbanden. Voorbeelden hiervan zijn 

het Project Technisch Beroepsonderwijs Fryslân, het Seaports Xperience Center in Groningen en het Project Focus op Techniek 

Drenthe. 

In de actieagenda Techniek Noord-Nederland worden afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen:

Kiezen voor techniek

•	 In 2020 nemen alle jongeren in groep 7 en 8 van het basisonderwijs gedurende minimaal 16 uren per jaar deel aan 

activiteiten gericht op oriëntatie en keuzebegeleiding voor technische opleidingen en beroepen, waarvan minimaal 8 uren 

bedrijfsbezoek.

•	 Het aantal jongeren in de Technasia is in 2020 verdubbeld ten opzichte van 2013.
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•	 De instroom in technische opleidingen is in 2020 fors gestegen: 30% van de jongeren in het vmbo kiest voor een technisch 

sectorprofiel in de bovenbouw; 15% meer jongeren kiezen voor een technische beroepsopleiding in het mbo en hbo ten 

opzichte van 2013;10% meer jongeren kiest een techniekmaster in het wo.

Leren in de techniek

•	 In 2020 kiezen op jaarbasis 400 jongeren in een niet-technische beroepsopleiding voor een opleiding of werk in de 

technische sector, indien nodig via om- en bijscholing. 

•	 Op jaarbasis zijn er in 2020 250 zij-instromers die kiezen voor een technische opleiding of gaan aan het werk in de 

technische sector.

•	 De schooluitval uit technische opleidingen is in 2020 gereduceerd met 50%.

Werken in de techniek

•	 In 2020 kiezen meer jongeren met een afgeronde technische opleiding voor werk of vervolgopleiding in deze sector: 80% 

van de jongeren met afgeronde beroepsopleiding; 50% hbo of wo master afgestudeerden; 10 % van de internationale 

studenten.

•	 Meer werkzoekenden met een technische vakopleiding kiezen in 2020 voor werk in de technische sector: 75% van de 

werkzoekende werknemers en kortdurend niet werkende werkzoekenden met een technische vakopleiding; 25% van de 

werkzoekende werknemers met een technische vakopleiding uit een andere beroepssector en langdurig niet werkende 

werkzoekenden met een vakopleiding in de techniek.

•	 De uitstroom uit de technische sector wordt gereduceerd: binnen het eerste jaar met 50%; van werknemers die langer dan 

1 jaar werken is de uitstroom maximaal 10%.

3.2.3 Techniek in landsdeel Oost
Regio Oost (Gelderland, Overijssel) voert een actief human capital-beleid, waarin de focus op technische (top)sectoren ligt: 

HTSM, Health, Kunststoffen/chemie, Energie-Milieutechnologie en Agrofood. De regio levert een bijdrage aan de doelen 

van het Techniekpact via uitvoering van de Techniekpacten van de regio’s en daaraan verbonden uitvoeringsorganisaties: 

Techniekpact Zwolle - ‘The next Step’; Techniekpact Twente  - ‘Impuls voor Nederland en Twente’, concept Techniekpact 

Gelderland ‘Uitdagingen voor bèta en techniek’ en Techniekpact Food Valley. Ondersteunend hiervoor zijn het 

uitvoeringsprogramma Human Capital provincie Overijssel 2012-2015 en de Human Capital Agenda Gelderse Topsectoren 

(2013-2015) gericht op (Agro)Food, Chemie, Energie, Health, HTSM, Logistiek en Creatieve industrie.

Activiteiten die zich lenen om meer op bovenregionaal of landsdelig niveau op te pakken worden najaar 2013 gedefinieerd. 

Bijvoorbeeld de monitoring, de kennisuitwisseling over de aanpak van Publiek private samenwerkingsverbanden, en 

bovenregionale netwerkvorming van HTSM onderwijsaanbod regio Oost. 

Kiezen voor techniek

•	 Scholen hebben een samenwerkingsverband met het regionale bedrijfsleven. Eind 2016 is 50% van deze 

samenwerkingsverbanden geformaliseerd in Technet of Jet Net. Versterken en verbinden van regionale activiteiten gericht 

op bèta-promotie gebeurt via het Expertisecentrum Techniekonderwijs.

•	 Eind 2016 maakt 50% van de basis-en middelbare scholen in regio Oost gebruik van het landelijk ontwikkelde 

techniekcurriculum en/of andere concepten als Technasia, Techniekcolleges en het Junior Technovium in Nijmegen.

•	 Verhoging van de techniekinstroom mbo en hbo naar 40% in 2020. Dit wordt gerealiseerd door het versterken van het 

onderwijsveld voor bèta-talenten via vakdocenten uit bedrijven, uitdagende mbo-onderzoeksstages en ontwikkelen van 

Associate-Degrees en starten van Masteropleidingen. 
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Leren in de techniek 

•	 Regio Oost wil onderscheidend zijn in excellent techniekonderwijs. Doorlopende leerlijnen (vmbo-mbo, hbo, master) voor 

de topsector HTSM en Kunststoffen/chemie en publiek private samenwerkingsverbanden tussen regionale bedrijven en 

onderwijs zijn volop in ontwikkeling. 

•	 Eind 2020 zijn er minimaal 4 Centra voor Innovatief Vakmanschap en minimaal 4 Centres of Expertise in regio Oost. Het 

realiseren van een CIV HTSM Oost (ROC Twente), een ILAB chemie (Windesheim) en de Poultry Academie (Groenhorst 

College) krijgt prioriteit. 

Werken in de techniek

•	 250 scholings-en omscholingstrajecten worden in een periode van vier jaar gerealiseerd. Het gaat hier om technisch 

personeel naar alle niveaus (werk naar werk, leven lang leren, vernieuwd werkgeverschap). Hierbij wordt samenwerking 

gezocht met de kenniscentra in de techniek. We zetten in op verdere ontwikkeling van Centrum vakopleiding Nieuwe Stijl 

gericht op intersectorale mobiliteit en behoud van en stimuleren instroom in de techniek. 

•	 Regio Oost zet in op werven en binden van internationale kenniswerkers, onder andere via Expatdesks. Bedrijven en 

kenniswerkers in de High tech worden middels een Expatcenter ondersteund. Eind 2016 maakt 50% van de bedrijven in de 

high tech gebruik van de diensten van een expatcenter. 

3.2.4 Techniek in de Noordvleugel
De Noordvleugel (Noord-Holland, Utrecht en Flevoland) voert de gezamenlijke landsdelige actieagenda Techniekpact 

Noordvleugel uit. Hierbij wordt op bovenregionaal niveau gekeken naar acties waarbij afstemming tussen de drie subregio’s 

Metropoolregio Amsterdam, Utrecht en Noord-Holland-Noord van meerwaarde is. De betrokken partijen in de regio hebben 

hiervoor een bestuurlijke kopgroep opgericht. Uitgangspunt is het techniekpact Noordvleugel, dat is opgesteld namens de 

kopgroep en is vastgesteld op 1 mei 2013.

De drie subregio’s hebben ieder hun eigen agenda’s en initiatieven gericht op deze opgave passend bij de omvang en 

economische speerpunten in hun regio. Deze zijn het vertrekpunt voor de gezamenlijke agenda.

In het Techniekpact Noordvleugel worden afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen:

Kiezen voor techniek

•	 In 2014 bestaat in elke subregio in Noord-Holland een bedrijvenkring (Technet) die met basisscholen en het voortgezet 

onderwijs in de 10 arbeidsmarktregio’s samenwerkt bij het vormgeven van techniekonderwijs. Via deze Technetkringen 

leveren bedrijven hun bijdrage door middel van stages of gastlessen. Bij gebleken succes wordt het concept opgeschaald 

en uitgerold over de hele Noordvleugel.

•	 Techniek is structureel en integraal onderdeel van primair- en voortgezet onderwijs. In overleg met de basisscholen in de 

Noordvleugel zal worden gekeken naar het aanbod en de kwaliteit van ondersteuning en/of producten voor voorlichting 

van leerlingen en docenten over techniek. De games-industrie wordt uitgenodigd om mee te werken aan de ontwikkeling 

hiervan door een pilot op te zetten in de Noordvleugel.

•	 Alle scholen in het voortgezet onderwijs krijgen aanvullende ondersteuning aangeboden bij beroepenvoorlichting over de 

technische beroepen en contacten met bedrijven.

•	 Vanaf 2014 is wetenschap en techniek een verplicht onderdeel van het curriculum Pabo’s en is aanbod nascholing 

leerkrachten gereed. 
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Leren in de techniek

•	 Ontwikkelen van 10-12 campussen waar beroepsonderwijs wordt geclusterd dat aansluit bij regionale speerpunten 

en de actuele behoefte van bedrijven. Eind 2014 zijn vier regionale campussen operationeel. Deze publiek-private 

samenwerkingsverbanden streven naar de nationale status van Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centra of 

Expertise. Voorbeelden zijn Engineering en Materials in IJmond, voeding in Zaanstad, Creative industrie in Amsterdam, Big 

Data in Almere, Maritiem in Den Helder Agritech in Noord-Holland Noord en Life sciences in Utrecht. 

•	 Vanaf 2014 vernieuwen van het opleidingsaanbod (v)mbo(+) en hbo, gericht op contextgericht opleiden en doorlopende 

leerlijnen vmbo/mbo/hbo. Bij contextgericht opleiden staat de context waarbinnen de techniek wordt toegepast centraal. 

Binnen het Masterplan Techniek Amsterdam (MTA) zijn acht doorlopende leerlijnen in ontwikkeling. In het kader van het 

MTA worden twee pilots publiek-private samenwerking (installatie en automotive) gestart. Binnen deze pilots worden 

opleiding van jongeren, om- her- en bijscholing onder één dak gebracht.

•	 Garanderen van leerwerkplekken op mbo-niveau door bedrijven uit de regio, ook in tijden van crisis. Opleidingsbedrijven 

(zoals Tetrix (metaal), Installatiewerk (installatiebranche), Techtalent Flevoland (techniekbreed), de Bedrijvencaroussel 

Eemland) zijn daarvoor een belangrijk middel. In 2013 wordt hiervoor een plan van aanpak gemaakt waarin ook 

kwantitatieve doelen zullen worden opgenomen.  

Werken in de techniek

•	 Aantrekken en faciliteren van internationaal talent in de techniek. De regio Utrecht onderzoekt de mogelijkheden voor 

een expatcenter en maakt daarbij gebruik van kennis en ervaring bij het expatcenter Amsterdam. In 2013 is een nadere 

strategie hiervoor uitgewerkt.

•	 Vergroten van intersectorale mobiliteit door stimulering omscholing/ bijscholing en begeleiding van werk naar werk. Dit 

wordt georganiseerd via de campussen.

3.2.5 Techniek in landsdeel Zuidwest
Het Techniekpact Zuidwest Nederland (Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant) biedt inzicht in de veelheid en veelzijdigheid 

van de huidige en geplande inzet op techniek in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Drechtsteden, West Brabant, Haaglanden, 

Holland Rijnland en Zeeland en vormt daarmee een basis voor samenwerking. 

De regio streeft naar een nadere uitwerking van het Techniekpact Zuidwest Nederland najaar 2013. Bronnen zijn de 

verschillende regiovisies, Centra voor Innovatief Vakmanschap, Centres of Expertise en de overlegorganen: Deltriplatform, 

economische agenda Zuidvleugel, Techniekagenda Haaglanden, Programma Arbeidsmarkt Dordrecht/Drechtsteden, Ons 

Platform in Holland-Rijnland, de Strategic Board Zuid-West Nederland, Haven- en Metropoolverband en op specifieke 

sectoren zoals de luchtvaart, in Medical Delta, Clean Tech Delta, Delft Biotechcluster, The Hague Security Delta, Biobased Delta 

en World Class Maintenance. De provincies Zeeland en Brabant spelen een ondersteunende en faciliterende rol bij de aanpak 

van deze problematiek. De provincie Zuid-Holland speelt in relatie tot economische agenda Zuidvleugel een verbindende rol.

In de nadere uitwerking van het Techniekpact Zuidwest-Nederland worden afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen.

Kiezen voor techniek

•	 Het versterken en stroomlijnen van bestaande regionale en lokale brandingsprogramma’s van bedrijfsleven en scholen 

om jongeren te interesseren voor techniekonderwijs. Voorbeeldprojecten zijn: alle Rotterdamse basisscholieren de haven 

in (vanaf 2015 jaarlijks 6.250 leerlingen) en 1000 leerlingen vanuit de Drechtsteden in 2013/2014, Techniekdock in de 

Duurzaamheidsfabriek leerpark Dordrecht (1.600 leerlingen in primair onderwijs en 500 in voortgezet onderwijs, resulterend 

in 20% meer leerlingen over 4 jaar), Tune Techniek in West-Brabant, Techno- en Junior Science lab in Holland Rijnland (660 po 

leerlingen), de vorming van een techniekmagazijn in Haaglanden (100 leerlingen per jaar) en Zeeuws huis Techniek.
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Leren in de techniek

•	 Het realiseren, doorontwikkelen en benutten van de Centra voor Innovatief Vakmanschap en de Centers of Expertise 

in Zuidwest op gericht op de topsectoren Chemie, Logistiek, Water, Biobased, Life Sciences en Health en Tuinbouw- en 

Uitgangsmaterialen. 

•	 Het techniekaanbod wordt op subregionaal niveau verder geprofileerd (gebruik makend van concepten als technasia, 

techniekcolleges, vakscholen) en doelmatig ingericht in afstemming met het regionale bedrijfsleven. Hiervoor worden 

onder andere de volgende projecten uitgevoerd in de verschillende subregio’s: het project Toptechniek in Holland-

Rijnland, Masterplan Beroepsonderwijs in Drechtsteden, de vorming van een mbo-college techniek (Albeda/Zadkine) en de 

scholingspool Metalent in Rotterdam-Rijnmond.

•	 Het bedrijfsleven versterkt de inzet gericht op stageplaatsen en carrièrestartgaranties. Bijvoorbeeld voor 500 mbo 3-4 

studenten per jaar in Rotterdam-Rijnmond in de proces (petro)chemische- en energiesector in Deltalinqs verband en in 

Haaglanden 150 extra stageplaatsen per jaar in 2016 gericht op groei BBL, alle techniekleerlingen van het Da Vinci College 

leren via de Duurzaamheidsfabriek.

•	 State-of-the-art voorzieningen beter benut door deze meer te gebruiken als praktijk- en opleidingslocaties en te richten 

op enthousiasmeren (Kiezen) en realiseren zij-instroom (Werken). Voorbeelden zijn de Oefenfabriek in Brielle, RDM 

Campus, Duurzaamheidsfabriek Dordrecht, Technologische Innovatie Campus in Delft, Green Horti Campus, Bio Simulation 

Factory, Technolab, Junior Sciencelab, Technum en Maintenance Science park, Dinalog, Green Chemistry Campus en World 

Class Aviation Acadamy.

Werken in de techniek

•	 Versterking van de zij-instroom en intersectorale mobiliteit door identificeren en omscholing van technisch 

arbeidsmarktpotentieel. Dit gebeurt o.a. door: het zij-instroom programma voor de Maritieme Delta (100 per jaar vanaf 

2014), de uitrol van GOAL in Rotterdam-Rijnmond, Ontwikkelen van een University College Dordrecht voor het ontsluiten 

van de kennis uit Ecoshape en de vertaling van onderwijs en onderzoek naar het wo-hbo-mbo, het uitvoeringsplan ‘West 

Brabant werkt en pakt door’ en de kennismakingsprojecten Techniek in Haaglanden. 

•	 Het verminderen van uitval van werknemers in de techniek door diverse subregionale projecten gericht op strategisch en 

levenbewust personeelsbeleid bedrijven (opleiden, bijscholen, enthousiasmeren). 

3.3 DE TOPSECTOREN AAN ZET
De topsectoren gaan onverkort door met de implementatie van de Human Capital Agenda’s (HCA) en het Masterplan Bèta 

en Technologie (MB&T). Alle topsectoren hebben een sterke bèta- en technologische oriëntatie. Dit leidt tot een groeiende 

behoefte aan goed opgeleide technologen en vakbekwame technici op alle niveaus, vanaf het innovatieve MKB tot en met 

internationaal opererende grote bedrijven. Begin 2012 heeft elke topsector een HCA ontwikkeld met een aanpak om de 

sectorale knelpunten en uitdagingen aan te gaan. Gelijktijdig is door de topsectoren het doorsnijdende MB&T opgesteld, 

gericht op bundeling, synergie en samenhang van initiatieven die van gezamenlijk belang zijn voor alle topsectoren en om 

goede, bestaande activiteiten breder voort te zetten. Intussen zijn diverse goede initiatieven in gang gezet.

De topsectoren zien het nationale Techniekpact als een uitstekend initiatief om de vele initiatieven die sectoraal, regionaal en 

nationaal lopen te ondersteunen en versnellen, en onderschrijven het Techniekpact.

Kiezen voor techniek

•	 De topsectoren zullen zich inspannen voor een substantiële toename van deelnemende bedrijven aan Jet-Net, 

Techniektalent.nu en soortgelijke initiatieven. Concreet zeggen de topsectoren een verdubbeling van het aantal Jetnet 
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deelnemers uit de topsectoren toe zodat uiteindelijk iedere school in het voortgezet onderwijs die een beroep doet op 

ondersteuning van het bedrijfsleven hulp krijgt. Deze verdere samenwerking tussen topsectoren en het onderwijs draagt 

bij aan de ambities om alle leerlingen in het onderwijs structureel in aanraking te laten komen met wetenschap, bèta en 

techniek tenminste 55% van de havo/vwo-leerlingen te laten kiezen voor een N-profiel.

Leren in de techniek

•	 Bedrijven in de topsectoren stellen 1000 (inter)nationale topsector-beurzen ter beschikking voor topsector relevante 

opleidingen. De doelstelling van de topsector-beurzen is drieledig: instroombevordering, talentbevordering en 

samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeteren. De beurzen worden sectoraal ontwikkeld en gezamenlijk 

gepromoot. Internationale beurzen kunnen onderdeel worden van Holland Branding.

•	 In 2020 is rond elk innovatiecluster binnen de topsectoren een publiek-private samenwerking in het mbo en hbo 

gerealiseerd. Op deze manier wordt de succesvolle opzet van pps-en zoals de Centra voor Innovatief Vakmanschap en 

de Centres of Expertise nog sterker gekoppeld aan die kennisgebieden die voor de topsectoren relevant zijn en kunnen 

doorlopende leerlijnen ontstaan. Door de pps-en te richten op die regionale economische zwaartepunten die aansluiten bij 

de kennisinfrastructuur van de topsectoren wordt een doelmatige organisatie van het onderwijs gerealiseerd.
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4. GOVERNANCE EN UITVOERING TECHNIEKPACT
Vasthouden en doorzetten
Het Techniekpact markeert het begin van een verhoogde inspanning. Sommige maatregelen hebben op korte termijn 

effect, andere werpen pas na langere tijd hun vruchten af. Vasthouden en doorzetten is dus noodzakelijk om de beoogde 

resultaten te boeken. Om de uitvoering te borgen, zo nodig bij te sturen en de continuïteit te garanderen is een heldere 

uitvoeringsstructuur nodig. 

Om maatwerk te garanderen en zoveel mogelijk aan te sluiten bij de regionale behoeften en initiatieven ligt het zwaartepunt 

in de uitvoering bij de regio’s, aangevuld door een Landelijke Regiegroep Techniekpact.

Regionale uitvoering 
Het zwaartepunt voor de uitvoering - en de sleutel voor succes - ligt voornamelijk in de regio’s. Daarom wordt die 

uitvoeringsstructuur primair vanuit de regio’s opgebouwd, aangevuld met afspraken over de uitvoering van maatregelen die 

op landelijk niveau. 

De vijf landsdelen Zuidoost, Zuidwest, Noordwest, Noord en Oost zijn zélf verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren 

van hun eigen Techniekpactagenda en de vertaling in de regio van de landelijke afspraken. Zij bepalen in overleg met regionale 

vertegenwoordigers van bedrijfsleven, vakbonden, kennisinstellingen en decentrale overheden de meest optimale schaal en 

structuur voor de uitvoering en de werkafspraken.

Voor deze aanpak is gekozen omdat regio’s fors van elkaar verschillen. Niet alleen in economische en sociale structuur en 

dynamiek, maar ook in aanpak. De ene regio heeft al een regionaal Techniekpact, terwijl de andere regio net is begonnen om 

een agenda te formuleren. Deze aanpak garandeert maatwerk en zorgt voor aansluiting bij lokale behoeften en initiatieven.

De Landelijke Regiegroep Techniekpact
De Landelijke Regiegroep Techniekpact coördineert, volgt en bewaakt de uitvoering van de landelijke strategie en doelen en 

de gemaakte afspraken in het Techniekpact. De vertegenwoordigers uit de vijf landsdelen vormen de kern van de regiegroep. 

Overige leden zijn vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, werkgevers, werknemers, topsectoren en onderwijs. De 

huidige stuurgroep Masterplan Bèta & Technologie wordt geïntegreerd in de Regiegroep. Leden hebben mandaat vanuit hun 

achterban. De dagelijkse werkzaamheden - coördinatie, uitvoering, monitoring en ondersteuning van de regiegroep - worden 

belegd bij het Platform Bètatechniek. De Landelijke Regiegroep is opdrachtgever en eindverantwoordelijk. De beleidsmatige 

verantwoordelijkheid voor de geïntegreerde inzet van het Rijk blijft berusten bij de drie meest betrokken departementen: 

OCW, EZ en SZW. 
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 3TU.Federatie Arno Peels
 ABU Hans Kamps
 AOC raad Medy van der Laan
 Bouwend Nederland Elco Brinkman
 BOVAG Bertho Eckhardt
 CNV Vakmensen Arend van Wijngaarden
 CNV Jaap Smit
 CUMELA Nederland Wim van Mourik
 FHI Eric van Schagen
 FME-CWM Ineke Dezentjé
 FNV vakcentrale Ton Heerts
 FNV bondgenoten Ellen Dekkers
 FOCWA Bert Schreuder
 FOSAG Ruud Maas
 Interstedelijk Studenten Overleg Thijs van Reekum
 Jet-Net Jules Croonen 
 Jong Ondernemen Hubert Deitmers
 Koninklijke Metaalunie Michael van Straalen
 Landsdeel Noord Ard van der Tuuk
 Landsdeel Noordwest  Jan van Run
 Landsdeel Oost Theo Rietkerk
 Landsdeel Zuidoost Rob van Gijzel
 Landsdeel Zuidwest Korrie Louwes
 Masterplan Bèta en Technologie Rein Willems
 MBO-Raad Jan van Zijl
 Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher
 Minister van Economische Zaken Henk Kamp
 Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker
 Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Sander Dekker
 MKB Nederland Hans Biesheuvel
 Nederland ICT Harry van Dorenmalen
 NRTO Ria van ‘t Klooster
 OBN Peter van Beek
 Platform Bèta Techniek Hans Corstjens
 PO-Raad Rinda den Besten
 Science centra Amito Haarhuis
 Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Michael van Straalen
 Stichting Techniekpromotie Maarten Steinbuch
 Techniekpact, ambassadeur André Kuipers
 Techniektalent.nu André van der Leest
 TLN Arthur van Dijk
 Topsector Agri&food Cees ‘t Hart  
 Topsector Water Hans Huis in ‘t Veld
 Topsector Chemie Gerard van Harten
 Topsector Creatieve Industrie Victor van der Chijs
 Topsector Energie Michiel Boersma 
 Topsector High tech Amandus Lundqvist
 Topsector Life sciences & Health Rob van Leen
 Topsector Logistiek Aad Veenman
 Topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen Loek Hermans
 Uneto-VNI Titia Siertsema
 UWV André Timmermans
 Vereniging Hogescholen Thom de Graaf
 Vereniging van Waterbouwers Peter van der Linde
 Vereniging Verticaal transport Til Kroes
 VHTO Cocky Booij
 VNCI Werner Fuhrmann
 VNO-NCW Bernard Wientjes
 VO-Raad Sjoerd Slagter
 VSNU Karl Dittrich

DE VOLGENDE PARTIJEN 
SLUITEN HET NATIONAAL 

TECHNIEKPACT 2020:
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BIJLAGE 1, Toelichting verwachte baankansen en ambities Techniekpact

Verwachte baankansen
De komende jaren zal de uitstroom van technici veel groter zijn dan de instroom van schoolverlaters. Daardoor ontstaan veel 

baankansen. Bij het opstellen van het Techniekpact is uitgegaan van de verwachting dat jaarlijks 30.000 extra technici nodig 

zijn (via het onderwijs, zij-instroom, of door de uitstroom te verminderen) om aan de groeiende behoefte aan technisch 

personeel te voldoen. De inspanningen in de komende jaren zijn er op gericht om dit aantal extra technici in 2020 te 

realiseren, met 15.000 extra technici in 2016 als mijlpaal.  

Deze verwachting is gebaseerd op de volgende analyse. Uit het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2016’ 

(ROA, 2011) blijkt dat in de periode 2011-2016 ca. 170.000 meer baanopeningen voor technici zijn dan schoolverlaters, 

inclusief de groene opleidingen. Per jaar gaat het dan gemiddeld om ca. 28.000 technici, waarvan het grootste deel in het 

vmbo en het mbo. Bureau Louter heeft in opdracht van het ministerie van EZ deze cijfers van ROA per landsdeel uitgesplitst. 

De resultaten staan samengevat in tabel 1 (exclusief groene opleidingen). In tabel 2 zijn de overschotten/tekorten uitgedrukt 

als percentage van het aantal werkzame personen per begin 2011.

Achter deze cijfers schuilt veel dynamiek, waarbij absolute cijfers op landsdeelniveau over de brede technieksector niet 

alles zeggen. Studenten hbo laboratorium hebben bijvoorbeeld een veel beter beroepsperspectief dan hbo bouwkunde. Ook 

is binnen heel Noord-Nederland het perspectief voor studenten mbo elektrotechniek gunstig en heeft de provincie Friesland 

veel behoefte aan vmbo metaal.

Tabel 1 Balans van instroom van schoolverlaters en baanopeningen, naar landsdeel en niveau technisch 
opgeleiden 2011-2016 (exclusief groen)

Landsdeel vmbo mbo hbo wo Totaal

Noord -5.500 -3.100 600 -300 -8.300
Oost -13.700 -14.000 -4.400 400 -31.700
Noordwest -14.900 -15.400 -10.200 -7.100 -47.600
Zuidwest -15.700 -11.800 -6.200 100 -33.600
Zuidoost -12.000 -13.800 -4.900 -2.400 -33.100

Nederland -61.800 -58.100 -25.100 -9.300 -154.300
Bron: Bureau Louter, mei 2013 

Tabel 2 Balans van instroom van schoolverlaters en baanopeningen, naar landsdeel en niveau technisch 
opgeleiden 2011-2016 (exclusief groen), % van werkzame personen per begin 2011

Landsdeel vmbo mbo hbo wo Totaal

Noord -17% -4% 3% -3% -6%
Oost -20% -9% -9% 2% -11%
Noordwest -21% -9% -13% -13% -12%
Zuidwest -18% -6% -8% 0% -8%
Zuidoost -19% -9% -10% -10% -12%

Nederland -19% -8% -9% -6% -10%
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Het aantal van 170.000 kan niet worden geïnterpreteerd als een absoluut of zelfs acuut tekort. Het is het saldo van verwachte 

baanopeningen minus de verwachte instroom vanuit onderwijs in de techniek over de periode 2011- 2016, bij ongewijzigd 

beleid. Het geeft een spanning weer, een ‘distance to target’. Want werkgevers wachten niet tot het tekort zich daadwerkelijk 

voordoet. Werkgevers anticiperen hierop door te investeren in zij-instroom of het aantrekken van mensen uit het buitenland. 

Verder kan productie minder arbeidsintensief worden (via procesinnovatie) of de arbeidsproductiviteit verhoogd. Maar ook 

verplaatsing van activiteiten of uitbreiding elders in de wereld is mogelijk, waardoor werkgelegenheid verdwijnt.

De aanhoudende economische tegenwind heeft grote invloed op de spanning tussen vraag en aanbod op korte termijn. Zo is de 

prognose van ROA gemaakt in 2011, waardoor de diepte van de huidige economische crisis in deze omvang niet voorzien is. Toch 

is de invloed van de crisis beperkt, omdat een groot deel van de structurele baanopeningen ontstaat door de vervangingsvraag. 

Jaarlijks stroomt 5% van de werknemers uit, vooral als gevolg van pensioen.  

De 28.000 technici per jaar is dus, gelet op deze nuanceringen, een spanningsindicator. Bij het bepalen van de ambities voor het 

Techniekpact wordt dit aantal niettemin als uitgangspunt genomen. Voor de periode 2017-2020 zijn nog geen nieuwe ramingen 

beschikbaar. Wel is bekend dat er ook in deze periode een hoge vervangingsvraag als gevolg van pensionering zal zijn. 

Ambities
Rekening houdend met de groeiambities van de topsectoren schatten we daarom dat er jaarlijks 30.000 extra technici nodig 

zijn (via het onderwijs, zij-instroom, of door uitstroom te verminderen). Om dat te bereiken zet het Techniekpact in op drie 

actielijnen naar 2020: 

•	 Kiezen voor techniek: meer leerlingen kiezen voor een techniekopleiding.

•	 Leren in de techniek: meer leerlingen en studenten met een technisch diploma gaan ook aan de slag in een technische baan en.

•	 Werken in de techniek: mensen die werken in de techniek behouden voor de techniek en mensen met een technische 

achtergrond die al langs de kant staan elders in de techniek inzetten.

Richtinggevend daarbij is om voor elk van deze drie actielijnen uit te gaan van een toename van jaarlijks 15.000 extra mensen.

Deze doelen zijn op de volgende wijze bepaald: de instroom kan op drie manieren toenemen: 1) door toename van zij-instroom 

en afname uitstroom; 2) door toename van het percentage afgestudeerde technici dat in de techniek gaat werken; en 3) door 

toename van het aantal jongeren dat techniek gaat studeren.

•	 Werken: De ambitie is om jaarlijks 15.000 mensen via het spoor werken te laten instromen of doorstromen. 

•	 Leren: Dit betekent dat de instroom vanuit het technisch onderwijs moet stijgen met 15.000 per jaar. Momenteel studeren 

jaarlijks ca. 56.000 technici af. De helft van deze afgestudeerden kiest nu voor een baan in de techniek. Als het aantal 

technisch afgestudeerden stijgt met 15.000 naar 71.000 (32% van het totaal aantal afgestudeerden), en het percentage 

dat in de techniek aan het werk gaat stijgt van 50% tot 60%, dan levert dat jaarlijks 15.000 extra afgestudeerden op die 

een baan in de techniek krijgen.

•	 Kiezen: Om het aantal technisch afgestudeerden te laten stijgen met 15.000 is het nodig dat de instroom minimaal stijgt 

met 15.000 per jaar. Daarnaast is het nodig dat over de hele linie de uitval vermindert.
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BIJLAGE 2: Overzicht achterliggende documenten bij het Techniekpact

Deze documenten zijn te vinden via de website www.techniekpact.nl

Regionale techniekpacten en techniekagenda’s
•	 Regiovisies CIV/Toptechniek in bedrijf

•	 Human Capital Agenda Brainport 2020 Zuidoost-Nederland

•	 Uitvoeringsprogramma Brainport 2020, Top Economy, Smart Society

•	 Technologiepact Brainport regio Eindhoven

•	 Brabants arbeidsmarktakkoord

•	 Limburgse sectorale human capitalagenda’s  (Life Science, Chemie en Logistiek)

•	 Techniekplan Limburg

•	 Techniekpact Twente

•	 Techniekpact Zwolle

•	 Techniekpact Gelderland

•	 Techniekpact Food Valley 

•	 Human capital agenda Gelderse topsectoren 2013-2015

•	 Uitvoeringsprogramma Human Capital Overijssel 2012-2015

•	 Techniekagenda Noord-Nederland

•	 Focus op Techniek Drenthe

•	 Techniekagenda Haaglanden

•	 Techniekpact Zuidwest Nederland

•	 Techniekpact Noordvleugel

Sectorale en overige bijdragen
•	 3TU

•	 VNO-NCW en MKB NL: Inbreng technische branches

•	 Topsectoren

•	 NRTO

•	 Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche (STOOF)

•	 Techniektalent.nu

•	 Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)



 

 

 

Speerpunten en doelen Techniekpact 

 

3 Speerpunten Acties (3TU) 
Toelichting 

 

Randvoorwaarden voor een goed 

speelveld 

Transparantie door 

onderwijsinstellingen en bedrijven 

over loopbaanperspectieven. Naast 

studenten en docenten ook bedrijven 

over de vloer bij de scholen. 

a. Techniekpromotie: Ondersteunen 

en bijdragen aan WOW STP en 

uitbreiden naar de leeftijd van 15-18 

jaar dit in aanvulling op de huidige 

focus op voorlichting over de eigen 

instelling in deze leeftijdsgroep. Zorg daar waar door de verhoogde 

instroom de opleidingscapaciteit 

tegen zijn grenzen aanloopt voor 

aanvullende capaciteitsfinanciering. 

I. Kiezen voor 

techniek 

 

b. Ondersteunen van mensen met 

een jaar of 10-20 ervaring in de 

techniek en een loopbaanswitch 

willen maken ook een baan in het 

onderwijs overwegen. 

Momenteel proberen we kinderen in 

de leeftijd van 4-15 te interesseren 

voor techniek en op het moment dat 

ze de keuze echt moeten maken 

komt de focus te liggen op de keuze 

voor een instelling. We moeten vanaf 

16 jaar de focus leggen op de 

loopbaanmogelijkheden. Het helpt 

daarbij dat er meer leraren rondlopen 

die uit de technische sector afkomstig 

zijn en van de school een ecosysteem 

kunnen maken waarin techniek leuk 

is en een belangrijke factor vormt. 

Zoveel mogelijk belemmeringen 

wegnemen om ervaren mensen uit 

de techniek snel een 1ste graads 

bevoegdheid te laten halen op basis 

van erkenning van aanwezig 

competenties.  

a. Studenten in de kolom MBO – HBO 

– WO samenbrengen tijdens de 

praktische onderdelen van hun 

opleiding, en daarbij showcases 

creëren. 

 

Door in aanraking te komen met 

techniekstudenten op een ander 

niveau krijgen ze tijdens de opleiding 

al meer respect krijgen voor elkaars 

vakmanschap en leren daardoor 

beter samen te werken. 

Financiële belemmeringen wegnemen 

om van elkaars faciliteiten gebruik te 

maken door bedrijven daarin te laten 

participeren. 

b. Het creëren van een CoE for 

University Teaching in Engineering.  

II. Leren in de 

techniek 

 

c. Het creëren van verkorte paden 

voor excellente studenten en 

loopbaanswitchers die leiden tot een 

1ste graads bevoegdheid. 

Meer professionals uit het werkveld 

voor de klas, en docenten 

professionaliseren 

Financiële middelen voor het CoE for 

University Teaching in Engineering en 

voorfinanciering voor het ontwikkelen 

van verkorte paden binnen de 

lerarenopleidingen. 

 

 

 

 

 III. Werken in 

de techniek 

 

a. De Technische Universiteiten 

profileren zich als aantrekkelijke 

werkgever in de techniek, niet alleen 

voor de eigen studenten, maar ook 

voor de uitstroom vanuit het MBO en 

HBO richting de technische 

ondersteuningsfuncties. 

 

 

 

 

Bij de Technische Universiteiten is er 

op dit moment geen probleem om 

vacatures in te vullen, maar de 

profilering kan een aantrekkelijke 

dimensie toevoegen aan de 

loopbaanmogelijkheden voor 

(potentiële) werknemers in de 

techniek. 

Mobiliteit tussen bedrijven en 

universiteiten stimuleren en het 

sharen van elkaars faciliteiten, 

waarbij het bedrijfsleven zo nodig 

financiële belemmeringen wegneemt. 
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Aanbod Techniekpact 
 

 

Metaalunie 

 

De Koninklijke Metaalunie heeft via Techniektalent.nu, dus in samenwerking met de partners 

in dit samenwerkingsverband, reeds een aanbod in het kader van het Techniekpact op tafel 

gelegd. In aanvulling hierop biedt de Metaalunie het volgende aan. 

 

1. Het versterken van de BBL-opleidingen in de metaal. 

a. Een verhoging van de bijdrage voor bedrijven voor opleiden on-the-job. De bijdrage 

wordt verhoogd van nu € 2500 met een extra tijdelijke maatregel van € 2000 per leerling 

per jaar, en een diplomatoeslag van € 1000 per leerling.  

b. Een verhoging van de bijdrage voor opleiden.  Dit in een zogenaamd scholingspool-

concept (zie de website O&O fonds OOM.nl), waarbij extra aandacht aan de opleiding 

wordt gegeven via een bedrijfstakschool. Deze bijdrage wordt verhoogd van € 4000 nu 

met een extra tijdelijke maatregel van € 2000 per leerling per jaar naar €6000,-, en een 

diplomatoeslag van € 1000 per leerling. Dit geldt voor de instroom in schooljaar 

2013/2014. 

 

2. Praktijkopleiders.  

Het investeren in de opleiding van praktijkopleiders. Via een praktijkopleidersoffensief zijn in 

het afgelopen jaar reeds 400 extra praktijkopleiders geschoold. Dit wordt gecontinueerd in de 

komende periode en uitgebreid naar een kwalitatieve bijscholing van praktijkopleiders voor 

praktijk-examinering en de beoordeling hiervan. 

 

3. Stageoffensief.  

Stages in het gehele beroepsonderwijs, van VMBO, MBO t/m HBO worden extra 

gestimuleerd door hiervoor een stagevergoeding beschikbaar te stellen per leerling/student, en 

modelstage-opdrachten aan te bieden waarmee de kwaliteit van de stage bevorderd wordt. 

 

4. Stage- en vacaturebank Transferro en extra capaciteit. 

Speciaal voor de metaal stelt de Metaalunie de stage- en vacaturebank transferro.nl 

beschikbaar om de match tussen onderwijs/kandidaten en vacatures/stageplaatsen in het 

bedrijf te verbeteren, zowel kwantitatief als kwalitatief. Voor de begeleiding van al deze 

activiteiten stelt de Metaalunie 6 arbeidsmarktconsulenten beschikbaar. 

 

5. Duurzame inzetbaarheid. 

Ten behoeve van de inzetbaarheid en productiviteit van het zittend personeel ontwikkelt de 

Metaalunie een serie van vijf publicaties voor de bedrijven. Deze boekjes zijn gebaseerd op 

moderne inzichten die o.a. gebaseerd zijn op sociale innovatie. De eerste twee publicaties zijn 

gereed en door bedrijven goed ontvangen. De Metaalunie wil deze publicaties beschikbaar 

stellen als voorbeeld van good-practice voor andere sectoren en voor overige partners in het 

Techniekpact. 
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Philips 

 

Philips wil in 2013 gaan voor de volgende doelen in het kader van het TechniekPact. 

1. Minimaal 100 Jet-Net-activiteiten met scholen vorm geven. 

2. Deelname aan alle door het LCB georganiseerde Jet-Net-activiteiten. 

3. Minimaal 1 deelbare gastles ontwikkelen. 

4. Aansluiten bij de regionale (Brainport) TechniekPact invulling. 

5. Een bijdrage leveren aan Night-of-the-Nerds tijdens de Dutch Technology Week. 

6. Minimaal 17 scholen in Nederland ondersteunen met Jet-Net. 

7. Meewerken aan de te ontwikkelen Jet-Net-Junior aanpak van het Bètaplatform. 

8. In het kader van het Philips Werkgelegenheidsplan 135 werkervaringsplaatsen 

beschikbaar stellen, waarvan ca. 60% in een technische richting (MBO en HBO/WO-

niveau). 

 

VNCI 

 

HCA Chemie 

Onderstaande acties en wat daarvoor nodig is dan wel aangeboden wordt, volgen o.a. uit een 

onderzoek onder werkgevers in de chemie, dat begin maart is opgeleverd. Uit dit onderzoek 

blijkt o.a. de behoefte aan bijscholing van werknemers en de bereidheid van werkgevers daar 

financieel aan bij te dragen. Tevens is de bereidheid docentstages te bieden, alsmede 

gastdocenten te leveren groot, onder voorwaarde dat de bedrijfsvoering er niet onder lijdt.  

Veel van de acties zijn zowel in de HCA Chemie als in het Masterplan Bèta en Technologie al 

benoemd en kunnen dus voor andere (top)sectoren ook van toepassing zijn. 

 

Huidige docenten vmbo/havo/vwo
*1

 

Wat:  

• Bedrijfsstages voor docenten die niet uit de praktijkomgeving komen (m.n. op gl/tl 

niveau). 

• Nascholing voor docenten op vakinhoudelijk en raakgebieden. 

Nodig:  

• Maatregel die ervoor zorgt dat significant (>50%) van de professionalisering in de 

jaartaak en het beschikbare (cao) budget van de docenten daadwerkelijk (bij voorkeur 

meetbaar)  ingezet wordt voor vak-gerelateerde professionalisering. 

• Mankracht/middelen voor ontwikkeling en implementatie van bedrijfsstages. 

• Mankracht/middelen voor organiseren en aanbieden nascholing. 

Aanbod: 

• Stageplaatsen bij bedrijven, met daarbij een goede omschrijving voor het bedrijf m.b.t. de 

verwachte resultaten, de begeleiding van de leraar en het bedrijf tijdens de stage door de 

lerarenopleiding. 

• Experts voor nascholing. 

• Kartrekker. 



3 

 

 

 

2
e
 graads docenten in opleiding

*2
  

Wat:  

• Significante (>3 mnd) bedrijfsstages in de 2
e
-graads lerarenopleidingen voor de vakken 

wis-, natuur-, scheikunde en biologie.  

• Kan indien nodig uitgebreid worden naar 1
e
 graads lerarenopleiding. 

Nodig:  

• Maatregel die ervoor zorgt dat alle lerarenopleidingen dit opnemen i.p.v. vrijblijvendheid. 

• Mankracht/middelen om proces in gang te zetten. 

Aanbod:  

• Stageplaatsen bij bedrijven, met daarbij een goede omschrijving voor het bedrijf m.b.t. de 

verwachte resultaten, de begeleiding van de leraar en het bedrijf tijdens de stage door de 

lerarenopleiding.  

• Kartrekker. 

 

Vmbo tl/gl
*3

 

Wat:  

• Aanpassen nask1 en nask2 naar natuur en scheikunde, aanpassen curriculum van beide 

vakken naar contextrijk, praktijkgericht onderwijs. Dit proces kan verlopen zoals het 

nieuwe scheikunde proces, docenten die in teams aan onderwijsmateriaal werken. 

Aanpassing examenprogramma kan parallel lopen of hierop volgen. Overwogen kan 

worden naar 1 geïntegreerd omvangrijker en inhoudrijker vak te gaan. 

Nodig: 

• Mankracht en middelen om proces in gang te zetten.  

• Begeleiding van bedrijfs –en onderwijsexperts.  

• Commitment SLO/Cevo voor aanpassen examenprogramma. 

Aanbod: 

• Kartrekker. 

• Inzet bedrijfsexperts. 

 

Vmbo kb/bb
*4

  

Wat:  

• Opname procestechniek in keuzedeel vmbo kb/bb. 

Nodig:   

• Gedefinieerde eindtermen voor keuzedeel. 

Aanbod:  

• Reeds ontwikkeld materiaal voor leerjaren 1 t/m 3 en indien nodig ontwikkeling van 

meer/ander en leerjaar 4 materiaal. 

 

Mbo en hbo
*5

 

Wat:  

• Ontwikkelen, op basis van door de arbeidsmarkt geïnventariseerde behoefte,  van 

modulair lesmateriaal voor disciplines die binnen meerdere opleidingen relevant zijn. 
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Hierbij kan gedacht worden aan kunststofeducatie (eerste verkenning is gedaan), bio 

based materials and processing, energiemonitoring, etc.  

• Indien behoefte wel aanwezig maar onvoldoende groot voor meerdere locaties, 

ontwikkelen van distance learning onderwijs/modules. 

Nodig:  

• Inventarisatie behoefte. 

• Bijdrage en commitment van meerdere opleidingen (uit meerdere (top)sectoren) en 

bedrijven/branches bij ontwikkeling en uitrol van modules. 

• Mankracht en middelen om proces in gang te zetten. 

 

Leven lang leren 

Wat: 

• Indien mbo en hbo (en mogelijk ook wo) onderwijs (deels) modulair opgezet worden, 

kunnen modules  ook voor bijscholing ingezet worden in de arbeidsmarkt! Deels overlap 

met bovenstaand punt. 

Nodig: 

• Betrokkenheid brancheverenigingen/bedrijfsleven en onderwijs bij inventarisatie 

behoeften, huidig aanbod, en mogelijkheden tot omzetting tot modulair onderwijs om 

beide doelen te dienen.  

• Erkenning/certificering door brancheverengingen en ’het onderwijs’ van modules die ook 

in de arbeidsmarkt gebruikt kunnen worden. 

• Mankracht, middelen en tijd om pilots te draaien, voorwaarden voor erkenning op te 

stellen etc. 

Aanbod:  

• Betrokkenheid bij inventarisatie behoeften. 

• Communicatie over aanbod, certificering etc. 

 

Hbo
*5

 

Wat: 

• Kennisinfrastructuurplan waarin het onderwijs- en onderzoekaanbod van de hogescholen 

onderling en met het werkveld is afgestemd. Onderdeel hiervan kan zijn een minoren-

carroussel, docentenpool, maar ook het afstoten/verplaatsen van specialisatierichtingen en 

het aanbieden van de mogelijkheid voor studenten tijdens de studie van 

onderwijsinstelling te veranderen. Verstevigen van het (toegepaste)onderzoek binnen de 

hbo-instellingen. 

Nodig: 

• Aanpassing in bekostigingssystematiek, zodat studenten, indien nodig, afstuderen aan een 

andere instelling dan die van de 1
e
 inschrijving. 

• Een 2
e
 geldstroom voor toegepast onderzoek aan de hbo-instellingen. 

• Mankracht/middelen voor coördinatie van het proces. 

Aanbod:  

• Gesprekspartner voor arbeidsmarktbehoeften en makelaar tussen bedrijf en hbo voor 

onderzoek. 

Wie:  

• Ministerie van OCW, NWO, hbo instellingen, bedrijven. 
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Wo (gebeurt al) 

Wat: 

• Excellentietrajecten voor excellente studenten, beloond met een beurs. 

Nodig: 

• Goede selectieprocedure. 

• Inhoudelijke verdiepings/verbredingsprogramma’s (honourclasses). 

• Bijdragen vanuit bedrijven voor beurzen. 

Aanbod: 

• Beurzen beschikbaar gesteld door bedrijven. 

• Ontwikkelen van onderwijsprogramma. 

• Ontwikkelen van selectieprocedure. 

 

N.B.:  
*1 Chemie heeft enige ervaring met bedrijfsstages  en inmiddels ook meer inzicht in de knelpunten die 

zich hierbij voor doen.  

*2 Chemie heeft een pilot gedraaid bij 2 lerarenopleidingen, echter binnen de huidige beperkingen van 

het curriculum. Lerarenopleiders willen wel meer/langere stages maar worden beperkt door CvB. 

*3 Chemie heeft ervaring met curriculumvernieuwing en wil deze ervaringen inzetten voor 

curriculumvernieuwing van in eerste instantie nask2 en vervolgens nask1, maar kan ook bijdragen 

aan vernieuwing in de andere de exacte vakken in vmbo gl/tl. 

*4 Arbeidsmarktbehoefte voor hbo is globaal in kaart gebracht. Voor kunststofeducatie wordt met 15 

mbo instellingen gewerkt aan modulair onderwijs voor meerdere opleidingen (bv voor 

proces/werktuigbouw/vliegtuigbouw etc.). 

*5 Zie HBO Kennisinfrastrctuurplan hbo Chemie. 

 

Bovag 

 

1. Kiezen voor techniek. 

Techniek talent is voor verschillende technische branches het vehikel om met name de keuze 

voor techniek te stimuleren. Techniek talent biedt een aantal heel belangrijke en succesvolle 

instrumenten: 

-           Techniek Coaches 

-           Technet kringen 

-           Ambassadeurs van de techniek 

-           Beeldbank 

Andere initiatieven die hierop lijken zouden hieraan gekoppeld dienen te worden. Als je 

vraagt wat we nodig hebben, is het antwoord dat vooral andere partijen bereid zijn om ons 

hierin te ondersteunen in de samenwerking. 

 

2. Leren in de techniek. 

Bovag is bezig om samen met de onderwijsinstellingen een visie op de toekomst te 

ontwikkelen, waarin een verregaande samenwerking centraal staat. Wat we daar vooral voor 

nodig hebben is flexibele wet- en regelgeving waar het gaat om de besteding van middelen en 

de voorwaarden die de Inspectie stelt aan het onderwijs. We willen graag samen met de 

scholen investeren in het onderwijs, maar dan moeten we niet belemmerd worden door de 

regels. 
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3. Het aanbod van Opleidings- en ontwikkelingsfonds OOMT (motorvoertuigen en 

tweewielerbranche) . 

In aanmerking nemende dat: 

- de bedrijfstak structureel en conjunctureel in zwaar weer zit; 

- de bedrijfstak in grote mate bestaat uit MKB-bedrijven; 

- waar 10% van het personeelsbestand in de bedrijfstak bestaat uit leerlingen die via de 

beroepsbegeleidende leerweg (BBL) een opleiding volgen. 

 

4. Kiezen voor techniek. 

OOMT participeert in het samenwerkingsverband Techniektalent.nu. Techniektalent.nu heeft, 

namens alle samenwerkingspartners, reeds een aanbod op tafel gelegd. 

 

FHI 

 

FHI voert een branchecampagne voor het werven van leerbedrijven in de technologiebranches 

via het organiseren van workshops voor lid-bedrijven “hoe word ik erkend leerbedrijf” in 

samenwerking met MBO scholen en Kenniscentra (streefgetal 10 nieuwe hoogtechnologische 

leerbedrijven per jaar mits drie kenniscentra en vijf ROC’s gaan meewerken). 

 

Leerwerkplaatsen voor HBO –studenten techniek/technologie, met name voor tweede-kans 

studenten die vanwege studiekosten werken en studeren willen combineren (streefgetal 50 

studenten /jaar mits tenminste vijf Hogescholen deelnemen). 

 

Toegang voor docenten, studenten, lectoren MBO, HBO, WO tot clusterbijeenkomsten, 

beurzen en congressen van de FHI-branches (tien tot twintig bijeenkomsten per jaar). 

 

Publicatie van succesverhalen betreffende samenwerking onderwijsbedrijfsleven in 

branchemagazine Signalement, 5 x per jaar. 

 

Samenwerking met (semi-)commerciële opleidingsinstituten bij het opstellen van curricula, 

bijeenbrengen van apparatuur, beschikbaar stellen van practica bij bedrijven, leveren van 

docenten, meetekenen van diploma’s (vijf opleidingsinstituten). 

 

Het gezamenlijk met onderwijsinstellingen MBO en HBO uitvoeren van eendags-workshops 

voor ‘dummies’, zoals laboratoriumtechnologie voor dummies, nanotechnologie voor 

dummies en dergelijke (ten minste vier workshops per jaar). 

 

Opzetten van samenwerking met lid-bedrijven voor onderwijsinstellingen die niet-

Nederlanders op MBO en HBO niveau via korte curricula gereed willen krijgen voor 

functioneren op het niveau van hun technische/technologische kennis en ervaring (streefgetal 

van vier opleidingsinstituten, die dat samen met lid-bedrijven in hun regio gaan doen). 

 

Samenwerking met TI-COAST bij het Analytical Science Toptalent programme voor HBO-

studenten via beurzen/stages bij lidbedrijven (zie www.ti-coast.com). 
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Nederland ICT 

 

ICT verbetert de manier waarop we met zorg, onderwijs, mobiliteit, transport, veiligheid en 

alle andere economische sectoren in Nederland omgaan. Om dit mogelijk te maken hebben in 

de toekomst onder andere slimme programmeurs en ontwikkelaars nodig. Deze ICT-ers zijn 

hard nodig in alle (top-)sectoren om kennis en innovatie te versnellen. 

Nederland ICT gaat er vanuit dat – net zoals bij de economische topsectoren – ICT een 

integraal onderdeel is van de beleidsagenda voor techniek. Overname van de aanbevelingen 

uit het KNWAW rapport: Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs. Vaardigheden en 

attitudes voor de 21ste eeuw’ is daarbij van groot belang. 

De ICT-sector wil daarbij vooral focussen op een praktische bijdrage die de structuur van de 

bedrijfstak zowel op korte-, midden- en langere termijn versterkt. Het is van belang dat 

jongeren op het primaire én voortgezet onderwijs al kennismaken met technologie in de 

breedste zin van het woord. Nederland ICT steunt daarom het initiatief om in te zetten op de 

promotie van bèta en het verbeteren dit imago. Ook pleit Nederland ICT voor de inzet van 

docenten uit de praktijk en aanpassing van wet- en regelgeving die flexibele uitwisseling van 

personeel/docenten tussen onderwijs en bedrijfsleven hindert. 

Nederland ICT biedt met inbegrip van het bovenstaande zelf het volgende aan om deze 

versterking op het PO & VO te bereiken. 

 

Primair Onderwijs. 

Nederland ICT legt in 2013 de basis voor samenwerkingsverbanden tussen bedrijven en 

basisscholen. Leden van Nederland ICT zal gevraagd worden scholen te adopteren en in 

overleg met de schoolleiding activiteiten rondom het thema techniek en ICT te organiseren. 

Doel is om kinderen al vroeg met technologie in aanraking te laten komen. Niet alleen als 

gebruiker, maar ook met de wereld die achter de technologie schuilgaat. Jaarlijks 

inventariseert Nederland ICT de vorderingen van het project. De doelstelling voor het startjaar 

is 20 samenwerkingsverbanden te realiseren. 

 

Voortgezet Onderwijs. 

Er is behoefte aan een overzichtelijk beeld van de (regionale en nationale) marktvraag naar 

ICT-opgeleiden in combinatie met een totaaloverzicht van initiatieven en opleidingen. Dit is 

nodig om hiaten zichtbaar te maken, zodat we ervoor kunnen zorgen dat vraag en aanbod op 

korte-, midden- en langere termijn zo goed mogelijk op elkaar aan worden gesloten.  

Zelf wil Nederland ICT op regionaal niveau de toekomstige vraag naar ICT’ers zo goed 

mogelijk in kaart brengen en die kennis in het kader van de beroepskeuze van leerlingen delen 

met decanen, leerlingen en ouders. Nederland ICT wil de regionale arbeidsmarktkansen in 

kaart brengen en de daarbij benodigde ICT-opleiding in beeld brengen.  

De doelstelling is om binnen een jaar een globaal overzicht van de regionale ICT 

arbeidsmarkten te kunnen presenteren. Vertegenwoordigers van lidbedrijven van Nederland 

ICT spelen hier een actieve rol in. 

 

Bouwend Nederland 

 

Speerpunt 1/2. 

Leren in de techniek: binnen dit speerpunt zouden wij als sector onze opleidingsstructuur van 

opleidingsbedrijven willen inbrengen. De opleidingsbedrijven nemen de 
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beroepspraktijkvorming van de leerlingen in de bbl voor hun rekening. Zij leiden leerlingen 

op, begeleiden leerlingen in leerbedrijven.  

In deze, voor de bouwsector zware tijd, is het moeilijk leerlingen te interesseren voor de bouw 

en nog moeilijker om bedrijven te vinden die in deze tijd ruimte hebben om leerlingen op te 

leiden. Toch hebben we naar verwachting over een aantal jaar weer meer mensen nodig. 

Bouwend Nederland heeft een onderzoek uitgevoerd naar alternatieve opleidingsmodellen. 

Graag zouden wij 5 pilots willen uitvoeren in onze regio’s (BNL kent 5 regio’s dus in iedere 

regio 1 pilot), waarbij wij willen uitgaan van zogenaamde werkstages. Hiermee willen wij per 

pilot ten minste 50 leerlingen opleiden. 

 

Eveneens Speerpunt 1. 

Kiezen voor techniek: binnen dit speerpunt kunnen wij als sector Techniekpromotie 

aanbieden. Wij hebben binnen BNL de stichting OCIB (overleg civiel ingenieurs 

bedrijfsleven/overheid), waarin onze grote bedrijven, samen met de ingenieursbureaus en 

Rijkswaterstaat, de technische universiteiten Delft en Twente adviseren op het gebied van 

civiele techniek. Samen met de universiteiten wil OCIB het beroep van civiel ingenieur 

bekender maken op het voortgezet onderwijs (via gastdocentschap, stages, een eigen website, 

Jet Net). Doel is meer bekendheid voor civiele techniek, meer diversiteit en meer instroom. 

OCIB zou graag in het kader van het Techniekpact de civiele techniek beter onder de 

aandacht van scholieren willen brengen. 

 

Tenslotte: Bouwend Nederland heeft een onderzoek laten uitvoeren naar het functioneren van 

de beroepenveldcommissies in mbo en hbo. Dit onderzoek is bijna afgerond en sluit af met 

een aantal aanbevelingen om de samenwerking in deze commissies tussen onderwijs en de 

uitvoerende bouwers te optimaliseren. Dit wil Bouwend Nederland in het kader van kiezen 

voor techniek implementeren, bij voorkeur in iedere regio van BNL op een mbo en hbo 

instelling 

 

Shell 

 

Bijdragen aan het Techniekpact: 

HO 

- (Onderschrijving van) structurele samenwerking met het HBO Techniek (zoals stages, 

docentstages, leveren van bedrijfsdocenten). 

- Uitwisseling van docenten en bundeling van promotie-initiatieven. 

- Principebereidheid tot verstrekken van beurzen voor top-10 van getalenteerde TU-

studenten. 

- Samenwerking met andere bedrijven. 

 

VO 

- Voortzetting van techniekpromotie via Jet-Net (momenteel samenwerking door Shell 

Nederland met 30 havo/vwo-scholen). 

- Inzet voor strategische groei van Jet-Net: bereiken van landelijke dekking en 

regionalisering, waarbij meer scholen worden bediend (nu totaal 170) en meer 

bedrijven worden aangesloten (nu 85). 

- Structurele aandacht voor het VMBO: intensivering samenwerking met 

Techniektalent.nu (waaronder TechNet) gebruik makend van de Jet-Net-ervaringen. 

- Voortzetting bijdrage aan het programma Eerst de Klas (EDK) met als hoofddoel het 

opleiden tot excellente eerste graads docenten (middelbaar onderwijs), waarbij Shell 

participeert in de context van Jet-Net. 
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- Voortzetting participatie in het EU-project “inGenious”, dat techniekpromotie 

nastreeft (voor het PO en VO) in Europa. 

 

PO 

- Structurele aandacht voor techniekpromotie in primair onderwijs (lokaal/regionaal) 

volgens Jet-Net-benadering. 

- Samenwerking met PABO in het kader van promotie van techniek. 

 

Wat is hiervoor nodig 

VO 

- Actuele interesse bij het VO in verder professionalisering van docenten (door bijv. 

docentendagen, docentstages, bijscholing). 

 

Werknemersorganisaties/Overheid 

- Actieve campagne om bedrijfsleven meer te betrekken bij techniekpromotie in de 

gehele onderwijsketen. 

 

HBO en MBO Techniek 

- Vermindering van het aantal opleidingskeuzes (bredere basisgerichtheid). Financiering 

zodanig inzetten dat dit wordt gestimuleerd: opleidingen die aansluiten op de 

maatschappelijke behoeften (zoals de behoefte van bedrijven aan adequaat opgeleide 

medewerkers) ontvangen meer geld. 

 

ABU 

 

De bijdrage van de uitzendbranche ligt op het terrein van 'leren' en 'werken'.  

In dat kader loopt momenteel een project in de techniek dat een goed voorbeeld is van 

intersectorale samenwerking, ondersteund en mogelijk gemaakt door drie O&O-fondsen 

(techniek en uitzendbranche). Het gaat hierin nu om 425 leer/werk trajecten. 

Concreet is de ABU bereid op te schalen naar 1000 leer/werk trajecten. 

Het O en O fonds STOOF zal de projectcoördinatie op zich nemen en is bereid mede te 

investeren in de begeleiding van de leerlingen. ABU hanteert daar een mentorovereenkomst 

voor die een belangrijke bijdrage levert aan het eindresultaat van de leer/werk trajecten. 

 

Stichting Jong Ondernemen 
 

Jong Ondernemen is sterk verankerd in zowel het ondernemerschapsonderwijs als het 

bedrijfsleven. Een ideale positie om de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven 

vorm te geven met als focus techniek. Ondernemende studenten met een techniekprofiel die 

deel hebben genomen aan Jong Ondernemen hebben dan een goede kans op een plek in de 

arbeidsmarkt, als ondernemer of als ondernemende vakman. 

 

Huidige techniekprogramma’s Jong Ondernemen. 

Momenteel kunnen leerlingen en studenten  via Jong Ondernemen deelnemen aan: 

1 Sci Tech Challenge; 

2 Science Enterprise Initiative; 

3 Pilot Techniekcompany bij Oranje Nassau College Zoetermeer i.s.m. Jet-Net; 

4 Intel Business Challenge. 

 

Groeidoelstelling  Jong Ondernemen. 
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2013-2014 heeft Jong Ondernemen uitgeroepen tot techniekjaar, dat betekent dat onze focus 

ligt op: 

1 vergroten aantal deelnemers aan huidige techniekprogramma’s; 

2 ontwikkeling van een techniekcompany als gespecialiseerde variant op het studentenbedrijf; 

3 technisch bedrijfsleven verbinden aan opleidingen en studenten via techniekprogramma’s en 

bijbehorende (netwerk)evenementen. 

 

Bijdrage Jong Ondernemen aan het Techniekpact. 

Voor een constructieve bijdrage aan het Techniekpact ziet Jong Ondernemen een aantal 

kansen om meer jongeren via ondernemerschap en techniek aan de verbetering van de positie 

van Nederland te verbinden. De kansen beschreven in programma’s treft u hieronder aan. 

 

Overzicht programma’s Jong Ondernemen 

programma doelgroep doelstelling 

2013-2014 

kosten (€) 

1 Bizworld techniek PO ontwikkelen +  

250 leerlingen 

15.000 

2 Sci Tech Challenge VO 250 leerlingen 8.000 

3 Science Enterprise 

Initiative 

VO 90 leerlingen 8.000 

4 Studentenbedrijf BO 600 studenten 36.000 

5 Techniekcompany 

junior 

VO ontwikkelen 20.000 

6 Techniekcompany BO en WO ontwikkelen 20.000 

7 Intel Business Challenge WO 20 10.000 

8 Jong Ondernemen 

Taskforce Techniek (JOT) 

PO-WO bewaken van de 

doorlopende leerlijn 

12.000 

9 Techniekchallenge PO-WO ontwikkelen van 

(netwerk)event 

25.000 

totaal   154.000 

PO: primair onderwijs 

VO: voortgezet onderwijs 

BO: beroepsonderwijs 

WO: wetenschappelijk onderwijs 

 

Randvoorwaarden. 

Om de programma’s succesvol te implementeren is een aantal randvoorwaarden van groot 

belang. 
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1 Commitment van het bedrijfsleven in de vorm van sponsoring van programma’s en 

beschikbaar stellen van (vrijwillige) begeleiders uit de technieksector. 

2 Opleidingen moeten bereid zijn om techniek en ondernemen onderdeel te laten uitmaken 

van het curriculum. 

3 Commitment van de overheid in de vorm van een regiefunctie om zorg te dragen voor 

efficiënte inzet van algemene middelen en borging van kwaliteit. 

Toelichting 

1 Bizworld Techniek: specialisatie op het huidige programma Bizworld voor basisonderwijs. 

2 Sci Tech Challenge: programma  i.s.m. Junior Achievement Young Enterprise Europe en Exxon. 

3 Science Enterprise Initiative: programma i.s.m. Junior Achievement Young Enterprise Europe en 

Aramco. 

4 Studentenbedrijf: uitbreiden van het aantal deelnemende techniekinstellingen bij Jong Ondernemen 

van 7 naar ca. 20. 

5 en 6 Techniekcompany (junior): ontwikkelen van een gespecialiseerd studentenbedrijf techniek met 

technische content, begeleiders uit de technieksector en technisch georiënteerde (netwerk) 

evenementen. 

7 Intel Business Challenge: programma i.s.m. Junior Achievement Young Enterprise en Intel. 

8 Jong Ondernemen Tasforce Techniek (JOT): aansluiting behouden en uitbreiden met alle relevante 

partners verbonden aan het Techniekpact om: 

- verbinding te houden met onderwijs-bedrijfsleven-overheid; 

-kennis en ervaring te gebruiken voor de ontwikkeling van de doorlopende leerlijn. 

9 Techniek challenge: (netwerk) event om de doorlopende leerlijn techniek en bedrijfsleven bij elkaar 

te brengen. 

 

Over Stichting Ondernemen 

Jong Ondernemen is dé springplank naar ondernemerschap. De stichting biedt jongeren de 

kans om te ondernemen, van basisonderwijs tot universiteit in unieke programma's. 

Ondernemers begeleiden hen hierbij en investering zo in de toekomst van onze economie! 

Jaarlijks zetten meer dan 25.000 leerlingen en studenten een bedrijfje op via de programma’s 

van Jong Ondernemen. Jong Ondernemen is opgericht in 1990 op initiatief van ABN AMRO, 

VNO-NCW en MKB-Nederland in samenwerking met het Ministerie van Economische 

Landbouw en Innovatie, de Kamer van Koophandel en de NBA. 

FME-CWM 

 

Inzet FME in het techniekpact. 

• FME-inzet om een gunstig economisch en maatschappelijk klimaat rond versterking van 

de industriële basis in Nederland te bevorderen en uit te dragen 

• Inbreng van sectorale arbeidsmarkt informatie zowel landelijk als regionaal 

• Het bevorderen van het aanbieden van opleidingsplekken (bbl) en stageplaatsen door haar 

leden 

• Het verhogen van de kwaliteit van praktijkleermeesters zodat zij ook inzetbaar zijn in het 

beroepsonderwijs 

• Aansturen op het stroomlijnen en intensiveren TechniekTalent.nu projecten  
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En indien daartoe de juiste voorwaarden zijn gecreëerd (zie hieronder). 

• Inzet praktijkdocenten in het beroepsonderwijs 

• Toegang beroepsonderwijs tot onze opleidingsinfrastructuur zoals bedrijfsscholen 

• Het samen met bonden stroomlijnen en intensiveren A+O projecten en –middelen 

 

Wat verwacht FME van de andere partijen. 

 

Ten aanzien de overheid. 

Het creëren van de voorwaarden om het vergroten van instroom in technische opleidingen te 

realiseren, zoals: 

• Het wegnemen van belemmeringen, waaronder de bevoegdheidseisen, die de personele 

uitwisseling tussen school en bedrijf frustreren 

• Het nemen van maatregelen die het arbeidsmarktrelevant opleiden stimuleren 

• Stroomlijnen van het opleidingsaanbod door profilering van onderwijsinstellingen 

• Een adequate en stimulerende bekostiging en van het techniekonderwijs 

• Maatregelen die studie en beroepsvoorlichting aan jonge mensen aanzienlijk verbetert 

 

Ten aanzien van het beroepsonderwijs. 

• Bereidheid tot een echte dialoog met het (regionaal) bedrijfsleven over 

onderwijsprogrammering en onderwijs personeel 

• Het ontwikkelen van een duidelijk profiel op de leven lang leren agenda door middel van 

een op de behoefte van het regionale bedrijfsleven afgestemd scholingsaanbod dat naast 

inhoud ook in vorm aansluit bij de wensen van de bedrijven 

• Naast een naar inhoud en vorm passend scholingsaanbod moet de openstelling van 

onderwijsinstellingen meer bedrijfsmatig en aansluiten bij de behoefte van regionale 

bedrijven 

   

Tata Steel 

 

Tata Steel zal in het kader van het Techniekpact de activiteiten op gebied van arbeidsmarkt en 

onderwijs verder uitbreiden.  

 

Het staalbedrijf in IJmuiden werkt sinds 2002 samen met VMBO-scholen in de regio en is 

sinds 2003 lid van Jet-Net. In 2009 heeft het staalbedrijf stichting Techno Challenge opgericht 

om samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid techniekprogramma’s en 

doorgaande leerlijnen te ontwikkelen en te verzorgen in de hele onderwijsketen, van PO tot en 

met WO.  

 

Tata Steel is intensief betrokken bij het realiseren van de Engineering en Materials Campus in 

Metropoolregio Amsterdam. Met de campus willen de samenwerkende partijen een 

structurele infrastructuur bouwen ten behoeve van versterking van het techniekonderwijs, 

verhoging van de innovatiekracht en vitalisering van de arbeidsmarkt. Tata Steel is voorzitter 

van de stuurgroep, levert de programmamanager en is intensief betrokken bij het managen en 

uitvoeren van deelprojecten. 

 

Kiezen voor Techniek. 
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Primair Onderwijs = samenwerken met 60 basisscholen in de regio. 

• Tata Steel heeft sinds kort een Techniek & Wetenschapslokaal ingericht voor 

scholieren uit het PO. Zij krijgen hier verbreding en verdieping in bèta en techniek. In 

combinatie met het naastgelegen lokaal waarin de Ontdekplek is gevestigd, heeft het Training 

Centre van Tata Steel nu een goede basis van waaruit structureel wordt samengewerkt met het 

PO in de regio.  

• Het Techniek & Wetenschapslokaal en de Ontdekplek krijgen als eerste in de regio het 

predicaat Jet-Net Junior uitgereikt. Tata Steel en Platform Bètatechniek financieren twee 

dagen per week les in deze lokalen. 

• Tata Steel is sponsor en medeorganisator van Promotie Evenement Techniek. Een 

regionaal evenement waar scholieren kennismaken met bedrijven en mensen die werken in de 

techniek. Het evenement wordt jaarlijks georganiseerd. 

• Stichting Techno Challenge organiseert al vijf jaar de RC Cup. Hieraan doen 20 teams 

van verschillende basisscholen mee. De RC Cup zal worden voortgezet, en in samenwerking 

met gemeenten en bedrijven in de regio zal het evenement ruimte moeten gaan bieden aan nog 

meer scholen. 

 

Havo/VWO = samenwerken met 9 scholen in de regio. 

• Tata Steel blijft lid van Jet-Net en gaat door met het organiseren van de bijbehorende 

activiteiten, zoals Meet the Boss, Girlsday, de regionale Career Day, workshops en het 

ontwikkelen van deelbare lessen.  

• Via stichting Techno Challenge zal Tata Steel de Jet-Net Enterprise Cup blijven 

organiseren, als onderdeel van de Tata Steel RC Cup. Het aantal deelnemende teams op 

Havo/VWO-scholen wordt uitgebreid van 7 in 2013 naar 10 in 2014. Doel is alle Jet-Net 

scholen in onze regio te laten deelnemen in 2016, mede door samenwerking met de 

gemeenten waarin de scholen zijn gevestigd.  

 

VMBO = samenwerken met 25 scholen in de regio. 

• Tata Steel ontvangt jaarlijks 25 VMBO-scholen uit de regio. Middels het programma 

Check de Techniek (workshops op het Training Centre van Tata Steel) en een bedrijfsbezoek 

worden de scholieren geïnformeerd over werken in de techniek en gestimuleerd techniek te 

kiezen. 

• Stichting Techno Challenge organiseert jaarlijks in juni de Sunrider Rally. Dit is een 

puzzelrit met opdrachten door de duinen met aerodynamische ligfietsen. De ligfietsen worden 

door de scholen zelf gebouwd en onderhouden. Jaarlijks zijn er nieuwe opdrachten 

(technische verbeteringen) die de scholen moeten uitvoeren als voorwaarde om weer aan de 

Rally mee te doen. Dankzij samenwerking met bedrijven en overheden doen er 11 teams mee 

aan de Sunrider Rally in 2013. Dit aantal stijgt naar 16 in 2014 dankzij sponsoring door lokale 

overheden en Provincie. Het streven is om in 2016 met 26 ligfietsen van start te gaan. 

• Stichting techno Challenge organiseert de First Elektro League. Dit is een competitie 

tussen scholenteams met elektrisch aangedreven superkarts. Hieraan doen twee VMBO-

scholen mee. Zij nemen het in de competitie op tegen 7 MBO teams (zie MBO).  

 

MBO = samenwerken met 2 scholen in de regio en 7 landelijk. 

• Stichting Techno Challenge wil het aantal ROC’s in de regio dat meedoet aan de First 

Electro League uitbreiden van 2 in 2013 naar 5 in 2016. Om dit te realiseren moet het netwerk 

van bedrijven en overheden worden uitgebreid rond de vestiging van de ROC’s. 

 

HBO / WO = circa 150 studenten. 
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• Tata Steel organiseert inhoudelijke workshops en presentaties op hogescholen, op 

universiteiten en in-house. De Tata Steel Experience die dit jaar voor het eerst werd 

georganiseerd als opvolger van het 24 uurs evenement Tata Steel by Night, zal ook volgend 

jaar worden georganiseerd.  

• Het bedrijf blijft het hele jaar door bedrijfsbezoeken organiseren voor specifieke 

studieverenigingen. 

 

Leren in de Techniek. 

 

• Tata Steel biedt jaarlijks circa 200 studenten MBO, HBO en WO de mogelijkheid topt 

stagelopen en afstuderen.  

• Tata Steel werkt samen met ROC’s in de regio aan het opzetten van een Top Class 

Maintenance, een programma voor excellente MBO-studenten die uitblinken in 

onderhoudstechnieken. Doel van het programma is kennisverdieping zodat de studenten na 

afstuderen direct aan de slag kunnen of beter kunnen doorstromen naar het HBO.  

• Tata Steel biedt techniekdocenten van MBO scholen in de regio aan stage te lopen bij 

het staalbedrijf. Concrete afspraken zijn in de maak. De stages zijn geen meeloopstages, maar 

veel meer kennisdagen voor docenten waarin professionals uit het bedrijfsleven de docenten 

bijspijkeren op een bepaald thema. Dit gebeurt op basis van inventarisatie van 

docentenwensen. Veel kennisdagen worden gekoppeld aan onderwerpen uit de programma’s 

met de scholen, zoals RC CUP, Sunrider Rally en First Elektro League. 

• Tata Steel richt zich ook op onderwijsassistenten (MBO) en leerkrachten (HBO) in 

opleiding. Er worden stages voor de nieuwe generatie leerkrachten ontwikkeld, die gekoppeld 

worden aan de bestaande programma’s, evenementen en het Techniek & Wetenschapslokaal / 

Ontdekplek. 

 

Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 

 

Kiezen voor techniek. 

Techniek en groen is een koppeling die door het brede publiek niet direct gelegd wordt, toch 

is op deze uitermate interessante cross over veel mogelijk. Door jongeren en zij instromers te 

laten zien dat er op de snijvlakken veel interessante functies zijn, wil de Topsector TU 

studenten met een brede focus aanspreken om te kiezen voor techniek/technologie in 

combinatie met groen. De Topsector TU is dan ook van mening dat ‘Techniekpact’ breder 

getrokken moet worden dan alleen de harde techniek. Deze afweging is ruim een jaar geleden 

ook gemaakt in het kader van het MBT. Immers het is niet het Masterplan Bèta &Techniek, 

maar Bèta &Technologie. 

 

Leren in de techniek . 

De continuïteit van de Topsector T&U hangt sterk samen met voldoende menselijk kapitaal 

op alle niveaus in het gehele werkveld. De sector krijgt echter steeds minder gekwalificeerde 

medewerkers beschikbaar, dit geldt ook voor de technische aspecten binnen de Tuinbouw en 

Uitgangsmaterialen. Tevens hebben ondernemers (bedrijven) moeite met het vinden van de 

juiste vervolgopleidingen die aansluiten bij de (technische)praktijk voor hun medewerkers. 

 

Het opleiden van jongeren met de meest actuele kennis en expertise is van groot belang. Dit 

kan niet zonder het betrekken van de kennis uit het bedrijfsleven in het onderwijs. Een goede 

mix tussen bevoegd docenten en vakkrachten uit het bedrijfsleven draagt hier aan bij. Het 

bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in de Topsector T&U (en ook daarbuiten) 

ondervonden de nodige problemen om e.e.a. structureel te realiseren. Daarom is in 2012 
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ingezet op het wegnemen van de belemmeringen, op het leggen van de verantwoordelijkheid 

bij het onderwijsteam (met hierin de vakkrachten),  het verminderen van de administratieve 

lasten en een zelfde interpretatie van de regels door de inspecteurs in het onderwijs. 

 

Vakkrachten voor de klas. 

Afgelopen februari is de ‘wet doelmatige leerwegen en het moderniseren van de bekostiging 

in het MBO’ aangenomen in de Tweede Kamer. Deze wet biedt de kapstok voor het oplossen 

van de ‘bevoegdhedenproblematiek’ door: 

• De verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed onderwijs bij het onderwijsteam neer te 

leggen (vakkrachten zijn hier onderdeel van); 

• De urennorm in functie van de kwaliteit en niet anders om zoals nu het geval is; 

• Kwaliteit meten op basis van gehaalde resultaten én tevredenheid van studenten en het 

werkveld; 

• Afname van de administratieve lasten. 

 

Er moeten nog twee belangrijke stappen worden gezet. 

1) Aannemen van de wet in de Eerste Kamer 

2) Eenduidige werkwijze t.b.v. de  inspectie hoe om te gaan met de nieuwe regels.  

 

Leven Lang Leren. 

Om de internationaal en vooraanstaande positie van de Topsector T&U te behouden, is het 

van groot belang om medewerkers en ondernemers goed te blijven scholen. Door 

ontwikkelingen in de sector zoals schaalvergroting en innovaties worden andere eisen gesteld 

aan de ondernemers en ontstaat er behoefte aan medewerkers met vakdeskundigheid op 

uiteenlopende terreinen zoals productie, techniek, kwaliteitszorg, personeelszaken en 

management. Om aan deze eisen te voldoen willen ondernemers invulling geven aan hun 

eigen ontwikkeling en aan de ontwikkeling en opleiding van hun medewerkers. Hiervoor is, 

door het bedrijfsleven, het Agro Opleidingshuis opgezet welke in 2013 verder uitgebouwd 

gaat worden. 

 

In het Agro Opleidingshuis werken sinds 2011 diverse branches, de vakorganisaties en de 

groene opleiders samen. Deze samenwerking kent een aantal voordelen. Ervaringen uit de ene 

branche kunnen toegepast worden in een andere branche. Iedere deelnemende branche 

implementeert vervolgens de binnen het Agro Opleidingshuis ontwikkelde instrumenten en 

methoden op een bij de bedrijven in de branche passende wijze. Er kunnen synergievoordelen 

behaald worden wanneer de vakgerichte cursusmaterialen en methoden ook toegepast worden 

in het initiële onderwijs. Daarom wordt er samengewerkt met de Centra voor Innovatief 

Vakmanschap en de Centers of expertise. Door met deze Centra gezamenlijk materialen en 

methoden te ontwikkelen worden de producten van deze centra ook ontsloten voor de inzet in 

cursusonderwijs voor werkenden. 

 

Kwalificatiedossiers. 

De nieuwe structuur in het MBO biedt bij uitstek de mogelijkheid om op de snijvlakken van 

opleidingen samenwerking te zoeken, het is dan ook van het grootste belang dat deze zo 

spoedig mogelijk in werking treed (start schooljaar 2014), een tweede maal uitstelen is niet in 

het belang van de aansluiting bedrijfsleven en onderwijs.  

 

Centrum voor Innovatief Vakmanschap. 
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Het CIV T&U stelt tien inhoudelijke thema’s centraal waarop ontwikkeling van onderwijs en 

samenwerking met het bedrijfsleven wordt gebaseerd. In veel van deze thema’s zitten 

technologische/technische aspecten. 

• Veredeling 

• Het Nieuwe Telen 

• Telen op afstand 

• Internationale handel / Plantgezondheid 

• Internationale logistiek 

• Marketing & Retailmanagement 

• Kastechniek / mechatronica / robotica 

• Biobased Economy / duurzaamheid 

• Gezondheid / voedselveiligheid / plantenstoffen 

• Stadslandbouw / local for locals 

 

Binnen het CIV T&U worden Expert Ontwikkel Teams samengesteld om de inhoudelijke 

thema’s uit te werken tot innovatieve en inspirerende onderwijscontent. Hiermee is begin 

2013 een start gemaakt en wordt in de rest van het jaar verder uitgerold. De Expert Ontwikkel 

Teams zijn tijdelijk van aard en bestaan uit experts uit het bedrijfsleven en het onderwijs. De 

uitwerking van de thema’s gebeurt volgens een gestructureerde aanpak. Uiteindelijk zal de 

onderwijscontent beschikbaar zijn voor het reguliere onderwijs (dagscholen) en voor cursus-

onderwijs zoals bedrijfsopleidingen.   

Het leveren van experts t.b.v. de content ontwikkeling spreekt het bedrijfsleven zeer aan, het 

financiële bedrijfsleven commitment is dan ook zeer succesvol via deze weg gerealiseerd.  

 

Werken in de techniek . 

De Topsector T&U is een kennisintensieve en innovatieve sector met een maatschappelijke en 

wereldwijde economische betekenis. Voor jongeren en zij instromers met een technische of 

combinatie achtergrond te laten kiezen voor de groene sector met al haar aspecten, waaronder 

technische, zal het aantal werkenden in de techniek stijgen. Dit kan niet zonder vanuit alle 

sectoren in te zetten op het kiezen voor techniek en technologie en daarbij duidelijk te maken 

dat techniek alleen de harde kant is maar ook de vele mogelijkheden op de snijvlakken. Denk 

bijvoorbeeld aan kastechniek, technologische aspecten achter de veredeling in relatie tot de 

wereldgezondheidsvraagstukken en telen op afstand.  

 

Plantenveredeling. 

Hoewel plantenveredeling altijd zal draaien om klassieke beginselen van kruising en selectie, 

spelen laboratoria, technologie en digitalisering / automatisering een steeds belangrijker rol. 

Moderne veredeling is het werk van multidisciplinaire teams waarin biotechnologie, 

moleculaire biologie en bio-informatica onmisbaar zijn geworden. Dit heeft gevolgen voor de 

personeelsbehoefte van zaadbedrijven. Naast de 'traditionele' veredelaars is er een groeiende 

behoefte aan hooggekwalificeerde technici.  

 

De bedrijven in Seed Valley werken samen met diverse partijen in het hoger onderwijs aan 

het vormgeven van onderwijs voor een nieuwe generatie plantenwetenschappers, om 

vervolgens in de Topsector T&U te kunnen werken op het snijvlak van veredeling en 

techniek.  

 

Een paar voorbeelden. 

• Onlangs heeft de UvA de bijzondere leerstoel Toegepaste Kwantitatieve Genetica 

ingesteld. Deze leerstoel is tot stand gekomen in samenwerking met, en mede gefinancierd 
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door Seed Valley en de provincie Noord-Holland. De benoemde hoogleraar, Dr. Joost 

Keurentjes, gaat nieuw onderwijs ontwikkelen voor Amsterdamse biologiestudenten in de 

bachelor- en masterfase. Gebruikmakend van moleculaire technieken en bio-informatica 

onderzoekt Keurentjes de genetische achtergrond van complexe planteneigenschappen die te 

maken hebben met onder meer stresstolerantie en resistentie tegen droogte, hitte en kou. 

• Ook dit jaar (voor de vijfde keer) werkt Seed Valley mee aan de organisatie van de 

summer school green genetics. Doel van organisator Wageningen Academy en de partners uit 

het bedrijfsleven is om meer studenten tijdens hun bachelorfase te laten kiezen voor een 

masteropleiding in plantwetenschappen of plantenbiotechnologie. Veertig hbo- en wo-

studenten van uiteenlopende life sciences richtingen gaan een week op tournee door onze 

kennisintensieve en innovatieve sector. 

• Hogeschool INHolland (Amsterdam) trekt jaarlijks meer dan honderd eerstejaars voor 

haar laboratoriumopleiding. Binnen de afstudeerrichting biotechnologie werd voorheen geen 

aandacht besteed aan plantenbiotech. In samenwerking met R&D managers van Seed Valley 

bedrijven is een onderwijsprogramma voor een 'groene' afstudeervariant samengesteld. Deze 

wordt nu voor het tweede jaar aangeboden. Een deel van het bijbehorende  praktijkonderwijs 

wordt binnen het lab van een zaadbedrijf uitgevoerd. Alle 120 studenten gaan - zich 

voorbereidend op hun specialisatiekeuze aan het eind van het eerste jaar - op bedrijfsbezoek 

bij een groot zaadbedrijf in Seed Valley.  

 

Vereniging van Waterbouwers, IRO, HISWA en Scheepsbouw Nederland 

 

Binnen het topsectoren beleid is aandacht voor, instroom, onderwijs, kennisoverdracht voor 

werknemers en instroom vanuit het internationale veld. Zie hiervoor met name de Human 

Capital Agenda voor Topsector water. In deze agenda liggen verschillende initiatieven 

verankerd. Er zijn aan de Maritieme sector zowel een Centrum voor Innovatief vakmanschap 

als een Centre of Expertise toegekend met een onderliggend Businessplan. Dit zal de 

volgende vijf jaar uitgevoerd gaan worden. 

Het bedrijvenveld heeft zich met commitmentverklaringen tot een groot aantal acties bereid 

verklaard.  

 

De bovengenoemde branches willen behalve de inbreng bij het Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap en het Centre of Expertise de volgende aanbevelingen doen in het kader van 

het Techniekpact. 

 

1. Kiezen voor techniek. 

a. Open bedrijvendagen 

b. Studenten van onze opleidingen inspireren jongeren om techniek profielen te kiezen 

c. Introductiestages, weekend en vakantiebanen voor de jeugd 

d. Nodig de leraren PO, docenten VO, decanen en ouders uit in je bedrijf  

  

2. Leren in de techniek. 

a. Focus op opleidingsinstellingen in de regio waar de bedrijven zijn en sluit een  

            samenwerkingsovereenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd. 

b. Behalve lezen en rekenen ook handvaardigheid als kerntaak in (PO) onderwijs  

            opnemen. 

c. Bedrijven stellen beurzen ter beschikking 

d. Bedrijven staan garant voor stages en banen. 

e. Organiseer Challenges voor de studenten om de “beste” te willen zijn. 

f. Laat docenten weer in contact komen met het bedrijvenveld. 
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3.  Werken in de techniek. 

a. Zorg dat er goede regelingen zijn voor werknemers voor scholing en doorstroming in  

            het bedrijvenveld. Richt leven lang leren in en zorg dat werknemers gezond van hun  

            pensioen kunnen gaan genieten. 

b. Zorg voor instroom mogelijkheden en scholing voor werknemers uit andere sectoren.  

 

Aanbod vanuit Scheepsbouw Nederland. 

1. Er worden  50 stageplaatsen per jaar voor techniekstudenten bij onze bedrijven  

            aangeboden. 

2. 10 bedrijven per jaar openen hun deuren voor techniekstudenten  

3. 10 bedrijven organiseren per jaar workshops voor studenten 

4. 1 keer per jaar een Maritime Experiencevoor de studenten en leerlingen met ten minste  

            50 standhouders voor het onderwijsveld 

5. Per jaar worden door onze leden 100 gastlessen voor PO en VO verzorgd 

6. Minimaal 5 bedrijven per jaar organiseren een Open Werven Dag 

7. Minimaal 4 keer per jaar zijn docenten welkom bij 5 Leader Firms 

8. Minimaal 4 keer per jaar krijgen techniekstudenten gastcolleges passend bij het  

            curriculum van meerdere bedrijven. 

9. Twee keer per jaar organiseert Scheepsbouw Nederland met de medewerking van  

            minimaal 20 bedrijven voor studenten speeddates. 

 

Aanbod van HISWA vereniging. 

In het schema onder 1A. 

• 20 gastlessen techniek door bevlogen professionals uit de watersportindustrie 

• 20 open bedrijfsdagen in de watersportindustrie 

• 50 weekend- en vakantiebaantjes voor jongeren in bedrijven in de watersportindustrie 

• 600 jongeren in de leeftijd van 6-18 jaar krijgen een unieke watersportbeleving 

aangeboden tijdens de HISWA te Water in Amsterdam 

• 600 jongeren in de leeftijd van 6-18 jaar krijgen een unieke watersportbeleving 

aangeboden tijdens de HISWA Binnen de Amsterdam RAI 

 

In het schema onder 1B. 

• 20 bedrijfsbezoeken door klassen in PO en VO in bedrijven in de watersportindustrie 

• 20 bedrijfsbezoeken door studenten HBO en WO in de topbedrijven in de 

watersportindustrie 

 

In het schema onder 2A. 

• Scholen en bedrijven in de watersportindustrie zorgen ervoor dat MBO-scholen kunnen 

beschikken over state of the art materiaal, zoals boten, motoren, gereedschappen en 

materialen 

• Brancheorganisaties zorgen voor een community van docenten Maritieme Techniek 

MBO, HBO en WO. Dit is de basis van het realiseren van doorlopende leerlijnen en 

onderwijsprogramma’s die op elkaar aansluiten. 

• De community komt jaarlijks een keer bijeen. De brancheorganisaties zorgen voor een 

aantrekkelijk programma. 

 

Aanbod vanuit Vereniging van Waterbouwers / O&O fonds waterbouw. 

 

1 Kiezen voor techniek. 
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1. Net als voorgaande jaren zetten wij een voorlichter in op studiebeurzen en  

            voorlichtingsevenementen richting middelbare scholieren. 

2. Jaarlijks verzorgen wij gastlessen (minimaal 100 per jaar) 

3. In de afgelopen jaren organiseerden wij voor 300 middelbare scholieren introductie-  

            stages. Wij kijken naar mogelijkheden om ook na 2013 dit voort te zetten. 

4. Op meer dan 5 locaties in Nederland waar veel jongeren komen staan  

            “waterbouwexperiences”, waarbij deze jongeren via een game kennis maken met de  

            waterbouw. 

 

2 Leren in techniek. 

5. Eén keer per jaar nodigen wij docenten uit het beroepsonderwijs uit voor informatie- 

            uitwisseling en verkenning van samenwerkingsprojecten. 

6. Docenten van beroepsopleidingen in de waterbouw kunnen worden bijgeschoold via  

            een interne cursus bij de Vereniging 

7. Onze leden stellen jaarlijks minimaal 50 stageplaatsen ter beschikking  

            (waterbouwbreed).  

8. Bij de grote bedrijven zijn er traineeships (minimaal 20 per jaar (HBO en WO)) 

9. Samen met Scheepsbouw Nederland zorgt de Vereniging voor instandhouding van de  

            leerstoelen Baggertechnologie.   

 

3. Werken in de techniek. 

10. De Vereniging heeft voor werknemers van lidbedrijven een technische  

            bijscholingscursus op het gebied van waterbouw. Jaarlijks stromen zo’n 80 studenten   

            in. 
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Bijdrage SBB aan Techniekpact  

 

Inleiding 

 

SBB wil bijdragen aan het techniekpact: 

1. Aantrekkelijk onderwijsaanbod: Herziening kwalificatiestructuur mbo, doelmatige basis voor 

vakmanschap 

2. Meer en betere stages: beroepspraktijkvorming 

3. Publiek-Private samenwerking 

 

 

1. Aantrekkelijk onderwijsaanbod: Herziening kwalificatiestructuur mbo, doelmatige basis 

voor vakmanschap 

 

Binnen SBB werken onderwijs en het bedrijfsleven aan herziening van de kwalificatiedossiers voor het mbo. 

Met herkenbare diploma's en een overzichtelijk opleidingenaanbod blijft de route van vmbo via mbo naar 

hbo aantrekkelijk. Dat zal er toe leiden dat leerlingen een betere keuze kunnen maken voor een opleiding. 

Kenniscentra zoeken bijvoorbeeld met de differentiaties (profielen) binnen de mbo-kwalificatiedossiers 

aansluiting met de techniekprofielen in het vmbo. Bovendien kunnen scholen de opleidingen doelmatiger 

organiseren, bijvoorbeeld door kwalificaties te clusteren op grond van verwantschap in beroepen of in 

vakkennis en vaardigheden. Daardoor wordt het gemakkelijker om (vaak relatief kostbaar) 

techniekonderwijs uitvoerbaar te houden, óók in kleine gespecialiseerde segmenten van de arbeidsmarkt. 

Door de heldere opbouw van een basis, een profiel èn een keuze kunnen opleidingen sneller aangepast 

worden aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

 

1.1. Basis, profiel, keuze 

In de herziening Kwalificatiestructuur worden kwalificatiedossiers opgebouwd langs de weg van een 

gemeenschappelijke basis voor een aantal beroepen met daarbinnen differentiaties in de vorm van 

profielen. Bovenop basis en profiel is ruimte voor specifieke keuzedelen, waarmee innovaties op de 

arbeidsmarkt vlotter vertaald kunnen worden in het beroepsonderwijs.  

 

Door voor een aantal beroepen goed te beschrijven welke beroepshandelingen, vakkennis en vaardigheden 

zij gemeenschappelijk hebben, kan technisch onderwijs betaalbaar aangeboden worden voor groepen 

studenten. Technisch vakmanschap staat voorop, als evenwicht tussen vakkennis, vaardigheden en 

houding. 

 

1.2. Brede bol-opleidingen naast smallere bbl-opleidingen 

De kwalificatiestructuur bevat enkele brede techniekopleidingen die opleiden tot een kaderfunctie in 

bijvoorbeeld de Engineering, Bouw & Infra, Afbouw & Onderhoud en de Procestechnologie. Daarnaast 

zullen enkele eenjarige kopopleidingen worden ontwikkeld waarmee een allround vakspecialist zich kan 

ontwikkelen tot leidinggevende, werkvoorbereider of ondernemer. Dat draagt bij aan een transparante en 

doelmatige basis voor technisch vakmanschap. Bij uitstek geschikt voor leerlingen die een voltijds 

beroepsopleiding zoeken op niveau 3 of 4, waarvan een substantieel deel vervolgens doorstroomt naar het 

hbo. 

 

Daarnaast zullen ook smalle routes nodig blijven. In sommige technieksectoren is de personeelsvoorziening 

in hoge mate afhankelijk van de beroepsbegeleidende leerweg. Leerlingen leren stapsgewijs en contextrijk 

en groeien vanaf niveau 2 steeds verder door. De bbl mag niet verloren gaan; de gelijkwaardigheid met bol 

heeft als bijkomend voordeel dat leerlingen in minder gunstige economische omstandigheden op school 

kunnen blijven. 

 

1.3. Standaard, specifiek, select 
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Techniekopleidingen zijn vaak relatief kostbaar. Een deel van de opleidingen behoort tot het standaard 

aanbod van een mbo-instelling, maar lang niet iedere opleiding hoeft op iedere locatie aangeboden te 

worden. Iedere school zal, in overleg met andere instellingen, zijn opleidingenaanbod afstemmen op de 

economische zwaartepunten van de regio, zoals rondom procestechnologie in de Botlek, de Brainport 

Eindhoven en Automotive in zuidelijk Limburg. Daarvoor kunnen specifieke opleidingen worden ingericht die 

maar op een deel van de instellingen aangeboden worden. Ten derde blijven er nog (kleine) specialistische 

opleidingen over, die op een select aantal (vak-)scholen gevolgd kunnen worden. Door de drieslag 

standaard-specifiek-select ontstaat profilering en doelmatigheid in de mbo-opleidingen. 

 

2. Meer en betere stages: Beroepspraktijkvorming 

 

Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs worden via stages en leerbanen opgeleid in de praktijk van 

een beroep. De zogenoemde beroepspraktijkvorming (bpv) is een verplicht onderdeel van iedere mbo-

opleiding.  

 

2.1. Meer en betere stages en leerbanen 

Een mbo-student gaat voor zijn stage of leerbaan naar één van de 226.000 erkende leerbedrijven. De 

kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven beoordelen of een bedrijf aan de eisen voldoet om als 

leerbedrijf te mogen opleiden in de praktijk van een beroep. Ervaringen uit het Actieplan 

Jeugdwerkloosheid leren dat kenniscentra gericht en gecoördineerd leerbedrijven kunnen werven in 

tekortsectoren. De kenniscentra publiceren alle erkende leerbedrijven met beschikbare stageplaatsen en 

leerbanen op www.stagemarkt.nl.  

Binnen SBB hebben onderwijs en bedrijfsleven afgesproken de beroepspraktijkvorming te gaan evalueren. 

Met behulp van de BPV monitor wordt de kwaliteit van de stages en leerbanen in kaart gebracht.  

 

Mogelijke bijdrage aan techniekpact: 

--> Gerichte en gecoördineerde werving van technische stages en leerbanen bij leerbedrijven 

--> Transparant aanbod van stages en leerbanen in de techniek via www.stagemarkt.nl 

--> Inzicht in kwaliteit stages en leerbanen in de techniek 

 

2.2.  Stimuleren van bedrijven om stages en leerbanen beschikbaar te stellen 

De overheid kan bedrijven stimuleren om stages en leerbanen beschikbaar te stellen. Dit is nog eens extra 

van belang gezien de huidige economische situatie. In het Regeerakkoord is aangekondigd dat de 

waardevolle fiscale faciliteit, de Wet verminderings afdracht loonbelasting (WVA) onderwijs, verdwijnt en 

wordt omgezet in een subsidieregeling. Een fiscaal instrument wordt omgezet naar een subsidie-

instrument. In plaats van een eenvoudig, duurzaam en afgeslankt fiscaal instrument voor bedrijven zónder 

de administratieve lasten, met waarborgen en controles die er voor zorgen dat misbruik niet meer mogelijk 

is, komt er nu een subsidieregeling, die aan administratieve lasten bij de werkgever én uitvoeringskosten 

vele malen duurder zal zijn dan een goed ingerichte fiscale aftrekregeling. 

 

Mogelijke bijdrage aan techniekpact: 

--> Advies over goede stimuleringsfaciliteit voor technische leerbedrijven met beperkte administratieve 

lasten 

 

2.3. Professionaliteit docenten en praktijkopleiders 

De belangrijkste persoon voor de student in de beroepspraktijkvorming is de praktijkopleider van het 

erkende leerbedrijf. Deze praktijkopleider zorgt voor de begeleiding en coaching van de student in de 

beroepspraktijk. Dagelijks zijn ruim 300.000 praktijkopleiders actief in de erkende leerbedrijven om de 

studenten een vak te leren. Deze groep van professionals vormt de ruggengraat van het vakmanschap in 

het beroepsonderwijs. Meer aandacht voor het opleiden en ondersteunen van deze praktijkopleiders zal de 

kwaliteit van de beroepspraktijkvorming verbeteren. Onder de praktijkopleiders kunnen ook zij-instromers 

gevonden worden die als docent met de benodigde praktijkervaring in het beroepsonderwijs aan de slag 

willen.  
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Voor een goed beroepsonderwijs is het ook essentieel dat docenten op de hoogte blijven van nieuwe 

technieken en de laatste ontwikkelingen in het (technisch) bedrijfsleven. Gerichte docentenstages kunnen 

hieraan een bijdrage leveren. Belangrijk is daarbij dat een dergelijke stage niet vrijblijvend is. Bij 

succesvolle docentenstages is een duidelijke leervraag geformuleerd en maken de docent en het bedrijf 

goede afspraken over de vorm en inhoud van de stages.  

 

Mogelijke bijdrage aan techniekpact: 

--> Inzet van praktijkopleider bij verbeteren kwaliteit technische opleiding in de praktijk 

--> Ontsluiting potentiële zij-instromers vanuit technische beroepspraktijk voor docentschap 

--> Ervaringen met gestructureerde aanpak docentenstages in de techniek 

 

3. Publiek-Private samenwerking 

 

Met het techniekpact wil de overheid meer publiek-private samenwerking bewerkstelligen tussen het 

(regionale) bedrijfsleven/technische sectoren en het beroepsonderwijs. Dit type van samenwerking leidt 

naar een hybride vorm waarin bedrijven meesturen en investeren in het technisch onderwijs voor de 

scholing van jongeren én werkzoekenden.  

 

3.1. Publiek-private samenwerking via bestaande regionale infrastructuren 

De laatste jaren is er steeds meer verantwoordelijkheid voor een goed werkende arbeidsmarkt neergelegd 

op regionaal niveau, zoals ook weer wordt voorgesteld in het techniekpact. Inmiddels zijn 35 

arbeidsmarktregio’s actief arbeidsmarktbeleid aan het vormgeven met het regionale bedrijfsleven, overheid, 

kenniscentra en onderwijs. Ook kenniscentra investeren sectoraal en bovensectoraal al jaren in deze 

regionalisering en zijn inmiddels aangesloten op de betreffende regio’s waardoor er een krachtige regionale 

infrastructuur is ontstaan. Deze infrastructuur zorgt voor een goede aansluiting regionaal op de leren en 

werken structuur binnen leerbedrijven en sectorale initiatieven.  

 

Deze inzet en verbinding leidt in de regio, met als basis de regionale sectorale arbeidsmarktinformatie van 

SBB en de kenniscentra aangevuld met de informatie van UWV, tot concrete regionale sectorplannen en 

arrangementen gericht op bijv. het bestrijden van jeugdwerkloosheid, Voortijdig School Verlaters (VSV), 

mobiliteitsvraagstukken, ontsluiten van beroepeninformatie en het realiseren van regionale sectorale 

(zij)instroom en scholing. Deze werkwijze kan ingezet worden voor de implementatie van het techniekpact 

om zo regionaal invulling te geven passend op de regionale vraag en de hiermee samenhangende regionale 

kans op werk binnen de techniek. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Arbeidsinformatie 

SBB zorgt in samenwerking met de kenniscentra en UWV voor goede arbeidsmarktinformatie op regionaal 

niveau m.b.t. kansrijke beroepen, stageplaatsen en leerbanen, ook voor de technische beroepen.  

 

3.3. Motivatie om leerbedrijf te zijn 

De accreditatie tot leerbedrijf wordt door bedrijven gezien als middel om personeel te werven en duurzame 

inzetbaarheid te borgen. Bedrijven benutten het zijn van leerbedrijf om toegang te krijgen tot startende 

mbo-ers die opgeleid zijn/worden in de praktijk (bbl) en hierdoor direct inzetbaar zijn binnen het bedrijf. 

80% van de bbl-ers vindt dan ook zijn eerste baan bij zijn of haar laatste leerbedrijf.  

 

 

 

Voorbeeld publiek-privaat arrangement: 
 Het scholingsfonds Limburg ter versterking van de leercultuur binnen bedrijven en het versterken van de concurrentiekracht van 
het MKB. Binnen dit provinciale regionale arrangement wordt een groot deel ingezet binnen de sector techniek waarover 
afstemming heeft plaatsgevonden met de branches en scholingsfondsen. Samen met MKB Nederland is een soortgelijk project 
uitgerold in de provincie Brabant 

Opleiden in BBL past binnen de ambitie binnen het techniekpact om meer jongeren met baan garantie op te leiden binnen 
een bedrijf. 
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Met het oog op de toekomst 
 
Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012 - 2015 
 
 
Ondergetekenden: 
 

- de provincie Noord-Brabant, vertegenwoordigd door B. Pauli, gedeputeerde Economische  
 Zaken & Arbeidsmarktbeleid en tevens voorzitter van Pact Brabant. 
 
- de zeven wethouders & trekkers van regionaal arbeidsmarktbeleid en vertegenwoordigers van 

de vier Brabantse arbeidsmarktregio’s: 
 
Wethouder C. Meeuwis, gemeente Breda voor de regio West-Brabant 
 
Wethouder J. Hamming, gemeente Tilburg voor de regio Midden-Brabant 
 
Wethouder S. Potters, gemeente Waalwijk  voor de regio Midden-Brabant 
 
Wethouder B. Eigeman, gemeente ’s-Hertogenbosch voor de regio Noordoost-Brabant 
 
Wethouder R. Peters, gemeente Oss voor de regio Noordoost-Brabant 
 
Wethouder H. Brink, gemeente Eindhoven voor de regio Zuidoost-Brabant 
 
Wethouder Y. van Mierlo, gemeente Helmond voor de regio Zuidoost-Brabant  

 
 

- De heer H. Oderkerk, directeur BZW 
 
- Mevrouw L. Beduwé, regiodirecteur MKB-Brabant/Zeeland 
 
- De heer P. van Heumen, bestuurslid ZLTO 
 
- Mevrouw R. Spijkerman, beleidsmedewerker FNV Steunpunt Zuid-Nederland  

 
- De heer C. van Gerven, voorzitter Brabants BVE instellingenoverleg (Brabantse ROC's, 

AOC's en Vakscholen)  
 

- De heer J. Peters Rit, districtsmanager UWV Werkbedrijf Midden- & Oost Brabant 
 

- De heer N. Iversen, districtsmanager UWV Werkbedrijf West-Brabant. 
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Deze partijen  
Deze partijen beseffen dat in de komende jaren het tegengaan van tekorten aan geschoold personeel 
en het verhogen van de participatiegraad en de flexibiliteit van de Brabantse beroepsbevolking een 
hoge urgentie heeft en de topprioriteit voor het Brabantse bedrijfsleven is. Zij zijn ervan overtuigd dat 
deze uitdaging alleen door een gezamenlijke en goed op elkaar afgestemde aanpak van overheden, 
bedrijfsleven / sociale partners, kennisinstellingen en beroepsonderwijs succesvol kan worden aange-
gaan. 
 
Overwegingen 
Brabant behoort tot de top van de innovatieve economische regio’s in Europa. De concurrentiestrijd 
tussen regio’s om hun ‘talenten’ te ontwikkelen en kenniswerkers en vaklui te werven, binden en boei-
en, wordt wereldwijd steeds heviger. Wil Brabant haar industriële toppositie en haar kenniseconomie 
verder versterken, dan is een uitstekend werkende regionale arbeidsmarkt van cruciaal belang. Daar-
bij gaat het, gelet op de regionale speerpuntsectoren in de Brabantse regio’s, vooral om het verbete-
ren van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven en om een efficiënte match van vraag en 
aanbod op de regionale arbeidsmarkt. Werkzekerheid en perspectief op (interessant) werk voor ken-
niswerkers, vakmensen en afstuderende jongeren vergroten de kans dat zij ‘kiezen voor Brabant’ en 
zo voor de regio behouden blijven.  
 
Er staan in Brabant nog teveel mensen aan de kant of werken in kleine deeltijdbanen, waardoor de 
talenten en vaardigheden van velen onbenut blijven. Er zijn dan ook extra inspanningen en nieuwe 
arrangementen (publiek – privaat) nodig, zeker ook omdat er door ingrijpende landelijke bezuinigin-
gen, reorganisaties en stelselwijzigingen (Werkpleinen / Werken naar Vermogen etc.) minder publieke 
middelen beschikbaar zijn om deze mensen te ondersteunen bij hun zoektocht naar werk.  
 
De conjunctuur gevoelige Brabantse economie vraagt om een grote mate van flexibiliteit gecombi-
neerd met werkzekerheid. Intersectorale mobiliteit, maar ook toekomstgericht hrm-beleid (sociale in-
novatie) zijn hierbij sleutel begrippen. 
 
In alle Brabantse regio’s wordt op dit moment (najaar 2011) gewerkt aan gezamenlijke strategische 
agenda’s en plannen van aanpak om de tekorten aan personeel in de komende jaren te bestrijden en 
zo veel mogelijk mensen actief op de arbeidsmarkt te krijgen en te houden. Het Brabants Arbeids-
marktakkoord beoogt deze regionale inspanningen te ondersteunen, op elkaar af te stemmen en te 
versterken door kennis en ervaring (good practice) te delen en waar nodig gezamenlijke initiatieven te 
nemen.   
 
Daartoe sluiten partijen het Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012-2015, dat gebaseerd 
is op de volgende uitgangspunten (geformuleerd tijdens het Pact overleg d.d. 23 juni 
2011): 
1. De regio is aan zet. Het Brabants Arbeidsmarktakkoord wordt door de partijen in de regio uitge-

werkt.  
2. De regionale economische agenda is leidend voor de arbeidsmarktagenda. 
3. Het beter op elkaar afstemmen van economisch, sociaal en onderwijs- jeugdbeleid is een belang-

rijke randvoorwaarde voor succesvol arbeidsmarktbeleid. 
4. De betrokkenheid en de inbreng van Brabantse werkgevers zijn een essentiële voorwaarde voor 

het uitwerken van het Brabants Arbeidsmarktakkoord. 
5. ‘Een leven lang leren’ en ‘sociale innovatie’ zijn zwaartepunten in de regionale arbeidsmarktagen-

da, om er voor te zorgen dat iedereen optimaal inzetbaar is en mee kan doen in Brabant. Het ho-
ger onderwijs en het MBO dienen nauw betrokken te zijn bij het Akkoord. 
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6. Het streven is gericht op een vernieuwende aanpak (waar nodig): nieuwe arrangementen tussen 
onderwijs en bedrijven, het koppelen van verbeterd HRM-beleid bij bedrijven met de sociale 
agenda.  

7. In de regionale arbeidsmarktagenda wordt de verbinding gelegd met de regionale Techniek- en 
Zorgprogramma’s. 

8. Het binden en boeien van ‘expats’ (zowel kenniswerkers als vaklui).  
 

Partijen leggen in het Brabants Arbeidsmarktakkoord 2012–2015 de volgende  
gezamenlijke afspraken vast: 
1. Partijen werken gezamenlijk aan het bieden van werkzekerheid, ontplooings- en scholingsmoge-

lijkheden van werkenden in de Brabantse bedrijven (het bedrijfsleven neemt het voortouw). 
2. Partijen werken aan een betere afstemming van het Brabantse beroepsonderwijs op het bedrijfs-

leven en in het bijzonder op de vraag uit de regionale speerpuntsectoren (het (beroeps)-onderwijs 
neemt het voortouw).  

3. Partijen werken aan het verhogen van de inzetbaarheid en arbeidsparticipatie van Brabantse bur-
gers, al dan niet uitkeringsgerechtigd (overheid / publieke uitvoeringsorganisaties nemen het voor-
touw). 

4. Partijen zoeken de kracht van de samenwerking onder meer door het uitwisselen van informatie 
en ervaring en door - waar zinvol en mogelijk - gezamenlijk op te trekken (provincie faciliteert).  

5. Partijen nemen zich voor om te komen tot meetbare doelstellingen (‘outcome’) en monitoring (pro-
vincie faciliteert). 
  

Procesafspraken  
De ontwikkeling en uitvoering van het Brabants Akkoord worden regelmatig gevolgd en geagendeerd 
tijdens het overleg van Pact Brabant. Dat overleg is het coördinerend en aansturend orgaan van het 
Brabants Arbeidsmarktakkoord.  
 
De samenstelling van het Pact Brabant zal in 2012 worden herijkt om te bezien of de juiste mensen en 
organisaties aan tafel zitten om een succesvolle uitvoering van het Brabants Akkoord mogelijk te ma-
ken. Het is de bedoeling om het hoger onderwijs en een vertegenwoordiging van de topsectoren nauw 
bij de Brabantbrede samenwerking in het Pact Brabant te betrekken.  
 
Het streven is de hier geformuleerde ambities zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 1 juli 
2012 verder uit te werken in regionale afspraken, regionale convenanten en plannen van aanpak voor 
de periode 2012-2015. Hierbij wordt gezocht naar de meerwaarde van samenwerking op de Brabant-
se schaal. 
 
Partijen werken mee aan het monitoren van de afspraken, de inspanningen en de ‘outcome’. Zij doen 
dat onder meer door de ‘regiofoto’s’ (nulmetingen) regelmatig -dat wil zeggen minstens 1x per jaar- bij 
te werken. 
Om de inspanningen te kunnen volgen en evalueren, zal door ROA (Maastricht) een indicatorenset 
worden ontwikkeld (zie bijlagen). Hiervoor zal een begeleidingsgroep worden geformeerd. 
 
Alle verplichtingen van partijen in deze intentieverklaring zijn inspanningsverplichtingen en ze zijn niet 
in rechte afdwingbaar. 
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Wethouder S. Potters, gemeente Waalwijk voor de regio Midden-Brabant 
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Wethouder R. Peters, gemeente Oss voor de regio Noordoost-Brabant 
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Rapportage Quick Scan Focus op Techniek Drenthe 

 
 

Inleiding 
 
 
De economische ontwikkeling van Drenthe is voor een belangrijk deel afhankelijk van de beschikbaarheid van 
voldoende mensen met de juiste kwaliteiten en kwalificaties. Uit het Drentse arbeidsmarktonderzoek blijkt 
echter dat de vraag en aanbod op de Drentse arbeidsmarkt in de toekomst uit elkaar gaan lopen. De technische 
sector en de zorgsector zijn voorbeelden waar deze trend nu al zichtbaar is, beide sectoren kennen forse 
knelpunten. Als het niet lukt om kwantiteit, kwaliteit en mobiliteit van het beschikbare arbeidspotentieel te 
verbeteren, komt Drentse economische structuur onder druk te staan.  
 
Voor wat betreft de techniek zijn de laatste jaren succesvolle en minder succesvolle landelijke en regionale 
arrangementen ontplooit. Een van de problemen waar men hierbij tegen aanloopt is het feit, dat de techniek 
geen sector op zich is. Tot de techniek behoren onder meer de metaal- en elektrotechniek, automotive, 
chemie, energie en de bouw en bouwinstallatie, maar ook in andere sectoren bijvoorbeeld in de zorg is 
technisch geschoold personeel aan de slag. Er bestaat dus niet zoiets als een 'one size fits all' aanpak. De 
uitdaging is om aanpakken te ontwerpen die zoveel mogelijk aansluiten bij de capaciteiten en potenties van 
ondernemers, onderwijs, overheid en hun lokale contexten. Vertrekpunt is de regio en marktvragen, en waar 
dit meerwaarde heeft, bovenregionale acties en initiatieven.  
 
Quick scan 
Om gevoel te hebben bij de actuele situatie in Drenthe heeft de Adviesgroep Kennis en Arbeidsmarkt, vallend 
onder de Regiegroep, in het najaar 2012 een quick scan Focus op Techniek Drenthe uitgevoerd. Naast de 
structurele problemen is er immers sprake van een financieel-economische crisis. Die heeft ook invloed op de 
technieksector. De quick scan ‘Focus op techniek Drenthe’ is bedoeld snel zicht krijgen op concrete actuele 
vraagstukken, knelpunten en vraag uit de techniekmarkt.  De uitkomsten van de quickscan kunnen bijdragen 
aan een toekomstige Drentse techniekvisie en geïntegreerde aanpak van knelpunten.  
 
Vraagstelling en werkwijze 
De stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Adviesgroep Kennis en Arbeidsmarkt (UWV, 
gemeenten, mbo-onderwijs en provincie Drenthe) hebben de volgende vragen voor de quick scan 
geformuleerd: 
 

Hoofdvragen: 
 Is er aan de vraagkant bij ondernemers daadwerkelijk sprake van een tekort aan technisch personeel? 
 Als dit het geval is, hoe ziet dit tekort er dan uit in kwantitatieve en kwalitatieve zin (niveaus laag, midden 

of hoog; of nog concreter de onderwijsniveaus MBO 1,2,3,4,5, HBO/WO)? 

 
Subvragen: 
o Waar zijn deze ondernemers mee geholpen? Wat moet er concreet gebeuren om een gesignaleerd tekort 

of knelpunt op te lossen? 
o Hoe ziet het aanbod er op korte termijn uit? 
o Hoe kunnen we vervolgens de signalen omzetten in concrete acties (suggesties)? 
o Indien er geen acute vraag is, verwachten ondernemers die wel op termijn? Wat zijn dan de gewenste 

acties? 
 
Werkwijze 
Om deze vragen te kunnen beantwoorden zijn ondernemers, intermediairs die dicht op de markt zitten en een 
aantal betrokkenen geïnterviewd (zie voor uitvoerig overzicht in bijlage I). Dit is een dwarsdoorsnede van het 
Drentse bedrijfsleven in de technieksector rond de kernen, Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel. Daarmee 
polst de quick scan ‘de temperatuur’ onder Techniek-ondernemers ten tijde van deze economische crisis.  Het 
betreft hier geen representatief wetenschappelijk opgezet onderzoek. 
 



Rapportage Quick Scan Focus op Techniek Drenthe. Provincie Drenthe, november 2012 4 
 

Tevens is gebruik gemaakt van de input van ondernemers en vertegenwoordigers van de branches ingebracht 
tijdens: 
- Ronde Tafel Gesprek Techniek/Bouw (georganiseerd Prov. Drenthe; zie bijlage I) juli 2012; 
- Opbrengsten van de conferentie ‘Slim investeren in werk’ (Prov. Drenthe) september 2012; 
- Conferentie georganiseerd door de OESO i.s.m. de provincies Groningen en Drenthe; 5 november 2012. 
- Conferentie ‘Macrodoelmatig MBO’ door Drenthecollege, Alfacollege en AOC Terra (organisatie provincie 

Drenthe); 8 november 2012 
 
Daarnaast zijn diverse andere bronnen geraadpleegd:  
- Bronnen: arbeidsmarktonderzoeken, beleidsnota’s, rapporten en (visie)notities op het terrein van 

onderwijs en arbeidsmarkt en specifiek de technieksector; 
- Input (indirect) vanuit het onderzoek ‘Arbeidsmarktbenadering’ door PWC (gemeente Assen). 
 
Opbouw rapportage 
De rapportage is als volgt opgebouwd.  
 
In het eerste hoofdstuk volgen een aantal belangrijke landelijke ontwikkelingen en analyses. Die komen onder 
meer van het vorige en het nieuwe kabinet, de verkenningscommissie MBO en bedrijfsleven (commissie Van 
der Touw) en Platform Bèta Techniek. 
 
Het tweede hoofdstuk geeft de meer algemene bevindingen die uit de quick scan naar voren komen weer. Zij 
vormen een samenvatting van de opmerkingen en signaleringen zoals die in alle Drentse regio’s  naar voren 
zijn gebracht. De ondernemers zijn ook gevraagd aanbevelingen uit te brengen welke vervolgstappen gewenst 
zijn. In de aanbevelingen – per onderwerp - zijn ook een aantal van de door de Adviesgroep Kennis en 
Arbeidsmarkt Drenthe naar voren gebrachte opmerkingen, opgenomen. 
 
Het derde hoofdstuk zoomt in op een aantal specifieke ontwikkelingen, signaleringen, kansen en knelpunten in 
de regio’s Emmen, Hoogeveen, Meppel en Assen. Die vullen de in hoofdstuk twee genoemde signalen aan. 
 
Bijlage I bevat overzicht van de ingeschreven werkzoekenden technische beroepen per september 2012 
Bijlage II bevat overzicht (UWV) vacatures techniek per september 2012 
Bijlage III bevat het overzicht van de geïnterviewde ondernemers en intermediairs, en overige bijeenkomsten. 
Bijlage IV tot slot bevat het overzicht van de geraadpleegde bronnen.  
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1. Onderwijs en arbeidsmarkt techniek; landelijke ontwikkelingen en 
kengetallen 

 

1.1 Landelijke ontwikkelingen 

 
Door vergrijzing en ontgroening neemt de beroepsbevolking de komende jaren af. De daardoor dreigende 
schaarste van met name technici vormen een bedreiging voor de groeiambities van het Nederlandse 
bedrijfsleven en daarmee de economische groei en welvaart in Nederland op de langere termijn. Mede op 
basis hiervan heeft het vorige kabinet negen topsectoren aangewezen en samen met het onderwijs voor elke 
topsector een human capital agenda en een Masterplan Bèta en Technologie opgesteld.

1
 

 
Binnen de technieksector dreigt een structureel tekort aan technisch personeel dat kan oplopen tot meer dan 
150 duizend. Ruim 67% van de technische bedrijven verwacht moeilijkheden met het werven van adequaat 
personeel. De industriële economie vergrijst in sterkere mate dan andere sectoren: 43% van de werknemers in 
technische bedrijven is ouder dan 45 jaar. Om hier voldoende op te kunnen anticiperen is er een 
instroombehoefte van ongeveer 60.000 technisch mbo-opgeleiden op niveau 4. Het Masterplan Bèta en 
Technologie stelt als minimale ambitie dat 4 op de 10 mbo-studenten kiest voor techniek. Dat haalt men nu 
niet. Vertaald betekent dit een jaarlijkse extra instroomambitie van 40.000 bètatechnici direct uit het onderwijs 
en/of uit andere sectoren via zij-instroom. 
 
De verkenningscommissie van MBO-onderwijs en het bedrijfsleven onder leiding van Van der Touw van 
Siemens Nederland (september 2012)

2
 signaleert voor het marktfalen een aantal oorzaken: 

- Stagnerende aanwas jong talent. Bij ongewijzigd beleid zal de uitstroom uit het mbo technisch onderwijs, 
gezien de dalende instroom in het vmbo en mbo, in absolute zin sterk dalen. De daling als gevolg van 
demografische factoren wordt nog verscherpt als de keuzetrends in het voortgezet onderwijs ten faveure 
van de mavo-havo leerroute een structureel karakter krijgen. 

- Technisch opgeleid talent wordt onvoldoende benut. Een aanzienlijk deel van de starters verdwijnt binnen 
enkele jaren uit het technisch beroep. 

- Het potentieel aan werkzoekenden wordt onvoldoende benut voor tekorten in de techniek. 
 
Het nieuwe kabinet benadrukt in haar regeerakkoord Bruggen Slaan

3
 het grote belang van techniek voor de 

Nederlandse samenleving. Zij wil met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen een Techniekpact 2020 
afsluiten. Daarin wordt uitgegaan van het wederzijdse belang van bedrijven en onderwijsinstellingen en de 
ambities die de sector voor zichzelf formuleert. In het Techniekpact komen tenminste afspraken over de 
volgende onderwerpen: 
- Transparantie door onderwijsinstellingen en bedrijven voor leerlingen en studenten over de 

loopbaanperspectieven. 
- Het beschikbaar stellen van voldoende stageplekken. 
- Verbeteren van de doorstroom door praktisch ingestelde leerlingen een verkorte route door het 

beroepsonderwijs te bieden. 
- Verkennen van mogelijkheden voor aanpassing van de bekostiging van instellingen voor middelbaar 

beroepsonderwijs (MBO) en/of van meer cofinanciering door bedrijfsleven, waaronder een 
investeringsfonds voor moderne apparatuur en middelen voor techniekopleidingen. 

 
Door de eerder genoemde verkenningscommissie van MBO en bedrijfsleven is in haar advies aan de politiek 
hier nog aan toegevoegd om langs vijf actielijnen te werken om doelen te bereiken: 
1. profilering van het technisch onderwijsaanbod op basis van de economische speerpunten in de regio en 

mbo instellingen financieel belonen voor het afleveren van technici;  

                                              
1
 Brief ministers Kamp en Verhagen, Aanpak arbeidsmarkttekorten techniek. 16 april 2012 

2
 Zie: MBO en bedrijven aan zet. Vijf actielijnen. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen aan economische 

ontwikkeling. Den Haag, september 2012. (Rapport van de verkenningscommissie MBO techniek) 
3
 Zie: Regeerakkoord Bruggen Slaan, oktober 2012 
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2. het (te) grote aantal technische MBO-4 opleidingen terug te brengen tot vijf brede technologieopleidingen;  
3. bedrijven gaan mee-investeren in het technisch onderwijs; 
4. meer docenten uit bedrijfsleven voor de klas en docenten op bedrijfsstages;  
5. verbetering van het imago techniek.  

1.2 Enkele kengetallen arbeidsmarkt 

 
Landelijke vraag-aanbod. Kijken we naar de landelijke prognoses van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor 
de technische en groene sector dan is in één oogopslag het knelpunt in de techniek duidelijk. 
 

 
Bron: Brief ministers Kamp en Verhagen, Aanpak arbeidsmarkttekorten techniek. 16 april 2012 
 
Werkzoekenden techniek en ‘weglek gevaar’. In geheel Drenthe – inclusief Meppel, dat tot een andere 
arbeidsmarktregio behoort

4
 - zien we momenteel een aanzienlijk aantal werkzoekenden voor de technische 

beroepen ingeschreven. Gezien de toekomstige krapte in deze sector ligt hier een stevige uitdaging om deze 
voor de technieksector te behouden. 
 
Tabel 2 Ingeschreven werkzoekenden technische beroepen provincie Drenthe september 2012 

Categorieën werkzoekendenbestanden techniek  Subgroep totaal Totaal 

Ingeschreven werkzoekenden provincie Drenthe voor de technische en 
industrieberoepen 

 7.427 

Wv. Gedeeltelijk arbeidsgeschikt 1.861  

Met werkloosheid bedreigd 120  

Positieverbeteraars 612  

NWW technische en industrieberoepen  4.834 

Wv. productiemedewerkers 2.167  

Totaal ingeschreven werkzoekenden provincie Drenthe technische 
beroepen excl. productiemedewerkers

5
 

 2.167 

Bron: UWV, afdeling arbeidsmarktonderzoek, september 2012 
 
Onder technische beroepen valt ook de bouw. Zij vormen een groot aandeel van de ingeschrevenen (NWW) 
namelijk 823 (tegen het aantal vacatures in de bouw van 106).  Bijlage I bevat het overzicht van werkzoekenden 
technische beroepen uitgesplitst naar soort, in Drenthe per september 2012. 
 
Teruglopende werkgelegenheid industrie. In Drenthe loopt net als elders in Nederland de werkgelegenheid in 
de industrie de komende jaren terug (van 44.828 in 2009 naar 41.400 in 2014)

6
. Dat is iets boven het landelijk 

gemiddelde (landelijk -1,4%; Drenthe -1,6%). 
 
Toenemende vervangingsvraag. Kijken we naar de vraag naar technisch personeel die vooral te maken heeft 
met vervanging, in combinatie met een slinkende beroepsbevolking, dan zien we ondanks een krimpende 

                                              
4
 Dit is dus ook incl. Assen / Noord Drenthe; pas in 2013 valt deze onder de arbeidsmarktregio Groningen. 

5
 Van deze 2.167 waren er 91 (van de 120 totaal) met werkloosheid bedreigd en 444 (van de 612 totaal) 

positieverbeteraars. Dit betekent dat 2.167 – 535 = 1.632 geen werk hadden. 
6
 Bron: E’til, Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse arbeidsmarkt 2011 – 2014. Maastricht, januari 2011. 
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werkgelegenheid een forse vraag naar technisch personeel ontstaan. Het forse aantal baanopeningen – zie 
tabel 3 -  komt bijna geheel op het conto van de vervangingsvraag. Dat geldt zeker voor de technische 
beroepen (immers de werkgelegenheid in de industrie neemt in feite af). In totaal zal zo’n 19% (in vijf jaar 
2010-2015 is dat zo’n 40.500 arbeidsplaatsen) van de Drentse werkgelegenheid in de komende vijf jaar 
vervangen dienen te worden. Dat is zo’n 3,5% gemiddeld per jaar.

7
  

 
Tabel 3 Baanopeningen Nederland en Drenthe, prognose 2010-2014 
 

 
Uit: E’til, Ontwikkelingen en prognoses op de Drentse Arbeidsmarkt. 
 
 
Opleidingstypen. Als het om absolute aantallen gaat heeft Drenthe op middellange termijn te maken met een 
tekort aan schoolverlaters in de opleidingstypen vmbo tl van 1.700 gediplomeerde schoolverlaters, mbo 
techniek van 700 en in vmbo techniek van 600. De goede perspectieven voor vmbo’ers betreffen hier voor een 
deel (MBO) leerwerkbanen.

8
 

 
Actualiteit vacatures (zie bijlage II). Er waren in september 2012 bij het UWV zo’n kleine 570 vacatures in de 
techniek aangemeld, waarvan zo’n 20% productiewerk is. Overigens is het werkelijke aantal vacatures een stuk 
hoger. Het UWV schat dat haar vacatures ongeveer 30% van het totale aantal vertegenwoordigen, met een 
groot marktaandeel in de vacatures aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Ondernemers hanteren ook vele 
andere wervingskanalen, zeker voor hoger opgeleiden.  
 
Verreweg het grootste deel van de groep werkzoekenden (NWW) heeft een Havo/MBO niveau (61%) en daarna 
een VBO profiel (34%). Het overige percentage is HO opgeleid. Overigens is een groot deel van de 
werkzoekenden 45+, zo’n 48% van het totaal. Niveau 3 en 4 MBO komt doorgaans snel aan het werk, maar 
heeft het nu ook moeilijk tijdens deze crisisperiode. De huidige kwantitatieve vraag-aanbod discrepantie, 
brengt momenteel het gevaar met zich mee dat werkzoekenden uit de technieksector ‘weglekken’.  

1.3 Enkele kengetallen beroepsonderwijs techniek Drenthe 

 
Teruglopende instroom onderwijs. De verwachte structurele tekorten aan technisch personeel in de toekomst 
zijn deels te wijten aan een al jarenlang teruglopende instroom in het techniekonderwijs. Dat geldt landelijk en 

                                              
7
 Zie: E’til, p.43 

8
 Idem 
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ook voor Drenthe. Voor het schooljaar 2012-2013 lijkt het erop dat de terugloop van leerlingen vrij klein is dan 
wel zelfs een hele lichte groei laat zien.

9
 Onderstaande tabel geeft een indicatie, met de kanttekening dat de 

opbouw van de cijfers per ROC verschillend zijn.
10

 Sommige onderwijsinstellingen hebben de totalen en soms is 
alleen de instroom aangeleverd. Een vervolgactie zal zijn om een betrouwbaar overzicht: totalen, instroom, 
inclusief BOL/BBL en niveau,

11
 

  
Tabel 4 Instroom en totalen – voor zover bekend - MBO-techniek Drenthe (inclusief ‘grensverkeer 
Noorderpoort en Alfacollege Groningen’). 
 

MBO Instroom  
okt. 2011 

Instroom 
okt. 2012 

Verschil 
instroom ’12 

tov ‘11 

Totalen MBO techniek 
opleidingen Drenthe  

incl. grensverkeer 

Stenden Hogeschool 76 94 19 - 

Drenthecollege 595 565 -30 - 

Alfacollege Hoogeveen
12

 203 205 2 826 

Alfacollege Groningen grensverkeer
13

 - - nvt 412 

Noorderpoort; grensverkeer
14

 - 256 nvt 648 

AOC Terra / TerraNext - - - - 

Deltioncollege  - - - - 

 
N.b. Alfacollege Groningen: instroom gegevens volgen nog. AOC Terra en Deltion is onbekend. 
 
De mondelinge en schriftelijke toelichting vanuit de ROC’s maakt duidelijk dat: 
- Totaal aantal Drentse deelnemers Alfacollege Groningen (Adm. De Ruyter): 412 (wv. BBL 107; BOL 305). 

Instroom nieuwe deelnemers nog onbekend (volgt nog). Historische gegevens zijn i.v.m. 
macrodoelmatigheid uitruil techniekopleidingen niet voorhanden. 

- Totaal aantal Drentse deelnemers Noorderpoort (alle jaren): 648 (wv. BBL 155; BOL 493). Historisch 
gegevens zijn i.v.m. macrodoelmatigheid uitruil techniekopleidingen niet voorhanden. 

- Totaal aantal deelnemers Alfacollege Hoogeveen was in 2011: 904 (verschil 2012 t.o.v. 2011 is -78) 
- BBL opleidingen lopen terug. Er is een aanzienlijk tekort aan BBL banen. Dusdanig, dat sommige 

vraagtekens zetten bij het bestaansrecht van deze leerroute. 
- Bouw en bouwgerelateerde opleidingen als installatietechniek lopen (sterk) terug. 
- Voor aantal jongeren in de techniek is de krijgsmacht een interessante opleider/werkgever. De ROC 

verwachten dat daar meer jongeren naar toe zijn gegaan. 
- De Engineeringsopleidingen/AOT (niveau 4) binnen de ROC’s doen het redelijk tot goed.  
- Sommige ROC’s ervaren last dat bedrijfs- en bedrijfstakopleidingen van afzonderlijke (grote) bedrijven 

nogal eens de betere leerlingen afromen, waardoor zij met een meer moeilijke groep komen te zitten. 
- Het aantrekken van meisjes in de techniek vraagt veel inspanning en een lange adem en levert tot nog toe 

beperkt resultaat op (zie bijvoorbeeld Drenthecollege). 
- Stenden vermoedt dat er de komende jaren lichte groei mogelijk is. Deze groei wordt mogelijk door de 

wijzigingen in het studiefinancieringsmodel, de ontwikkeling van nieuwe minoren (mechanical engineering, 
industrial design & prototypeing, duurzame kunststoffen) die een aantrekkingskracht zullen hebben ook 
internationaal (met name samenwerking met Duitse partners). 

 
 

                                              
9
 Voor het zogenaamde grensverkeer is dit moeilijk te bepalen, aangezien er in Groningen in het kader van de 

macrodoelmatigheid uitruil de historische gegevens moeilijk boven water te krijgen zijn. Gegevens Deltioncollege (Overijsel) 
zijn niet bekend. 
10

 Het blijkt in de praktijk vrij lastig om goed te vergelijken cijfers van de ROC’s boven water te krijgen. Cijfers zijn inclusief 
ICT, Multimedia, Transport & Logistiek en  
11

 Het blijkt in de praktijk vrij lastig om goed te vergelijken cijfers van de ROC’s boven water te krijgen. Cijfers zijn inclusief 
ICT, Multimedia, Transport & Logistiek en  
12

  Het betreft hier: bouw, ICT, werktuigbouw, elektro, installatie. In dit cijfer is nog niet opgenomen de opleidingen 
Motorvoertuigen (ligt rond de 225), en Transport. 
13

  Betreft Drentse jongeren die in Groningen naar school gaan. I.v.m. macrodoelmatigheid uitruil van opleidingen zijn 
vooralsnog geen historische vergelijkingen mogelijk. 
14

 Idem, en ook naar Stadskanaal. 
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Kwalificatiedossiers 
Kenniscentrum Kenteq heeft voor 2011-2012 de belangrijke kwalificatiedossiers voor haar branches in beeld 
gebracht en daaraan ook de deelname per regio aan toegevoegd. Zij heeft dit voor de drie Noordelijke 
provincies gedaan. Die volgen hieronder: 
 
Tabel 5 Deelname kwalificatiedossier branches Kenteq (bron: Kenteq 25 mei 2012) 
 

 Top 10 
omvang % 

 Deelname per regio belangrijkste 
kwalificatiedossiers 

Kwalificatiedossier   Drenthe Groningen  Friesland Totalen 

Middenkader engineering 27,5 %  372 426 572 1.370 

Installeren 23,3 %  322 399 440 1.161 

Metaalbewerken 14,2 %  157 234 315 706 

Service apparatuur en installaties 5,8 %  57 107 124 288 

Machinebouw mechatronica 4,8 %  33 56 152 241 

Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent 3,3 %  34 63 70 166 

Werkvoorbereiden 3,3 %  56 38 72 166 

Mobiele werktuigen 2,9 %  40 36 66 142 

Infratechniek 2,8 %  31 61 47 139 

Fijnmechanische techniek 2,6 %  47 46 39 132 

  
Dit geeft een indicatie van de stand van zaken in de metaal, mechatronica en installatietechniek. Hiernaast 
bestaan tal van andere techniek branches (en daaraan verbonden branche organisaties, O&O fondsen en 
andere kenniscentra in de technieksector). Denk bijvoorbeeld aan de procestechniek en automotive.
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2.  Belangrijkste bevindingen quick scan algemeen 
 
 
In dit hoofdstuk komen de algemene bevindingen uit de quick scan aan de orde. Deze zijn een samenvatting 
van hetgeen in alle vier regio’s Emmen, Hoogeveen, Meppel en Assen naar voren is gebracht. In hoofdstuk 3 
komen de meer aan de regio gebonden specifieke signaleringen aan de orde. 
 
Niet te snel generaliseren 
In deze rapportage spreken we van  ‘de technieksector’ of ‘het bedrijfsleven’. Dit doet geen recht aan de 
onderlinge, soms sterke verschillen die bestaan tussen bedrijven en de mate waarin men de knelpunten 
ervaart of zal gaan ervaren. Zelfs binnen bepaalde branches die het nu moeilijk hebben, bevinden zich 
bedrijven die het prima doen. Daar kunnen allerlei redenen aan ten grondslag liggen. Die verschillen hebben te 
maken met bijvoorbeeld: de (internationale) markten waarin men onderneemt, slim ondernemerschap, de 
mate van innovatiekracht, de corebusiness van een bedrijf, het type bedrijf (is bepaald werk te automatiseren 
of is een technisch servicebedrijf vooral afhankelijk van de productiefactor arbeid), bedrijfstak en branche, 
lokaal/regio, omvang klein of groot, omgevingsfactoren zoals concurrentie en vele andere.  
 
Dit lijkt een open deur, maar zowel ondernemers als intermediairs benadrukken het belang om altijd te blijven  
kijken met een genuanceerde bril, dat men niet al te snel terugvalt op generieke oplossingen voor knelpunten 
en dat men het lokale bedrijfsleven blijft volgen. Voor de meer algemene, structurele, macrovraagstukken zoals 
verbeteren van het imago en bevorderen van instroom kan een meer generieke aanpak soms wel van 
toepassing zijn, maar bovenal blijft er maatwerk nodig. 
 

2.1 Hoofdvragen quick scan 

 

Hoofdvraag 1: is er daadwerkelijk een tekort? 
De quick scan Focus op Techniek Drenthe geeft slechts ten dele antwoorden op de beide hoofdvragen, zoals 
die genoemd zijn in de inleiding. De eerste vraag, of er daadwerkelijk een tekort is aan technisch personeel, kan 
bevestigend worden beantwoord. Dan heeft men het wel over de komende jaren. Men verwacht dat dit tekort 
in de toekomst sneller zal oplopen. Momenteel zijn de problemen van een andere aard als gevolg van de crisis. 
De forse tekorten die er daarna aankomen hebben zoals reeds genoemd met onder meer te lage instroom, 
vergrijzing en later ontgroening, en een imagoprobleem te maken.  
 
Hoofdvraag 2: als er een tekort is, hoe ziet die  eruit? 
De tweede hoofdvraag, hoe dit tekort er in kwalitatieve en kwantitatieve zin uitziet, blijkt door de 
geïnterviewde ondernemers erg lastig te beantwoorden zeker in deze crisisperiode. Ondernemers en 
intermediairs doen daarover vooral in algemene zin uitspraken. Dat is in de trant van “ik heb meer behoefte 
aan nivo 3 en 4 en hoger opgeleiden dan laag gekwalificeerd personeel”. Men durft zich nu niet uit te laten 
over aantallen.  
 
Een voorbeeld van hoe moeilijk de huidige vraag te voorspellen is, is de bouw. In het algemeen gaat het in deze 
sector slecht, maar toch is er ook nog bouwpersoneel nodig, bijvoorbeeld in het onderhoud. Tevens lijkt zich in 
deze sector in 2014 een licht herstel en vraag naar personeel aan te tekenen.

15
 Het maakt duidelijk dat als het 

om de actuele korte termijn gaat, er op het niveau van een individueel bedrijf verschillen zijn en knelpunten 
relatief kunnen zijn. In bijlage II is een overzicht  van de openstaande techniekvacatures in september 2012 bij 
het UWV aangemeld, opgenomen. Deze ‘dagkoersen’ geven een indicatie van een deel van de actuele vraag.   
 
Kan men al moeilijk aangeven hoeveel extra personeel men op de korte termijn nodig denkt te hebben, voor de 
lange termijn is dat veelal nog moeilijker. Wel zijn steeds meer ondernemers met strategische 
personeelsplanning bezig.  

                                              
15

 Zie: E’til, Arbeidsmarkt Prognoses Drenthe. Nieuwsbrief, oktober 2012. En ook bij UWV, Arbeidsmarkt prognose 2012-
2013. Met een doorkijk naar 2017. Juni 2012 
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Driehoek ondernemers, onderwijs en overheid (3 O’s) 
Uit bovenstaande blijkt ook het belang om als onderwijs, overheid en ondernemers goed in contact te zijn met 
elkaar. Pas dan is maatwerk mogelijk en zijn kansen te benutten. Om adequaat en snel in te kunnen spelen op 
de korte termijn vraag en om op de middellange termijn te kunnen reageren is de relatie met het plaatselijke 
bedrijfsleven doorslaggevend en is permanente informatie-uitwisseling een noodzaak. Aldus is het investeren 
in duurzame contacten binnen de driehoek ‘ondernemers – onderwijs – (lokale)overheid’ (de 3 O’s) een zeer 
belangrijk aandachtspunt, zo laten alle geïnterviewde ondernemers en intermediairs weten.   
 
Hoeveel ondernemers bereiken we? Zijn we op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de bedrijven? Welke 
overwegingen maakt de ondernemer bij het realiseren van zijn ondernemersdoelen en in welke mate speelt de 
productiefactor ‘arbeid’ hierbinnen een rol? Waar kunnen we de ondernemer mee helpen om knelpunten op 
te vangen en groei te realiseren? Welk bedrijf heeft personeel nodig nu of in de nabije toekomst? Wat voor 
soort personeel gaat het dan om? Hoe past het arbeidspotentieel bij gemeenten en UWV hierin? Omgekeerd, 
hoe kunnen ondernemers bijdragen aan een (nog) aantrekkelijker en innovatiever onderwijs? Dit zijn slechts 
enkele van de vragen die binnen deze driehoeksrelatie centraal staan.  
 
Werkgeversbenadering 
Ondernemers benadrukken dat zowel de contacten met de overheid als het onderwijs efficiënter en effectiever 
kunnen. Men heeft te maken met te veel verschillende accountmedewerkers van de overheid (economische 
zaken; sociale zaken, ruimtelijke ordening, UWV, e.a.) en praktijkbegeleiders en andere medewerkers uit het 
onderwijs. De huidige ontwikkeling om de werkgeversdienstverlening van gemeenten en UWV verder te 
integreren en de kwaliteit ervan door te ontwikkelen heeft in dit licht een hoge prioriteit. Beide partijen 
hebben hierin een wettelijke taak om de werkgeversbenadering verder te integreren. 
 
Korte termijn en structurele, langere termijn knelpunten 
De quick scan is weliswaar primair ingestoken om naar de korte termijn te kijken. Enkele subvragen gaan meer 
over de structurele, langere termijn, knelpunten. De meeste ondernemers waarmee is gesproken bleken juist 
een mening over en visie op de structurele knelpunten te willen geven en hoe die zijn aan te pakken.  
 

2.2. Algemene signaleringen, knelpunten en aanbevelingen  

 
Uit de gesprekken komt naar voren dat ondernemers en intermediairs steeds meer de urgentie voelen om 
structurele knelpunten binnen de technieksector aan te pakken. Tien jaar geleden was dit toch anders geven ze 
aan. Men maakt zich zorgen over het tekort aan technici op alle niveaus in de komende jaren. De huidige crisis 
versluiert de knelpunten. Hieronder volgen de belangrijkste signaleringen die ter sprake zijn gekomen. Daarin 
zijn ook aanbevelingen van de geïnterviewde partijen in opgenomen. Ook opmerkingen van de Adviesgroep 
Kennis en Arbeidsmarkt zijn hier aan toegevoegd. 

2.2.a Eerst moet er werk zijn, daarna knelpunten aanpakken 

 
Verschillen tussen bedrijven. Diverse ondernemers geven aan momenteel pas op de plaats te moeten maken, 
dan wel gedwongen zijn enigszins te krimpen. Enkele bedrijven geven aan dat er groei is, maar dan minder 
sterk dan verwacht. Een enkele ondernemer laat weten het werk niet aan te kunnen en op zoek te zijn naar 
partnerbedrijven, met name in het buitenland, die een deel van de gespecialiseerde productie in onder 
aanneming kunnen uitvoeren (outsourcing). Zij stellen veel meer de vraag hoe men nu aan goed opgeleid 
personeel komt, met de juiste vaardigheden en competenties, motivatie en werkhouding. Een voorbeeld 
hiervan zijn enkele bedrijven in de verspaning. 
 
Korte termijn. De meeste MKB bedrijven waarmee gesproken is noemen als belangrijkste korte termijn 
vraagstukken: 
- Hoe kom ik aan meer opdrachten, terwijl er een forse concurrentie is en er ‘prijsdumping’ plaatsvindt 

binnen bepaalde bedrijfstakken? Pas als er weer volop opdrachten zijn kan de werkgelegenheid toenemen. 
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- Hoe kom ik de crisisperiode door zonder al te veel ‘kleerscheuren’?  Dit geldt bijvoorbeeld voor een aantal 
aan de bouw gerelateerde bedrijven. Hoe kan ik mijn ervaren personeel vasthouden, in de verwachting dat 
de markt straks weer aantrekt (labour hoarding)? 

 
Social return. De meeste ondernemers en brancheorganisaties geven overigens aan dat men zich goed kan 
vinden in het koppelen van social return aan een aanbesteding. Hieraan wil men meewerken, als er maar een 
opdracht tegenover staat. Sommige MKB-ondernemers stellen voor om de SROI verplichting om te zetten in 
een storting in een sociaal fonds om meer volume te realiseren en daarmee in de markt extra werkgelegenheid  
te organiseren.  
 
Gemeenten en provincie maken in toenemende mate gebruik van social return paragrafen bij aanbestedingen 
en contractering van uitvoerende (markt)partijen. Daarmee nemen die hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid door werkzoekenden of met ontslag bedreigden in dienst te nemen dan wel te houden. 
Social return kan er aldus aan bijdragen dat de negatieve effecten van de crisis enigszins te dempen zijn. Een 
aantal gemeenten, de grotere kernen in het Noorden, zijn aan het verkennen of men in Noordelijk verband tot 
een gemeenschappelijke uniforme regeling kan komen.  
 
Kredietverlening. Een aantal ondernemers heeft er last van dat banken moeilijker kredieten geven. Het beperkt 
deze ondernemers om te innoveren en te groeien.  
 
Aanbevelingen 
a) Pas, waar dit mogelijk is, de aanbestedingsregels en criteria  aan zodat ook lokale/regionale partijen meer 

kans hebben op opdrachten via aanbestedingen. Dit kan op meerdere manieren. Het levert ook op dat er 
minder uitkeringen hoeven te worden uitbetaald. Daarmee realiseert men versterking van de lokale en 
provinciale economie, dat de werkgelegenheid in de regio blijft en levert .  

b) Versnel als overheden, waar dit kan, een aantal werkzaamheden zoals onderhoud, restauratie, 
herbestemming, energieprogramma’s (zonnepanelen; bevorderen duurzaamheid) en nieuwbouw. Op 
korte termijn liggen hier kansen via de provinciale Drentse Versnellingsagenda 2.0. 

c) Koppel hieraan consequent een vorm van contract compliance. Dit heeft een gunstige uitwerking op de 
werkgelegenheid  binnen de Drentse arbeidsmarkt en technieksector in het bijzonder.  

d) Onderzoek de mogelijkheden en meerwaarde tot een Noordelijke uniforme social return regeling. 

2.2.b Regio als vertrekpunt, maatwerk en  verbinding tussen initiatieven techniek  

 
1. Regio als vertrekpunt. 
Ondernemers en intermediairs geven aan dat de eigen regio en/of de branche het vertrekpunt voor het 
aanpakken van knelpunten in de techniek zou moeten zijn. De arbeidsmarkt-, en economische structuur binnen  
de Drentse regio’s verschillen nogal eens op een aantal punten. Het is een pleidooi voor maatwerk. Men meent 
dat in geval van promotie van de technieksector de doelgroepen – jongeren, ouders, docenten, zij-instromers, 
ondernemers e.a. –  zich het sterkst met bedrijven in de eigen regio identificeren.  
 
2. Veelkleurig palet aan initiatieven 
Uit de interviews komt naar voren dat er vanuit de technieksector en het -onderwijs veel initiatieven, 
bijeenkomsten, platforms, en dergelijke bestaan. Die hebben allen hun eigen techniekagenda. Een 
(overall)regionale visie op techniek ontbreekt. De effectiviteit van de afzonderlijke initiatieven zijn wisselend. Er 
bestaan veelbelovende acties en goed tot redelijk functionerende platforms, andere lopen minder goed.  
 
Enkele van de initiatieven en platforms die genoemd zijn, willekeurige volgorde:  
- bouw: Bouwen aan de bouw; BouwTalent; 
- metaal, metalektro en installatie; Drentse Technetkringen (platforms onderwijs-bedrijfsleven); Future 

Talent Experience; 
- industrie:DSM; Teijin; Fokker e.a. kennen soms ook eigen initiatieven;  
- sensor (Sensor Universe),  
- chemie: promotieactiviteiten van de sector (vaak met onderwijsbetrokkenheid);  
- energie: E-Academy en E-college; specifieke campagnes;  
- basisonderwijs: o.a. BOTSS, Technis4U, School aan zet;  
- algemeen voortgezet onderwijs:  Jet Net, Bèta excellent, Technasia, Vakcolleges Techniek in het VMBO; 
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- mbo onderwijs: Meisjes in Techniek, Centra voor Innovatief Vakmanschap; onderwijsbeurzen en 
techniekpleinen; Deltaplan Techniek samen met het bedrijfsleven; 

- hoger onderwijs: Centres of expertise; open dagen techniek;   
- branches/O&O en opleidingsbedrijven: voorlichtingen, doe-activiteiten, beroepenwedstrijden (vaak 

gericht op de eigen branche); 
- kenniscentra: Carousel;  
- Transport en logistiek: promotie en open dagen transport; 
- Bedrijfschap Ambachten: Dag van het Ambacht; 
- Technika10: jongeren en techniek; 
- Economisch Platform Groningen-Assen: start met het thema ‘Kiezen voor Techniek’. 
 
De initiatieven zijn vanuit diverse motivaties en perspectieven gestart. De ene keer is dat de regio, dan weer 
een branche, vervolgens en samenwerkingsverband, of men richt zich op specifieke doelgroepen. Wat 
ondernemers en intermediairs signaleren is dat:  
- initiatieven vaak onvoldoende op elkaar afgestemd zijn. 
- ze overlap vertonen en soms weinig onderscheidend zijn. In sommige gevallen ‘beconcurreren’ ze elkaar. 

Ondernemers schuiven soms aan meerdere van deze ‘tafels’ aan en ervaren daardoor inefficiency. 
- de veelheid aan acties en platforms niet bijdragen aan helderheid voor zowel de deelnemende 

uitvoerende partijen als de doelgroepen waarop men zich richt.  
- er is geen gedragen regiovisie techniek en er is te weinig focus: smart doelen, doelgerichtheid concrete 

acties, heldere mijlpalen en planning en bewaking van afspraken.  
- de drive om acties stevig op te pakken, vervolgstappen te zetten en die tot een goed einde te brengen, te 

vaak ontbreekt. Letterlijk geven partijen aan dat sommige initiatieven te vrijblijvend zijn. Regelmatig 
ontbreekt het aan een aanjager: ondernemers zijn bezig met ondernemen en onderwijs met opleiden.  

- het stroomlijnen, zwaluwstaarten en het verbinden van initiatieven ziet men als een belangrijk 
aandachtspunt. 

 
Binnen Drenthe en de eigen regio bestaat er geen totaaloverzicht van de verschillende initiatieven en hoe die 
zich tot elkaar verhouden. Er is geen regioagenda die de basis kan vormen om acties en initiatieven in 
samenhang te bezien en daarmee de effectiviteit te verhogen. 
 
Aanbevelingen 
- Ondernemers en intermediairs pleiten er voor om de diverse initiatieven en platforms beter in kaart te 

brengen, inclusief wie hier aan deelnemen. Zij zien zeker meerwaarde in een regionale techniekagenda. 
- Onderzoek waar activiteiten te verbinden zijn en men platforms kan samenvoegen. Belangrijk is om 

overlap er uit te halen en daarmee de efficiency en effectiviteit te verhogen.  De Regiegroep Kennis en 
Arbeidsmarkt kan hierin ook van betekenis zijn. 

- Benoem binnen de acties en platforms explicieter een trekker en faciliteer die voldoende. 
- Ontwikkel in de regio gezamenlijk – als 3 O’s – een regiovisie op de (economische)waarde en rol van 

techniek binnen de regio. Verbind deze aan een provinciale visie. Focus hierbij op smart geformuleerde 
doelen, die in de tijd zijn uitgezet en met een realistische inzet van een ieder. Bepaal de bewaking van de 
voortgang en deel successen onderling en met derden. 

2.2.c Promotie techniek om instroom te bevorderen 

 
Het intensiever promoten van techniek en het verbeteren van het imago van de sector ziet men als een zeer 
belangrijk aandachtspunt. Hier heeft men als technieksector een gezamenlijke opgave. Meer jongeren, en 
speciaal meisjes, voor techniek interesseren komt niet vanzelf. Daar is men het over eens. Steeds meer 
techniekbedrijven werken regelmatig mee om de deuren te openen en jongeren kennis te laten maken met de 
interessante praktijk. Middels bedrijvendagen, campagnes op scholen en televisie, docentenstages, gastlessen 
en op andere manieren probeert men techniek onder de aandacht te brengen.. 
 
Een aantal ondernemers en intermediairs zouden graag een Drenthe-brede campagne zien. Dan moet wel de 
regio het vertrekpunt zijn en een dergelijke campagne voor langere tijd ingezet worden. Tijdens de conferentie 
Macrodoelmatigheid MBO werd zelfs geopperd om een ‘GTST soap’ te starten die zich in de techniekwereld 
afspeelt. Promotie in de techniek heeft uiteindelijk vooral tot doel om een hogere instroom te realiseren..  
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Adviezen. Enkele adviezen die tijdens de interviews door ondernemers ter sprake zijn gebracht: 
- begin in het primair onderwijs en betrek ouders/moeders; 
- draag bij aan het bijstellen van een achterhaald imago (veel techniek is inmiddels ‘witte boorden werk’ en 

ICT gerelateerd); 
- maak als bedrijven technische functies voor jongeren interessanter en spiegel dit in het onderwijs; 
- in het verlengde hiervan, maak cross overs van ‘zorg en techniek’, ‘duurzaamheid/energie/groen en 

techniek’ en doe dit multidisciplinair en multilevel; 
- draag bij aan het inspireren van docenten, bijvoorbeeld via docentstages in het bedrijfsleven, 

praktijkmensen die in het onderwijs gastlessen gaan geven of onderwijs binnen het bedrijf; 
- werk met rolmodellen (zeker ook vrouwelijke), alumnibeleid (ook in het MBO) en ambassadeurs, want 

afgestudeerden die inmiddels in de praktijk werken zijn de beste promotors van techniek; 
- horizontale doorstroom vanuit andere opleidingen (zij-instroom) bevorderen; 
- organiseer een continue afstemming tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. 

 
Aanbevelingen. 
Omtrent dit onderwerp zijn de volgende aanbevelingen gedaan: 
- Onderzoek of een Drenthe-brede techniekpromotie meerwaarde kan hebben en of een al ontwikkeld plan 

van UWV, RTV Drenthe en een Drents communicatiebureau hiervoor geschikt is. Doe promotie voor 
langere tijd met de regio als vertrekpunt. Onderzoek of privaat-publieke financiering mogelijk is. 

- Sluit aan bij bovenregionale en/of bovenprovinciale initiatieven zoals Deltaplan Techniek, Topsector 
Energie en TopTechniek in Bedrijf. Draag met trots de Drentse techniek uit waarmee men zich graag 
identificeert. Genoemd zijn onder andere: Sensor, JSF, Energie, Healthy Ageing techniek, Vezelchemie, 
interessante ‘maakproducten’, Dryport, Agri-techniek, robottechnologie, en Solar challenges. 

- Ondersteun als provinciale en gemeentelijke overheid en bedrijfsleven specifieke doelgroepenacties zoals: 
meisjes in de techniek en bevorderen zij-instroom. 

- Betrek de komende jaren structureel het bedrijfsleven bij het vormgeven en aantrekkelijk maken van het 
techniekonderwijs. Actuele praktijkopdrachten uit de technieksector maken onderwijs levendig.   

2.2.d Onderwijs en bedrijfsleven houden elkaar in de klem  

 
Tijdens de gevoerde gesprekken valt op dat onderwijs en bedrijfsleven ‘twee werelden’ zijn en men elkaar 
aanspreekt op zaken zonder vaak de context voldoende te kennen. Men heeft, als het over knelpunten gaat, in 
eerste instantie de nijging om naar elkaar te wijzen. 
 
Het techniekonderwijs wijst erop dat men binnen een wezenlijk andere context werkt dan waarbinnen het 
bedrijfsleven opereert. Onderwijs heeft te maken met bijvoorbeeld: 
- veel  en vaak snel veranderende wetgeving en regels en vastliggende uren (inflexibele roosters);  
- een bepaalde bekostigingssystematiek van alle opleidingen en afrekening op basis van een diploma; 
- een soms dwingende onderwijsinspectie; 
- de uitrusting van het onderwijs en het materiaal waarmee men werkt is t.o.v. wat in het bedrijfsleven 

gangbaar is, vaak verouderd; 
- docenten die al lange tijd in het onderwijs werken en de laatste techniekontwikkelingen vaak in een 

vertraagd tempo meekrijgen; 
 
Het bedrijfsleven is op haar beurt vóór alles bezig met ondernemen. Inzet voor meer algemene doelen doet 
men erbij. Dit geldt trouwens ook deels voor het onderwijs. Men is gewend om vraagstukken op een bepaalde 
manier aan te pakken; ‘poetsen, niet praten’, recht op het doel af, en meer outputgericht. Het bedrijfsleven 
kent in de regel minder hiërarchische structuren en kan daardoor nogal eens besluitvaardiger zijn.  
 
Dit maakt dat men soms letterlijk  elkaars taal niet spreekt. Men wijst regelmatig naar elkaar en praat over 
elkaar. De verwachtingen van het bedrijfsleven zijn veelal (te) hooggespannen als het gaat om 
techniekknelpunten op te lossen. Frustratie en ongeduld liggen dan op de loer. Het eigen bedrijf, en de eigen 
(onderwijs)ervaringen gelden veelal als referentiekader. ‘Was de oude LTS of MTS er nog maar’, verzucht men 
regelmatig in de gesprekken. Men geeft nogal eens af op het niveau van de docenten, de achterhaalde kennis, 
de outillage van het onderwijs en ook de afgestudeerde cursisten voldoen zelden aan het niveau die een 
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ondernemer graag ziet. Het onderwijs wijst er op haar beurt op dat men opleidt voor een beroep, niet voor een 
bedrijf. Bedrijven weten hun vraag onvoldoende scherp en in samenhang te articuleren, geeft men vanuit het 
onderwijs mee. 
 
In dit licht is het van belang te noemen dat bijvoorbeeld het actieplan Competentie Gericht Onderwijs is waarin 
de vijf Noordelijke ROC’s en de technische installatiebranche gezamenlijk optrekken. Doel is een nauwere 
samenwerking tussen het onderwijs en de bedrijven uit de Elektro & Installatiebranche. Zo werkt men eraan 
om het bedrijfsleven mee te laten toetsen en leveren expertpanels input voor de programma-inhoud om te 
komen tot regioprofielen die aansluiten bij regio-specifieke kenmerken van het bedrijfsleven (meer maatwerk). 
 
Bij ondernemers en het onderwijs is de laatste jaren wel een omslag te bespeuren. Men groeit schoorvoetend 
meer naar elkaar toe, al concludeert men ook dat samenwerking nog constructiever en intensiever kan. Het 
versterken van de structuur van bijvoorbeeld Technetkringen als samenwerkingsplatform – Drenthe kent er vijf 
–  kan hierin bedragen. Vóór alles is een beter begrip nodig  van elkaars wereld en de condities en context 
waarbinnen men werkt. 
 
Aanbevelingen 
- Investeer meer in het begrijpelijk maken van elkaars wereld. Er blijkt meer onwetendheid dan op basis van 

het aantal initiatieven in de techniek te verwachten is. Dit kan ook de effectiviteit van acties verbeteren. 
- Stel meer reële doelen en verduidelijk explicieter wat wel/niet is waar te maken vanuit ieders rol – 

ondernemers, onderwijs, overheid - en de randvoorwaarden waarmee men te maken heeft.  
- Doe inspiratie op bij een aantal best practices van publiek-private samenwerking in het land. Meermaals 

genoemd zijn: publiek-private samenwerking (PPS) in de techniek in Noord Brabant en Twente. Gebruik 
hierbij het handboek PPS, uitgegeven door Platform Bètatechniek.  

- Experimenteer met publiek-private samenwerking binnen het techniekonderwijs en de sector. 

2.2.e Korte termijn oplossingen van ondernemers  

 
Als gevolg van de crisis kunnen de meeste ondernemers momenteel kiezen uit een ruimer reservoir aan 
technici. Uit de gesprekken komt naar voren dat men de structurele knelpunten niet bagatelliseert, maar enige 
relativering is, zeker nu ten tijde van crisis, op z’n plaats. In het algemeen wijst men erop dat naarmate de 
urgentie toeneemt, de creativiteit van ondernemers om oplossingen te zoeken toeneemt.  
 
Een deel van het tekort denken genoemde ondernemers als volgt op te lossen: 
- Door ontslagen technici elders, als gevolg van de crisis, een baan aan te bieden en intern op te leiden; 
- Buitenlandse werknemers werven (o.a. uit de MOE-landen). Kostenoverwegingen spelen hier ook een rol. 

Zo zijn recent in Hoogeveen e.o. zo’n 200 Letten gearriveerd die de Bikkel Groep (Drenthe en Overijsel) 
detacheert bij onder andere Drentse bedrijven.  Het lage uurloon in combinatie met een hoge 
arbeidsproductiviteit en arbeidsmotivatie van deze werknemers lijken overwegingen om hen in te huren.  
Gemeente Hoogeveen is bezig met een lokaal nader onderzoek naar de motivaties van de  ondernemers 

- (Zij-)Instroom van jongeren uit andere dan techniek opleidingen (van sport/beweging tot administratie). 
Verscheidene grotere bedrijven (zoals Rollecate, Fokker, Scania, Ardagh, Teijin) ontvangen veel sollicitaties 
van jongeren, ook uit andere dan de techniekopleidingen. Denk hierbij aan ‘sport en bewegen’, 
‘beveiliging’ en ‘zorgopleidingen’. In feite gaat het dan om zij-instromers. Men hanteert veelal eigen 
selectieprocedures, assessments en tests om geschiktheid, competenties en affiniteit met en aanleg voor 
techniek - Bèta-, techniekmentallity - te toetsen. Vervolgens brengt men deze zij-instromers zelf het 
techniekvak bij in combinatie met opleiding.  

- Werven voor bedrijfsscholen of bedrijfstakscholen, met een baangarantie. Bedrijfsscholen en interne 
opleiding zijn voor het MKB vaak moeilijk te realiseren. Men kan niet de volumes realiseren die grotere 
bedrijven wel kunnen organiseren. Mogelijk kan men meeliften op de bedrijfsscholen van deze bedrijven. 
Op dit moment vinden binnen Drenthe ook een aantal initiatieven plaats om een bedrijfstakschool te 
beginnen (veelal MKB). 

- Doorstroom vanuit lagere opleidingsniveaus (van niveau 2 naar 3 en van 3 naar 4). Men investeert bewust 
in werknemers met potentie. 

- Ondernemers verwachten dat er ook nog de nodige technici te halen zijn uit de bestanden van zowel UWV 
en WWB. Dan moeten het UWV en de gemeenten wel de eigen klant kennen en met goede cv’s 
aankomen. Hierbij is het ook van belang om te kijken wie – denk ook aan 45-plussers - via zij-instroom voor 
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de techniek te winnen is. Het platform Zij-instroom Techniek (elektro, installatie en metaal) is hier een 
voorbeeld van (zie ook onder paragraaf 3.1). 

Voor de lange termijn lost men de knelpunten hier niet mee op. Wel is op grond van bovenstaande enige 
relativering van de problemen in de technieksector op z´n plaats. De voorzitter van de MBO-raad bracht die 
relativering ook aan in zijn toespraak tijdens de macrodoelmatigheid conferentie.

16
 

 
Als aanbevelingen zijn gedaan: 
- Het onderwijs kan meer en scherper onderzoeken welke jongeren, ook binnen opleidingen met een lagere 

arbeidsmarktrelevantie, wie een ‘bèta/technologie mentality’ hebben en proberen hen te bewegen 
richting een technische opleiding. Een uitgebreide intake en arbeidsmarktvoorlichting ‘aan de poort’ helpt 
hierbij en tussentijdse studieloopbaanbegeleiding eveneens. 

- Laat het UWV en gemeente (nog) meer energie steken in het screenen van bestanden en laat intermediairs 
binnen de technieksector en/of ondernemers zelf meekijken (zie voorbeeld van Metalektro). 

2.2.f Drenthe-breed is er een tekort aan BBL-plekken17 

 
De ROC’s geven aan dat er binnen het MBO een duidelijke verschuiving van BBL (leren en werken) naar BOL is 
waar te nemen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat er een tekort is aan BBL-plekken. De werkelijke 
omvang moet nog worden geïnventariseerd.

18
 Het tekort heeft onder meer te maken met bedrijven die al 

moeite hebben om hun eigen vaste personeel in dienst te houden, laat staan een BBL’er in dienst te nemen. 
Ook de veranderende regelgeving voor het beroepsonderwijs is hier debet aan. Het tekort aan BBL plekken kan 
er toe leiden dat men zich als werkzoekende inschrijft en de opleiding niet afmaakt. Het kan ook betekenen dat 
leerlingen die bewust voor de BBL kiezen – ‘doeners’ met soms al een gezin – in de BOL terecht komen. De kans 
bestaat dat deze groep eerder uitvalt. Hoewel ROC’s creatief zijn om voor deze veel praktijk binnen de BOL te 
organiseren is het geen wenselijke en houdbare situatie. Overigens kijkt de onderwijsinspectie hier ook 
scherper op toe.  
 
GOA’s en BBL. Niet alleen de ROC’s blijken te maken te hebben met een tekort aan BBL plekken. Ook de GOA’s 
zoals Installatiewerk Noord (een GOA voor de E&I) kampen met een tekort aan BBL-plekken in dit geval in de 
installatietechniek en elektro. Teveel ‘bankzitters’ kan voor de GOA’s zwaarwegende gevolgen hebben. IW 
Noord telde in november 2012 zo’n 15 ‘bankzitters’ uit Drenthe. De GOA Infragroep deelde mondeling mee dat 
zij in een paar jaar tijd van zo’n 220 naar nu nog 85 BBL’ers zijn gegaan. Er zijn zo’n 8 tot 10 GOA’s waar Drentse 
leerlingen in dienst zijn. Onder de UWV-populatie (ww) bevinden zich overigens ook werkloze BBL’ers.. 
 
Aanbevelingen 
- Inventariseer de werkelijke omvang van het tekort aan BBL-plekken en zet zo nodig als 

arbeidsmarktpartners – werkpleinpartners, ROC’s, Kenniscentra en GOA’s - binnen Drenthe een BBL 
offensief in. Het inzetten van een BBL-voucher kan extra helpen.

19
 

2.2.g Tekort stageplaatsen (ROC’s) 

 
Wat momenteel voor de BBL geldt lijkt ook voor stageplaatsen te gelden, namelijk dat er een tekort aan 
plekken is. De signalen van de ROC’s en Kenniscentra – een aantal sectoren – wijzen echter duidelijk in die 
richting. Een eerste inventarisatie door het stagebureau expertisecentrum  binnen de zorg levert voor 
Groningen en Drenthe een tekort op van 123 stageplaatsen (waarvan in Drenthe zo’n 57 plaatsen) Om 
cursisten volwaardig de opleiding te kunnen laten volgen is de praktijkstage bij een bedrijf of instelling van 
essentieel belang. Het tekort aan stageplaatsen, en dit geldt ook voor de BBL, ontstaat mede door de crisis, 
transities, fusies, bezuinigingen en onzekerheden over contracten (geldt bijvoorbeeld in het welzijn en de zorg). 
Hierdoor is er veel onrust binnen organisaties en minder tijd en begeleidingscapaciteit. 
 
Aanbeveling 
- Inventariseer de werkelijke omvang van het stageplaatsen tekort en zet zo nodig een ‘stageoffensief’ in. 

                                              
16

 Toespraak Jan van Zijl tijdens de Macrodoelmatigheidsconferentie MBO, Provinciehuis Drenthe; 08-11-12 
17

 Bronnen o.a. de ROC’s, IW Noord en andere GOA’s, ondernemers. 
18

 Een eerste inventarisatie vindt plaats in dec. 2012 in het kader van de Versnellingsagenda 2.0 van de Provincie Drenthe. 
19

 In de provinciale Versnellingsagenda 2.0 is dit als een actielijn opgenomen. 
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3.  Specifieke signaleringen binnen de regio’s Emmen, Meppel, Hoogeveen 
en Assen 

 

In dit hoofdstuk zijn de signalen uit de quickscan weergegeven die meer specifiek voor een bepaalde regio 
binnen Drenthe zijn. Deze weergave pretendeert niet volledig te zijn. Wel zijn ze getoetst bij een aantal 
stakeholders binnen de respectievelijke regio’s.  

 

 

3.1 Signaleringen Zuidoost Drenthe; Emmen 
 
Voor de regio Emmen springen de volgende signalen uit de quick scan het meest in het oog.  
 
A. Bedrijfstakopleiding lokale bedrijfsleven in de metaal/verspaning Emmen e.o..  
Drie middelgrote bedrijven in Emmen in de metaal/verspaning hebben het initiatief genomen om een 
bedrijfstakopleiding op te zetten. Men zit in de verkenningsfase. Met de hulp vanuit Stenden Hogeschool is de 
haalbaarheid getoetst onder zo’n 70 bedrijven in de regio. Een klein kwart heeft al aangegeven mee te willen 
doen. Het ROC Drenthecollege, de gemeente en ook het parkmanagement Emmen is op de hoogte gesteld. 
Men wil de bedrijfstakschool opzetten naar voorbeeld van REMO West Twente (opleidingen op niveau 2 t/m 
4). De doelen zijn onder andere: opleiden van goed toegeruste vakkrachten voor de participerende bedrijven,  
meer maatwerk en kwaliteitsgarantie. De kracht van dit initiatief is dat het van de bedrijven zelf uit gaat. 
Aandachtspunten zijn: is dit in samenwerking met de regionale ROC te organiseren?; is op termijn ook 
verbreding opleidingen en bijvoorbeeld  zij-instroom mogelijk? 
 
Het ingeschat effect voor de onderwijs-arbeidsmarkt is: 
- versterking verspanende industrie en daarmee de regionale economie; 
- mogelijke extra instroom in de metaaltechniek, omdat de bedrijven die hieraan verbonden zijn garant 

staan voor banen op het moment van uitstroom; 
- het kan uitgroeien tot een bloeiende samenwerking met het reguliere beroepsonderwijs; 
- de kwaliteit van vaklieden voor de verspaning verbetert. De opleidingen zijn dicht tegen het bedrijfsleven 

aan georganiseerd, met inzet van moderne machines en andere middelen, waardoor meer maatwerk 
mogelijk is. Mogelijk is uitbreiding naar andere bedrijfstakken ook mogelijk. 

 

Aanbevelingen 
- Ondersteun als overheid dit initiatief door bijvoorbeeld gunstige randvoorwaarden te realiseren; 
- Onderzoek als ROC waar samenwerking mogelijk is en hoe die er uit kan zien.  

 
 
B. Dryport Emmen-Coevorden (transport & logistiek) 
De Dryport is een forse economische impuls op het terrein van transport & logistiek voor Zuidoost Drenthe. De 
kwartiermaker Dryport heeft de focus nu vooral op de strategische business ontwikkeling dat wil zeggen het 
aantrekken van meer bedrijven. Onderwijs en arbeidsmarkt is nog een wat onderschoven aandachtsgebied, 
maar wel een belangrijke pijler onder het Dryport succes. Onvoldoende goed opgeleid personeel zal immers de 
groeipotentie van Dryport remmen. Daarvan is men doordrongen. De Dryport heeft ook potentie om duurzaam 
bij te dragen aan innovatieve regionale en/of Noordelijke opleidingen in de Transport & Logistiek en zelfs in 
samenwerking met Duitse en Twentse partners.  
 
Het effect voor de onderwijs-arbeidsmarkt kan zijn: 
- Onderwijsvernieuwing op MBO-HO niveau gericht op Transport en Logistiek; 
- Structurele werkgelegenheid – van hoogopgeleid tot MBO-niveau 2 – bij Dryport bedrijven. 
 

Aanbeveling 
Bestuurlijke bijeenkomst onderwijs-arbeidsmarkt. Om de mogelijkheden van Dryport onder de aandacht te 
brengen en om na te denken hoe in de toekomst de personeelsvoorziening er uit moet komen te zien is het 
aan te bevelen om een breed bestuurlijke oploop te organiseren met als thema onderwijs-arbeidsmarkt in 
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relatie tot de Dryport. Te denken valt aan MBO/HO instellingen, Transport &Logistiek Nederland, Ministeries 
Economische Zaken (topsector Transport) en OCW, gemeentelijke en provinciale overheid, en  eventueel 
partijen buiten de Drentse grenzen zoals de Twentse Dryport met de opleidende instituten aldaar en Duitse 
partners. Het bedrijfsleven georganiseerd in de pas opgerichte corporatie binnen Dryport kan hierin het 
voortouw nemen. Overigens zijn enkele deelnemende bedrijven al bezig met een aantal vraagstukken op dit 
vlak. Provincie Drenthe is hier ook bij betrokken. 

 
 
C. Werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt en een GOA voor de onderkant arbeidsmarkt.  
Uit de gesprekken in Zuidoost Drenthe komt naar voren dat de toeleiding van mensen die een grote tot redelijk 
grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben beter kan. De ondernemers menen dat de dienstverlening van zowel 
gemeente als UWV op dit terrein kan verbeteren. Deze geluiden komen ook uit de andere Drentse regio’s. Met 
name tijdens een voortraject sterker toetsen op een actieve houding, discipline en motivatie van een 
kandidaat-werknemer vinden zij van doorslaggevend belang. Men adviseert om een stevig voortraject van een 
jaar te organiseren en men met het bedrijfsleven kennismaakt. In Emmen doet men dat via het Training en 
Diagnose Centrum (TDC), maar dan in een korter traject (uitgevoerd door EMCO). Daarnaast wil men niet te 
maken krijgen met allerlei problemen van een kandidaat-werknemer, zoals schuldproblematiek. Het ontzorgen 
van de werkgever op dit vlak is dan ook noodzaak. De begeleiding ziet men het liefst door marktpartijen 
verzorgd. Begeleiding vanuit bijvoorbeeld de sociale werkvoorziening vindt men te ‘zalvend’. 
 
Idee om een GOA onderkant arbeidsmarkt te realiseren. Een aantal intermediairs van UWV, gemeente, en FNV, 
opperen om een zelfstandige GOA (Gemeenschappelijke Opleidingsactiviteit) voor de onderkant van de 
arbeidsmarkt in het leven te roepen. Hiermee is voor deze groep veel meer continuïteit te realiseren en er 
ontstaan meer duurzame uitplaatsingen en investeringen in opleiding. Het voorkomt het ‘draaideureffect’ dat 
vaak te zien is. Voorwaarde is dat gemeenten en UWV bijdragen aan het reduceren van de risico’s.  Zo’n 
constructie zou dan bestuurlijk gedragen worden door werkgevers, overheid en onderwijs (vergelijk de 
Noordelijke GOA Publiek).  
 

Aanbeveling 
- Onderzoek als gemeente samen met UWV, FNV en andere arbeidsmarktpartners of een dergelijk 

construct meerwaarde heeft om aan de onderkant van de arbeidsmarkt extra uitstroom te realiseren en 
kijk of het haalbaar is, mede in het licht van de nieuwe Participatiewet en een mogelijke 
quoteringsregeling. Betrek hierbij  de ervaringen met soortgelijke constructies elders. 

 
 
D. Speerpunten techniek Zuidoost Drenthe 
In het arbeidsmarktbeleid van Emmen/Borger-Odoorn neemt techniek een belangrijke plaats in. Er is een 
speciale projectleider benoemd die samen met het bedrijfsleven knelpunten aanpakt en kansen grijpt. 
Initiatieven liggen op het terrein van: 
- allround operationeel technicus opleiding, AOT (NAM, Teijin) 
- versterken verspaning 
- idem mechatronica 
- idem procestechniek 
Vanuit het Parkmanagement geeft men aan dat de komende jaren de werkgelegenheid in de techniek enerzijds 
terugloopt, maar de vervangingsvraag erg groot zal zijn. Men heeft becijferd dat er straks bij ongewijzigde 
ontwikkelingen er een tekort aan zo’n 2000 technisch personeel zal zijn. Parkmanagement geeft aan dat 
gemeenten en provincie hierin  geen gezamenlijk agenda op hebben. Vanuit het Parkmanagement is er 
momenteel ook een oriëntatie op het zuiden, te weten Twente om te kijken of daar samenwerking mogelijk is. 
 
Ondernemersplein en technieksociëteit. In de regio neemt het Ondernemersplein een centrale plek in. Hierin 
zijn de 3 O’s vertegenwoordigd, maar daarnaast ook een aantal andere partijen als het belastingkantoor en 
marketing Drenthe. Het is gesitueerd binnen het gebouw van Stenden Hogeschool. Om een duurzame relatie 
met het bedrijfsleven in de techniek te organiseren is men met het Ondernemersplein (themagroep Techniek) 
in Emmen in gesprek om een technieksociëteit te realiseren.  
 
Vapro. Vanuit het UWV wordt onderzocht of een VAPRO opleiding - 100 VAPRO-banen plan - vergelijkbaar met 
wat in Oost Groningen samen met AVEBE en uitzendbureaus is gestart, ook in Zuidoost Drenthe kansrijk kan 
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zijn. Dit loopt in lijn met het gemeentelijke speerpunt ‘procestechniek’. Hierbij wel de kanttekening dat er 
momenteel in de crisisperiode ook personeel in de procestechniek wordt ontslagen. Hier is nader lokaal 
onderzoek gewenst. Wel geven grote regionale werkgevers als Teijin aan dat er straks een grote 
vervangingsvraag is. DSM werkt uitsluitend met Vapro gediplomeerde werknemers. 
 
Platform Zij-instroom Techniek. Het O&O fonds OTIB (installatie) is bezig met een verkenning voor een Platform 
Zij-instroom Techniek in Emmen. Men onderzoekt of die voor de regio meerwaarde kan hebben.  In Groningen 
begint dit platform te lopen. Metalektro is hier samen met de gemeente Groningen een partner in.  
 
Samenwerking onderwijs-bedrijfsleven. Het Drenthecollege is samen met het bedrijfsleven bezig enkele 
projecten uit te voeren waarin werken en leren hand in hand gaan. Het gaat om metaal- en glasvezelprojecten. 
Drenthecollege leidt op en kwalificeert, bedrijven hebben het werk,  doen het praktijkdeel en geven 
baangarantie. Gemeente Emmen is hier ook bij betrokken. 
 
Kansen op de arbeidsmarkt. Vanuit het werkplein geeft men aan dat: 
- er redelijk gunstige vooruitzichten zijn voor: procesindustrie (niveau 3 en hoger); schilders (kanttekening: 

uurtarief van leerling schilders is te hoog); metaal/verspaning niveau 3 en hoger; en ‘energietechniek’. 
- vraag naar chemische en mechanische procestechnici (Vapro A, B, C), Engineers, CNC draaiers en freezers, 

constructiewerkers en lassers; ook nog wel onderhoudsmonteurs vrachtwagens, heftruckchauffeurs en E&I 
monteurs. Daarnaast ‘technisch verkopers’.

20
 

 

Aanbeveling 
- Onderzoek de kansen van de diverse initiatieven op hun meerwaarde voor de versterking van de 

Drentse technieksector en het werkgelegenheidseffect voor de arbeidsmarkt techniek in het bijzonder. 
Verbind deze, daar waar dit toegevoegde waarde heeft, met andere techniek initiatieven in de regio.  

- Mogelijk kun enkele initiatieven met een direct werkgelegenheidseffect ondersteund worden vanuit de 
Versnellingsagenda 2.0 Drenthe.  

 
 
E. Vezelchemie als innovatieve bedrijfstak met werkgelegenheidspotentie 
In de regio Emmen zijn diverse bedrijven die zich bezighouden met innovaties binnen de Vezelchemie 
onderdeel van de ‘biobased economy’. Het gaat hier om bijvoorbeeld duurzaam hergebruik, biopolymeren,  en 
vezelproducten toepassen in allerlei nieuwe producten. Dit is een veelbelovende nieuwe innovatieve markt 
met veel groeipotentie. De kwartiermaker die hier vanuit de provincie bij betrokken is geeft aan dat dit zich nu 
nog vooral in de R&D fase bevindt, maar dat de verwachting is dat binnen afzienbare tijd nieuwe 
productielijnen ontstaan waar personeel voor nodig is. 
 

Aanbeveling 
- Doe verder onderzoek vanuit onderwijs, gemeentelijke overheid en UWV in samenwerking met de 

kwartiermaker Biobased Economy en het bedrijfsleven wat voor type medewerkers hiervoor nodig zijn 
en hoe hierin (in de toekomst) kan worden voorzien. 

 
 
F. Duitsland als afnemer van werkloze technici en bouwvakkers.  
Zowel het onderwijs, bedrijfsleven, KvK, werkpleinen in Drenthe hebben relaties met Duitse partners. Veelal los 
van elkaar oriënteert men zich op Duitsland om daar werkloze werkzoekenden te kunnen plaatsen. In Duitsland 
is een tekort aan bouwpersoneel en in meer brede zin, technici. Een aantal intermediairs geven aan dat het 
interessant is te verkennen of werkzoekend technisch personeel in Duitsland, ter overbrugging van de crisis 
hier, aan de slag zou kunnen. Dit geldt ook voor BBL’ers. Zo heeft men inkomsten, kan men de eigen 
werkervaring up to date houden, en ‘weglek’ uit de technieksector voorkomen. Emmen heeft goede relaties 
met aantal Arbeidsamten aan Duitse kant. Het Servicepunt Bouw kijkt ook al naar Duitsland. Er bestaan 
grensoverschrijdende onderwijs-arbeidsmarkt initiatieven die hier mee bezig zijn (EDR). Verder zijn er 
bijvoorbeeld Nederlands-Duitse projecten in de duurzame energie (ENECON). Vanuit de EDR is er recent een 
vacaturebank gericht op Duitsland, gelanceerd. In het kader van een Netzwerk programma vindt er momenteel 
een oriëntatie plaats wat er aan initiatieven lopen en of de krachten en expertise te bundelen zijn.  

                                              
20

 Signalen september 2012. Men plaats de kanttekening dat dit voor het grootste deel ‘dagkoersen’ zijn.  
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Vragen die hierbij spelen:  
- Welke mogelijkheden zijn er in Duitsland en voor wie kan dit interessant zijn? 
- onder welke condities kan werken in Duitsland plaatsvinden (salarissen, kosten, verzekeringen, sociale 

premies etc.) en hoe dit logistiek te organiseren?  
- In hoeverre kunnen Duitse bedrijven ook als Erkend Leerbedrijf aangemerkt worden (BBL´ers)?  
- Zijn er kansen voor Drentse werkzoekenden in de aantrekkende economie vlak over de grens 

(Niedersaksen; bijvoorbeeld op het gebied van de Bouw, en Transport & Logistiek)? 
 

Aanbevelingen 
- Onderzoek de werkgelegenheidsmogelijkheden die in Duitsland (grensgebied Eems-Dollard en verder) 

aanwezig zijn en aan welke randvoorwaarden men moet voldoen; 
- Houd een expertmeeting over de werkgelegenheidsmogelijkheden en condities waaronder dit plaats kan 

vinden (Netzwerk i.s.m. OTIB, OOM, SXC, KvK’s, gemeenten, UWV, e.a.) 

 
 
H. Onderwijs (ook betrekking op  de andere regio’s) 
Stenden.  
Servicepunt. Stenden heeft een relatief kleine techniek opleiding. Men heeft het afgelopen jaar diverse acties 
ondernomen om de relatie met het regionale bedrijfsleven te versterken. Een goed voorbeeld hiervan is het 
recent in gebruik genomen Servicepunt. Het bedrijfsleven kan bij dit ‘portaal’ terecht met allerlei soorten 
vragen die men vervolgens intern binnen Stenden oppakt. Men kan er vragen stellen over bijvoorbeeld stages, 
opdrachten die door studenten uit te voeren zijn en samenwerking rond innovaties. 
  
FabLab. Sinds 2010 is er door Stenden stevig geïnvesteerd in de relatie met toeleverende scholen. Een 
voorbeeld hiervan is een convenant met de vijf Drentse technasia. De sterker wordende relatie met het 
bedrijfsleven  zien we terug in de samenwerking binnen het FabLab ‘Myconcept’, waar interessante 
mogelijkheden zijn om te experimenteren op terreinen als 3D printen. Stenden’s uitmuntende ICT-informatica 
opleiding (zie de recente externe onderwijsaudit) speelt hier ook een belangrijke rol. 
 
COCI. Binnen techniek neemt PRE, Polymer Research Education een belangrijke positie in. Provincie, 
gemeenten en bedrijfsleven zijn hier partners. Men werkt hier nauw samen met research binnen het 
bedrijfsleven, zoals bijvoorbeeld API (komt ook een lector vandaan). In dit kader is voor Drenthe relevant te 
noemen dat men bezig is een COCI te realiseren. COCI staat voor Center of Open Chemical Innovation. Hierbij 
gaat het om innovatie te stimuleren binnen een open samenwerking tussen bedrijfsleven en 
(chemie)onderwijs. Diverse COCI’s elders in het land hebben zich op dit vlak reeds bewezen.  
 
Associate Degree WTB. Tot slot is het ontwikkelen van een Associate Degree (AD) opleiding in de 
Werktuigbouw (WTB) voor Drenthe veelbelovend. Het springt in op het ‘gat’ dat valt tussen het reguliere MBO 
en HBO. Het bedrijfsleven, waaronder het parkmanagement ondersteunt dit initiatief. Het betreft de eerste AD 
opleiding binnen de techniek in Drenthe. Men verwacht dat hier zeker een aantrekkingskracht van uitgaat. 
Zeker als de vraag van het bedrijfsleven naar hoger opgeleid personeel de komende jaren kan gaan toenemen. 
 
Drenthecollege 
Binnen Drenthecollege werkt men hard aan het aantrekkelijker maken van techniek om zo meer instroom te 
realiseren. Zo doet men mee aan de Solar Challenge en gebruik van robots. Al een aantal jaren probeert men 
meisjes naar de techniekopleidingen te krijgen. Dit is een moeizaam proces waar men een lange adem en 
middelen voor nodig heeft. Er zijn bescheiden successen geboekt. Ook de AOT opleiding begint vastere vorm te 
krijgen en beter te draaien, al kampt men nog steeds met een tekort aan cursisten voor deze opleiding.  
 
Het Drenthecollege geeft aan dat samenwerking met het bedrijfsleven enerzijds prima verloopt, zeker als het 
om concrete projecten gaat. Tegelijk is de relatie ook moeizaam. In Drenthe is er veel MKB en die is moeilijk te 
mobiliseren om eenduidige vragen uit het bedrijfsleven te vernemen. Voor de Provincie ziet men een rol 
weggelegd om meer verbinding aan te brengen tussen de vele overleggen en initiatieven. Hier is meer regie 
gewenst. Men zet als MBO zwaar in op het benutten van TT Assen als opleidingsomgeving voor de transport en 
automotive. Ook de chemie – procestechnologie – is een speerpunt. Daarnaast wil men meer investeren in het 
benutten van kansen die sensortechnologie biedt. 
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3.2 Signaleringen Zuidwest Drenthe; Meppel 

 
In het ronde tafelgesprek met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven rond Meppel – hier zat ook een groot 
bedrijf uit de kop van Overijssel bij - kwamen meerdere onderwerpen ter sprake. Enkele in het oog springende 
signalen en adviezen die hieruit voortkomen zijn: 
 
 
A. ‘Werk naar werk’ / mobiliteitscentrum.  
Een koeltechnisch bedrijf uit de regio kan niet voorzien in nieuw, goed opgeleid personeel met de juiste 
vakkennis en competenties. In Drenthe zijn enkele bedrijven op dit terrein failliet gegaan. Het bedrijf uit de 
regio Meppel is het niet gelukt om ontslagen personeel te werven. Zij oppert om een ‘werk naar werk’ aanpak 
binnen Drenthe te organiseren. De Metaalunie/OBM heeft reeds zo’n aanpak voor haar branche 
georganiseerd.  
 
Om te voorkomen dat technisch personeel ‘weglekt’ uit de sector is door enkele ondernemers de suggestie 
gedaan om een vorm van portaal of mobiliteitscentrum voor de technieksector, of branche te organiseren.  
Doel hiervan is om  ontslagen of met ontslag bedreigt personeel te behouden voor de sector en deze te 
begeleiden van ‘werk naar werk’ (vergelijk Metaalunie/OBM). Dit kan werken als brancheorganisaties en O&O 
fondsen de signalen uit de markt vroegtijdig oppikken en weten dat andere bedrijven juist personeel zoeken. 
Aldus voorkomt men dat technisch personeel zich moet gaan inschrijven bij het UWV. Hiervoor is kennis van de 
markt nodig en krachtenbundeling van alle arbeidsmarktpartners (branche-organisaties, O&O, UWV, 
werkgeversservicepunten e.a.).  
 

Aanbeveling 
- Verken samen als arbeidsmarktpartners (gemeente, UWV, branche) of een dergelijk ‘werk naar werk’ 

concept (bijvoorbeeld in de vorm van een tijdelijk mobiliteitscentrum) momenteel meerwaarde kan 
hebben, wie hier bij te betrekken en welke middelen hiervoor nodig zijn. 

 
 
B. Uitzendbureaus.  
In het ronde tafelgesprek uit men  zorgen over het feit dat veel jongeren zich inschrijven bij uitzendbureaus. 
Men geeft aan dat het UWV dit stimuleert. Het gaat hierbij om zowel technisch geschoolden als jongeren die 
wel een Bètamentality hebben. Hierdoor dreigen meer jongeren ‘weg te lekken’ dan nodig is, vermoeden de 
ondernemers. Ook geven ondernemers aan geen tot nauwelijks zicht te hebben op hoe het UWV bestand er uit 
ziet. Men weet het UWV moeilijk te vinden, dan wel de vraag te articuleren.  
 
 
C. Bedrijfsschool of bedrijfstakschool.  
Twee grotere bedrijven geven aan dat zij ook jongeren van zogenaamde pretopleidingen aannemen die men 
intern verder opleidt in de techniek. Dit komt regelmatig voor. Feitelijk gaat het om zij-instromers. De kleinere 
MKB bedrijven kunnen die volumes niet organiseren. Een suggestie van de aanwezige grotere bedrijven: 
samenwerken als MKB om volume te kunnen maken; of aanhaken bij de grotere bedrijven. De 
gesprekspartners zien als gezamenlijke uitdaging de juiste bedrijven met elkaar in verbinding te brengen om 
elkaar en de technieksector te versterken. Men moet zien te realiseren om  iedereen te behouden voor 
techniek, en om meer mensen voor techniek te interesseren. Ten aanzien van dit laatste punt geven de 
ondernemingen aan dat veel technische bedrijven in de regio mee doen met open dagen en een 
techniekcarrousel.  
 

Aanbeveling 
- Verken, bijvoorbeeld via de Technetkring of de behoefte voor een bedrijfstakschool breed gedragen is 

onder ondernemers. Onderzoek vervolgens de haalbaarheid van dit idee. 

  
 
D. Technetkring 
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In de regio Meppel is een Technetkring actief. Wat begon als een enthousiaste kring waarin onderwijs en 
bedrijfsleven  elkaar vindt, is het elan nu enigszins weggeëbd. Het zijn vaak dezelfde bedrijven die aanschuiven 
en er is niet voldoende focus en stuwkracht om gezamenlijk actiegericht  bezig te zijn. Een meerjaren agenda 
ontbreekt. Er is ook een aanjager nodig die bewaakt dat de agenda en voortgang bewaakt. 
 

Aanbeveling 
- Realiseer meer focus binnen de Technetkring aan de hand van een meerjaren agenda en maak leden 

eigenaar van een actie of vraagstuk en plan wanneer resultaten te verwachten zijn.  

 
 
E. Overige opmerkingen die tijdens de ronde tafel zijn ingebracht 
- Motorvoertuigen in de regio: instroom gehalveerd. Er is een ware kaalslag. Dit dreigt een groot probleem 

te worden in verband met de vervangingsvraag 
- Vanuit parkmanagement is een werkgroep geformeerd om structurele problemen in de techniek aan te 

pakken, mede om te kunnen anticiperen op de vervangingsvraag. 
- Er is nog steeds vraag naar niveau 2 (b.v. bij Rollecate) maar vooral ook niveau 3 en 4 (operators, Scania) 

en ook HBO maintenance engineers 
 
 
E. Onderwijs: AOC Terra / TerraNext 
Vanuit het AOC Terra / Terra Next signaleert men dat uitstromende jongeren en jongvolwassenen in de groen 
en techniek voornamelijk in de groene sector terecht komen hoewel een aantal ook wel de overstap naar 
andere techniekbedrijven maken of daarbuiten. Niveau 4 opgeleiden hebben geen problemen met werk 
vinden. Voor niveau 2 blijkt dit moeilijker. Als suggestie geeft men: onderkant van de arbeidsmarkt meer 
branchegericht certificeren. Er is, voor het eerst, een tekort aan BBL plekken en stageplaatsen. MBO AOC Terra 
kent in Meppel een lagere instroom. Het VMBO groeit wel sterk. Die stromen niet perse door in het MBO-
groen. Ook TerraNext (volwassenonderwijs) heeft ongeveer 50 cursisten minder.  
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3.3 Signaleringen Zuidwest Drenthe; Hoogeveen 

 
A. Discrepantie vraag en aanbod 
De discrepantie tussen vraag en aanbod is in Hoogeveen e.o. een belangrijk probleem. Ondernemers vragen 
MBO niveau 3 / 4, terwijl in het aanbod vanuit de WWB en UWV relatief veel lager opgeleiden of 
ongekwalificeerde werkzoekenden zitten die vaak ook nog een ‘rugzakje’ hebben. Doorslaggevend is dat deze 
groep voldoende werknemersvaardigheden heeft, en de houding en motivatie goed is. Hierin blijven investeren  
loont. Wel is hierbij een directieve werkwijze en zijn sancties nodig. Wat goed blijkt te werken is de 
bedrijvencarrousel, waarbij men laagdrempelig met meerdere bedrijven kennis kan maken en men beter weet 
wat een bedrijf van een toekomstig werknemer vraagt.  
 
In Hoogeveen is er een daling van het WWB bestand. Dit komt o.a. door: 
- strenge aanpak vanuit Werkplein, 
- lage caseload klantmanagers (‘ken de klant’)  
- groei werkgelegenheid,  
- en langdurig investeren in de relaties met het bedrijfsleven. 
Er zijn al veel initiatieven geweest om mensen te interesseren voor techniek. Tot nog toe met weinig succes, zo 
lijkt het. Cruciaal is dat het bedrijfsleven volop betrokken is bij zowel techniekonderwijs als het aan een baan 
helpen van werkzoekenden (meekijken). 
 
Aanbevelingen. 
- Realiseren van een goed overzicht wie wat doet op het terrein van techniek om van daaruit de sector te 

versterken; 
- Als O3 gezamenlijk inspannen om de instroom in techniek structureel te versterken. Dit lukt alleen als ook 

het bedrijfsleven er aan gaat staan. Zij moeten er baat bij hebben. Hiervoor is nodig dat men in staat is de 
vraag te articuleren.  Hiervoor is nodig dat door de samenwerking binnen de O3 driehoek het onderwijs 
aantrekkelijker wordt en er meer docentenstages in het bedrijfsleven plaatsvinden. 

- Het heeft meerwaarde als ondernemers op één plek vacatures melden (naast andere kanalen). Zo krijgt 
iedereen overzicht en is het arbeidspotentieel in de regio optimaal te benutten (werkzoekenden of van 
‘werk naar werk’) . 

- Verkennen of het binnen het onderwijs mogelijk is om ‘techniek-breed’ op te leiden waardoor 
schommelingen op de arbeidsmarkt beter op te vangen zijn en de employability van technici toeneemt. 
Denk aan een combinatie van bouw en installatie.  

- Als idee is ingebracht om één BBL’er met meerdere bedrijven te delen als een volledige BBL-baan te duur 
is. Hiermee neemt ook de employability van de betreffende BBL’er toe. 

Evenals in andere regio’s klinkt ook in Hoogeveen het geluid om het regionale bedrijfsleven meer kansen te 
geven om via aanbesteding aan opdrachten te komen. Gemeente Hoogeveen onderzoekt de mogelijkheden. 
 
 
B. Bedrijfstakschool via publiek-private samenwerking 
Tijdens rondetafelgesprek met het bedrijfsleven is door Ardagh het concept van een bedrijfstakschool 
ingebracht. Dit is een vorm van publiek-private samenwerking waarmee én de instroom in techniek te 
bevorderen is én de kwaliteit van opleiding kan toenemen. Deelnemende bedrijven staan garant voor banen. 
Door een sterke gezamenlijke betrokkenheid van de 3 O’s is dit realiseren. Ardagh is elders in het land al een 
betrokken partner bij soortgelijke initiatieven. Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking in de Techniek 
Campus Zaanstreek waar de samenwerking al operationeel is en men gezamenlijk opleidt. Tevens heeft men 
deze vorm in de stedendriehoek Deventer, Apeldoorn, Zutphen opgezet. Deze vorm van praktijkscholing is 
mogelijk ook in Hoogeveen kansrijk. Inmiddels zijn er twee bijeenkomsten geweest en presentaties gegeven 
door de driehoek ondernemers, onderwijs en lokale overheid. Men zit nu in de verkennende fase om meer 
partners te mobiliseren en basis kengetallen op tafel te krijgen. 
 

Aanbeveling 
- Verken als 3 O’s de mogelijkheden om het concept Techniek Campus Zaanstreek ook in Hoogeveen te 

realiseren. Maak er een business case van. Ondersteun, desgevraagd, dit proces ook als Provincie. 
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C. Eén stage coördinatiepunt voor de hele regio 
In de gesprekken tussen de 3 O’s is het idee ingebracht om te komen tot één stage coördinatiepunt voor de 
hele regio en voor alle branches. De achterliggende reden voor dit idee is dat ondernemers in toenemende 
mate te maken hebben vele loketten, men vaak niet goed weet waar men voor wat moet zijn. Men heeft te 
maken met meerdere accountmanagers, praktijkbegeleiders uit het onderwijs, en krijgt andere functies over 
de vloer. Eén coördinatiepunt voor zowel de werkgever als de stagiair en het onderwijs moet partijen op dit 
punt gaan ontzorgen. Het schept helderheid en overzicht en de dienstverlening is gericht op het bij elkaar 
brengen van partijen. Taken zijn aldus te coördineren die nu nog vaak versnipperd zijn ingezet.  
 

Aanbeveling 
- Verken de mogelijkheden van een stage coördinatiepunt, onderzoek het draagvlak en als het 

meerwaarde heeft, maak er dan een concrete business case van.  

 
 
D. Om- en bijscholing 
Niet alleen in Hoogeveen maar ook in de rest van Drenthe is het aandeel 45+ binnen het 
werkzoekendenbestand erg hoog. Ze maken in Drenthe zo’n 48% uit van het bestand. Werkzoekenden met een 
technische achtergrond of die iets met techniek hebben kunnen via om- of bijscholing meer dan nu het geval is 
voor de techniek inzetbaar gemaakt worden. In Hoogeveen wil men verkennen hoe dit binnen publiek-private 
samenwerking te realiseren is. Naast organisatiekracht, middelen, flexibiliteit en creativiteit is ook analyse van 
het arbeidspotentieel nodig en de vertaling naar vacante functies. Bovenal vraagt het om kennis van de lokale 
markt via relaties met het bedrijfsleven.  
 
 
E. Openbaar vervoer  
Met het inzetten van macrodoelmatige uitruil van opleidingen – Alfacollege en Drenthecollege – onder andere 
in de techniek moet een deel van de jongeren nu langere reizen maken met het openbaar vervoer dan 
voorheen. Zowel Alfacollege Hoogeveen als Terranext geven aan dat de verschraling die in het openbaar 
vervoer plaatsvindt een extra drempel is om een techniek opleiding te volgen. 
 
 
F. Signalen lokale arbeidsmarkt: 
De accountmanagers van het Werkplein geven aan dat er in Hoogeveen e.o. vraag is naar: 
- personeel in de machinebouw (WTB) en de E&I sector; 
- Verder vacatures (stand september ’12) o.a.: storingsmonteur, machinebouwer, installateur,  

procesoperator.  
- ook Engineers functies zijn moeilijk vervulbaar. 
- Uitzendbureaus en detacheerders en halen met regelmaat werknemers uit het buitenland (Ierland, 

Engeland, Letland). 
Men signaleert dat opleidingsniveau 2 in de regel niet meer genoeg is binnen de techniek en dat er ook kennis 
van het Engels en Duits als ook PLC (processors in de automatisering) vereist is. 
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3.4 Noord en midden Drenthe; Assen 

 
 
A. Onderzoek arbeidsmarktbenadering 
Assen voert momenteel een onderzoek uit naar de arbeidsmarktbenadering in de regio. Price Waterhouse 
Cooper (PWC) voert deze uit. Uit enkele van de interviews die in dit kader zijn gehouden met ondernemers in 
en rond Assen komen de volgende punten naar voren: 
- uitzendkrachten vindt men duur. Een werkloze arbeidskracht is een stuk goedkoper en dus investeert men 

via social partnership hier liever in; 
- Mobiliteit aan de onderkant arbeidsmarkt is een probleem. Als men in vaste dienst komt blijft men lang 

zitten; 
- disfunctioneren tijdens een proefperiode (b.v. regelmatig te laat komen) moet sancties krijgen; 
- ontzorgen moet je door experts, marktpartijen, laten doen; sociale werkvoorziening of gemeente schiet 

hier tekort. Deze laatste moet vooral goed toeleiden, of zoals men het samenvat: “kan de overheid leveren 
wat het bedrijfsleven vraagt?”; 

- Het onderwijs is te weinig op de vraag van de werkgever gericht en men is te star als het gaat om 
dienstverlening en begeleiding; 

- Social Partnership tussen overheid en bedrijven in Assen werkt naar volle tevredenheid. 
 
 
B. MKB 
Noord- en midden Drenthe, Assen, heeft als regio andere kenmerken dan bijvoorbeeld Zuitoost Drenthe. Assen 
kent vooral MKB techniekbedrijven veelal gericht op de regionale, binnenlandse markt. Het kent redelijk wat 
service en onderhoudsbedrijven, van installatie tot schilderwerk en afbouw. Functies die hierin veel voor 
komen zijn service- en installatiemonteurs (nu veelal op niveau 2 en 3). In dit type bedrijven zijn de loonkosten 
zo’n 80% van de kostprijs. In dit licht wijst men erop dat 20-plussers in de techniek al vaak te duur zijn. Die 
vallen tussen wal en schip. De overheid kan daar iets in betekenen door ze bijvoorbeeld extra te scholen en 
waar mogelijk bijdragen aan het verminderen van de kosten als het om werkzoekenden gaat. De vraag van 
ondernemers neigt steeds meer  naar niveau 3 en 4 medewerkers, terwijl het werkzoekendenaanbod vooral 
niveau 1 en 2 is. In de regio zijn enkele detacheerders in de techniek actief.  
 
De bedrijven waarmee is gesproken werven personeel langs diverse kanalen en nemen zowel technisch 
opgeleid personeel aan, als mensen die wel de juiste houding en motivatie hebben maar die niet een echte 
techniekopleiding. Dit kunnen bijvoorbeeld chauffeurs, banketbakkers en zorgverleners zijn. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor een  grote werkgever als de Energiewacht. Deze haalt personeel uit aanpalende opleidingen 
(men komt moeilijk aan mensen die van een techniekopleiding komen). Men selecteert op basis van 
sleutelcompetenties als: gedragsaspecten, klantvriendelijke houding, competenties, goed MBO niveau en 
affiniteit met techniek.   
In onderhoud en service is technische kennis nodig maar zeker zo belangrijk zijn de dienstverlenende, 
klantvriendelijke competentie. In dit type bedrijven zijn wel constant mensen nodig, althans als men in een 
stabiele markt werkt.  
 
C. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Assen steekt veel energie in de relatie met het bedrijfsleven. Het probeert publiek-private samenwerking te 
realiseren. Via bijeenkomsten tracht men meer en meer bedrijven te bewegen tot maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Dat lukt steeds beter. Het motto hierbij is “laat het bedrijf het maar vertellen”. Dit 
speerpunt is van belang om de doelgroep met een redelijke afstand tot de arbeidsmarkt en personeel uit het 
SW bedrijf werk te laten doen in de markt. In dit licht is ook het initiatief tot een Werkschool in Assen te zien. 
 
Daarnaast werkt men met arbeidsmarktinstrumenten als: 
- Meester – gezel constructies; 
- Arbeidspool om pieken en dalen op te vangen; 
- Een arbeidscarrousel om kennis te maken met het bedrijfsleven;  
- SROI in geval van aanbestedingen.  
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D. Sensor 
Binnen Assen neemt sensortechnologie een prominente plaats in. Dit is een veelbelovende nieuwe markt met 
veel groeipotentie. Vanuit Sensor Universe wijst men erop dat het kennis hebben van de techniek alleen niet 
voldoende is. Even belangrijk is het hebben van ondernemersmentaliteit, commercieel inzicht en 
analyse/adviesvaardigheden. Het stimuleren van startend ondernemerschap zou dan ook hand in hand moeten 
gaan met het investeren in sensortechnologie en opleiding op dit vlak. Van de eerste lichting – 6 studenten – 
zijn nog 2 werkzoekend (al drie maanden). Men ervaart dit als teleurstellend en onderzoekt waaraan dit kan 
liggen. Mede in het licht van de volgende uitstroomlichting (40 studenten) die er aan komt. 
 

Aanbeveling 
- Stimuleer en ondersteun startende ondernemers in de Sensor techniek. 
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Bijlage I 

 
 
Tabel Ingeschreven werkzoekenden technische beroepen Drenthe, september 2012 (bron: UWV) 
 

tabel 1 

ingeschreven werkzoekenden provincie 
Drenthe 

technische beroepen  
(september 2012) 

  NWW 

Met 
werklh. 
bedreigd 

Positie 
verbeteraar 

Schoen- en kleermakers 25 1 2 

Procesoperators 48 2 17 

Technisch analisten 8   2 

Architecten en bouwkundig projectleiders 66 6 14 

Weg- en waterbouwkundig ontwerpers en projectleiders 12 1   

Bedrijfshoofden metaalbewerking 1   1 

Werktuigbouwkundig ontwerpers en hoofden techn.dienst 32   3 

Elektrotechnisch ontwerpers en bedrijfshoofden 9 2 4 

Procestechnologen 16 2 5 

Laboranten 10   1 

Hoofden technische dienst 4   1 

Aannemers en installateurs 317 20 41 

Weg- en waterbouwkundige vakkrachten 65 2 11 

Bankwerkers en lassers 136 6 12 

Monteurs 211 12 32 

Elektronicamonteurs 2     

Elektromonteurs 117 2 14 

Grafische vakkrachten 68 3 18 

Productiemedewerkers 2.167 29 168 

Laboratorium-assistenten 8   1 

Conciërges 123 2 33 

Bouwvakkers 823 15 134 

Weg- en waterbouwkundige arbeiders 119 3 25 

Metaalarbeiders 133 1 15 

Assembleurs 44 1 6 

Monteurs en controleurs elektrotechnische producten 55 2 6 

Grafisch productiepersoneel 22   6 

Mechanisch operators 111 4 25 

Confectie-arbeiders 54   8 

Natuurwetenschappers 7 2 2 

Werktuigbouwkundigen 3   1 

Weg- en waterbouwkundigen 9 2 3 

Elektrotechnici 3     

Materiaalkundigen 6   1 

        

totaal 4.834 120 612 

        

 -/- productiemedewerkers 2.167 29 168 

        

totaal exclusief productiemedewerkers 2.667 91 444 

 
N.b. In Drenthe zijn per 1 januari 2013 drie arbeidsmarktregio’s. Noord Drenthe (Assen e.o.) behoort dan tot de 
arbeidsmarktregio Groningen en Meppel tot IJsel-Vecht. In deze tabel in de gehele provincie meegenomen, dus 
alle drie regio’s. 
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Bijlage II 

 
 

Tabel Openstaande vacatures bij UWV technische beroepen Drenthe (bron: UWV) 
 

openstaande vacatures UWV WERKbedrijf (WBS en werk.nl) technische beroepen provincie Drenthe 

tabel 2 
      

      
  2009 2010 2011 2012 

  Okt. Okt. Okt. Sept. 
          
Schoen- en kleermakers 1 3 3 2 
Procesoperators 2 19 17 5 
Technisch analisten         
Architecten en bouwkundig projectleiders 5 2 3 11 
Weg- en waterbouwkundig ontwerpers en projectleiders 2 1 4   
Bedrijfshoofden metaalbewerking         
Werktuigbouwkundig ontwerpers en hoofden technische dienst 9 4 15 6 
Elektrotechnisch ontwerpers en bedrijfshoofden 7 3 11 7 
Procestechnologen 1 2 2   
Laboranten       1 
Hoofden technische dienst 1       
Aannemers en installateurs 20 48 88 56 
Weg- en waterbouwkundige vakkrachten 19 17 16 8 
Bankwerkers en lassers 9 48 76 62 
Monteurs 46 55 117 65 
Elektronicamonteurs 1   1 7 
Elektromonteurs 33 22 50 34 
Grafische vakkrachten 2 1 1 2 
Productiemedewerkers 78 196 149 117 
Laboratorium-assistenten 1       
Conciërges 2 4 2 4 
Bouwvakkers 72 99 147 106 
Weg- en waterbouwkundige arbeiders 35 44 40 17 
Metaalarbeiders 4 23 39 29 
Assembleurs 2 11 4 3 
Monteurs en controleurs elektrotechnische producten   24 13 7 
Grafisch productiepersoneel 2   2   
Mechanisch operators 5 21 13 18 
Confectie-arbeiders 1 3     
Natuurwetenschappers   1 1   
Werktuigbouwkundigen   1     
Weg- en waterbouwkundigen 1   3   
Materiaalkundigen     3 2 
          
totaal technische en industrieberoepen 361 652 820 569 
          
 -/- productiemedewerkers 78 196 149 117 
          
totaal excl. productiemedewerkers 283 456 671 452 

 
N.b. Tabel 2 geeft de openstaande vacatures weer bij het UWV aangemeld. Dit betreft lang niet alle vacatures. 
UWV schat in dat zij zo’n 30 %  ‘marktaandeel’ heeft als het gaat om vacatures. Voor wat betreft de vacatures 
waarvoor een laag opleidingsniveau geldt, is het markt aandeel veel hoger. Voor vacatures met een hoog 
opleidingsniveau is dit lager.  
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Bijlage III 

 
Overzicht interviews gegroepeerd 
  

Organisatie Wie 

Ondernemers  

Landes High end machining (Emmen) J. van der Laan, directeur 

Teijin Aramid (Emmen) R. Doek, Hoofd opleidingen 

Ardagh Metal Packaging Neth. (Hoogeveen) S. Doldersum, Training & Education Officer 

Ten Kate Installatietechniek BV S. Hommes, directeur bedrijfsvoering 

Fokker (Hoogeveen) K. Garnaat, Manager Training & Education 

Installatiewerk Noord (Opl.bedr. 3 Nrd. 
provincies) 

R. Boer, Financieel manager en leiding a.i. 

Rollecate (Gevelbouw, Staphorst) M. Tijms, Personeelsfunctionaris 

Scania (Meppel) Geert Aulbers, Manager HR & SPS 

Kiekebos & Bakker Klimaat- Koel- en 
Installatietechniek (Staphorst) 

M. Kiekebos, dir. (+ vz. WAM, ondernemerskring) 

Parkmanagement Meppel (ICC/PMM) H. ten Brink, voorzitter en ondernemer 

Klok Onderhoudsgroep (Afbouwproj. En 
Vastgoedonderhoud, Assen) 

L. den Hartog, directeur 

DSM Engineering Plastics (Emmen) K. Blankenaauw, manager opleidingen 

Buysrogge Safe BV (elektrotechn. install., Assen) P. Buysrogge, directeur 

GISu (Service & Onderhoud Install. Assen) E. Bolt, Personeelsman. en man. stafbureau 

Sensor Universe M. Tax, ondernemer en business developer 

Energiewacht Groep (Assen) A.Bos, HRM manager concern 

Parkmanagement Emmen H. Idema, ondernemer en parkmanager 

Branches / O & O / Kenniscentra  

OOM  M. Jansen, regiomanager  

OTIB A. Bouwmeester, regiomanager 

Kenteq (technisch vakmanschap) A. Bakker, Opleidingsadviseur 
H. Haring, teamleider Noord/Oost 

Innovam (mobiliteitsbranche) B. Vliegers, Opleidingsadviseur 

Matalektro P. Tuinman, regiomanager 

Onderwijs  

Drenthe College H. Linge, Hoofd verkoop 
G. Ritsema, Relatiebeheer sector Techn. 
A. Dijkstra, directeur Techniek 

Alfa-college Hoogeveen  B..J. van der Wijk, regiodirecteur 
K. Berends,  Opleidingsmanager Technische Opl. 

Alfa-college Groningen M. Arends, regiodir. en vertegenw.. Deltaplan Techn. 

Terra Next (Onderwijsgroep Noord)  Siebe Westendorp, projectleider 
Sjoerd Pool, accountmanager 

Noorderpoort S. Boerma, stafmdw. en proj. ontwikkeling 

Stenden Hogeschool; Lumius M. Hendriksen, teamleider OrganisatieOntwikkeling 
H.J. Bouwers, Consultant 

Gemeenten  

Gem. Hoogeveen, Econ.zkn G. Weerts, senior beleidsadv. en accountman. bedrijven 

Gem. Hoogeveen, Soc.zkn G. Jansen, senior beleidsadviseur 

Gem. Emmen, Soc.zkn. A.Uineken, projectmanager 

Gem. Emmen, Econ. zkn P. Stoker, consultant 

Gem. Assen, Econ.zkn. J. Chung, Senior beleidsmdw. 

Gem. Assen, Econ.zkn. G. J. van Oosten, accountmanager bedrijven 

Gem. Assen; Werkplein Baanzicht H. Kremer, adviseur sociale economie 
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A. Kremer, werkgeversadviseur Techniek 
T. Hummel, adviseur sociale economie en subsidies 

Gem. Meppel; Werkplein Meppel M. Navarro, accountmanager economie 
M. Bos, beleidsadviseur maatschappelijke zaken 
C. Kroontje, accountmanager werk 

Gem. Groningen M. Postma, projectleider Actieplan Werk in Zicht 

UWV  

Werkplein Emmen/Hoogeveen G. van de Veen, Regiomanager Drenthe 

Werkplein Emmen H. Koops, Sr. adviseur werkgeversdiensten 

Overige  

Vezelchemie; KNN C. Kamminga, directeur en ondernemer (kwartiermaker 
vezelchemie ZO Drenthe) 

M. Jacobsen Ondernemer, projectmanager Actieplan JWL, adviseur 
gemeente Hoogeveen 

Provincie Drenthe A.Bosch, beleidsmdw. 
T. Sextro, projectinitiator econ. zaken 
(onderwijs/arbeidsmarkt) 
J. Hartsuiker, beleidsmdw. Verkeer & Vervoer 

Provincie Friesland M. van Dam, senior. beleidsmdw. 

RTV Drenthe E. Lunenborg, accountmanager 

Spoortzicht W. Boerkamp, directeur en secretaris Deltaplan 
Techniek Noord Nederland 

Dryport Emmen-Coevorden R. Spierings, kwartiermaker (strategic business develop.) 

Platform Bèta Techniek R. Burger, programmaleider 

FNV A.Hoogsteen, beleidsmedewerker FNV Noord 

Kenniscentra, Samenwerking Bedrijven 
Beroepsonderwijs 

T. Sloothaak, regional adviseur 

Restauratie Opleidingsprojecten (ROP) W. Bos, directeur 
S. Kremer, vz. bestuur 

 
 
Deelnemers ‘Benen op tafel sessie’ (o.l.v. Provincie Drenthe): 

 Ard van der Tuuk, gedeputeerde Provincie Drenthe (gespreksleider) 

 Hendrik Jan Blomberg, voorzitter NVBU;  

 Philippe Hondelink, Regiosecretaris district Noord Metaalunie;  

 Pieter Moerman, senior projectleider Platform Betatechniek;  

 Harm Korporaal, Algemeen directeur GOA Infra Groep,  

 Michel Jansen, Regiomanager, Oom;  

 Rolf Koops, Regiomanager Bouwend Nederland Regio Noord 

 T. Sextro, beleidsmedewerker Provincie Drenthe 

 Jan Nap, projectleider (a.i.) Provincie Drenthe 
 
 
OECD conferentie 
60 deelnemers: bedrijven, onderwijs, gemeenten, branches, belangenorganisaties, overige 
 
 
Conferentie Macrodoelmatigheid MBO 
90 deelnemers: bedrijven, MBO-onderwijs, branches en O&O fondsen 
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Bijlage IV 
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2012. 
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‘Arbeidsmarkt Prognoses Drenthe. Niewsbrief, oktober 2012. Door onderzoeksbureau E’til i.o. van Provincie 
Drenthe. 
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1. Ambitie 
 
Brainport 2020 heeft de ambitie om Zuidoost-Nederland tot koploper in de internationale 
kenniseconomie te maken. Zij heeft daarvoor de domeinen People, Technology, Business en Basics 
onderscheiden in haar aanpak. Dit meerjarenplan vormt de uitwerking van het domein People.  
Wil Zuidoost-Nederland als toptechnologie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en 
goed gekwalificeerd personeel moeten zijn.  Dit kan worden bereikt door een viertal zaken die tevens 
de doelstelling vormen van het People-domein:    

 Excellent onderwijs op alle niveaus passend bij de behoeften van de clusters  

 Hogere instroom en aantrekken van (internationaal) technisch talent  

 Flexibel werkende arbeidsmarkt  

 Duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking (leven lang leren).  
 
De Brainport 2020-commissie werkt voor de 6 triple helix regio’s in Zuidoost-Nederland: 

 Greenport Venlo (Noord-Limburg) 

 Keyport 2020 (Midden-Limburg) 

 Limburg Economic Development (LED, Zuid-Limburg) 

 5*regio Noordoost-Brabant 

 Midpoint Brabant (Midden-Brabant) 

 Brainport Regio Eindhoven (Zuidoost-Brabant).  
 
De Brainport 2020-commissie wil onder meer de bovenregionale activiteiten stimuleren en 
verbreden teneinde de doelstellingen uit het onderdeel People te realiseren. Hiertoe is de commissie 
arbeidsmarktaanpak Zuidoost-Nederland ingesteld, bestaande uit de zes regio’s, beide provincies en 
een vertegenwoordiging vanuit het rijk (in de bijlage 1 is de samenstelling van deze commissie 
opgenomen). De Brainport 2020-commissie heeft als trekker en voorzitter de heer Marc Hendrikse 
benoemd, CEO van de NTS-group. 
 
Dit meerjarenplan heeft tot doel deze bovenregionale activiteiten te benoemen en acties uit te 
werken voor de periode tot en met 2015, samenhangend met het urgentieprogramma van het 
People domein van Brainport 2020. Voorafgaand aan dit meerjarenplan is een analyse opgesteld van 
de arbeidsmarktaanpak in Zuidoost-Nederland, waarin de lopende regionale en bovenregionale 
initiatieven zijn geïnventariseerd. Daarnaast zijn bovenregionale kansen benoemd in een twintigtal 
interviews met vertegenwoordigers van de kennisinstellingen, ondernemers en overheden. 
Vervolgens heeft de commissie meegewerkt aan dit meerjarenplan middels een expertsessie en een 
vervolgbijeenkomst. Ook de directies van de zes regio’s zijn tijdens dit proces geraadpleegd. 
 
De aanpak van de commissie arbeidsmarktaanpak Zuidoost-Nederland geldt als input van het 
landelijk Techniekpact. Dit pact moet de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven 
bevorderen, de kwaliteit van het techniekonderwijs verbeteren en meer jongeren interesseren voor 
de techniek. De commissie arbeidsmarktaanpak Zuidoost-Nederland rapporteert aan de Brainport 
2020-commissie. De voorzitter van de Brainport 2020-commissie is Rob van Gijzel, hij neemt namens 
de regio Zuidoost-Nederland deel aan het landelijke stakeholdersoverleg inzake het Techniekpact. 
 
Alvorens de actielijnen van het meerjarenplan te beschrijven, volgen nu als relevante input eerst de 
streefcijfers binnen het People-domein, een beschrijving van de topsectoren, het techniekpact,  de 
criteria voor bovenregionale samenwerking en de eerder geformuleerde conclusies en aanbevelingen 
uit de analyse van de arbeidsmarktaanpak in Zuidoost-Nederland. 
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1.1. Streefcijfers Brainport 2020 domein People  
 
Met name voor technische beroepen wordt een toename verwacht van tekorten op de arbeidsmarkt. 
Dit heeft nu vooral te maken met een mismatch op de arbeidsmarkt. De werkzoekenden die aan de 
kant staan, hebben niet de kwalificaties die de werkgevers vragen. In de toekomst neemt de 
vervangingsvraag toe door de vergrijzing van de beroepsbevolking en dus loopt dit tekort verder op. 
Voor 2015 worden de volgende tekorten verwacht op de arbeidsmarkt: 

 
Bron: Schatting op basis van ROA (2011), Bureau Louter (2010).  
 
Het gaat (bij ongewijzigd beleid) in totaal om een verwacht tekort1 van circa 9.000 technisch 
geschoolden in Zuidoost-Nederland, verdeeld over verschillende niveaus, met een piek op MBO-
niveau.  
 
De ambitie in het kader van Brainport 2020 met betrekking tot onderwijs-arbeidsmarkt is dat in 2020 
alle vacatures binnen de zgn. topsectoren kunnen worden ingevuld.  
Om dat te realiseren, zijn voor Zuidoost Nederland de ambities gekwantificeerd in onderstaande 
doelstellingen2: 
 
Indicator  Nu  Ambitie 2015  Ambitie 2020 

Jaarlijkse instroom bèta techniek: 

- MBO 

- HBO 

- WO bachelor 

- WO master 

 

10.340 

2.111 

1.124 

382 

 

ntb 

 

15.000 

3.000 

2.000 

700 

Schoolverlaters zonder startkwalificatie vo 7.340 6.250 5.000 

Instroom internationale kenniswerkers  12.000  14.000 17.000 

Flexibel arbeidsmarktinstrumentarium: ranking 

NL  

op arbeidsmarktefficiëntie in Global Comp. 

Index 

23e  Top 15 Top 10 

Leven lang leren3 16,5% 20% 35% 

 

                                                           
1 Door de aanhoudende economische crisis zal dit tekort mogelijk lager uitvallen en later in tijd optreden. 
2
 Bron Brainport 2020. Deze gegevens gelden voor Zuidoost-Nederland.  

3 Jaarlijkse deelname van de beroepsbevolking aan scholing. 
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1.2. Focus op topsectoren in de regio 
 
De nationale overheid heeft 9 topsectoren aangewezen, die vanwege hun grote economische belang, 
werkgelegenheid, groeikansen en innovatiekracht belangrijke pijlers zijn van de economie. Het gaat 
om de sectoren: high tech systems en materials, tuinbouw en uitgangsmaterialen, agrofood, water, 
life sciences, chemie, energie, logistiek en creatieve industrie. 
 
Het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid hebben innovatiecontracten getekend. Voor 
de arbeidsmarkt is de lange-termijn (2025) ambitie dat 40% van alle afgestudeerden een bèta- en 
technologische opleiding heeft genoten. Als onderdeel van deze ambitie stellen de topsectoren zich 
als doel om gedurende een langere periode minstens 40.000 bètatechnologische mensen per jaar 
extra aan te trekken door opleiding en zijinstroom. (Bron: topsectoren.nl, rapport Naar 4 op de 10). 
Er wordt nu een nationaal Techniekpact uitgewerkt, dat in april/mei 2013 wordt gesloten. Dit pact 
moet de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven bevorderen, de kwaliteit van het 
techniekonderwijs verbeteren en meer jongeren interesseren voor de techniek. 
 
In een eerder stadium heeft het ministerie van Economische Zaken aan de regio Zuidoost-Nederland 
gevraagd een samenhangende en integrale visie te ontwikkelen. Een visie op het schaalniveau van 
Zuidoost-Nederland met aandacht voor de grensoverschrijdende verbindingen naar met name 
Vlaanderen en Nordrhein-Westfalen. Dit heeft geleid tot het stuk Brainport 2020 Top economie, 
smart society. Hierin staan de visie, strategie en het uitvoeringsprogramma van Zuidoost-Nederland 
beschreven.  
 
Brainport 2020 heeft een sterke uitgangspositie. Zo komt 35% van de Nederlandse export, 45% van 
de private R&D en 55% van de patenten uit deze regio. Twee topclusters, high tech systems & 
materials (inclusief automove, aerospace en maintenance) en chemie & lifetec hebben bedrijven in 
de regio op wereldniveau. Agrofood is de derde dominante topsector in de regio.  
 
Binnen de topsectoren wordt door Brainport 2020 ingezet op deze topclusters en clusters in 
ontwikkeling vanwege hun sterke internationale concurrentiepositie.  
 
Clusters in ontwikkeling bieden zowel economisch als maatschappelijk perspectief en nemen 
daarmee een belangrijke plaats in binnen de Brianport 2020 strategie. Het groeipotentieel ligt in 
belangrijke mate in nieuwe markten. Uitdagingen liggen op het gebied van klimaat, energie, 
grondstofschaarste en voedselvoorziening. Ook de Europese uitdagingen zoals vergrijzing en 
mobiliteit creëren nieuwe markten en bieden volop kansen voor nieuwe bedrijvigheid.  
 
Het volgende overzicht laat de samenhang tussen de topsectoren, de topclusters en clusters in 

ontwikkeling zien:  
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Nationaal Zuidoost-Nederland 

Topsectoren Topclusters Clusters in ontwikkeling  

HTSM High tech systems Smart mobility 

Chemie Chemie Smart materials 

Life Sciences Lifetec (medische 
technologie en 
cardiovasculair) 

Homecare (niet-klinische zorg) 

Energie  Solar 

  Energie in gebouwde omgeving 

Creatieve industrie  Industrial design 

Agrofood  Food & technology 

Tuinbouw en uitgangsmaterialen  Freshfood (& health)  

Water   

Logistiek   

Bron: Brainport 2020: Top economy, smart society 
 
De focus ligt daarmee binnen dit meerjarenplan op de topclusters en de clusters in ontwikkeling. 

1.3. Techniekpact 
 
In 2013 sluit het kabinet samen met werkgevers, het onderwijs en de werknemersorganisaties een 
Techniekpact. Het pact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de 
technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het 
Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Het techniekpact 
kent een brede scope. Net als het masterplan Bèta en Technologie van de topsectoren richt het pact 
zich op techniek, technologie en natuurwetenschappen in de breedste zin van het woord. 
 
De komende jaren neemt het tekort aan goed geschoolde technici sterk toe. Het tekort aan technici 
is een bedreiging voor de groeiambities van bedrijven en zet de economische groei van Nederland 
onder druk. Op alle opleidingsniveaus komen er te weinig jongeren op de arbeidsmarkt om aan de 
behoefte te voldoen. Er zijn al veel plannen en ideeën om het tekort aan te pakken. In het 
Techniekpact worden deze plannen vertaald naar concrete afspraken. 
 
Het Techniekpact bestaat uit een bestuurlijk akkoord op hoofdlijnen (met een vijftal hoofddoelen, 
van basisonderwijs tot arbeidsmarkt) en een bredere actieagenda (met de uitgewerkte inzet van de 
regionale en sectorale stakeholders). 
 
Het Techniekpact moet een ‘doe-pact’ zijn.  Bestaande landelijke, regionale en sectorale 
techniekinitiatieven krijgen een plek in het Techniekpact en worden verder uitgebouwd. Bijvoorbeeld 
het Masterplan Bèta en Technologie en de maatregelen in de kabinetsbrief  ‘aanpak 
arbeidsmarkttekorten techniek’ van april 2012. Het Techniekpact brengt alle betrokken partijen bij 
elkaar om goede initiatieven in beeld te brengen en deze uit te breiden.  
Bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheid leveren ieder een bijdrage aan het Techniekpact. 
Doel is dat meer goed opgeleide vakkrachten voor techniek kiezen of voor de technische sector 
behouden blijven. In het Techniekpact worden afspraken gemaakt over de concentratie van 
techniekopleidingen in regio’s, in combinatie met een grotere betrokkenheid van bedrijven. 
Bijvoorbeeld door meer en betere stageplekken, goede informatie (transparantie) over 
loopbaanperspectieven, stimuleren van de zij-instroom van docenten uit het bedrijfsleven, het 
beschikbaar stellen van moderne apparatuur en een actieve rol voor bedrijven bij techniekpromotie 
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in het funderend onderwijs (4 tot 18 jaar). De overheid stimuleert publiek-private samenwerking 
rond (techniek)onderwijs door obstakels weg te nemen (o.a. wet- en regelgeving). 
 
Het Techniekpact wordt op nationaal niveau afgesloten, maar zal voor een belangrijk deel bestaan uit 
acties die regionaal en sectoraal uitgevoerd worden. Het is niet de bedoeling allerlei nieuwe 
organisaties op te richten, maar juist de kracht van en samenwerking tussen bestaande structuren te 
versterken. Daarom zal voor de uitvoering van het Techniekpact zo veel mogelijk worden 
aangesloten bij bestaande structuren, zoals de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven in het MBO, sectorale initiatieven als de Human Capital Agenda’s van de topsectoren, 
de uitvoeringsprogramma’s van de arbeidsmarktregio’s, de Toptechniekprogrammalijnen, 
techniekpromotie-activiteiten van de techniekplatforms, provinciale onderwijs-arbeidsmarktplannen  
en andere regionale initiatieven.  
Middels deze Human Capital Agenda voor de topsectoren in Zuidoost-Nederland wordt een 
effectieve input geleverd in het Techniekpact. 

1.4. Bovenregionale kansen 
 
De Brainport 2020-doelstellingen uit het domein People worden grotendeels in de regio’s 
waargemaakt, daar moet het gebeuren.  De regio’s hebben daarvoor uitvoeringsorganisaties 
ingericht. Die organisaties zijn met behulp van regionale agenda’s en uitvoeringsprogramma’s aan de 
slag in de regio met de triple helixaanpak.  In bijlage 2 zijn regioschetsen opgenomen van alle 
initiatieven en projecten die in de 6 regio’s gaande zijn. 
De meeste arbeidsmarktprogramma’s zijn economisch georiënteerd en bevatten een aanpak rondom 
de (regionale) topsectoren. Soms zijn er meer topclusters benoemd dan Brainport 2020 in haar 
prioriteitenlijst heeft staan. Dat kan gezien worden als de ‘couleur locale’ van elke regio.  

Bij de uitvoering van het programma Brainport 2020 wordt volop de kracht van de zes triple helix 
regio’s in Zuidoost-Nederland benut en worden acties geformuleerd op nationaal en Europees 
niveau. 

De inventarisatie in de regio’s heeft een aantal kansen opgeleverd voor een gezamenlijk optrekken, 
de zgn. regionale kansen die op het niveau van Zuidoost-Nederland, die via de samenwerking binnen 
Brainport 2020 kunnen worden opgepakt.  
 
Onderstaande figuur maakt de samenhang tussen alle initiatieven om te komen tot voldoende 
Human Capital voor de topsectoren duidelijk:  
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NB. RWB = Regio West-Brabant, maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Zuidwest-Nederland. 

Voor de regio Zuidoost-Nederland staan de clusters High Tech Systems en Materialen, Chemie, Life 
sciences/Health, Logistiek en Agrofood evenals de crossovers tussen deze sectoren en naar andere 
sectoren centraal. 
 
De provincies Limburg en Noord-Brabant kennen elk hun eigen breed geformuleerde onderwijs-
arbeidsmarktbeleid. Zij nemen van daaruit deel aan de commissie Brainport 2020 welke focust op 
genoemde topclusters en –clusters in ontwikkeling. 
 

1.5. Criteria 
 
Uitwisselen van kennis en ervaring tussen de verschillende actoren in bovenstaande figuur biedt 
grote meerwaarde. Dit maakt snelle opschaling van good practices mogelijk en voorkomt dat telkens 
opnieuw het wiel moet worden uitgevonden.  
 
Om bovenregionale mogelijkheden te bepalen, zijn enkele criteria benoemd om tot acties te komen 
geschikt voor opschaling: 

1. Het initiatief is veelbelovend in die zin dat het de gewenste resultaten gaat opleveren, bijv. 
meer technisch geschoolde werknemers. Daarbij is toegevoegde waarde vooral te meten aan 
de hand van de uiteindelijke praktijk: vinden aan de baseline innovaties plaats zodanig dat 
werkgevers, leerlingen, werkzoekenden en werknemers er daadwerkelijk de vruchten van 
plukken?   

2. Het initiatief dient bij te dragen aan de doelen van Brainport 2020 voor Zuidoost-Nederland: 
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‘Talent vormt de kern van Zuidoost-Nederland als topinnovatieregio. Aan de ene kant is 
excellent talent nodig om concurrerend te zijn op de internationale markt. Aan de andere 
kant worden als gevolg van vergrijzing de komende jaren grote tekorten op de arbeidsmarkt 
verwacht. Een hogere instroom door het aantrekken van technisch talent is noodzakelijk om 
dit op te vangen.  Door ook te investeren in duurzame inzetbaarheid beschikt de 
beroepsbevolking uit elke leeftijdscategorie over de benodigde kennis en vaardigheden om op 
deze ontwikkelingen in te spelen. Ook krijgt ondernemerschap, een ander belangrijk 
aandachtspunt door deze investeringen een impuls’.  
(Uit Brainport 2020, Top economy, smart society, 2011). 

3. Meer dan één regio vindt het initiatief belangrijk om in te investeren omdat het past bij de 
regionaal geformuleerde plannen.  

4. Het initiatief leent prima zich voor opschaling in een Zuidoost-Nederlandse setting qua 
haalbaarheid en draagvlak.   

Middels interviews en bijeenkomsten zijn de mogelijkheden en kansen in beeld gebracht door de 
commissie.  

1.6. Relevante input vanuit de analyse 
 
Hierbij is voortgeborduurd op de conclusies en aanbevelingen die op grond van de eerdere ‘Analyse 
integrale aanpak arbeidsmarktbeleid Zuidoost-Nederland’  zijn opgesteld. Daaruit komen de 
volgende conclusies een aanbevelingen naar voren, relevant om als input mee te nemen in dit 
meerjarenplan: 
 
Conclusies 
Arbeidsmarktbeleid economisch georiënteerd 
Arbeidsmarktbeleid wordt steeds meer een integraal onderdeel van het economisch beleid. Door in 
de regio’s in samenspraak met onderwijs, overheid en ondernemers te kiezen voor een duidelijk 
economisch profiel wordt gestuurd op de vraag vanuit het bedrijfsleven. 
 
Regio’s 
De economie en arbeidsmarkt stoppen niet bij de fysieke grenzen van de regio’s. Toch blijkt uit de 
interviews dat de prioriteit in de eigen regio ligt. Dit heeft met name met bestuurlijke grenzen te 
maken. Versterking door aanhaking en samenwerking met aanpalende regio’s wordt in de 
beleidsstukken veelvuldig benoemd zonder dat daar concrete acties of afspraken over te vinden zijn.  
 
Cijfers 
Er is een groot verschil omtrent de beschikbaarheid van arbeidsmarktgegevens in de regio’s. Waar in 
Limburg het programma Rail zorgt voor input voor het arbeidsmarktbeleid is er in Brabant geen 
goede monitor. Ten tijde van deze analyse is in Brabant een eerste aanzet gedaan tot het genereren 
van samenhangende arbeidsmarktcijfers.  
 
Onderwijs en regio 
Het onderwijs is in alle regio’s betrokken bij de ontwikkeling van arbeidsmarktbeleid. Ze willen 
daarbij wel blijven voldoen aan de keuzevrijheid voor studenten. Als gevolg van het 
financieringssysteem van het onderwijs is er bij de onderwijsinstellingen geen grote behoefte om 
door middel van het schrappen van economisch minder relevante opleidingen directer te sturen op 
de vraag van het bedrijfsleven. 
 
Onderwijs en topsectoren 
Op dit moment vinden steeds meer onderwijsinstellingen aansluiting in de gekozen topsector(en) 
van de betreffende regio. Niet door het afstoten van opleidingen maar vooral door onderscheidend 
te zijn in opleidingen (o.a. CIV/COE). Ondanks de bestaande concurrentie tussen de 
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onderwijsinstellingen wordt er meer afgestemd om dit concurrentiemodel op onderdelen om te 
buigen.  
 
Human Capital Agenda’s en Roadmaps (HCR) 
In aantal HCR’s zijn goede beschrijvingen van de kansen en bedreigingen binnen topsectoren te 
vinden. Sommige arbeidsmarktregio’s zijn hier nog maar beperkt op aangehaakt c.q. mee bezig. De 
verbinding tussen de verschillende HCR ‘s zal in beeld moeten blijven want meerdere topsectoren 
vissen in dezelfde onvoldoende gevulde vijver.  
 
Kenniswerkers 
Het blijft noodzakelijk om voor specifieke beroepen grensoverschrijdend te werven. Het aantrekken 
van internationale kenniswerkers staat niet voor iedere regio op de agenda. Buiten de regio Zuid-
Limburg en Brainport is er nog weinig aandacht en (gevoel van) urgentie om dit op te pakken.  
 
Aanbevelingen 

1. Bovenregionale projecten in samenspraak en met oog voor de regionale spankracht oppakken. 
De benoemde parels en nieuwe ideeën doortrekken naar besluitvormingsprocessen en een 
meerjarenplan Brainport 2020. 

 
2. In alle regio’s zijn samenwerkingsvormen opgezet om tot sturing op economische ontwikkeling 

en arbeidsmarktbeleid te komen. Dit leidt tot een scala aan organisaties en werkverbanden. Voor 
Brainport 2020 zou vooral gewerkt moeten worden vanuit een netwerkgedachte. 

 
3. Regionale afstemming zoeken binnen het onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven om 

te komen tot een dusdanige spreiding van het onderwijsaanbod dat de vraag naar specifieke 
kennis in de topsectoren en het opleidingsaanbod bij elkaar aansluiten. 

 
4. In een aantal regio’s zijn als gevolg van het ontbreken van hoger- en universitair onderwijs de 

relaties op triple helix niveau moeilijker te leggen. Bekeken moet worden hoe de relatie tussen 
het hoger- en universitair onderwijs kan worden versterkt op zowel structuur als inhoud. 

 
5. Zuidoost-Nederland is qua ligging en grootte geschikt voor een sterker gezamenlijk optrekken, 

qua imago en inhoud. Daarbij zal meer ingezet kunnen worden op draagvlak en inzet van 
middelen waarmee een win-win situatie kan ontstaan voor de verschillende regio’s. 

 
6. De HCR’s geven per topsector/topscluster weer wat nodig is om toekomstig concurrerend te 

kunnen zijn. Het is aan te bevelen om voor elke topsector/topcluster op de schaal Zuidoost-
Nederland een HCR te maken. 

 
7. Er zal geld vrijgemaakt moeten worden om naast productinnovatie te komen tot het verbeteren 

(innoveren) van de arbeidsmarkt. Een percentage van de innovatiegelden zou naar de 
arbeidsmarkt moeten stromen.  Hoe dat zou moeten, is punt van verder onderzoek. 

 
8. Binnen de EU worden diverse programma’s ontwikkeld waar Zuidoost-Nederland aan mee zou 

kunnen doen. De ligging in de Euregio biedt kansen tot samenwerking met België en Duitsland. 
Onderzocht moet worden waar kansen liggen tot het aanvragen van subsidiemiddelen.  

 
De regio’s hebben eerder getekend voor de bovenregionale Brainport 2020-agenda. Per regio is de 
ontwikkelingsfase verschillend, ook wat betreft de regionale arbeidsmarktaanpak. De binding in 
Brainport 2020 zal zeker worden versterkt als het lukt om projectmatig  synergetische voordelen uit 
de samenwerking te halen.  
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2. Bovenregionale kansen 
 
Er wordt op ingezet om de komende jaren op een aantal actielijnen de samenwerking op Zuidoost-
Nederlandse schaal te intensiveren. Door de commissie zijn voor dit meerjarenplan vooral accenten 
aangebracht op de bovenregionale acties gebaseerd op: 

 Good practices en mogelijke kansen voor bovenregionale samenwerking in de interviews 
getoetst aan de criteria voor bovenregionale samenwerking. 

 De conclusies en aanbevelingen uit de analyse van integrale aanpak arbeidsmarktbeleid 
Zuidoost-Nederland. 

 De uitgangspunten van het Techniekpact. 
Dit leidt tot de volgende actielijnen die in de volgende hoofdstukken worden uitgewerkt.  
 

2.1. 4 actielijnen 

 
1. Meer aandacht voor bèta-techniek in het funderend onderwijs (PO en VO) 

 
Een grotere instroom van leerlingen en studenten in technische opleidingen in de breedste zin (denk 
ook aan chemie, voedingstechnologie, lifetec, smart mobility) is nodig. De vraag vanuit de 
topsectoren neemt toe, terwijl steeds minder leerlingen kiezen voor  deze opleidingen.  Hier dient 
een omslag in te worden bereikt. Het onderwijs is zich hiervan bewust. Onderwijsinstellingen zijn nu 
al vaak bovenregionaal georganiseerd en bereid dit samen op te pakken. Er zijn techniekplatforms 
die techniekpromotie en-educatie oppakken voor primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs 
(VO). Het is belangrijk waar mogelijk verbindingen te leggen deze initiatieven ten behoeve van 

kennisdeling en duurzaam te regelen dat er meer aandacht komt voor bèta-techniek in het PO en 
VO.   
 

2. Hogere instroom (beroeps-)opleidingen topsectoren 
 
Een Excellent State of Art van het Nederlandse onderwijs is nodig voor de topsectoren in de regio. Er 
liggen diverse Human Capital Agenda’s waarin topsectoren en onderwijs samen de noodzakelijke 
route formuleren. Op verschillende plaatsen worden zgn. Centers of innovatief vakmanschap (CIV, 
MBO-opleiding) en Centres of Expertise (COE, HBO-opleiding) opgezet door onderwijsinstellingen 
samen met het bedrijfsleven met behulp van landelijke financiering.  Daarnaast zijn er drie 
Toptechniek in Bedrijf (vmbo-mbo) programmalijnen. Er gebeurt dus al veel. Het is de ambitie om al 
deze plannen goed op elkaar af te stemmen zodat een dekkend netwerk van een wervend en goed 
op de vraag afgestemd opleidingsaanbod ontstaat in Zuid-Nederland.  
 

3. Verhogen van de zij-instroom, aantrekken en behoud van (internationaal) 
personeel voor de topsectoren 

 
De internationale kenniseconomie vraagt in toenemende mate om een flexibele arbeidsmarkt. Niet 
alleen actuele kennis, maar vooral het vermogen om zich snel nieuwe kennis eigen te maken, heeft 
een werknemer nodig door de technologische vooruitgang (‘skill-based technological change’). Voor 
Zuidoost-Nederland is arbeidsmarktflexibiliteit van bijzonder groot belang, aangezien de bedrijfsbasis 
sterk op de internationale markt is gericht en blootstaat aan conjunctuurschommelingen. Dat 
betekent dat er aandacht moet zijn voor het faciliteren van medewerkers ten behoeve van hun 
duurzame inzetbaarheid. Met name het blijven ontwikkelen van competenties van medewerkers 
staan hierbij centraal.  
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Daarbij gaat het om het versterken van loopbaanontwikkeling, mobiliteit en crossovers tussen 
sectoren door bijv. het stimuleren van het gebruik van het e-portfolio en digitale loopbaan- en 
vacatureplatforms. Op veel plaatsen vinden kleinschalige proefprojecten plaats. Door bovenregionaal 
en intersectoraal samen te werken, wordt kennis gedeeld en meer massa gecreëerd alsmede een 
lobby naar het Rijk georganiseerd. 
Om de vraag naar personeel te kunnen bijbenen, zijn er ook goede internationale 
wervingsmogelijkheden. Kenniswerkers uit heel de wereld kunnen en willen bijdragen aan de 
economische groei in Zuidoost-Nederland.  Daarbij is Nederland voor hen maar een kleine stip op de 
landkaart. Daarom is het belangrijk gezamenlijk op te trekken bij de werving van deze groep. Een 
gezamenlijk imago neerzetten van een land van vele mogelijkheden met veel interessante bedrijven. 
Beter hier de krachten te bundelen dan ieder voor zich. 
 

4. Arbeidsmarktinformatie delen 
 

De arbeidsmarkt is conjunctuurgevoelig. Bovendien heeft de bevolkingssamenstelling invloed op het 
beschikbaar arbeidspotentieel. Regionaal kunnen vergrijzing en ontgroening leiden tot een 
onvervulbare vervangingsvraag van personeel. Daarom is de ambitie te komen tot een prognose en 
monitoring van arbeidsmarktontwikkelingen voor heel Zuidoost-Nederland en voor de afzonderlijke 
regio’s middels de presentatie van een dashboard voor de regio. Daarnaast is het wenselijk om 
informatie over projecten te delen en de mogelijkheid te bieden om gezamenlijk naar buiten te 
treden met bijv. (internationale) vacatures. 
  

2.2. Hiërarchie binnen de actielijnen 
 
Binnen elke actielijnen zijn een aantal acties opgenomen. Er is daarbij een hiërarchie aangebracht in 
de vorm waarin de actie wordt opgenomen in deze Human Capital Agenda. De volgende uitsplitsing 
is gemaakt:  

A. Van een aantal acties zal de commissie arbeidsmarktaanpak Zuidoost-Nederland de  
bovenregionale ontwikkeling stimuleren en monitoren om deze daarmee verder succesvol te 
maken. Veelal zijn dit de nieuwe kansen in bestaande regionale  samenwerking (zoals 
gebleken uit interviews en deskreseach) die nog verder uitgewerkt moeten worden. 

B. Een aantal andere acties (denk met name aan reeds lopende projecten en 
samenwerkingsverbanden) hebben meerwaarde om op het schaalniveau van Brainport 2020 
uit te wisselen evt. door te ontwikkelen. Doel is de bestaande bovenregionale aanpak te 
intensiveren. Vaak gaat het om reeds bestaande acties die opgeschaald kunnen worden en 
waarbij massa kan worden gecreëerd qua output en resultaat. Indien men hiertoe instemt, 
wordt jaarlijks een gesprek gevoerd met deze initiatieven om te kijken of er op ZON-schaal 
belemmeringen zijn waarbij de Brainport 2020-commissie kan helpen. Om inzichtelijk te 
maken dat dit projecten zijn op de schaal van Zuidoost-Nederland krijgen de projecten het 
logo ‘Partner in Brainport 2020’ aangeboden. Meerwaarde voor deze initiatieven zijn de 
exposure en groeimogelijkheden waarmee zij hun voordeel kunnen doen. 

C. Een aantal acties tenslotte worden gemonitord qua ontwikkeling op de Zuidoost-
Nederlandse arbeidsmarkt. Waar nodig worden  door de commissie verbindingen gelegd 
tussen vergelijkbare regionale initiatieven, wordt informatie gedeeld enz. 

Boven elke genoemde actie in de navolgende hoofdstukken is aangegeven onder welke categorie 
deze valt (A., B. of C.). 
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3. Meer aandacht voor bèta-techniek in het funderend onderwijs 

(PO en VO) 
 

 
Groei en innovatie vinden vooral plaats als er voldoende menskracht en competenties zijn om 
vernieuwingen uit te vinden en door te voeren. Topclusters moeten ruim baan krijgen voor 
exponentiële groei. De huidige jeugd heeft daarbij de toekomst in handen.   
 

 

3.1. Instroom van leerlingen en studenten bevorderen 
In alle regio’s is men bezig met bètatechniekpromotie onder kinderen en jongeren. Relevante 
meetindicatoren hiervoor zijn het aantal techniekscholieren op het voortgezet onderwijs (VMBO, 
HAVO en VWO), de instroom van studenten aan techniekopleidingen en het aantal afgestudeerden 
daarvan (MBO, HBO, WO).  Dit vergt inspanningen van scholen, bedrijfsleven en overheid. 
Onderstaande figuur toont op Zuid-Nederlandse schaal welk aandeel kiest voor een technische 
opleiding, of baan, en daarbij ook het onderscheid naar man/vrouw. De figuur laat zien dat hoe 
verder in de kolom, hoe lager het aandeel meisjes in bètatechniekstudies, en hoe minder studenten 
voor technische versus niet-technische studies kiezen. 
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De instroom laat een afname zien, terwijl juist een toename nodig is om aan de ambities zoals voor 
2020 geformuleerd te voldoen. Een verhoging van de instroom is nodig van circa 14.000 naar 20.000 
leerlingen en studenten.  De volgende acties kunnen hiertoe op bovenregionale schaal worden 
doorlopen: 
 
A. Bovenregionale ontwikkeling stimuleren  

 Realiseren van een curriculum met bètatechniek, ondernemerschap en creativiteit in het BO  
De regionale partners willen deze thema’s in ieder aanbod op het Basis Onderwijs positioneren.   
Belangrijk is een curriculum met bètatechniek, ondernemerschap en creativiteit te creëren voor 
minimaal groep 7 en 8 op iedere basisschool, maar bij voorkeur startend bij groep 1.  
Verder dient ervoor gezorgd te worden dat iedere afgestudeerde van Pabo’s in de regio een 
techniekaantekening heeft.  Pabo’s in de regio hebben Wetenschap en Techniek (W&T) 
structureel in hun curriculum opgenomen en verbinden W&T met cultuureducatie en 
ondernemerschap. Iedere student behaalt vóór afstuderen een basisaantekening Wetenschap 
en Techniek. De Pabo’s realiseren tevens de bijscholing op dit gebied voor bestaande docenten 
in het onderwijs. 
 
In de Brainport 2020 regio worden veel producten ontwikkeld  (denk aan de Ontdekfabriek, First 
Lego League, Girlsday, Braintrigger, de Uitvinders, Jet-Net, Fablab, cross over projecten als Kunst 
& Techniek en Zorg & Techniek, Ithaca etc.).  
Scholen zullen daarom beter gefaciliteerd worden in hun keuzeproces door instrumenten zoals 
de te ontwikkelen TechAdvisor. Dit is een digitale tool die docenten in het primair onderwijs en 
BSO inzicht geeft op alle activiteiten die zij kunnen inzetten voor techniekonderwijs. Tevens 
biedt de tool de mogelijkheid om een review te geven van die activiteit. 
 
Verder zullen nieuwe projecten worden opgezet die kinderen in aanraking brengen met 
natuurwetenschap en techniek. Denk aan programma’s als TechXperience, of een succesvolle 
Duitse methode genaamd “de kleine onderzoeker”, een programma tijdens kinderopvang voor 
kinderen van 3-10 jaar. Doel is het ontwikkelen van een positieve houding en langdurige 
interesse voor natuurwetenschap en techniek bij kinderen. 
 
Actie: financiering en draagvlak verwerven voor bekendheid bestaande producten en nieuwe 
projecten; betrokken partijen formeren een stuurgroep en starten. 

 
B. Bestaande bovenregionale aanpak intensiveren 

 “Kenniscentrum Brainport wetenschap, techniek en excellentie”   
Middels dit kenniscentrum wordt de schakel gelegd tussen het basisonderwijs, onderzoek op de 
universiteit en de lerarenopleidingen bij Pabo’s om o.a. te zorgen voor techniekpromotie maar 
ook voor het goed toerusten van toekomstige leraren op het geven van techniekonderwijs. Dit 
kenniscentrum is nog in de opstartfase. Het kan worden gekoppeld aan de 
professionaliseringsactiviteiten voor het PO zoals bovenregionaal ingezet door de 
techniekplatforms.  
Actie: kenniscentrum kan bij voldoende draagvlak verder gaan werken op  Zuidoost-Nederlandse 
schaal.  

 

3.2. Rol techniekplatforms 
 
Nederland heeft een kennis gedreven economie. Het Platform Bèta Techniek draagt zorg voor een 
goede beschikbaarheid van bètatechnici.  De afgelopen jaren zijn in de regio’s in navolging van het 
landelijk platform eigen techniekplatforms opgericht om dit doel te bereiken. 
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A. Bovenregionale aanpak stimuleren 

 Afstemming tussen de platforms techniekpromotie 
De laatste jaren is op veel basisscholen gewerkt aan techniekpromotie om kinderen en jongeren 
(PO en VO) daarmee enthousiast te maken voor de techniek. De techniekplatforms in Brabant 
(Technific, Techniek=Troef, Tune Techniek, TechXperience en PPTMB) en Limburg 
(Technocentrum Limburg, Ithaca) zijn hier de belangrijke aanjagers  van. Deze initiatieven blijven 
doorgaan, momenteel wordt in Brabant gewerkt aan het vormgeven van een gezamenlijk 
knooppunt in samenwerking met ‘Brabant werkt voor Techniek’.  In Limburg werkt men ook aan 
een versterking van het netwerk, o.a. door samenwerking met Licence to Operate en 
MIT/Procestechniek Limburg.  
Actie: er vindt regelmatig afstemming plaats tussen Techniekplatforms in Zuidoost-Nederland.  
De Limburgse- en Brabantse Techniekplatforms zullen de landelijke, provinciale en regionale 
bètatechniek activiteiten oppakken.  
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4. Hogere instroom (beroeps-)opleidingen topsectoren 
 

 
Door een grote inzet op kennisspreiding en innovatie in onderwijs en bedrijfsleven ontstaat een 
olievlekwerking en zal de hele regio Zuidoost-Nederland hierin delen in 2020, zo is de ambitie.  
 

4.1. Afstemming CIV en COE 
 
Een belangrijke ontwikkeling om het onderwijs goed te laten aansluiten op de vraag vanuit het 
bedrijfsleven, komt via het landelijke initiatief Platform Bètatechniek. Het betreft de oprichting van 
Centra of Innovatief Vakmanschap (CIV) op MBO-niveau en Centres of Expertise (COE) op HBO-
niveau uit middelen van de ministeries OCW en EL&I. Dit zijn centra die zich scherp profileren op een 
economisch innovatiespeerpunt (topsector). Door het scherpe profiel, dragen de centra bij aan het 
oplossen van het kwalitatieve en kwantitatieve tekort aan bètatechnici. Het terugdringen van dit 
tekort is hard nodig ter versterking van de Nederlandse economie en innovatiecapaciteit. Juist door 
profilering en samenwerking beogen de centra om meer én beteren studenten aan te trekken en af 
te leveren (Bron: platformbetachniek.nl).  
 
Op dit moment zijn er in de regio Zuidoost-Nederland diverse CIV’s en COE’s actief: 
Centra voor Innovatief Vakmanschap 

 Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL), Zuid-Limburg 

 MBO Automotive Centrum (M.A.C) Zuidoost-Brabant 

 Tuinbouw in Venlo (Citaverde) Noord-Limburg 

 Chemie in IJ5LAB, Oost-Nederland waaronder Noordoost-Brabant 
Centres of Expertise 

 Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL), Zuid-Limburg 

 Automotive Centre of Expertise (ACE)  
 
Aanvragen voor de volgende centres of expertises zijn positief beoordeeld en gaan in het schooljaar 
2013/2014 van start: 

 Centre of Expertise Productietechniek en materialen, Zuidoost-Brabant  

 Centre of Expertise Innovatieve zorg en techniek, Zuid-Limburg 

 Centre of Expertise Biobased Economy, Midden-Brabant 

 Centre of Expertise Logistiek, partners uit het hele land. 
 
A. Bovenregionale ontwikkeling stimuleren  

 Afstemming tussen regio’s in uitvoeren CIV en COE 
Elk van de CIV en COE gaat aan de slag om een curriculum te ontwikkelen i.s.m. het bedrijfsleven 
en studenten te werven. Dat kost veel energie en inspanning. Daarbij loont het om onderling de 
ervaring en opgedane kennis uit te wisselen. Dit voorkomt dat elke onderwijsinstelling telkens 
opnieuw het wiel moet uitvinden.   
Actie:  werkgroep oprichten vanuit de regio’s (vooral onderwijs) die kennis en ervaring uitwisselt 
vanuit CIV en COE.  

 

 Aanvragen van nieuwe CIV en COE 
Er liggen nog mogelijkheden om als regio’s samen een aanvraag in te dienen voor een 
gezamenlijk topcluster. Bijvoorbeeld als het gaat om Noordoost-Brabant met Noord-Limburg 
rondom Agrofood. De eerste stappen hiertoe worden reeds gezet. Ook zou mogelijk een COE 
kunnen worden opgezet rondom Biobased Economy (in West-Brabant reeds gehonoreerd). 
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Actie: bespreken in commissie welke witte vlekken er nog zijn; regionale afstemming vanuit 
regio’s oppakken. Start met Noordoost-Brabant en Noord-Limburg. 

 

4.2. Doorlopende leerlijnen 
 
Het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen in samenwerking met diverse soorten scholen 
(VO/MBO/HBO/WO) vormt een belangrijke meerwaarde voor het opleiden van gekwalificeerd 
personeel met de focus op één bepaalde sector. Voor elke regionaal onderkende topsector is de 
ambitie een doorlopende leerlijn te formuleren. Interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven is nodig 
voor een passend onderwijsaanbod (zoals in onderstaande afbeelding voor de automotive) en 
voldoende stageplaatsen. 
Doorstroom moet worden gestimuleerd met daarbij het voorkomen van uitval.   

 
 
In Zuidoost-Brabant (Focus en Passie voor Techniek, Automotive), in Limburg (Techniekonderwijs in 
de praktijk en CHILL) en in Noordoost-Brabant (vakmanschaps- en technologieroute VMBO-MBO) 
lopen al projecten met doorlopende leerlijnen gericht op de techniek en chemie. Deze initiatieven 
zouden opgeschaald kunnen worden naar andere regio’s, maar zeker ook naar andere sectoren.   
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A. Bovenregionale aanpak stimuleren 
 Programma Focus en Passie voor Techniek (onderdeel van Toptechniek in Bedrijf) 

In dit initiatief wordt gezamenlijk gewerkt aan en geïnvesteerd in een regionale infrastructuur 
voor techniekonderwijs op alle niveaus.  Daardoor wordt de aansluiting tussen VMBO- en MBO-
onderwijs voor de hele regio verbeterd. Het project kent vier fundamenten:  
 Focus: kiezen voor sterke verbondenheid met de zeven lokaal aanwezige topsectoren  
 Passie: vanaf VMBO-leerjaar 1 invoeren van ‘belangstellings-onderwijs’, waarbij de keuze 

(achteraf) vaker op bètatechniek valt  
 State-of-the-Art: docenten kunnen middels bedrijfsstage inspiratie opdoen 
 Doorlopende Leerlijnen: Voor de topsectoren High Tech System and Materials, Energy, 

Homecare and LifeTech, Creative Industry, Food and Technology en Construction and 
Infrastructure. Dit maximaliseert de aantrekkingskracht voor de regionale topsector en 
vergroot de kans op het aantrekken van talenten. 

Actie: Organiseren doorlopende leerlijnen VMBO-MBO-HBO-WO, met name VMBO en MBO in 
eerste fase en bedrijfsstages voor docenten op regionale schaal in samenwerking tussen 
bedrijfsleven en onderwijs. Gericht op voor elk van in regio sterke sectoren; met onder meer 
belangstellingsonderwijs voor techniek in jaar 1 VMBO. Docenten krijgen een 
techniekaantekening bij bedrijfstages. 
Nagaan status en regionale dekkingskracht. Overleg stimuleren en bovenregionaal kennis en 
ervaring uitwisselen. Eventueel push geven voor opschaling. 

 
C. Volgen en monitoren  

 Doorgaande leerlijn Agrofood 
In de onderwijsinfrastructuur voor Agrofood maakt het gerealiseerde Food & Fresh Lab 
onderdeel uit van het toekomstige Food Technology Park Brainport in Helmond. Samenwerking 
vindt plaats met partners uit Zuidoost-Nederland namelijk MBO (Helicon), HBO (Fontys) en 
bedrijfsleven binnen het cluster Agrofood. In Noordoost-Brabant en Greenport Venlo neemt de 
HAS vergelijkbare initiatieven. Dit zijn voorbeelden van een doorlopende leerlijn die 
bovenregionaal  mogelijk is; er kunnen nog meer leerlijnen worden opgezet voor topsectoren.  
Actie:  initiatief volgen en waar mogelijk stimuleren; vragen het zo te beschrijven dat het als 
voorbeeld gebruikt kan worden voor andere topsectoren. 

 

4.3. Human Capital agenda’s  
 
Landelijk zijn van de topsectoren Human Capital agenda’s gemaakt. Deze HCA vormen een manier 
om zicht te krijgen in de huidige en toekomstige  arbeidsmarktsituatie en de daarbij behorende 
kansen en mogelijkheden in één bepaalde sector.  Belangrijk is om hiervan een goede vertaling te 
krijgen naar de regionale behoeften van de topsectoren en onderliggende clusters.  Niet alle 
topsectoren zijn in alle regio’s even goed vertegenwoordigd. Zo kenmerkt zich Zuid-Limburg met een 
sterk cluster chemie & life tec, Noord-Limburg en Noordoost-Brabant met een groot cluster agrofood 
en Zuidoost-Brabant met high tech materials evenals automotive. 
 
A. Bovenregionale ontwikkeling stimuleren  

 Human Capital Roadmaps  
Zowel landelijk als in Limburg en Noord-Brabant zijn al diverse van deze HCR/HCA opgesteld, 
o.a. voor de chemie, life sciences, Greenport (agrofood), HTSM en logistiek. Een Human Capital 
Roadmap brengt het human capital in de topsectoren nu en in de toekomst in beeld door een 
arbeidsmarktanalyse.  Op basis van die analyse wordt een gezamenlijke ambitie geformuleerd 
vanuit onderwijs en bedrijfsleven ten behoeve van een adequate personeelsvoorziening. 
Vandaar uit ontstaat een zgn. roadmap bestaande uit een aantal actielijnen die de partners gaan 
uitzetten. 
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Actie: ervoor zorgdragen dat er structureel overleg komt tussen regio’s en de nationale HCA’s en 
dat vandaar wordt gekeken naar optimale regionale inbedding, waarbij het schaalniveau 
volgend is (niet leidend). Onderling uitwisselen van ervaringen en reeds benoemde actielijnen 
binnen de HCR en in kaart brengen van projecten vormen de start. 
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5. Verhogen zij-instroom, aantrekken en behoud (internationaal) 

personeel voor de topsectoren 
 

 
Wie kent niet het mantra ‘Van baanzekerheid naar werkzekerheid’? Flexicurity, daar draait het om in 
de toekomst. Daar moet nu mee worden aangevangen, om de concurrentie wereldwijd te kunnen 
winnen. 
 

 

5.1. Eportfolio 
 
Door het voorzichtig aantrekken van de economie en de doorzettende vergrijzing zullen er over 
enkele jaren tekorten ontstaan op de arbeidsmarkt die een bedreiging vormen voor o.a. de 
topsectoren in Zuidoost Nederland. Nu al is er een zgn. mismatch op de arbeidsmarkt, en die zal 
mogelijk nog verder toenemen. 
Het traceren, opleiden en matchen van het arbeidspotentieel met het bedrijfsleven wordt steeds 
belangrijker. De juiste persoon, op de juiste plek op het juiste moment. Het inzetten van e-portfolio’s 
wordt als een goede manier gezien om dit probleem aan te pakken.  
Een e-portfolio is een persoonlijke digitaal dossier van een medewerker met daarin zijn/haar 
werkervaring (intern of extern), opleiding, competenties, ambities etcetera. Deels vult de 
medewerker zijn/haar e-portfolio zelf, deels zal dit automatisch gevuld worden n.a.v. testen, 
vragenlijsten en andere objectieve methoden. Het e-portfolio is eigendom van de werknemer maar 
de werkgever heeft inzicht in bepaalde onderdelen, de werknemer bepaalt welke dat zijn.  
 
B. Bestaande bovenregionale aanpak intensiveren 

 Uitbreiden Let’s connect 
In het project Let’s Connect wordt gewerkt aan de ingebruikname van e-portfolio’s die 
werknemers en bedrijven inzicht geven in de mogelijkheden van het eigen personeel in het 
kader van loopbaanmanagement en mobiliteit. Op regionaal niveau (Limburg, Zuidoost-Brabant) 
worden in dit project de eerste verkenningen gedaan naar uitwisseling tussen e-
portfoliogegevens om inzicht te krijgen in de regionale arbeidsmarkt en om te zorgen voor het 
juiste personeel op de juiste plek door bijvoorbeeld mobiliteit te stimuleren. Dit project kan  
opgeschaald worden naar de hele regio Zuidoost-Nederland met meer bedrijven en 
onderwijsinstellingen, hiermee wordt meer massa gegevens verkregen in gegevens waardoor de 
arbeidsmarkt op regionaal niveau inzichtelijk wordt en de doelstelling van een flexibele 
arbeidsmarkt dichterbij komt.   
Actie: project onder de vlag van Brainport 2020 brengen; intensiveren deelname ondernemers en 
onderwijsinstellingen en deelnemende regio’s en uitbreiden  naar Noordoost- en Midden-
Brabant. 

 

5.2. Leven lang leren (HBO) 
 
De optimale situatie in een regio wordt bereikt als de economische ontwikkelingen en de kwalificatie 
van de beroepsbevolking met elkaar in evenwicht zijn, in een opwaartse spiraal naar boven. Met de 
Lissabon-doelstellingen probeert de Europese Unie deze opwaartse spiraal in heel Europa te 
bewerkstelligen om daarmee een duurzame kenniseconomie te creëren.  Op dit moment neemt  
16,5% van de beroepsbevolking jaarlijks deel aan scholing (cijfer 2011). Aansluitend op de Lissabon-
doelstellingen heeft het Nederlandse kabinet aangegeven dat zij streven naar een stijging van 
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deelname aan (bij)scholing van 20% in 2015 en 35% in 2020. Brainport 2020 heeft deze doelstelling 
overgenomen.  

 

 

Teveel technisch geschoold personeel haakt nog af, met name op hogere leeftijd.  
Verdere bovenregionale initiatieven worden hieronder benoemd. 
 
A. Bovenregionale ontwikkeling stimuleren  

 Postinitieel HBO-onderwijs 
Een infrastructuur van onderwijs in samenwerking met bedrijfsleven waarin vraaggericht wordt 
gewerkt met instrumenten als EVC, modulair cq. verkorte onderwijsprogramma’s. Het MBO 
heeft hiertoe haar bedrijfsopleidingen veelal reeds goed georganiseerd. Maar met name het 
HBO blijft hierin nog achter. HBO-instellingen zijn bovenregionaal georganiseerd en kunnen dit 
oppakken voor de belangrijkste beroepsrichtingen passend bij de topsectoren.   
Dit dient te leiden tot een significante toename van het aandeel van de beroepsbevolking dat 
deelneemt aan om- en bijscholing. Hierdoor blijven medewerkers met hun vakkennis bij de tijd. 
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Dat wordt voor Zuidoost-Nederland aangevuld met een toename van de instroom in 
(top)technische beroepen. 
Actie: Vanuit regio’s wordt door de HBO-instellingen afgestemd of er voor alle topsectoren 
voldoende post initieel onderwijs voorhanden is. Topsectoren worden geraadpleegd over hun 
belangrijkste behoeften hierin.  

 
C. Volgen en monitoren  

 Intersectorale mobiliteit 
Met de voorspelde krapte in met name de technische beroepen, maar ook in sectoren als de 
zorg zou het bevorderen van intersectorale mobiliteit meer aandacht verdienen. Er lopen in 
Zuidoost-Nederland nog weinig projecten op dit gebied. Samen met onderwijs en bedrijfsleven 
zou zal gekeken worden waar de behoeften liggen, maar ook hoe mensen gestimuleerd kunnen 
worden tot mobiliteit richting een andere sector.  Denk aan doorstroom van bouw naar 
techniek, het opzetten van banenpools en scholingsfondsen zoals opgezet in Limburg en Noord-
Brabant vanuit bedrijfstakken voor zij-instroom. Daarbij mogen geen begrenzingen worden 
opgelegd met betrekking tot leeftijd of geslacht. 
Actie: Gericht organiseren van effectieve zij-instroom en intersectorale mobiliteit in de regio van 
krimpende sectoren en werklozen naar de clusters waar de personeelsbehoefte groot is: met alle 
stakeholders in de regio. Onderhoud van vakmanschap. 
HRM-servicepunten pakken zij-instroomprojecten op in samenspraak met geïnteresseerde 
werkgevers, samen met UWV en evt. A&O-fondsen. Evt. op Zuidoost-Nederlandse schaal 
coördineren dat werving en PR gezamenlijk voor heel de regio tegelijk voor een bepaalde 
topsector worden opgepakt. Bijv. procesindustrie, HTSM, logistiek, agrofood. 
Ook speciale aandacht voor instroomprojecten, tevens in het kader van oplopende 
jeugdwerkloosheid. 

 

5.3. Werving internationale kenniswerkers  
 
Een kans die verder ontwikkeld wordt, is de werving van internationale kenniswerkers.  Door 
bovenregionale bundeling van krachten neemt in het buitenland het effect van acties toe. De 
herkenbaarheid van de Brainport 2020-regio wordt hiermee meer en beter gepromoot dan voor elke 
subregio of bedrijf apart kan worden gerealiseerd.  Buiten onze landsgrenzen zijn dit immers slechts 
minimale stipjes op de landkaart. Voor de herkenbaarheid is het soms zelfs beter te kiezen voor de 
schaal van Nederland, in het buitenland vooral bekend onder de noemer ‘Holland’. 
 
Een toename van het aantal internationale kenniswerkers van 12.000 naar 17.000 in 2020 is nodig 
om aan de vraag naar technisch personeel te kunnen blijven voldoen.  
Daaraan kunnen de volgende bovenregionale acties bijdragen:  
 
B. Bestaande bovenregionale impuls aanpak intensiveren 

 Brainport International Community 
Brainport International Community (BIC) helpt (aankomende) tekorten in Zuidoost-Nederland 
aan hoger technisch opgeleiden te reduceren door internationale kenniswerkers en studenten 
aan te trekken en te behouden. Dit wordt gerealiseerd door gerichte wereldwijde promotie van 
Brainport Regio Eindhoven en Zuidoost-Nederland als dé toptechnologie regio van Europa en 
het faciliteren van organisaties in de werving van kenniswerkers. 
Het programma bestaat uit diverse deelprojecten: 
- Coming To: Het wereldwijd promoten van de Brainport Regio Eindhoven, Zuidoost-

Nederland en Holland als interessante regio om (verder) te studeren en te werken. 
- Settling In: Het goed laten ‘landen’ van internationale kenniswerkers, hun partner en 

familie, en studenten in de regio 
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- Strategie: Expert op het gebied van het brede spectrum rondom internationale arbeid. Het 
strategisch opbouwen, onderhouden en linken van diverse netwerken aangaande 
internationale arbeid, - onderwijs, - cultuur en – samenwerking. 

Dit project wordt inmiddels financieel gedragen door het aangesloten bedrijfsleven.  Verdere 
uitbreiding van het programma is mogelijk: 

- Opzetten van het Brainport Talent Centre (´The Box’): een online talent community, waarbij 
talent en werkgevers elkaar op een vernieuwende interactieve manier ontmoeten. Ook 
Brabant Talent event als pilot evalueren. 

- Organiseren van events gericht op behoud van met name internationale studenten: 
studenten en (MKB-) bedrijven maken op aansprekende en innovatieve wijze kennis met 
elkaar tijdens een jaarlijks terugkerend centraal live event. Dit event wordt opgevolgd met 
onder meer bedrijfsbezoeken en gastcolleges door de betrokken bedrijven bij de 
kennisinstellingen in de regio. Daarnaast wordt een doorlopende online campagne gestart. 
Deze campagne, waarbij ook social media wordt ingezet, richt zich op alle stakeholders. 

 
Actie: intensiveren van het Brainport International Community programma: naast het vergroten 
van deelname door ondernemers  in Zuidoost-Nederland het verder opzetten van een integraal 
wervingsprogramma van bedrijfsleven én onderwijsinstellingen (universiteiten en hogescholen) 
evt. voor specifieke sectoren (naast Bèta ook op verzoek bijvoorbeeld voor agrofood). Verbreden 
buitenlandse regio’s waar geworven wordt, ook via EU mobility projecten. Arrangementen 
aangaan met kennisinstellingen en ondernemers. 
 

C. Volgen en monitoren  

 Expatcenter 
In Maastricht, Eindhoven, Venlo en Tilburg zijn Expat-centers ingericht, verenigd in het Holland 
Expat Center South. Het is belangrijk om van de expat centers een one-stop-shop te maken voor 
internationale kenniswerkers: de dienstverlening dient te worden uitgebreid (ook informatie van  
RDW,UWV,CBR, bela stingdienst, GGZ)  en toegankelijk gemaakt voor een grotere doelgroep zoals 
onderzoekers, kenniswerkers uit EU-landen, grensarbeiders en (zoekjaar) studenten. 
Actie: Expatcenters actief volgen. Gebruik en uitbreiding stimuleren. 
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6. Delen van arbeidsmarktinformatie 
 

 
De arbeidsmarkt kent anno 2012 veel frictiewerkloosheid. Tegelijkertijd wordt de vraag steeds meer 
kort cyclisch. Op welke match moet beleidsmatig op worden ingezet? Hoe te komen tot strategische 
personeelsplanning? Meten is weten. Cijfers over opleiding en werkervaring zijn daarbij niet meer 
voldoende; het gaat om de gevraagde  en aanwezige competenties in de regio. 
 

 

6.1. Arbeidsmarktdata en –projecten uitwisselen 
 
Arbeidsmarktinformatie vormt voor zowel onderwijs, overheid als ondernemers vaak één van de 
belangrijkste redenen om een project te starten. Cijfers over komende tekorten zijn vaak een trigger 
om de handen ineen te slaan. Meer verdieping in cijfers is wenselijk. Denk bijv. aan cijfers over: 
D. Leeftijdsopbouw per topsector 
E. Grootte van doorstroom/zij-instroom per topsector 
F. Verloopcijfers  
G. Grootte van – en vraag naar flexibel personeel 
H. Doorstroom binnen doorlopende leerlijnen 
I. Aantal internationale kenniswerkers 
J. De ontwikkeling van de vraag binnen de topsectoren 
K. Etc. 
Hier is soms een overlap te zien met de HCR (zie hoofdstuk 5) die ook arbeidsmarktanalyses laten 
zien per topsector. 
Het biedt synergievoordelen om arbeidsmarktinformatie gezamenlijk te verzamelen cq. uit te 
wisselen en transparant te maken.  
 
A. Bovenregionale ontwikkeling stimuleren  

 Gezamenlijk in beeld brengen projecten 
Brainport Navigator op de website van TOA Werken in Brainport biedt een overzicht van 
lopende projecten in het TOA programma. De uitdaging bij dergelijke overzichtswebsites is het 
actueel houden van de informatie. Verder bestaat in Limburg de site arbeidsmarktlimburg.nl en 
in Noord-Brabant arbeidsmarktbrabant.nl. De opbrengst is vooral van waarde voor alle 
professionals die bezig zijn het voorkomen- en oplossen van knelpunten op de arbeidsmarkt.  
Actie: breng alle informatie over projecten samen onder 1 website (evt. doorlinken). Het 
overzicht van de regionale projecten (bijlage 2) kan als aanvullende bron dienen. 

 
A. Bovenregionale ontwikkeling  stimuleren 

 Delen en presenteren van data via een dashboard 
In Limburg wordt al sinds enkele jaren de periodieke RAIL-rapportage met uitgebreide 
arbeidsmarktinformatie over de hele provincie gemaakt. In Noord-Brabant wordt momenteel 
onder regie van Pact Brabant een monitor van de arbeidsmarkt opgezet. In diverse gesprekken 
wordt aangegeven dat een dergelijke rapportage op bredere (Zuidoost-Nederlandse) schaal een 
meerwaarde oplevert.  Er zijn nu echt kansen in het meer sturen op arbeidsmarktcijfers op 
verschillende schaalniveaus. Het gaat om kerncijfers voor prognoses en monitoring op de schaal 
van Zuidoost-Nederland, op de schaal van sectoren (ook te gebruiken voor de lobby) en op de 
schaal van de regio’s voor regionaal beleid en monitoring. De provincies kunnen dit gezien hun 
huidige acties op dit terrein faciliteren.  
Actie: de provincies verzamelen een aantal data op vergelijkbare wijze om daarmee een zgn. 
regionaal dashboard te creëren. Hierbij worden ook de HCR’s en overig aanpalende onderzoeken 
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en data meegenomen. Op termijn valt dit mogelijk te combineren met Let’s connect waarin data 
vanuit ePortfolio’s (geanonimiseerd) beschikbaar komen. 

 

6.2. Gezamenlijk imago bij vacatures 
 
Bij een krapper wordende arbeidsmarkt door vergrijzing en ontgroening, zal de concurrentie rond 
een passende vacaturevervulling tussen werkgevers sterker worden. Een gezamenlijk optrekken 
rondom een duidelijk Zuidoost-Nederlands imago kan daarbij werken om kenniswerkers te verleiden 
zich naar het Zuiden te verplaatsen, mogelijk daarbij terugkerend naar hun geboortegrond.  
Brainport 2020 kan bogen op een sterk imago als toptechnologieregio, dit kan zij verder uitbuiten. 
 
A. Bovenregionale ontwikkeling stimuleren  

 Gezamenlijke website 
Banenrijklimburg.nl is een Limburgse vacaturewebsite die sinds enige jaren een bekende en 
succesvolle vindplaats is van banen. Zowel werkgevers als potentiële werknemers weten de 
website te vinden. Dit initiatief draait inmiddels zelfstandig en verdient het om gekoesterd te 
worden. Een regionale opschaling zou mogelijk zijn, maar dan is het wel belangrijk eerst de 
behoefte te onderzoeken in andere regio’s. Voorkomen moet worden dat personeel wordt 
weggetrokken uit perifere gebieden.  
Carrièrekansen worden daarmee onderdeel van een gezamenlijke communicatiestrategie. Zo 
wordt de hele regio gepositioneerd als ‘employer brand’.  Deze rode draad wordt ook 
doorgetrokken richting activiteiten gericht op het aantrekken van buitenlandse investeringen, 
internationale R&D samenwerking en handelsbevordering. 
Actie: marktonderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden Banenrijklimburg.nl voor de hele regio 
Zuidoost-Nederland. 
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7. Governance/organiserend vermogen 
 

7.1. Strategische samenwerking 
 
Veel activiteiten op het terrein van de arbeidsmarktaanpak vinden in de regio’s zelf plaats. Samen 
met de regionale stakeholders wordt de afstemming gerealiseerd en worden projecten uitgevoerd. 
Verder worden plannen uitgevoerd op de schaal van provincies. In deze Human Capital Agenda 
Brainport 2020 staat de te behalen winst op de bovenregionale schaal van Zuidoost-Nederland 
centraal. In deze aanpak wordt uitgegaan van het zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande structuren 
en activiteiten. 
De strategische arbeidsmarktaanpak richt zich op samenwerking op de bovenregionale kansen 
binnen het netwerk in Zuidoost-Nederland. De behoefte van de ondernemers staat hierin centraal, 
waarbij in de triple helix aanpak de perfecte aansluiting met de kennisinstellingen en overheden 
wordt georganiseerd. Deze aanpak behoeft een communicatiestrategie; op het genereren, bundelen 
en delen van strategische beleidsinformatie over de regionale arbeidsmarkt, wet- en regelgeving en 
wereldwijde trends, best en next practices; en de samenwerking tussen regio, Rijk en Brussel. 
 

7.2. Netwerken 
 
De samenwerking van de 6 triple-helix regio’s en de Provincies Limburg en Noord-Brabant gaat uit 
van het versterken van het bestaande netwerk ten behoeve van de uitvoering van dit meerjarenplan 
2013-2015. Dit betekent dat zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande overlegvormen 
en -contacten. De samenwerking is daarbij niet vrijblijvend: afspraken zijn bindend en men mag 
elkaar daarop aanspreken. 
 
Daarbij zijn de volgende samenwerkingsverbanden van groot belang: 
 Bestuurlijk en strategisch is de samenwerking belegd bij de Brainport 2020-commissie. Deze 

commissie vertegenwoordigd bestuurlijk de provincies en regio’s vanuit de triple-helix. 
 Daarnaast bestaat er een beleidsvoorbereidend directie-overleg van de uitvoeringsorganisaties 

per regio, bestaande uit LED, Keyport2020, Greenport Venlo, Brainport Development, 5-
sterrenregio Noordoost-Brabant en Midpoint Brabant, aangevuld met Provincie Limburg en 
Noord-Brabant en ministerie Economische Zaken. Zij bespreken de hoofdlijnen van beleid op alle 
benoemde domeinen. 

 Vanuit de Brainport 2020-commissie is prioriteit gegeven aan de arbeidsmarktaanpak op de 
schaal van Zuidoost-Nederland. Marc Hendrikse, CEO van NTS Group uit Eindhoven, is benoemd 
als trekker van het domein People door de Brainport 2020-commissie. Hij is voorzitter van de 
commissie arbeidsmarktaanpak Zuidoost-Nederland, bestaande uit een vertegenwoordiging van  
de zes regio’s, beide provincies en het rijk. Deze vertegenwoordigers zijn voorgedragen door het 
directie-overleg. Deze commissie heeft eerst goedkeuring gegeven aan een analyse van het 
regionaal arbeidsmarktbeleid Zuidoost-Nederland. Daarna begeleidde zij de totstandkoming van 
dit meerjarenplan. Zij zal ook de uitvoering van het meerjarenplan stimuleren door onderlinge  
afstemming te bevorderen. 

 De aanpak van de commissie arbeidsmarktaanpak Zuidoost-Nederland geldt als input van het 
landelijk Techniekpact. Dit pact moet de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven 
bevorderen, de kwaliteit van het techniekonderwijs verbeteren en meer jongeren interesseren 
voor de techniek. De commissie arbeidsmarktaanpak Zuidoost-Nederland  rapporteert aan de 
Brainport 2020-commissie. De voorzitter van de Brainport 2020-commissie is Rob van Gijzel, hij 
neemt namens de regio Zuidoost-Nederland deel aan het landelijke stakeholdersoverleg inzake 
het Techniekpact. 



27 
 

De regio wil graag proeftuin zijn voor arbeidsmarktvernieuwing 
 

 Qua uitvoering van de genoemde acties wordt aangesloten bij de hiërarchische lijn die in het 
actieprogramma is opgenomen: 
 

A. Bovenregionale ontwikkeling stimuleren  
 Vanuit het overleg Brabantse Techniekplatforms regelmatig uitwisseling zoeken met 

de Limburgse techniekpromotie-initiatieven en uitwisseling over de Toptechniek 
programmalijnen. 

 Uitwisselen van provinciale arbeidsmarktinformatieprojecten RAIL en monitor 
Provincie Brabant, verkennen mogelijkheden dashboard. 

 Programma Focus en passie voor Techniek opschalen naar alle topsectoren. 
 Overleg tussen HRM-servicepunten voor zij-instroomprojecten Techniek, gezamenlijk 

optrekken bij bovenregionale PR. 
 

o Betrokken partijen bij de actie gaan een werkgroep opstarten voor de activiteiten die 
nog nergens zijn belegd.  Kijkend naar de actielijnen, dan is het voornemen om te 
stimuleren dat partijen in elk geval de volgende nieuwe werkgroepen gaan instellen: 

 Een werkgroep onderwijs voor de COE en CIV en de Toptechniek in Bedrijf 
programmalijnen, waaraan vooral onderwijsinstellingen deelnemen. 

 Een werkgroep topsectoren omtrent uitwisseling Human Capital Roadmaps en 
relevante crossovers. 

 Een werkgroep leven lang leren die marktonderzoek doet naar verbreding post 
initieel HBO-onderwijs voor topsectoren. 

Per werkgroep zal bekeken worden hoe dit het beste vorm en inhoud kan krijgen. In de 
werkgroep zitten projectleiders uit de 6 regio’s. Voor bijv. de CIV en COE zitten vooral 
onderwijsinstellingen aan tafel, voor arbeidsmarktdata uitwisselen beleidsmedewerkers 
die zich daarmee bezighouden, etc. Kennisdeling is het eerste doel en het uitzetten van 
nieuwe bovenregionale activiteiten waar mogelijk, het tweede.  
 

B. Bestaande bovenregionale aanpak  intensiveren 
o Intensiveren en stimuleren van reeds gestarte activiteiten die al werken op de schaal van 

Zuidoost-Nederland  en een eigen governance hebben: 
 Brainport International Community. 
 Let’s connect. 
 Kenniscentrum Brainport.  
 

C.  Volgen en monitoren 
Gebruik maken van bestaande structuren. 
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Bijlage 1. Samenstelling commissie arbeidsmarktaanpak Zuidoost-

Nederland Brainport 2020 
 

Namens  Naam 

Brainport 2020 trekker arbeidsmarktaanpak 
Zuidoost-NL 
CEO NTS-group, TOA Brainport 

Marc Hendrikse 

Midpoint Brabant Peter van Ierland 

Brainport regio Eindhoven/TOA Marijke Rikze 

Provincie Limburg Ingrid Wildhagen 
Nicky Smeits 

5*Noordoost-Brabant Veronique Scharenborg 

Keyport 2020 Mark Hendriks 

Provincie Noord-Brabant Anna van Uytrecht 

Limburg Economic Development Leo Burdorf 

Ministerie EZ Cor van den Ham 

Greenport Venlo/gemeente Venlo Didier Barrois 

  

Brainport 2020 Luuk Hammecher 

 

Onderzoek en advies: 

Wise up Arbeidsmarkconsultancy Inge Willems 

Wise up Arbeidsmarkconsultancy Maartje Geenen 
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Bijlage 2. Overzicht initiatieven per regio 
Wordt op aanvraag toegezonden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INPUT TECHNIEKPACT NRTO

PRIVATE OPLEIDERS
 

INPUT TECHNIEKPACT NRTO

PRIVATE OPLEIDERS

INPUT TECHNIEKPACT NRTO 

PRIVATE OPLEIDERS 
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 Contact  
Australiëlaan 16 B 

3526 AB Utrecht 
T 030 267 3778 E info@nrto.nl I www.nrto.nl  

 

Input Techniekpact Private Opleiders is een initiatief van NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). 

 

 

Terwijl de crisis aanhoudt en de werkloosheid oploopt, zitten bedrijven te springen om goed geschoold 

technisch personeel. In 2016 dreigt zelfs een tekort van 170.000 technici. Aangezien techniek c.q. de 

maakindustrie één van de grootste drijvers is van de Nederlandse economische ontwikkeling is dit een 

groot maatschappelijk probleem. 

 

Doel Techniekpact 

Het Techniekpact heeft als doel het tekort aan technici terug te dringen door vraag en aanbod op elkaar 

af te stemmen. Als alle betrokken partijen zoals overheid, bedrijfsleven, jongeren- én 

volwassenenonderwijs samenwerken en er wordt geïnvesteerd in goede (om- en bij)scholing, biedt deze 

uitdaging ook kansen. Namelijk, een technieksector als groeimotor van de economie en een dalende 

werkloosheid door de instroom van talent in de techniek. Bovendien zal hierdoor ook het beslag op 

sociale voorzieningen sterk afnemen; als hier geen verandering in komt is binnenkort 10% van de 

Nederlandse beroepsbevolking werkloos. 

 

Het Techniekpact heeft de volgende drie actiepunten opgesteld: 

1. meer aandacht voor bèta/techniek in het funderend onderwijs; 

2. hogere instroom (beroeps)opleidingen techniek via publiekprivate samenwerking; 

3. arbeidsmarkt: verhogen van de zij-instroom, aantrekken en behoud van (internationaal) 

technisch personeel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aanleiding 

Deze Input Techniekpact NRTO | Private Opleiders richt zich met name op het derde 

actiepunt – de om-, her-, en bijscholing van volwassenen. Op dit gebied hebben private 

opleiders veel ervaring en hebben zij het grootste deel van hun capaciteit ingericht. Het 

grootste deel van de 19.000 bedrijven die in het private opleidingssegment actief zijn, 

leidt volwassenen op (werknemers, herintredende vrouwen, etc.).  
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 Contact  
Australiëlaan 16 B 

3526 AB Utrecht 
T 030 267 3778 E info@nrto.nl I www.nrto.nl  

 

Input Techniekpact Private Opleiders is een initiatief van NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). 

 

 

Private opleiders 

Het privaat onderwijs is marktleider op het gebied van volwassenenonderwijs en voldoet aan de 

kwaliteitskaders en doelmatigheidsvereisten. Niet voor niets wordt ruim 85% van de volwassenen die 

een opleiding volgen, opgeleid door private aanbieders. Het gaat hier om 1,3 miljoen mensen die 

jaarlijks opleidingen en/of beroepsgerichte cursussen volgen. In deze sector wordt 3,2 miljard euro 

omgezet (SEO, 2012). 

 

Zij-instromers 

Net als de overheid zien private opleiders een belangrijk potentieel in personeel dat werkzaam is in 

andere sectoren en werkzoekenden: ofwel zij-instromers. Een zeer gemotiveerde, gedisciplineerde 

doelgroep met werkervaring en een groot verantwoordelijkheidsgevoel, die bewust kiest voor de 

techniek. Om dit potentieel aan te kunnen boren is scholing nodig die enerzijds aansluit bij de 

behoefte van het bedrijfsleven en anderzijds bij volwassenen. Privaat onderwijs biedt dit maatwerk 

voor beide partijen. 

• Maatwerk 

Private opleiders zijn gespecialiseerd in bij- en nascholing van volwassenen/werkenden. Zij zijn in 

staat een specifieke vraag van een werkgever om te zetten naar een concreet praktijkgericht 

opleidingsaanbod, zowel in de vorm van trainingen, cursussen als mbo- en hbo-opleidingen. 

• Aansluiting op de arbeidsmarkt 

De opleidingen van private aanbieders hebben een grote arbeidsmarktrelevantie. Immers, niet 

het lesprogramma maar de vraag ‘wat moet iemand kunnen om zijn werk goed te kunnen doen’ 

staat centraal. 

 

• Snel en effectief 

Private leertrajecten verlopen veel sneller en effectiever dan opleidingen in het bekostigde 

onderwijs die gericht zijn op jongeren. Door innovatieve leermethodes die aansluiten op de wijze 

waarop volwassenen willen leren (e-learning, simulaties, mix van methoden), op tijden die zij 

willen (avond, weekend, op de werkplek) en door doelmatige inzet van docenten uit de praktijk en 

modules die speciaal ontwikkeld zijn op de vraag uit het bedrijfsleven en het niveau van de 

deelnemers. 

• Kosteneffectief voor overheid en werkgevers 

Private opleidingen zijn kosteneffectief voor de overheid, want het kost haar namelijk niets. En 

omdat er maatwerk wordt geleverd, waardoor kortere opleidingen mogelijk zijn, geldt dit ook voor 

werkgevers. Daarnaast maken private opleidingsinstituten regelmatig gebruik van locaties van 

aanbieders die door de overheid worden bekostigd. Hierdoor wordt een publiek bekostigde 

infrastructuur optimaal benut. 

Private opleiders verhogen zij-instroom technici 
 



4 

 Contact  
Australiëlaan 16 B 

3526 AB Utrecht 
T 030 267 3778 E info@nrto.nl I www.nrto.nl  

 

Input Techniekpact Private Opleiders is een initiatief van NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). 

 

Benodigde acties overige partijen 

• Van de overheid zouden wij graag zien dat ze onderscheid maakt tussen jongeren- en 

volwassenenonderwijs, zowel in wet- en regelgeving als in financiering. Het betreft hier 

verschillende doelgroepen met verschillende behoeften. Op dit moment is de wet- en regelgeving 

knellend als het gaat om onderwijs aan volwassen, denk hierbij aan urennormen. Daarnaast ligt 

er een verantwoordelijkheidsvraagstuk als het gaat om de financiering. 

  

• Financiële stimulering van zij-instromers voor om- en bijscholing met beroepsgerichte 

kortcyclische technische opleidingen. Op dit moment komen financiële middelen vooral ten goede 

aan langdurende wettelijk erkende opleidingen, terwijl dit niet altijd nodig is om aan het werk te 

kunnen in de techniek. De overheid zou via fiscale regelingen en vouchers voor deelnemers ook 

korte beroepsgerichte opleidingen kunnen stimuleren. 

 

• Stimuleren en samenwerken ten behoeve van gebruik publiek bekostigde infrastructuur. Hoewel 

er in bepaalde regio’s goede voorbeelden zijn, wordt er op dit moment nog te weinig gebruik 

gemaakt van de publiek bekostigde infrastructuur van praktijkruimtes. Hierdoor staan die in de 

avonduren en het weekend vaak leeg. Private aanbieders willen hier graag tegen marktconforme 

tarieven gebruik van maken. 

 

• Sectorale scholingsfondsen ook intersectoraal inzetten om mensen te stimuleren zich om te 

scholen naar werk in een andere sector.  

 

 

 

 

 

Bestaande voorbeelden vergroting zij-instroom door private opleiders 

• Telecom - infratechniek / Dirksen Opleidingen 

Dirksen Opleidingen is een niet bekostigde opleider die wettelijk erkende en beroepsgerichte 

opleidingen aanbiedt in de technische sector. Dirksen kan duizenden mensen per jaar omscholen 

naar telecom en infratechniek. Eén van de concrete voorbeelden van Dirksen betreft een traject 

bij een grote telecomaanbieder: 

Door de vergrijzing binnen de telecommunicatie is een tekort aan vakbekwame infra-monteurs. 

Landelijk zijn er in totaal 700 inframonteurs werkzaam in het vakgebied. Er is behoefte aan een 

instroom van circa 25 monteurs per jaar. In het verleden werden deze monteurs intern op de 

werkvloer opgeleid wat 3 jaar duurde. 

Dirksen heeft op basis van het Kwalificatiedossier Data/ Elektro van Kenteq een mbo-opleiding 

(niveau 2) ontwikkeld. Deze praktijkgerichte opleiding is zo ingericht dat deelnemers al na 3 

Aanbod 

Opleidingscapaciteit om jaarlijks tienduizenden zij-instromers op te leiden 
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Input Techniekpact Private Opleiders is een initiatief van NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). 

 

maanden over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken om de gewenste 

werkzaamheden te kunnen verrichten. In aansluiting hierop worden individuele leertrajecten 

aangeboden om de benodigde competenties bij te brengen. 

• Dosign Engineering / Reed Business Opleidingen (RBO) 

Reed Business Opleidingen is een niet bekostigde opleider die beroepsgerichte opleidingen 

aanbiedt in de technische sector. Per jaar leiden zij ruim 6.000 studenten op. Op korte termijn kan 

dit gemakkelijk opgeschaald worden naar 15.000-20.000 per jaar. Eén van de concrete 

voorbeelden van RBO betreft een traject met Dosign Engineering: 

Door de vergrijzing in de industrie én het ontbreken van een specialistisch uitstroomprofiel voor 

de meet- en regeltechniek is er een groeiend tekort ontstaan aan vakbekwame monteurs en 

technici in de procesindustrie. 

RBO ontwikkelde een praktijkgerichte 2-jarige opleiding op maat zodat deelnemers al na een 

maand zelfstandig de benodigde werkzaamheden kunnen verrichten. Jaarlijks is er een instroom 

van enkele tientallen leerlingen. Sinds 2004 zijn er ongeveer 150 deelnemers de arbeidsmarkt 

ingestroomd. Kandidaten hebben al na 1 jaar de mogelijkheid om het tijdelijke contract bij Dosign 

Engineering om te zetten in een vaste aanstelling bij één van hun klanten. 

• Project ‘Flexkrachten Techniek’ 2012-2014  

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) is samen met 2 technische fondsen 

A+O Metalektro (Groot Metaal) en OOM (Klein Metaal) het project Flexkrachten in de Techniek 

gestart. In dit project werken 12 uitzendorganisaties samen om zowel leerwerkbanen te 

acquireren bij (erkende leer-) bedrijven in de metaal, als ook om kandidaten (zij-instroom) te 

werven en te selecteren. De flexkracht krijgt een meerjarige leerwerkbaan volgens de 

Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) op MBO niveau 2,3 of 4 bij de uitzendorganisatie 

aangeboden. Deze trajecten worden regelmatig verzorgd door private opleiders, zij zijn in staat 

snel, efficiënt en op maat deze trajecten te verzorgen. 

Het Project Flexkrachten in de Techniek 2012-2014 heeft een ambitieuze doelstelling. In de 

periode van 1 juli 2012 tot 1 oktober 2014 zullen de uitzendorganisaties zich inspannen om 425 

flexkrachten in leerwerkbanen te plaatsen bij erkende leerbedrijven in de metaal. Inmiddels zijn er 

al 139 leerling/flexkrachten gestart. 



INPUT TECHNIEKPACT STOOF | Intersectorale Samenwerking met de metaal 

Input Techniekpact Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche 

Redenen 
Eén van de belangrijkste uitdagingen voor Nederland de komende tijd is de zorg voor voldoende  en goed 
gekwalificeerd personeel. De krapte aan talent laat zich in onze veranderende en meer  internationaal 
georiënteerde maatschappij steeds duidelijker voelen. Schaarste aan goed gekwalificeerd personeel en in 
het bijzonder technici en technologen is een bedreiging voor de  groeiambities van bedrijven en zet de 
economische groei van Nederland onder druk. De komende jaren neemt het tekort aan goed geschoolde 
technici sterk toe tot meer dan 170.000 mensen in 2016. 
 
Doel Techniekpact 
Het Techniekpact heeft als doel het tekort aan technici terug te dringen door vraag en aanbod op elkaar af 
te stemmen. Als alle betrokken partijen zoals overheid, werkgevers-werknemers, en onderwijs 
samenwerken en er wordt geïnvesteerd in goede (om- en bij)scholing, biedt deze uitdaging ook kansen. 
Namelijk, een technieksector als groeimotor van de economie en een dalende werkloosheid door de 
instroom van talent in de techniek. Bovendien zal hierdoor ook het beslag op sociale voorzieningen sterk 
afnemen; als hier geen verandering in komt is binnenkort 10% van de Nederlandse beroepsbevolking 
werkloos. 
 
Het Techniekpact heeft de volgende drie actiepunten opgesteld: 

1. meer aandacht voor bèta/techniek in het funderend onderwijs; 
2. hogere instroom (beroeps)opleidingen techniek via publiekprivate samenwerking; 
3. arbeidsmarkt: verhogen van de zij-instroom, aantrekken en behoud van (internationaal) technisch 

personeel. 
 

Deze Input voor het Techniekpact van STOOF richt zich met name op het derde actiepunt – 
verhogen van de zij-instroom van leerling/flexkrachten in de metaal. 
 

Project ‘Flexkrachten Techniek’ 2012-2014 

 
Een intersectoraal samenwerkingsverband tussen: 

- Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding Metalektro, A&O 
- Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds, OOM  
- Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche,STOOF  
 

Doelstellingen: 
- het bevorderen van extra instroom door leerwerkbanen te creëren;   
- 425 BBL leerling-flexkrachten plaatsen in 2 jaar tijd bij inleners/opdrachtgevers, Erkende 

Leerbedrijven  

- het bevorderen van extra instroom in de sector door het opleiden van reeds werkende  
flexkrachten in de techniek; 

- de instroomperiode is van 1-7-2012 tot 1-10-2014; 
- het uiteindelijke streven is om de leerling-flexkracht door te laten stromen naar een vast 

dienstverband binnen de metaal, en als dat niet lukt techniek breed; 
 

Criteria voor deelname door een flexorganisatie:  
- aantoonbare ervaring met het plaatsen van flexkrachten in de technische sector;  
- bij voorkeur een landelijke spreiding en/of landelijk netwerk;  
- ervaring met het opleiden en begeleiden van leerling-flexkrachten;  
- ervaring met het begeleiden van leerling-flexkrachten met extra zorgvraag; 
- verantwoordelijk voor de werving van leerwerkbanen bij erkende (A+O/OOM) leerbedrijven;  
- heeft, naast zij-instroom, ook aandacht en de bereidheid voor het opleiden van reeds werkende 

flexkrachten in de techniek;  
- plaatst bij voorkeur BBL-kandidaten voor 2 jaar bij één en hetzelfde leerbedrijf;  
- streeft naar doorplaatsing van leerling/flexkrachten die uitvallen naar een ander leerbedrijf in de 

metaalbewerking, metalelectro of techniek; 
- maakt bij doorplaatsing ook gebruik van het netwerk van de flexorganisaties in het project; 
- organiseert binnen het project met de deelnemende flexorganisties opleidingsklassen, wanneer 

bijvoorbeeld de opleider (publiek/privaat) niet aan de betreffende vraag kan voldoen; 



INPUT TECHNIEKPACT STOOF | Intersectorale Samenwerking met de metaal 

Input Techniekpact Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche 

- indien gesproken wordt over opleidingsklassen, wordt zo veel mogelijk gestreefd naar het 
aanhaken bij bestaande initiatieven in de regio; 

- accepteert een eventuele transfervrije overname na 1 jaar, vanaf de start van de opleiding bij het 
inlenende leerbedrijf. 
 

Voorwaarden A&O-OOM-STOOF: 
- de flexorganisatie staat geregistreerd in het SNA-register (Stichting Normering Arbeid)  
- de flexorganisatie draagt af aan het Sociaal Fonds Uitzendbranche en hanteert vanzelfsprekend 

de ABU/NBBU CAO voor uitzendkrachten; 
- de flexorganisatie sluit per individuele leerling-flexkracht een voltijd leer-/ werkovereenkomst, een 

mentorovereenkomst , een Beroepspraktijkvormings-overeenkomst (BPVO), welke wordt 
getekend door alle relevante partijen t.w. de opleider, kenniscentrum (Kenteq), erkend leerbedrijf, 
flexkracht en flexorganisatie; 

- STOOF vergoed het mentorschap aan de flexorganisatie 
- de flexorganisatie spant zich in om leerling-flexkrachten voor te stellen, die in staat zijn om niveau 

2, 3 of 4 af te ronden; 

- een erkende EVC-procedure wordt ingezet indien verkorting van het BBL traject te verwachten 
valt; 

- bij aanvang van het BBL traject is er sprake van een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
dat de leerling-flexkracht in dienst treedt bij het inlenende bedrijf; 

- de vergoeding vanuit A+O/OOM wordt rechtstreeks en direct aan het erkende leerbedrijf 
uitbetaald en is bedoeld voor het opleiden en begeleiden van de leerling-flexkracht; 

- A+O, OOM en STOOF dragen ieder afzonderlijk de kosten die verbonden zijn aan de promotie en 
communicatie van het project en zullen hiervoor bij elkaar geen kosten in rekening brengen.  

 
Vliegende start 
Inmiddels zijn er 139 leerlingen door de flexbranche geplaatst en heeft het 1

e
 tussentijdse (kwantitatieve 

en kwalitatieve) onderzoek door ITS plaatsgevonden. 
 
Concrete aanbevelingen 

1. Gebruik de uitzendbranche breder voor beroepsgerichte technische scholing en het realiseren 
van vakmanschap bij flexkrachten 

2. Benut in deze het intersectorale karakter van de uitzendbranche ten volle 
 

 
Benodigde acties om het project op te kunnen schalen 

 Breng STOOF en andere technische sectorale O&O-fonds middelen bij elkaar om de samenwerking 
verder vorm te geven en de additionele instroom te bevorderen. 

 Subsidie en stimulering van zij-instromers voor om- en bijscholing in gezamenlijkheid met 
verscheidene fondsen, een plus een is drie. 

 Betrek sectoren die te maken krijgen met economische krimp en gedwongen uitstroom, en leidt deze 
uitstroom naar de techniek. 

 Op dit moment is de wet- en regelgeving knellend als het gaat om onderwijs aan volwassen, denk 
hierbij aan urennormen, nieuwe eisen taal en rekenen. 
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Regiovisie Haaglanden 
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Deze rapportage bevat twee documenten die samenhangend de aanvraag vormen voor Programmalijn 1 
van Toptechniek in Bedrijf voor het Platform Bètatechniek.  
- In het eerste deel wordt de gezamenlijke Regiovisie gegeven die de partners in Haaglanden hebben 

vastgesteld als basis voor de Techniekagenda Haaglanden. 
- In het tweede deel wordt de Techniekagenda zelf beschreven en de activiteiten die de gezamenlijke 

partners zullen ondernemen om een 10% grotere instroom van jongeren  in technische opleidingen te 
realiseren in de komende vier jaar en een betere aansluiting op de arbeidsmarkt. 

Het format van deze aanvraag en de wijze van indienen zijn in goed overleg met het Platform 
Bètatechniek bepaald.  

De Regiovisie en de Techniekagenda zijn in de periode juni 2012-september 2012 meerdere malen 
besproken met de partners. De aanvankelijke aanvraag kende al veel draagvlak en steun, getuige de vele 
partners die zich toen al achter de plannen hebben geschaard. In de afgelopen maand zijn daar nog vele 
organisaties bijgekomen. Bovenstaande logo’s representeren de partijen die hun steun al aan de plannen 
hebben gegeven. Alle steunende partners in de regio staan weergegeven in bijlage 2 en 3 met de 
handtekeningen in bijlage 7. We zijn deze partners zeer erkentelijk voor hun steun, inzet en vertrouwen. 
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Het urgentiebesef binnen de regio is hoog om met het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid samen op te 
trekken voor een goed functionerende, regionale onderwijs-arbeidsmarkt. Op 28 juni 2012 is daarom de 
Actieagenda ‘Geslaagd in het vak’ ondertekend door 46 partners, waaronder werkgever, schoolbesturen en 
gemeenten. De technische arbeidsmarkt is hier benoemd als eerste speerpunt. Hiermee is een bestuurlijke basis 
gelegd wat de start is van een duurzame infrastructuur. De ‘Techniekagenda Haaglanden’ wordt binnen de 
Actieagenda ‘Geslaagd in het Vak’ uitgevoerd. 
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1. Haaglanden is een regio met ambitie …………. 

 
1.1 Sterk profiel  
Regio Haaglanden kent een sterke profilering op belangrijke economische sectoren, die ook als speerpunt gelden 
voor de nationale economische agenda. Vrede, Recht en Veiligheid, Greenport, Leisure, Innovatieve technologie zijn 
alle sectoren die sterke wortels hebben in de regio. Bovendien zijn er in Haaglanden sterke relaties met de 
naastgelegen regio’s als Leiden (BioScience & Farma) en Rotterdam (Haven & Logistiek).  

 
1.2 Economische speerpunten  
In de regio zijn grote bedrijven gevestigd in de biotechnologie (DSM en Centocor), in de elektrotechnische industrie 
(Siemens) en in de Telecom (KPN, T-mobile, ZTE e.a.). Ook de dienstensector is sterk vertegenwoordigd met veel 
vestigingen van de rijksoverheid, internationale organisaties (Europol, diverse organisaties t.a.v. Vrede & Recht), 
ingenieursbureaus (Tebodin, CB&I Lummus, Fugro, BAM, TNO), en zakelijke dienstverlening (zoals banken en 
verzekeringsmaatschappijen). Dit vraagt om een sterke technologische basis. De regio Delft is met de Technologische 
Innovatie Campus een broedplaats voor nieuwe ontwikkelingen en bedrijvigheid. De Greenport Westland Oostland 
vormt met ruim 4.500 hectare kassen het hart van de glastuinbouw en zo’n 80% van de ruim 10.000 bedrijven in het 
gebied is direct of indirect verbonden met deze dynamische sector

1
. Westland-Oostland is een wereldspeler die hoge 

eisen stelt aan logistiek & transport en ict & installatietechniek. Maar ook kleinere bedrijven in de bouw, metalektro 
en installatietechniek zijn sterk vertegenwoordigd met een goed ontwikkelde markt voor zzp’ers. Met ruim 50.000 
mensen werkzaam in deze sectoren vormt dit mkb de ruggengraat van de ‘dagelijkse economie’ in de techniek en 
realiseert het ca 10% van de werkgelegenheid in de regio

2
.  

 
1.3 Hoogwaardige kennisinfrastructuur 
Haaglanden kent een hoogwaardige kennisinfrastructuur, die innovatieve bedrijvigheid sterk aan zich bindt. Naast de 
TU-Delft, zijn onderzoeksinstellingen als TNO en Deltares in de regio gevestigd. Haaglanden kent met Haagse 
Hogeschool en InHolland meerdere hbo-instellingen. Er zijn twee ROC’s (Mondriaan, ID-College) en een AOC actief 
(Wellant College). Ook zijn er zo’n 60 vmbo-scholen in de regio gevestigd. Deze kennisinfrastructuur trekt nieuwe 
bedrijvigheid aan en creëert nieuwe kansen voor startende ondernemers. Tevens is Haaglanden daarmee een 
‘magneet’ voor kennisintensieve activiteiten van ingenieursbureaus en ondernemingen die zich richten op High Tech 
en ICT.  

                                                                 

1 http://www.greenportwestland.nl/Smartsite.shtml?id=127182 
2 Raaijman, J., Roelofs, M., Meijer, K. (2011). Scenario’s voor de toekomst van techniekopleidingen in de regio Haaglanden. Kenniscentrum 

Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt 

Figuur 1. Regionale sterktes en economisch profiel 
Haaglanden 

Regio Haaglanden telt negen gemeenten: Delft, Den 
Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delftland, 
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland 
en Zoetermeer. Elke gemeente heeft eigen 
bedrijvigheid die de sterktes van de gemeente 
kenmerkt. Door zicht te hebben op die sterktes en 
bedrijvigheid (ook buiten de gemeentegrenzen/ 
regiogrenzen), kan regio Haaglanden zich duidelijk 
profileren. Een veelzijdige regio waarbinnen aan 
technische werkgelegenheid geen gebrek is.  
 
Regionaal 
Den Haag en Wassenaar: ICT, Vrede, Recht en 
Veiligheid , Zakelijk diensten en Telecom 
Zoetermeer: Kantorenstad, Leisure & ICT 
Delft: Innovatieve technologie, HTSM 
Westland en Oostland: Greenport  
 
Interregionaal 
Rotterdam: Haven en Logistiek 
Leiden: Farma en Bioscience 

Diensten, ICT & 
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1.4  Actuele regionale initiatieven onderwijs-arbeidsmarkt 
In de regio zijn tussen de partners al eerder samenwerkingsafspraken gemaakt om de hoge ambities in de komende 
jaren te realiseren. Een aantal belangrijke daarvan zijn: 
1. Vanuit de sterkte ‘Innovatieve technologie’ zetten de gemeente Delft en haar partners (ROC-Mondriaan, 

hetWellant College, de Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, TU-Delft en de Delftse vmbo-scholen) met het 
initiatief ‘Technologieopleidingen in Delft’ in op de realisatie van sterk geprofileerde technologieopleidingen in 
het beroepsonderwijs. Daarnaast is er het initiatief Technologie Innovatiecampus (TIC) in Delft met partners DSM, 
TNO, Deltares, Gemeente Delft, Provincie Zuid-Holland, Haagse Hogeschool en Hogeschool InHolland. 

2. Voortbouwend op het profiel ICT zet Zoetermeer sterk in op de ‘Innovatiefabriek’ en de ‘Academie ICT & Media’ 
(gericht op mbo en hbo) en op de ambitie om te komen tot een Steve Jobsschool, voor het basisonderwijs met 
aansluiting op het voortgezet onderwijs. 

3. The Hague Security Delta (HSD) is een continu groeiend netwerk in de veiligheidssector in de regio Den Haag. 
Partners bundelen krachten om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor grote (internationale) 
veiligheidsvraagstukken, waaronder cyberveiligheid en forensisch onderzoek. Binnen dit initiatief wordt gewerkt 
aan een brede mbo-4 veiligheidsopleiding, een Haagse Veiligheidsacademie in samenwerking met ROC 
Mondriaan, Haagse Hogeschool en Trigion.  

4. De Greenport Westland – Oostland is de sterkste Greenport uit de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en 
heeft sterke aansluiting op de topsectoren Agrofood en Logistiek. Voortbouwend op de human capital agenda van 
de beide topsectoren is het Greenport Horti Campus concept uitgewerkt.

3
 

 
 
 
De arbeidsmarkt voor techniek staat in Haaglanden ernstig onder druk. Uit onderzoek van Raaijman et. Al (2011) en 
UWV en COLO (2011) blijkt dat er naast een vervangingsvraag sprake is van een groeivraag van 1,5 tot 2 procent in de 
sector techniek in Haaglanden. Binnen regio neemt vraag naar technici in de komende jaren dan ook toe, zie figuur 2 
(onder techniek wordt ook biotechnologie en agrotechnologie verstaan). De economische agenda van de regio  

waarbij wordt voortgebouwd op de aangegeven sterkten, 
komt ernstig onder druk vanwege de dalende instroom in 
de technische opleidingen. In de arbeidsmarktprognose 
2011-2015 van Bureau Louter 

4
 wordt aangegeven dat op 

vrijwel alle niveaus en in vrijwel alle sectoren de vraag naar 
technici het aanbod overtreft. Tegenover deze positieve 
arbeidsmarktverwachtingen staat een afnemende 
belangstelling bij jongeren voor technische opleidingen op 
zowel vmbo als mbo niveau (zie figuur 3 en 4). Gezien deze 
terugloop en de toenemende vervangingsvraag ontstaat er 
een gevaarlijke discrepantie op de arbeidsmarkt, die de 
economische groeiagenda zal doen stagneren in de 
komende jaren, wanneer er niets gebeurd. 
 

 
Figuur 3. VMBO                 Figuur 4. MBO 
Bron: Platform Bètatechniek (Kennisbank)                                       Bron: Platform Bètatechniek (Kennisbank) 
 

                                                                 

3  Businessplan Human Capital Agenda Greenport Westland Oostland Barendrecht. 
4  De regionale arbeidsmarkt voor technici tot 2016, Bureau Louter, 2011 

2. ………… met knelpunten op de technische arbeidsmarkt.  
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Figuur 2. Discrepantie vraag en aanbod in de techniek 
regio haaglanden 2011-2015 
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3.1 Haaglanden en partners: Geslaagd in het vak: actieagenda 2012 – 2015 
Het urgentiebesef binnen de regio is hoog om met het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid samen op te 
trekken voor een goed functionerende, regionale onderwijs-arbeidsmarkt. Op 28 juni 2012 is daarom de Actieagenda 
‘Geslaagd in het Vak’ ondertekend door 46 partners, waaronder werkgevers, schoolbesturen en gemeenten. De 
technische arbeidsmarkt is hier benoemd als eerste speerpunt. Hiermee is een bestuurlijke basis gelegd voor een 
duurzame infrastructuur. Elk speerpunt kent vervolgacties met een eigen trekker en verschillende partners. De hier 
omschreven ‘Techniekagenda’ wordt binnen deze Actieagenda getrokken, waardoor het een stevige regionale en 
bestuurlijke verankering heeft (zie besluitvorming bestuurlijk overleg 27 september jl in bijlage 2).  

 
3.2 Toptechniek in bedrijf: + 10% instroom in de techniek. 
Voortbouwend op deze Actieagenda zal de regio de komende jaren verder invulling geven aan concrete activiteiten 
ter versterking van het technisch onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Deze notitie vormt de uitwerking 
van deze ‘Techniekagenda van Haaglanden’. Met het totaal van activiteiten wil de regio in vier jaar tijd er zorg voor 
dragen op zijn minst de vervangingsvraag naar technici op te vangen. Dat betekent een groei van 10% in vier jaar van 
aantal leerlingen dat instroomt in het vmbo en het mbo. Deze groeiambitie wordt de komende periode vertaald naar 
eigen ambities van elke betrokken instelling en bedrijfsleven waardoor voor elke partner een eigen actieagenda 
ontstaat. Het initiatief Toptechniek in bedrijf is daarbij van groot belang, omdat het helpt bij het verder borgen van 
regionaal draagvlak, maar ook de aansluiting biedt op de landelijke agenda van topsectoren, macrodoelmatigheid en 
kwalificatiestructuur. Het geeft tot slot focus aan de veelheid aan initiatieven van alle partijen in de regio. De logische 
speerpunten in Haaglanden daarbij zijn: 
- een coherent en transparant aanbod van techniekinitiatieven van basisonderwijs tot hoger onderwijs (nodig om 

de aanwas van onderaf te vergroten); 
- versterking van de in- en doorstroom van voldoende en goed opgeleide technische vaklieden in vmbo en mbo 

(nodig om de economie draaiend te houden),  
- vergroting van de doorstroom naar technologisch beroepsonderwijs en hoger onderwijs (nodig om een 

aantrekkelijke vestigingsplaats te zijn voor innovatieve bedrijvigheid); 
- bundeling van alle initiatieven en intensieve samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid (nodig om 

de effectiviteit van alle activiteiten te versterken). 
 
3.3 Regionaal Topoverleg Techniek 
Haaglanden gaat voor techniek! Dat vertaalt zich ook naar bestuurlijke prioriteit bij alle betrokken organisaties en de 
eigen inzet daarbij. De realisatie van de ambities in deze Regiovisie en Techniekagenda zullen worden gemonitord en 
gerapporteerd in het Regionaal Topoverleg Techniek, waarin alle partners op bestuurlijk niveau zijn 
vertegenwoordigd. Partijen nemen daarin met elkaar de verantwoordelijkheid voor de verhoging van de instroom in 
technische opleidingen en de verbetering van de aansluiting op de arbeidsmarkt en, tot slot, zijn zij aanspreekbaar op 
ieders inzet. In de achterliggende Techniekagenda wordt dit verder uitgewerkt. 

Onderstaand staat op hoofdlijnen de Techniekagenda Haaglanden. Concrete uitwerking naar activiteiten vindt 
plaats in het tweede deel: Programmalijn 1. Die uitwerking is onlosmakelijk verbonden met deze Regiovisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 5.  Techniekagenda in schema 
 
 
 
 

4. ……………. met een breed gedragen Techniekagenda Haaglanden 

3. Haaglanden gaat daarom voor +10% in de instroom in techniek ……. 

 
 

Regionaal 
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Mobiliseren netwerken 
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Versterken brede basis 
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4.1 Versterken van een brede basis  
Om verdere daling van de instroom in technische opleidingen tegen te gaan is het noodzakelijk ‘de vijver te 
vergroten’. Daartoe worden de vele lopende initiatieven

5
 voor techniekpromotie en loopbaanoriëntatie gebundeld 

tot een transparant en coherent aanbod. Dit wordt toegankelijker gemaakt voor basis- en voortgezet onderwijs 
(zowel avo als vmbo). Bovendien komt er een samenhangende programmering van de regionale infrastructuur van 
Technet, regionale SOB’s (Stichting Onderwijs Bedrijfsleven waarin alle KvK’s participeren en VNO-NCW), JetNet (het 
Jongeren en Technologie Netwerk Nederland), het Museon in Den Haag en het Science Centre in Delft. De 
effectiviteit van dit aanbod wordt vergroot door nog nadrukkelijker in te spelen op de vraag van het basis- en 
voortgezet onderwijs en de mogelijkheden van scholen en docenten om techniek te integreren in de programma’s. 
Ingezet wordt op het ‘dichterbij brengen’ van techniek bij de belevingswereld van jongeren door het verbinden van 
techniek met andere maatschappelijke sectoren als zorg, voeding en mobiliteit en met ondernemerschap. Het 
Actieplan ‘Geslaagd in het Vak’ biedt met de diverse sectorale actielijnen daartoe zeer goede mogelijkheden.  
 
4.2 Vakmanschap aan zet (vakmanschaproute) 
In de afgelopen jaren heeft regio Haaglanden te maken gehad met een krimpend aantal vmbo-instellingen dat 
‘voeding’ kon geven aan technische vervolgopleidingen. Daarom wordt met de vmbo-instellingen ingezet op het 
gezamenlijk ontwikkelen van doorlopende leerlijnen met een aansprekende praktijkoriëntatie. Dit gebeurt door (a) 
het bieden van voldoende praktijkplaatsen en rijke stages door het bedrijfsleven, (b) het initiëren van gezamenlijke 
praktijkprojecten, (c) het ontwikkelen van aansprekend lesmateriaal en (d) het realiseren van extra 
praktijkwerkplaatsen (techniekcarrousel) dicht bij de locaties van de vmbo-scholen. Voorts worden uitwisselings- en 
professionaliseringsprogramma’s ontwikkeld voor docenten, directies en praktijkleermeesters uit bedrijven. In 
overleg met de vmbo-instellingen worden ook nieuwe opleidingen aangeboden waarbij combinaties worden gemaakt 
met ondernemerschap, commerciële functies en met bredere vakbekwaamheid gericht op service en onderhoud. 
Daarnaast heeft Haaglanden ingezet op het concept van Vakcolleges. Momenteel zijn daarvan drie actief en het 
aanbod is groeiend. Tot slot wordt de samenwerking met de brancheopleidingscentra (zoals de VOC van de 
carrosseriebranche) en de regionale vakopleidingen van het bedrijfsleven (zoals BVMT in Delft) uitgebreid.  
 
4.3  Versterken van technologisch mbo en doorstroom naar hbo (technologieroute) 
Gegeven de samenstelling van de werkgelegenheid in de regio en de regionale ambitie naar hoogwaardige 
werkgelegenheid wordt de komende jaren ook nadrukkelijk ingezet op de doorstroom naar technologisch mbo en de 
doorgroei naar het hbo. Daartoe worden de volgende initiatieven ondernomen: 
- Gemeente Delft richt zich met het ROC-Mondriaan, het  Wellant College, de Haagse Hogeschool en de TU-Delft op 

het realiseren van nieuwe opleidingsrichtingen die zich richten op innovatieve technologie, zoals  ‘greentech’. 
Deze ontwikkeling voorziet in de behoefte  om in Delft te komen tot een doorlopend aanbod van hoogwaardige 
opleidingen. Het vmbo in Delft is omgevormd van drie naar twee vmbo-scholen waarbij er een nieuw, innovatief 
onderwijsaanbod tot stand komt dat aansluit op het mbo.  

- In het businessplan Greenport Horti Campus staat het programma “Verbetering  techniekonderwijs (Vakcollege 
ISW) in samenwerking met MBO-Westland” naast andere programma’s genoemd. De keuze voor agrotechnologie 
en techniek onderwijs na het vmbo wordt daarin aantrekkelijker gemaakt via programma’s en projecten. 

- Diverse avo-scholen hebben met succes het concept van Technasium geïntroduceerd. Momenteel wordt met 
scholen onderzocht of er ook de mogelijkheid is om een technologische leerroute in de bovenbouw van de havo 
te introduceren. 

 
4.4  Bundelen van regionale infrastructuur, ook voor werkenden 
Er wordt de komende jaren een eerste stap gezet in het bundelen van de regionale infrastructuur. Dit biedt meer 
mogelijkheden voor extra instroom en maakt een brede uitstraling mogelijk. Voorbeelden daarvan zijn: 
- ROC-Mondriaan zal huisvesting bieden aan het brancheopleidingsinstituut voor de carrosseriebranche (VOC).  

Daardoor worden zowel de opleidingen van jongeren als die van werkenden vanuit het ROC  georganiseerd en 
uitgevoerd; 

- Met de gemeente Den Haag wordt komende jaren nagegaan of het mogelijk blijft om de voorzieningen van ROC-
Mondriaan te gebruiken voor de scholing van werkzoekenden t.b.v de reïntegratie op de arbeidsmarkt; 

- Ook het bedrijfsleven heeft de krachten gebundeld in de regio Haaglanden, onder andere ter bestrijding van uitval 
van leerlingen uit de technische branches. Dit is neergelegd in het Masterplan Zuid-Holland

6
, waarin de 

metaalsector, de elektronicabranche en de installatiesector samenwerken met het onderwijs. Het doel is door 

                                                                 

5 Zie bijlage 6  
6
 Masterplan Zuid-Holland 2008-2011 
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middel van bedrijfssimulaties leerwinst te behalen voor de leerling (een kortere opleiding) en door middel van 
‘warme overdracht’ schooluitval terug te dringen.  

- Binnen de Greenport wordt in Westland Oostland samen met de Horti Bedrijfsschool en het Agro Opleidingshuis 
gewerkt aan bundeling en versterking van het cursorisch en vervolgonderwijs voor werknemers in de Greenport. 

 
4.5 Mobiliseren en verbinden netwerken vmbo-scholen en bedrijfsleven  
Cruciaal in de regio Haaglanden is dat de vmbo-scholen en de bedrijven nog sterker worden verbonden met de ROC’s. 
Uiteraard gebeurt dat in belangrijke mate door de versterking van de vakmanschaproute en de SOB’s waarin 
onderwijs en bedrijfsleven samenwerken. Ook de realisatie van doorlopende leerlijnen en het bestrijden van 
voortijdig schoolverlaten zoals beschreven in het masterplan voortijdig school verlaten van de regio

7
 zullen de 

netwerken versterken. Vanuit de ROC’s zal daarenboven gericht relatiemanagement worden opgezet met alle vmbo-

scholen in de regio, ook met de vmbo’s die geen specifieke techniekoriëntaties hebben. Datzelfde geldt voor de 
samenwerking met het (georganiseerde) bedrijfsleven in de regio. Deze initiatieven zullen worden samengebracht in 
twee regionale tafels, t.w. vmbo-mbo en bedrijfsleven-vmbo-mbo. M.n. deze laatste zal herkenbaar en operationeel 
aanspreekbaar zijn.  
 
Verdere concretisering naar activiteiten vindt plaats in de Techniekagenda Haaglanden (zie achterliggende notitie).  
 
 
 
 
5.1 Realistisch groeimodel 
Haaglanden streeft er naar om in 2015-2016 een 10% hogere instroom in technische opleidingen te realiseren dan 
nu het geval is. Tegelijk beseffen de regionale partners dat ze qua professionaliteit en samenwerking nog belangrijke 
slagen te maken hebben. Daarom is voor de realisatie van de ambities gekozen voor een realistisch ‘groeimodel’, 
waarbij partijen op verschillende niveaus kunnen ‘instappen’ en daarna doorgroeien. Zeker in Haaglanden is het zaak 
om iedereen op de eigen mogelijkheden aan te spreken, betrokkenheid van partijen te vergroten en een startpositie 
te geven in de gezamenlijke ambities. Zo kunnen partijen instappen op het niveau van inbrengen van concrete 
activiteiten. Een ander niveau is actief participeren in uitwisseling en samenwerking. Verdere doorgroei is mogelijk 
naar afgestemde programmering en prioriteitstelling. Tot slot is het denkbaar om naar een niveau door te groeien 
waarin gezamenlijk wordt gekeken naar nieuwe noodzakelijke initiatieven en bestuurlijk/organisatorische 
consequenties. Veel van de activiteiten in deze Regiovisie en Techniekagenda kennen hun begin op het eerste of 
tweede niveau en kunnen de komende jaren doorgroeien naar hogere niveaus van samenwerken.  

 
 
 
5.2 Bundeling van kracht 
Bundeling van kracht is een rode draad in Haaglanden. Daarom wordt de komende vier jaar ingezet op versterking 
van de samenwerking en de realisatie van een doelmatige infrastructuur. Daar zijn al belangrijke stappen in gezet en 
dat proces zal verder gaan:  
- Het diverse aanbod van techniekactiviteiten zal worden geconcentreerd en van grotere regie voorzien. Deze 

activiteiten worden m.i.v. 2013 geregisseerd onder de hoede van het Regionaal Topoverleg Techniek. 
- Bundeling van infrastructuur van onderwijs, gemeenten en bedrijfsleven. Brancheopleidingscentra, 

bedrijfsscholen, praktijkcentra en de opleiding voor scholing en reïntegratie vanuit gemeenten zullen in grotere 
samenhang gaan opereren. 

- Er zal een proces op gang worden gebracht om in de regio tot een efficiënt en samenhangend aanbod van 
reguliere opleidingen te komen. De eerste stappen in dit proces worden hierna toegelicht. 

                                                                 

7 Convenant bestrijding voortijdig schoolverlaten 
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5. Haaglanden gaat voor +10% groei en doelmatige inzet van infrastructuur …….. 

Programmeren Strategisch 

Figuur 6. Realistisch groeimodel   
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- Ter ondersteuning van de regionale ambities in de ‘stuwende’ economie in de regio zullen afspraken gemaakt 
worden binnen de regio om speerpunten te concentreren, waarbij tevens sprake is van samenwerkingsafspraken 
met het hoger onderwijs. Ook dit zal onder regie van het Regionaal Topoverleg Techniek gebeuren. 

 
5.3  Naar een doelmatig aanbod van opleidingen 
Vanuit het Ministerie van OCW wordt ingezet op de ontwikkeling van een doelmatig aanbod van opleidingen in het 
beroepsonderwijs. De discussie hierover is gaande, zowel landelijk als regionaal. Echte uitwerking zal binnenkort 
noodzakelijk zijn

8
. Het ontwikkelen van een doelmatig aanbod is geen intern gericht onderhandelingsresultaat van 

het onderwijsveld alleen, maar een uitkomst van een constructieve dialoog tussen alle partijen. Input hiervoor zijn 
betrouwbare arbeidsmarktgegevens m.b.t. de ontwikkeling van de instroom van jongeren, de wensen en behoeften 
van het bedrijfsleven en regionale ambities voor economische groei. Dit zal niet alleen bestuurlijke moed van alle 
bestuurders vragen, maar ook regie en coördinatie. Regio Haaglanden zal de komende periode de volgende stappen 
zetten: 
- Gezamenlijke bestuurlijke ambitie om op het gebied van doelmatig aanbod de handen ineen te slaan, waarbij 

tevens wordt aangegeven op welke domeinen deze ambitie betrekking heeft; 
- Gedeeld beeld tussen partijen m.b.t. de trends en ontwikkelingen in de regio: 

- de te verwachten ontwikkelingen van instroom van jongeren;  
- behoefte vanuit het bedrijfsleven (zowel kwalitatief als kwantitatief); 
- economische ambities en maatschappelijk/sociale randvoorwaarden vanuit de regionale overheden; 

- Visie op de noodzakelijke opleidingsinfrastructuur (en capaciteit) om aan deze ambities tegemoet te komen; 
- Afspraken tussen partners m.b.t. de noodzakelijke en gewenste activiteiten. 
De bundeling van krachten zoals in deze Regiovisie is weergegeven kan worden gezien als een belangrijke eerste stap 
in deze transformatie. Voor de verdere stappen zal in het kader van de Techniekagenda  een verkenner worden 
aangesteld die de eerste  oriëntatie op deze transitie bij de partijen in kaart zal gaan brengen.  
 

6.  ……….  en zet daarvoor een duurzame  en samenhangende organisatie op! 

De partijen die hun handen ineen hebben geslagen bij de Actieagenda 2012-2015 ‘Geslaagd in het vak’, zijn ook de 
dragers bij de verdere uitwerking ervan via deze Regiovisie en de Techniekagenda Haaglanden. De partners in de 
aanvraag staan weergegeven op het voorblad van de Regiovisie. 
 
Haaglanden gaat voor techniek! Dat vertaalt zich ook naar bestuurlijke prioriteit binnen alle betrokken organisaties 
en de eigen inzet daarbij. De realisatie van de ambities in deze Regiovisie zullen worden gemonitord en 
gerapporteerd in het Regionaal Topoverleg Techniek, waarin alle partners op bestuurlijk niveau zijn 
vertegenwoordigd. Zij nemen met elkaar de verantwoordelijkheid voor de verhoging van de instroom in technische 
opleidingen en de verbetering van de aansluiting op de arbeidsmarkt. Zij zijn hierop aanspreekbaar als ook op ieders 
eigen inzet hierbij. In de achterliggende Techniekagenda wordt deze structuur nader toegelicht, worden alle 
activiteiten geconcretiseerd en uitgewerkt en is de indicatieve begroting voor de komende drie jaar opgenomen met 
ook de eigen inzet van partijen daarbij. 
 
 
 
 
 
 

Haaglanden gaat de komende vier jaar duurzaam voor techniek met een stevige Techniekagenda, met een 
gedragen inzet van alle partijen  en een robuuste organisatiestructuur! 

                                                                          
 
 

 
 

 
 

                                                                 

8 Momenteel is Mondriaan bezig met het in beeld brengen van de doelmatigheid per opleiding. Daarvoor gebruikt Mondriaan twee 
instrumenten: de quickscan doelmatigheid en de beslisboom. 
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Versterking vmbo-mbo
(Programmalijn 1)

Techniekagenda 
Haaglanden

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Regiovisie en de Techniekagenda zijn in de periode juni 2012-september 2012 meerdere malen 
besproken met de partners. De aanvankelijke aanvraag kende al veel draagvlak en steun, getuige de vele 
partners die zich toen al achter de plannen hebben geschaard. In de afgelopen maand zijn daar nog vele 
organisaties bijgekomen. Bovenstaande logo’s representeren de partijen die hun steun al aan de plannen 
hebben gegeven. Alle steunende partners in de regio staan weergegeven in bijlage 2 en 3 met de 
handtekeningen in bijlage 7. We zijn deze partners zeer erkentelijk voor hun steun, inzet en vertrouwen. 
  

De Techniekagenda Haaglanden 
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7. We gaan voor techniek! 

 
7.1  Voldoende technici essentieel voor ‘ondersteunende’ en ‘stuwende’ economie 
In de voorgaande Regiovisie is aangegeven dat in de regio een sterke noodzaak wordt gevoeld om de dalende 
tendens in de instroom van jongeren in de technische arbeidsmarkt  gezamenlijk en krachtig tegen te gaan: 
- Door de afnemende instroom in technische opleidingen en onvoldoende doorstroom naar hoger onderwijs, 

dreigen op alle niveaus tekorten te ontstaan in de komende jaren. Dit is een gevaar voor de groeiambitie van 
Haaglanden, ook voor die in de hogere innovatieve segmenten (zie Regiovisie). 

- Op het middelbare niveau van de technische arbeidsmarkt worden tekorten voorspeld, mede door de verwachte 
groei aan werkgelegenheid op dit niveau (Louter, 2010) en de huidige dalende instroom in het technisch 
middelbaar beroepsonderwijs (kennisbank PBT)

 9
. Deze tekorten doen zich m.n. voor in de segmenten Bouw & 

Infra,  Metaal Elektro en Installatietechniek, ICT, Autotechniek & Mobiliteit.  
- Ook de vacatureontwikkeling in het lagere segment van de arbeidsmarkt is een bedreiging voor de economische 

ontwikkeling. Weliswaar is de verwachte groei in technische werkgelegenheid op dit niveau negatief, maar 
doordat de instroom in het vmbo en mbo de laatste jaren zo scherp is gedaald en vanwege de stijgende 
vervangingsvraag, is er sprake van dreigende tekorten (Louter 2010, ROA 2011, Kennisbank PBT). Deze 
verwachte tekorten hebben betrekking op vrijwel alle deelsegmenten van de technische arbeidsmarkt, in het 
bijzonder op de ICT, Bouw & Infra en Service & Onderhoud (zie Raaijman, 2011). 

10
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Figuur 7. Discrepantie tussen vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt 

Goed opgeleide vaklieden op alle niveaus leggen de basis, waarop de economische speerpunten in de regio zich 
kunnen ontwikkelen en uitbouwen. Te weinig aandacht voor die basis betekent de bijl aan de wortel van de 
economische groeiambities in de regio. Dat betekent voor de partners in regio Haaglanden ‘alle hens aan dek’  om de 
instroom in het technisch onderwijs van hoog tot laag, over de volle breedte van de techniek structureel op een hoger  
niveau te brengen.  

 
7.2  Keren van het tij: De Techniekagenda van Haaglanden 
Het urgentiebesef in de regio is groot en de eerste gezamenlijke acties om zich sterk te maken voor techniek zijn 
reeds genomen: 
- Op 28 juni 2012 is de Actieagenda ‘Geslaagd in het Vak’

11
 ondertekend door 46 partners uit organisaties van 

werkgevers, schoolbesturen en gemeenten. Techniek is daarbij als eerste speerpunt benoemd. Hiermee is een 
bestuurlijke basis gelegd voor een reeks aan stimulerende activiteiten en een duurzame infrastructuur.  

- Partijen zetten zich cf de afspraken uit de Actieagenda in voor de realisatie van de Techniekagenda van 
Haaglanden, waaraan deze aanvraag voor Toptechniek in Bedrijf een essentiële uitwerking geeft. Daarmee is 
deze aanvraag van cruciaal belang voor het op een hoger niveau realiseren van de ambities in Haaglanden. 
Uitwerking hiervan vindt in achterliggende paragrafen plaats.  

- Komende maand wordt met gezamenlijke partijen in onderwijs, bedrijfsleven en overheid het Regionaal 
Topoverleg Techniek geïnstalleerd, waarin de bestuurlijke partners toezien op de voortgang in de 
Techniekagenda en waar nodig nieuwe initiatieven ontwikkelen. 
 

                                                                 

9 Louter 2010, ROA 2011, kennisbank PBT 
10 Raaijman, J., Roelofs, M., Meijer, K. (2011). Scenario’s voor de toekomst van techniekopleidingen in de regio Haaglanden. Kenniscentrum 

Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt  
11  Actieagenda Geslaagd in het Vak, onderwijs en arbeidsmarkt verbinden in regio Haaglanden (juni 2012) 

Ter illustratie zijn enkele regionale arbeidsmarkt-
indicatoren weergegeven: 

 Vervangingsvraag ontwikkelt zich met: 1,5-2% per jaar; 

 Indien economisch herstel optreedt, zal naast de 
vervangingsvraag ook de uitbreidingsvraag toenemen; 

 Het aantal leerlingen in vmbo-techniek neemt jaarlijks 
zo’n 8% af; 

 Het aantal leerlingen in mbo-techniek neemt jaarlijks 
zo’n 5% af.  

Zie regiovisie en bijlage 1 voor uitgebreide cijfers 
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7.3 Kwantitatieve en kwalitatieve ambities 
Vanuit deze startpositie worden de komende jaren ambitieuze stappen gezet. De Techniekagenda van Haaglanden 
zet in op een realistische groeiambitie voor de komende jaren, langs het groeimodel zoals in de Regiovisie 
weergegeven is (paragraaf 5.1 figuur 6): 
- Voor het komende jaar (instroom 2013) wordt alles op alles gezet om de daling in de instroom in het technisch 

vmbo en mbo te stoppen en stabiel te blijven. De nulniveaus worden ontleend aan de cijferoverzichten van 
Platform Bètatechniek (zie tevens bijlage 1)

12
; 

- In de jaren daarna wordt gemikt op een geleidelijke groei van de instroom in het technisch georiënteerde 
vakroutes in vmbo en mbo met 2 tot 3% per jaar. Dat betekent dat de instroom in 2016 op een 10% hoger 
niveau ligt dan nu het geval is. Voorzien wordt dat daarmee een goede basis wordt gelegd onder de toekomstige 
arbeidsmarktbehoefte in de regio

13
. 

- Voor deze groeiambities zijn voldoende praktijkplaatsen van cruciaal belang. Dat kan alleen maar door een 
gezamenlijke inzet met het bedrijfsleven.  Het bedrijfsleven maakt zich ondanks de recessie daarom sterk voor de 
realisatie van 50 extra praktijkplaatsen per jaar.

 14
 

- Voor de ‘bovenkant van de arbeidsmarkt’ wordt gemikt op een aanzienlijke hogere doorstroom naar het 
technologisch mbo en het hbo. De realisatie van de technologieroute in het mbo is daarvoor van groot belang, 
omdat dit de missende schakel is in de keten van doorlopende technische leerlijnen in de regio. 

- Op niet al te lange termijn heeft de regio eveneens de ambitie om vorm te geven aan een technologisch centrum 
(onderwijs - bedrijfsleven). Daarbij wordt intensief samengewerkt met de innovatieve kennisinfrastructuur rond 
Delft (zie hiervoor onder meer de Positionpaper Technologieopleidingen in Delft

15
). 

- Komend half jaar zal onder leiding van een verkenner inhoud worden gegeven aan de activiteiten die nodig zijn 
voor een doelmatige inzet van de opleidingsinfrastructuur in de regio. Daarbij wordt ingezet op een bundeling 
van de opleidings- en scholingsinfrastructuur van onderwijs, bedrijfsleven en overheid.  Ook zullen afspraken 
worden gemaakt over een macrodoelmatige aanpak in de regio cf aanpak van MBO 2015

16
. 

- Om de effectiviteit van de acties die aan deze ambities ten grondslag liggen te meten, is monitoring essentieel. 
De activiteiten die als doel hebben de kwantitatieve en kwalitatieve ambities te realiseren, worden gedurende 
komende drie jaar gemonitord en indien nodig bijgesteld. De monitoring wordt geborgd binnen de 
organisatiestructuur en is gekoppeld aan de voortgangsbepaling van het Actieplan ‘Geslaagd in het Vak’ 

 

8. De techniekagenda Haaglanden; een wereld te winnen! 

 
Binnen de Techniekagenda van Haaglanden, 
met de Regiovisie als basis wordt een 
samenhangend pakket aan activiteiten 
ondernomen gericht op bovenbeschreven 
ambities. Belangrijkste daarvan zijn: 
- De doorlopende leerlijnen gericht op 

versterking van het vakmanschap met 
zichtbare inzet van bedrijven (8.1); 

- De extra oriëntatie op technologisch mbo 
gericht op doorstroom naar hoger 
onderwijs of uitstroom naar de 
arbeidsmarkt van goede mbo-4 
gediplomeerden (8.2); 

- Sterke regie op de brede activiteiten voor 
techniekpromotie, loopbaanoriëntatie en 
rendementsverhoging in de technische 
opleidingen (8.3). 

 

                                                                 

12  Kennisbank Platform BètaTechniek  
13  De beoogde groei in mbo wordt m.n. geambieerd in de BBL-trajecten die i.v.m. de economische crisis zijn afgenomen. Bovendien is de BBL-

route binnen de wereld van vakmanschap voor veel leerlingen de ideale didactische route omdat zij leren door te doen. De BOL-opleidingen 
in het mbo is stabiel gebleven, respectievelijk licht zijn gegroeid als gevolg van de recessie. 

14  De verwachting is dat het aantal partners (en daarmee de toegang tot praktijkplaatsen) zal worden uitgebreid (zie groeimodel)    
   gedurende de operationalisatie van de aanvragen.  
15  Positionpaper: Technologieopleidingen in Delft (2012) 
16  Rapportage MBO15 (2012). Macrodoelmatigheid als opdracht, programmamanagement MBO 

Figuur8. Techniekagenda van Haaglanden 
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8.1  De wereld van het vakmanschap (vakmanschaproute) 
Belangrijkste pijler onder de techniekagenda voor de komende periode is de versterking van de vakmanschaproute in 
de regio. Daarbij wordt ingezet op het realiseren van doorlopende leerlijnen vanuit het vmbo naar het mbo en op het 
vergroten van de praktijkoriëntatie gedurende de gehele periode dat leerlingen in deze route verblijven

17
.  ROC-

Mondriaan en het ID-College gaan samen met de vmbo-scholen op de vakmanschaproute belangrijke stappen zetten, 
i.s.m. de gemeenten in de regio. Reden voor deze aanpak is dat hierdoor leerlingen van meet af aan leren vanuit een 
helder beroepsperspectief, er minder sprake zal zijn van voortijdige uitval, docenten een veel sterkere relatie met de 
praktijk zullen hebben en bedrijven al vroeg worden betrokken in het praktische leren van leerlingen. Deze 
kernelementen zullen gezamenlijk met aansprekende promotieactiviteiten en loopbaanoriëntatie zorg gaan dragen 
voor een vergrote instroom, hoger rendement en een grotere doorstroom in technische opleidingen 
 
Actie 1: Aansprekende doorlopende leerroutes vmbo-mbo 2/3  
Gezien de economische sterktes en speerpunten in de regio (zie Regiovisie) wordt met de vmbo-scholen in de regio 
op een vijftal domeinen doorlopende leerroutes gerealiseerd, t.w.: 
- Bouw & Infra; 
- Metaal, Elektro & Installatietechniek; 
- ICT;  
- Autotechniek en Mobiliteit; 
- Groen. 
In elk van deze leerroutes wordt de lijn vmbo-mbo gericht versterkt met praktijkopdrachten van bedrijven, stages, 
bedrijfsbezoeken en uitwisseling van docenten. Ook wordt getracht om uitwisseling te realiseren met vaklieden uit 
het bedrijfsleven. Voor elk van deze routes worden afspraken gemaakt tussen vmbo-scholen en de ROC’s die 
gezamenlijk deze routes gaan verzorgen. De afspraken voor elk van deze routes worden  de komende maanden 
vastgelegd in samenwerkingcontracten tussen de vmbo-instellingen, de ROC’s en het bedrijfsleven uit de sector en 
de betreffende brancheorganisaties, zodat voldoende praktijkruimtes en leer/werkplaatsen beschikbaar zijn. Hierbij 
wordt voortgebouwd op de resultaten van het Masterplanproject in Zuid-Holland

18
.   

Tot slot worden binnen de opleidingen in de verschillende beroepenwerelden verbredingen aangebracht naar andere 
werelden zoals ‘ondernemerschap’(bv bij motorvoertuigen en de bouw) en de wereld van ‘service & onderhouds-
beroepen’, zoals momenteel in de bouw plaatsvindt. Daarbij worden combinaties gemaakt naar een brede vakman 
servicemedewerker gebouwen, met vaardigheden in zowel timmeren, elektro als installatietechniek. Dit spreekt 
nieuwe groepen jongeren aan en speelt gericht in op de veranderende vraag op de arbeidsmarkt.  

Resultaat: Er worden komend half jaar met de vo-scholen en het bedrijfsleven leerroutes ingericht die invulling 
geven aan de vakmanschaproute. Afspraken worden gemaakt m.b.t. programmering, lesstof, praktijkoriëntatie, 
beschikbaarheid en gebruik van praktijkruimtes, begeleiding van leerlingen, leerwerkplaatsen. In het eerste kwartaal 
 van 2013 worden met vmbo-instellingen en het bedrijfsleven dat zich richt op de vijf genoemde domeinen 
samenwerkingscontracten gesloten waarin de leerroutes worden benoemd en vastgelegd en waarin perspectief wordt 
geboden op voldoende praktijkplaatsen. In het schooljaar 2013-2014 gaat het merendeel van deze initiatieven in hun 
vernieuwde vorm van start. 

 
Actie 2: Intensiveren samenwerking met infrastructuur bedrijfsleven 
Ter versterking van de doorlopende leerroutes zal de bestaande samenwerking met het bedrijfsleven in de 
praktijkcentra worden uitgereid. Deze afspraken vormen integraal onderdeel van de samenwerkingsafspraken zoals 
eerder genoemd. Zo wordt de samenwerking versterkt met: 
- de BVMT in Delft op het gebied van metaal en metaalbewerking. Daarin krijgen vrijwel alle BBL-leerlingen voor de 

metaalsector hun praktijkoriëntatie. BVMT neemt geen leerlingen in dienst, maar biedt een praktijkplaats waar 
leerlingen kennismaken met ‘werknemerschap’.  

- Haagbouw ten behoeve van de ambities voor het versterken van de praktijkcomponent binnen de doorlopende 
leerlijnen bij Bouw & Infra.  

- voor de motorvoertuigenopleiding zijn al afspraken gemaakt met het VOC over bundeling van kracht en 
versterken van de praktijkoriëntatie in de opleiding.  

                                                                 

17 Aan de activiteiten (en producten) die vorm geven aan de realisatie van de wereld van het vakmanschap, ligt de onderwijsvisie van de 
lectoren Klatter en Meijers ten grondslag. Bron: Klatter, E.B. (2009), Visiedocument Leren en Kwalificeren in het beroepsonderwijs. 
Stichting Consortium Beroepsonderwijs, Nijkerk / Meijers, F. ism M. Kuijpers en A. Winters (2009) Loopbaanleren in de overgang van vmbo 
naar hbo 

18 Eindrapportage Masterplan Competentiegericht Onderwijs Zuid-Holland 2009-2011 
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- de technische (opleidings)bedrijven van InstallatieWerk ZH, Stubo, Fak/Vak-Lab door intensiever gebruik van de 
mogelijkheden die deze bieden;  

- het bedrijfsleven en het vmbo om de praktijkoriëntatie in het vmbo te vergroten. TechNet speelt hierin een 
belangrijke rol. De activiteiten van vmbo en bedrijfsleven richting basisonderwijs worden hierin meegenomen. 

Resultaat: Deze intensieve samenwerking bewerkstelligt dat er voldoende praktijkplaatsen zijn voor alle  
leerlingen die praktijkgerichte leerroutes volgen. Daarmee wordt een dam opgeworpen tegen de teruggang in de 
noodzakelijke stage en praktijkplaatsen. Daarmee wordt ook de beoogde groei in de BBL-trajecten geborgd. Het 
bedrijfsleven zal zorg dragen voor jaarlijks 50 extra praktijkplaatsen

19
. 

 
Actie 3: Versterken Vakcolleges 
Een derde lijn waar op zal worden ingezet is de uitbreiding van de Vakcolleges. Haaglanden kent momenteel vier 
Vakcolleges, t.w. het Maris-college, het vakcollege Den Haag Zuid-West en het ISW in het Westland en Stedelijk 
College Zoetermeer. Deze Vakcolleges kennen reeds doorlopende leerlijnen voor Bouw en Metalektro & Installatie en 
Autotechniek en mobiliteit (tweewieleropleiding). M.b.t. de Vakcolleges wordt ingezet op drie prioriteiten: 
- De bestaande afstemming tussen de Vakcolleges en ROC-Mondriaan wordt per jaar uitgebreid met minimaal 2 

andere vmbo-scholen met techniek.  
- Er komt een nieuw Vakcollege Techniek in Zoetermeer op initiatief van het Stedelijk College, met de intentie 

tot samenwerking met het ROC ID College om tot een doorlopende leerlijn te komen. Het Vakcollege heeft 
een techniekprofiel met diverse differentiatievormen, waaronder  metaal-, elektro- en installatietechniek, 
bouw- en afwerkingstechniek (schilder/stukadoor/interieur), en voertuigentechniek en mobiliteit. 

- In de huidige Vakcolleges wordt de instroom van jongeren versterkt en worden doorlopende lijnen naar meer 
vervolgopleidingen gerealiseerd, zoals ICT. 

Resultaat: Komend jaar worden 2 vmbo-scholen betrokken bij de drie bestaande Vakcolleges. In 2013 gaan de 
voorbereidingen voor de start van het nieuwe Vakcollege Zoetermeer beginnen. De instroom van leerlingen in de 
Vakcolleges als totaal neemt jaarlijks toe met 5%. 

 
Actie 4: Professionalisering docenten en directies van scholen en bedrijven 
Deze intensievere samenwerking tussen vmbo en mbo en tussen onderwijs en bedrijfsleven vraagt om een andere 
manier van werken aan beide kanten. In de komende drie jaar zal nadrukkelijk gewerkt worden aan deze wederzijdse 
professionalisering, onder meer via uitwisseling, docenten- en directiestages, bedrijfsleven voor de klas etc.  

Resultaat: Komend half jaar wordt de planning en nadere invulling van professionalisering van docenten en 
directie van scholen en bedrijven uitgewerkt. Komende drie jaar hebben minimaal 100 docenten en zo’n 50 
ambtenaren en medewerkers uit het bedrijfsleven een workshops of training gevolgd gericht op 
professionalisering.  

 
8.2. De wereld van de innovatieve technologie (technologieroute) 
Ook voor de ‘stuwende’ economie wil de regio de toestroom van voldoende 
technisch talent veilig stellen. Daarom wordt extra ingezet op het realiseren van 
technologisch mbo via de leerlijn vmbo/avo-mbo 4/en afstroomk havo/ – hbo. 
Partners in dit initiatief zijn de gemeente Delft, TU-Delft, de Haagse Hogeschool, het 
ROC-Mondriaan en het Wellant College, samen met een groot aantal private 
partners (zie bijlage 3). 

20
 

 
Actie 5: Technologisch mbo  
De vmbo-scholen in Delft, Stichting Wellant en ROC-Mondriaan gaan de komende jaren intensief samenwerken aan 
nieuwe combinatieopleidingen die inspelen op de groeiende arbeidsmarktbehoefte in de regio

21
 
22

. Ook wordt 
gezocht naar bredere belangstelling bij andere vmbo-scholen in de regio. Op mbo-niveau werken het Wellant College  
en ROC-Mondriaan i.s.m. de Haagse Hogeschool en Hogeschool InHolland  aan de ontwikkeling van een brede 
technologische opleiding Greentech  die de basis moet bieden voor doorgroei in technologische speerpuntsector in 
de regio

23
. Ook wordt gesproken over mogelijk andere nieuwe opleidingen als Medtech , Cleantech en Foodtech. 

                                                                 

19 De verwachting is dat het aantal partners (en daarmee de toegang tot praktijkplaatsen) zal worden uitgebreid (zie groeimodel)    
   gedurende de operationalisatie van de aanvragen. 
20 Positionpaper: Technologieopleidingen in Delft (2012) 
21  De Arbeidsmarkt van Delft, Bureau Louter (mei 2010). 
22 Positionpaper: Technologieopleidingen in Delft (2012) 
23 Agenda van de Zuidvleugel, Bestuurlijk Platform Zuidvleugel (juni 2011).  
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De Stichting Wellant en ROC-Mondriaan willen hiermee tevens interesse wekken bij een nieuwe doelgroep van 
jongeren die momenteel deelnemen in vmbo/tl en de havo-leerlingen: 
- De vo-scholen in Delft en een aantal in Den Haag verkennen momenteel of de bestaande mavo kan worden 

doorontwikkeld tot een ‘technomavo’. Deze leerlingen zijn zeer geschikt om door te stromen naar de hogere 
niveaus van het mbo.  

- Tevens wordt samenwerking gezocht met de vo-scholen in de regio die zich momenteel positioneren als 
‘technasium’. Verkend wordt of een route mogelijk is waarbij de havo-opleidingen leerlingen in het 4

de
 en 5

de
 jaar 

een praktische havo-richting technologie kunnen aanbieden op BBL-niveau 4, met daarna versnelde doorstroom 
naar het technisch hbo. 

De ontwikkeling van het technologisch mbo in regio Haaglanden staat daarmee aan het begin en maakt onderdeel uit 
van een grotere ambitie. Vanuit programmalijn 1 vmbo-mbo zullen activiteiten worden ondersteund die zich richten 
op de genoemde verkenningen onder vo-scholen, de initiële ontwikkeling van leerroutes en het versterken van de 
relatie met het innovatief bedrijfsleven in de regio. Ook worden de technologische leerroutes als wenkend 
perspectief al meegenomen bij de hierna te benoemen activiteiten voor loopbaanoriëntatie en techniekpromotie. 
Daarmee ontstaat zowel naar instellingen en bij leerlingen een samenhang in de mogelijkheden en ambities die de 
regio heeft m.b.t. de totale ‘opschaling’ van het technisch beroepsonderwijs. 

Resultaat: De verkenning leidt tot een positief besluit bij beide ROC’s om met minimaal twee initiatieven te starten 
in het technologisch mbo. Daarbij zijn minimaal 7 vmbo-scholen betrokken voor de vmbo/tl-route en 2  avo-scholen 
die initiatieven willen ontwikkelen met het havo en doorstroom via mbo-4 naar technologisch hbo. Deze initiatieven  
vinden hun start in het schooljaar 2013-2014. 

 
8.3 De wereld van techniekpromotie 
In de regio Haaglanden bestaat een grote variatie aan activiteiten gericht op 
techniekpromotie en loopbaanoriëntatie. Deze hebben elk hun eigen 
invalshoeken en (regionale) afzenders. Zowel het bedrijfsleven als 
onderwijsinstellingen zijn niet tevreden over de samenhang, wat zich uit in 
onvoldoende gebruik, verkeerde beelden over gevoelde urgentie etc. Ook 
dringen de activiteiten veelal nog onvoldoende structureel door binnen de 
onderwijsprogramma’s. Daardoor blijft het nogal eens bij eenmalige 
evenementen en werkbezoeken, die daardoor onvoldoende blijvend 
rendement hebben. 
 
Actie 6: Het Techniekmagazijn, regie  en virtueel boekingskantoor 
In de Techniekagenda Haaglanden wordt daarom ingezet op een sterke regie en samenhang in activiteiten voor 
loopbaanoriëntatie en techniekpromotie, die uitgaat van de vraag van de partners. De volgende maatregelen worden 
genomen: 
- Er komt één regisseur die de activiteiten van alle partijen bijeenbrengt en daarin programmering aanbrengt 

door de partijen fysiek bij elkaar te brengen. Dit leidt tot een samenhangend en transparant aanbod dat 
klantgericht wordt ontsloten. Deze activiteiten worden gemonitord op effectiviteit en tevredenheid bij afnemers. 

- Er komt een samenhangend en transparant overzicht van activiteiten die zich richten op loopbaanoriëntatie en 
techniekpromotie (het ‘Techniekmagazijn’). Hierin brengen de verschillende organisaties als Spirit4You, TechNet 
en Regioregisseur de activiteiten samen en dragen zorg voor effectiever gebruik en grotere toegankelijkheid. Dit 
wordt ingericht naar de vraag van de betreffende doelgroep: bedrijf (waar vind ik een geschikte 
onderwijsinstelling?, waar kan ik aan meedoen?), onderwijsinstelling (waar vind ik een interessant bedrijf, 
wanneer vinden er activiteiten plaats?) en leerling (wat zijn interessante beroepen, waar zijn voor mij leuke 
evenementen?). Hierbij wordt voortgebouwd op bestaande infrastructuur van bijvoorbeeld ‘Spirit4You’ en 
www.bekijkjetoekomst.nu.  Binnen deze functie zal tevens door het bedrijfsleven gezorgd worden voor een 
gegarandeerd aanbod van faciliteiten. In bijlage 6 staat een meer concrete uitleg van verschillende activiteiten. 

- Er komt een ‘virtueel boekingskantoor’ in de vorm van een webwinkel, waardoor bedrijven en scholen tijdig 
kunnen programmeren en activiteiten en lesroosters  tijdig kunnen bijstellen wanneer er zich nieuwe 
ontwikkelingen voordoen. Binnen de Gemeente Den Haag is een dergelijk initiatief al opgestart voor Natuur en 
Milieu Educatie (NME), dus wordt slim gebruik gemaakt van wat er al ligt.  

- Vanuit deze infrastructuur wordt ook techniekpromotie op het basisonderwijs versterkt. Partners zullen een 
gerichte aanpak ontwikkelen op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren waarbij juist ook de nadruk zal 
worden gelegd op de verbinding met andere maatschappelijk sectoren zoals zorg. Binnen deze aanpak wordt 
aangesloten bij de reeds bestaande activiteiten van partijen.  

Volle inzet bedrijfsleven

Techniekagenda Haaglanden

Vakmanschaproute
VMBO – MBO 2/3

 Doorlopende leerlijnen
 Praktijkoriëntatie

 Leren/werken in bedrijf
 Praktijkplaatsen 

bedrijven
 Techniekcarrousel

Brede activiteiten

 Techniekpromotie
 Regie op 

loopbaanoriëntatie

Technologieroute
VMBO/MBO4 – HBO

 Verzwaarde curricula
 Aansluiting op innovatie
 Gericht op topsectoren

http://www.bekijkjetoekomst.nu/
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Het Techniekmagazijn (een eerste inhoudsopgave) 

Docenten-
uitwisseling 

Bedrijfsbezoeken
stages, praktijk-
ruimtes, praktijk-
opdrachten 

Professionali-
sering 

Event-agenda en 
beroepen-
wedstrijden 

Techniek-
promotie in 
po/vo 

Techniek- 
Promotie en  
beroeps- 
beelden 

 Bedrijven geven 
gastlessen 

 MBO-ers voor de 
klas in vmbo = 
technotalent 

 Proefstuderen, 
waarbij leerlingen 
in vo/vmbo alvast 
lessen volgen op 
mbo 

 Ambassadeurs 
voor techniek 

 Mentorproject 
TechnoTalent 

 Techniekcarrouse
l150 ll/jaar die via 
praktijkopdracht 
kennismaken met 
technisch bedrijf 

 Bedrijfsbezoeken 

 Praktijk in 
bedrijfsleven  

 Praktijkprojecten 
zoals ‘Pimp your 
House’ 

 Real Life 
opdrachten 

 Bijscholing 
bedrijfsleer-
meesters 

 Professionaliserin
g BPV-
functionarissen 

 Directiestages en 
uitwisseling 

 Docentenstages 

 Skillsmasters 

 First Lego League 

 Dagen en weken 
van techniek 

 Dag van het 
vakmanschap 

 Aanbod van 
musea: Museon, 
Science Centra 
etc 

 TechNet voor 
vmbo 

 Jet-Net voor avo 

 Materialen voor 
po/bvo-projecten 

 Techniekbus 

 TechNet voor po 

 Activiteiten voor  
ouders   

 Spirit4You, 

 Spots on Jobs 

 www.bekijkjetoek
omstnu.nl 

 VHTO voor 
meisjes 

 Workshops voor 
doelgroepen 

Figuur 9. Eerste vulling van het Techniekmagazijn met regionale en landelijke initiatieven  

Resultaten: Er wordt vanuit één punt regie gevoerd over de (communicatieve) activiteiten m.b.t. 
loopbaanoriëntatie en techniekpromotie. Overzicht en transparantie wordt gerealiseerd via één portal. Er komt 
een ‘virtueel boekingskantoor’ (een soort webwinkel) waarin alle activiteiten gericht naar doelgroep worden 
aangeboden, en waar het mogelijk is voor zowel bedrijven als instellingen hun activiteiten te programmeren en 
te plannen.  

 

9. Groeien naar duurzame samenwerking 

 
9.1  De regionale kaart van Haaglanden 
Zoals in de Regiovisie uiteen is gezet is Haaglanden een regio met (lokale) concentraties van specifieke economische 
activiteiten en daarmee samenhangende infrastructuur. De verschillende organsiaties weten elkaar steeds beter te 
vinden in de regio, maar de samenwerking staat nog aan het begin. Wat de promotionele activiteiten betreft wordt 
deels vanuit een aantal gezamenlijke voorzieningen gewerkt. Deels wordt evenwel nog gewerkt vanuit een eigen 
lokale infrastructuur, die zich overigens als gevolg van de Actieagenda ‘Geslaagd in het Vak’ de komende jaren meer 
zal gaan concentreren. De professionele netwerken met de bedrijven en branches zijn nog onvolgroeid.  
Tegen deze achtergrond is het zaak tot een groeiagenda te komen. Daarbij wordt elke partner de gelegenheid 
geboden ‘in te stappen’ op het eigen gewenste niveau van samenwerking, waarna men kan doorgroeien.  
Zoals aangegeven in de Regiovisie kiezen we binnen deze aanvraag voor een realistisch groeimodel, zoals die in de 
regiovisie is toegelicht (zie paragraaf 5.1, figuur 6).  
 
Actie 7: Opzet en uitvoering van de monitor 

Om qua samenwerken te kunnen leren en groeien en om de effectiviteit van de veelheid aan activiteiten te kunnen 
vergroten zal de voortgang van de activiteiten als ook de gehele techniekagenda Haaglanden regelmatig worden 
gemonitord. Vooraf worden evaluatiecriteria vastgesteld die vervolgens d.m.v. tevredenheidsmetingen en 
rendementsmetingen worden gemonitord wat input geeft voor een halfjaarlijkse evaluatie. De resultaten daarvan 
zullen worden besproken in het Regionaal Topoverleg Techniek. De eerste opzet voor de monitoring is weergegeven 
in bijlage 5.  

Resultaat: Voor alle stakeholders is duidelijk waar men zich in het samenwerkingsmodel bevindt en welke stappen 
men de komende jaren wil maken. Eind 2013 is de systematiek van monitoren gereed en is er een ‘nulmeting 
verricht op de activiteiten.  

 
9.3 Actie 8: Toewerken naar doelmatige inzet infrastructuur 
Vanuit het Ministerie van OCW wordt ingezet op de ontwikkeling van een doelmatige aanbod van opleidingen in het 
beroepsonderwijs

24
. De discussie hierover is gaande, zowel landelijk als regionaal

25
. Echte uitwerking zal binnenkort 

                                                                 

24 Rapportage MBO15 (2012). Macrodoelmatigheid als opdracht, programmamanagement MBO 

Programmeren 
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noodzakelijk zijn. Het ontwikkelen van een doelmatig aanbod is geen intern gericht onderhandelingsresultaat van het 
onderwijsveld alleen, maar een uitkomst van een constructieve dialoog tussen partijen. Input voor deze dialoog zijn 
betrouwbare arbeidsgegevens m.b.t. de ontwikkeling van de instroom van jongeren, de wensen en behoeften van 
het bedrijfsleven en regionale ambities voor economische groei. In de Regiovisie zijn in paragaaf 5.3 de belangrijkste 
stappen hiertoe weergegeven.  
De bundeling van krachten zoals in deze Regiovisie is weergegeven kan worden gezien als een belangrijke eerste stap 
in deze transformatie. Voor het voorbereiden van de dialoog over een doelmatig aanbod van opleidingen in de regio 
wordt een verkenner benoemd. Deze organiseert de juiste informatievoorziening, faciliteert het overleg met het 
bedrijfsleven, ondersteunt het gesprek tussen de ROC’s en brengt de partijen gezamenlijk gericht rond tafel. Het 
initiatief hiertoe zal worden genomen door het wethoudersoverleg van de negen gemeenten in Haaglanden

26
 

Resultaat: Er wordt namens alle partijen in de regio een regionale verkenner benoemd die in een 
‘informatieronde’ de verschillende visies, uitgangsposities  en ambities bij de regionale partners 
inventariseert. Ten aanzien van het aanbod van technische opleidingen in de regio. Deze aanpak kan 
onderdeel zijn van de bredere aanpak ten aanzien van het streven om te komen tot een macrodoelmatige 
aanpak zoals die vanuit OCW en MBO2015 momenteel wordt ingezet. 

 

10. Regie en organisatie 

 
De partijen die hun handen ineen hebben geslagen bij de Actieagenda 2012-2015 ‘Geslaagd in het Vak’, 
respectievelijk speerpunt 1 (techniek) en speerpunt 6 (loopbaanoriëntatie), zijn ook de partners in de verdere 
uitwerking van de speerpunten waar deze aanvraag onderdeel van is. Om het commitment en draagvlak van deze 
partijen te vergroten zijn vertegenwoordigers van het onderwijs, overheid en bedrijfsleven nauw betrokken geweest 
bij het ontwikkelen van de Regiovisie en de concretisering ervan naar programmalijn 1 (aansluiting vmbo-mbo). De 
partners in de aanvraag zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
Actie 9: Regionaal Topoverleg Techniek 
Vanuit deze partijen is de notie gekomen 
om deze aanvraag Toptechniek in Bedrijf te 
gebruiken om het geheel aan netwerken en 
activiteiten in regio Haaglanden op een 
hoger plan te brengen. Daartoe wil men 
‘korte lijnen’ ontwikkelen en urgenties en 
kansen meer direct met elkaar wisselen. 
Ook willen partijen dat netwerken 
aanspreekbaar en operationeel kunnen 
worden ingezet. Daarom zal in het vierde 
kwartaal van 2012 het Regionaal 
Topoverleg Techniek worden geïnstalleerd 
met de heer ir. M. Oosten (ondernemer, 
oud wethouder financiën Delft) als beoogd 
voorzitter. In dit overleg zijn alle partners 
op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd. 
Het Topoverleg komt regelmatig bijeen en 
vormt de ‘opdrachtgever’ van de projectleider die de regionale Techniekagenda uitvoert. Ten behoeve van het volgen 
van de voortgang wordt een halfjaarlijkse monitor opgesteld. Ook wordt voorzien in transparante 
managementinformatie m.b.t. de technische arbeidsmarkt in Haaglanden en de verwachtingen daarbinnen op de 
middellange termijn. Bovenstaand is de regiestructuur schematisch weergegeven. 
 
Actie 10: Regionale tafels vmbo-mbo-bedrijfsleven 

Om de Techniekagenda slagvaardig te realiseren zijn operationele netwerken nodig op directieniveau over de gehele 
regio tussen vmbo en mbo, met een zekere mate van doorzettingsmacht. Daartoe worden rond het Regionaal 

                                                                                                                                                                                                            

25 Momenteel is Mondriaan bezig met het in beeld brengen van de doelmatigheid per opleiding. Daarvoor gebruikt Mondriaan twee 
instrumenten: de quickscan doelmatigheid en de beslisboom. 

26 Wethouders onderwijs hebben in het bestuurlijk overleg onderwijs Haaglanden (27 september 2012) hun steun uitgesproken voor de 

aanvraag van ROC Mondriaan en partners in het verlengde van ‘Geslaagd in het vak’. 

5

Regionaal 
Topoverleg 

Techniek

Verkenner doelmatige inzet 
infrastructuur
 Onderwijs
 Bedrijfsleven
 Gemeenten

Projectmanager 
Techniekagenda 

Haaglanden

Activiteiten 
Vakmanschap

-route

Activiteiten
Technologie-

route

Regie en 
coordinatie

Techniekmagazijn 

Regionale tafels:
 vmbo-mbo

 vmbo-mbo-bedrijfsleven

                       Figuur 10 Organisatie en coördinatie Techniekagenda 



REGIOVISIE EN TECHNIEKAGENDA HAAGLANDEN - WIJ GAAN VOOR TECHNIEK! 

 
121005 – def - Eindrapport Regiovisie en Techniekagenda Haaglanden 2012-2015 – Toptechniek in Bedrijf -  5 oktober 2012 16 

 

Topoverleg Techniek regionale tafels gefaciliteerd. Deze regionale tafels beogen enerzijds een zeer praktisch en 
oplossingsgericht karakter te hebben (hoe lossen we concrete vraagstukken snel op?). Anderzijds geeft het de 
mogelijkheid om met enige frequentie van gedachten te wisselen over vraagstukken met meer langere termijn 
horizon, zoals de ontwikkeling van de technologieroute en de programmering van doorlopende leerlijnen in de regio. 
 
Actie 11 Projectmanager Techniekagenda Haaglanden  
Voor de uitvoering van de Techniekagenda en het versterken van de in- en doorstroom vmbo-mbo (en het daarvoor 
noodzakelijke netwerk met het bedrijfsleven) wordt voor drie jaar een projectmanager benoemd die met de v(mb)o-
scholen, het bedrijfsleven en de andere ROC’s  de verantwoordelijkheid krijgt voor de realisatie van de ambities 
onder de vakmanschaproute en de voorbereidende werkzaamheden voor de technologieroute (zie versterking vmbo-
mbo programmalijn 1). Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht gegeven aan de verbinding met de eerder genoemde 
regionale sterktes, waaraan o.m. in Delft en Greenport gewerkt wordt. De projectmanager zal tevens zorg dragen 
voor het monitoren van de voortgang en het delen van kennis omtrent succesvolle aanpakken.  
 
Actie 12. Communicatie 
Om het groeimodel te kunnen verwezenlijk en dus daadwerkelijk te groeien is communicatie een essentieel 
onderdeel. Communicatie naar de partijen die al betrokken zijn, maar vooral ook naam maken in de regio en de juiste 
partijen aanhaken. Binnen deze actie zal een communicatieplan moeten worden opgesteld voor zowel de interne 
communicatie binnen de verschillende organisatie en het project als een extern communicatieplan die recht doet aan 
het groeimodel.  

Resultaat: In het vierde kwartaal van 2012 is het Regionaal Topoverleg Techniek in Haaglanden geïnstalleerd, 
zijn de afspraken uit de techniekagenda vertaald naar een actieplan en is een monitor voor de voortgang 
ontwikkeld. Ook is een beknopt communicatieplan opgesteld waarin wordt voorzien hoe partijen betrokken 
worden bij de uitvoering van de Techniekagenda en op de hoogte blijven van de voortgang. Tevens zal het 
Topoverleg bestaande bronnen benutten om over een éénduidig beeld te beschikking t.a.v. de huidige en 
verwachte vraag en aanbod op de technische arbeidsmarkt in Haaglanden. Er komen in 2012 nog twee regionale 
tafels voor vmbo-mbo en voor vmbo-mbo-bedrijfsleven.  

 

11. Overzicht van activiteiten en begroting 

 
De met de actiepunten samenhangende indicatieve begroting is in bijlage 4 weergegeven. Onderstaand is een 
overzicht op de hoofdlijnen van de acties weergegeven. Deze begroting is nog in bespreking met de partners. De 
bedragen die staan opgenomen zijn voorstellen aan de partners. 

Geraamde kosten en dekking techniekagenda Haaglanden (€) gedurende drie jaar 2012-2015 

 Kosten Onderwijs* Gemeen-
ten* 

Bedrijfs-
leven* 

TTIB 

Actie 1:Aansprekende doorlopende leerlijnen 400.000 100.000  100.000 200.000 

Actie 2: Samenwerking infrastructuur bedrijfsleven
27

 60.000 22.500  22.500 15.000 

Actie 3: Versterken vakcolleges 130.000 55.000  25.000 50.000 

Actie 4: Professionalisering docenten en directies 150.000 75.000 25.000 25.000 0 

Actie 5: Technologieroute (voorbreidingskosten) 150.000 37.500 37.500 25.000 50.000 

Actie 6: Techniekpromotie en loopbaanoriëntatie 175.000 30.000 100.000  45.000 

Actie 7: Monitoring + onderzoek 80.000 10.000 60.000 10.000  

Actie 8: Doelmatige aanpak (verkenner) 25.000  12.500  12.500 

Actie 9: Regionaal Topoverleg Techniek  60.000 10.000 10.000 10.000 30.000 

Actie 10: Regionale tafels vmbo-mbo-bedrijfsleven (zie 11a)     

Actie 11: Projectleider + kwartiermaker 200.000    200.000 

Actie 11 a Extra capaciteit partners alle acties 300.000 100.000 100.000 100.000  

Actie 12: Communicatie 60.000 10.000 10.000 10.000 30.000 

Totaal 1.790.000 450.000 355.000 327.500 657.500 

*) De hier weergegeven financiële eigen inzet van partijen is de matching die plaatsvindt door het verbinden van lopende 
activiteiten aan deze Techniekagenda Haaglanden. Bij deze inzet is tevens uitgegaan van de kapitalisering van personele 
inzet. Over de definitieve begroting vindt nog overleg plaats met de partners. 

                                                                 

27
 De verwachting is dat het aantal partners (en daarmee de toegang tot praktijkplaatsen) zal worden uitgebreid (zie groeimodel)    

   gedurende de operationalisatie van de aanvragen. 



REGIOVISIE EN TECHNIEKAGENDA HAAGLANDEN - WIJ GAAN VOOR TECHNIEK! 

 
121005 – def - Eindrapport Regiovisie en Techniekagenda Haaglanden 2012-2015 – Toptechniek in Bedrijf -  5 oktober 2012 17 

 

 
 

BIJLAGE 1. ARBEIDSMARKT HAAGLANDEN IN CIJFERS 
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BIJLAGE 2. PARTNERS DIE GETEKEND HEBBEN VOOR DE TECHNIEKAGENDA VAN HAAGLANDEN 

 
 

Organisatie Contactpersoon 

Overheid Wethouders onderwijs* 

Gemeente Den Haag I. van Engelshoven 

Gemeente Delft L. Vokurka 

Gemeente Westland M. de Goeij-Van der Klugt 

Gemeente Zoetermeer M. van Leeuwen 

Gemeente Wassenaar F. Sanders 

Gemeente Pijnacker-Nootdorp J. van Egmond  

Gemeente Leidschendam-Voorburg S. Bruines                              

Gemeente Rijswijk J. Bolte  

Gemeente Midden Delfland T. van Nimwegen 

*Wethouders onderwijs hebben in het bestuurlijk overleg onderwijs Haaglanden (27 september 2012) hun steun 
uitgesproken voor de aanvraag van ROC Mondriaan en partners in het verlengde van ‘Geslaagd in het vak’. Dit 
betekent dat zij: 
- hun commitment geven aan de bijgestelde regiovisie; 
- akkoord gaan met de aanpak t.a.v. het Regionaal Topoverleg t.b.v regie op de aansturing van de plannen  
- onder onafhankelijk voorzitterschap; 
- akkoord gaan met de aanpak t.a.v. de procesvoorstellen om tot de beoogde doelmatigheid te komen, te 
- starten met een verkennende ronde; 
- akkoord gaan met de aanpak om zich sterk te maken om de instroom in technisch onderwijs veilig te stellen. 

Onderwijs  

ROC Mondriaan H.C. de Bruijn 

ID-College V. Montanus 

AOC Westland H.W.M. Jansen 

Haagse Hogeschool M.S. Menéndez  
(wordt nog herbevestigd o.b.v. vorige aanvraag) 

Hogeschool InHolland M.J.W.T. Nollen  

TU Delft P.M.M. Rullman  
(wordt nog herbevestigd o.b.v. vorige aanvraag) 

Grotius Delft W.A. van den Bosch 

Het Haagsch Vakcollege K.Bun 

Zuid-West College J. Eliens 

Hofstad Mavo F. Smiers 

ISW G.J. Van Straten 

Johan de Wittcollege H. Huizer 

CLD Delft J. Zijlstra 

Corbulo College Voorburg C. Zandstra 

Maris College Den Haag C. de Groot 

Stanislascollege Burgemeester Elsenlaan Rijswijk F. van den Broek 

Stanislascollege Krakeelpolderweg H.P.J.L. Dekkers 

Stanislascollege Pijnacker S. Zuiderwijk 

Stanislascollege Reinier de Graaf P. van Adrichem 

Stedelijk College Zoetermeer M.P.W. Bal 

Lentiz Onderwijsgroep Ondertekende intentieverklaring wordt verwacht 

Bedrijfsleven en brancheorganisaties  

FME M.J.M. de Jong 

Innovam R. Zeeman 

Installatiewerk Zuid-Holland W.C. van de Zwet 

Kenteq L. van der Veen & C. Venema 

Metaalunie M. van Doremalen 

OOM P. Langeveld 
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BVMT F. Kouwenhoven 

RPP A.Reurings 

Stichting Haagbouw O. Polders 

Stubo Delft W. Schouten 

VOC/OOC J. Deurloo 

Weighpack WPI Services A.P. Kout 

OTIB A.Beishuizen 

Bouwend Nederland L. Everaars 

Festo M. Pleijsier 

Priva M.M.C. Prins 

BLOM-DSW R. Goppel 

Aweta S.D. den Besten 

Bouwbedrijf Dijkxhoorn P. Krijgsman 

Opendesignaanpak H. Kamphuis 

Deerns Raadgevende Ingenieurs Ondertekende intentieverklaring wordt verwacht 

Leune Installatietechniek Ondertekende intentieverklaring wordt verwacht 

Imtech F. Pronk 

QI ICT Ondertekende intentieverklaring wordt verwacht 

Staedion Ondertekende intentieverklaring wordt verwacht 

Vestia Ondertekende intentieverklaring wordt verwacht 

Intermediairs  

Regioregisseur J. Westerhuis 

Spirit4You K. Baarda 

Technet M. de Jong 

 



REGIOVISIE EN TECHNIEKAGENDA HAAGLANDEN - WIJ GAAN VOOR TECHNIEK! 

 
121005 – def - Eindrapport Regiovisie en Techniekagenda Haaglanden 2012-2015 – Toptechniek in Bedrijf -  5 oktober 2012 20 

 

 

BIJLAGE 3. PARTNERS IN HET INITIATIEF TECHNOLOGISCH MBO VAN GEMEENTE DELFT 

 
 

Organisatie Contactpersoon 

Grotius College W.A. den Bosch 

Christelijke Lyceum Delft J.S. Zijlstra 

Stanislascollege A.P.M. Loogman 

ROC Mondriaan J.C. Leenhouts 

InHolland M.J.W.T. Nollen 

Wellant College H.W.M. Jansen 

De Haagse Hogeschool M.S. Menéndez 

TU Delft P.M.M. Rullman 

Gemeente Delft L.P. Vokurka 
Positionpaper: Technologieopleidingen in Delft (2012) 



BIJLAGE 4. BEGROTING TECHNIEKAGENDA HAAGLANDEN 

 
Onderstaand is de voorlopige meer uitgewerkte begroting weergegeven van de Techniekagenda Haaglanden. Deze 
indicatieve begroting is nog in bespreking met de partners en zal in de komende periode in samenhang met de 
besluitvorming over de ondersteuning vanuit Platform Bètatechniek met de partners verder worden 
doorgenomen.  De hier weergegeven financiële eigen inzet van partijen is de matching die plaatsvindt door het 
verbinden van lopende activiteiten aan deze Techniekagenda Haaglanden. Bij deze inzet is tevens uitgegaan van de 
kapitalisering van personele inzet.  

 

Techniekagenda Haaglanden 2012 – 2015 
Geraamde kosten en dekking  (bedragen in € ) 

Geraamde 
Kosten 

Voorgesteld 
aan de 

Onderwijs-
partners* 

Voorgesteld 
aan de 

gemeentlijke 
partners* 

Voorgesteld 
aan de 

partners in 
het bedrijfs-

leven* 

TTIB 

Actie 1: Aansprekende en doorlopende leerlijnen 

1 
Ontwikkeling programma’s vmbo-mbo op vijf 
domeinen 

60.000 20.000     40.000 

2 Kosten 10 vmbo-instellingen 150.000 50.000     100.000 

3 Kosten ROC’s 90.000 30.000     60.000 

4 Praktijkplaatsen 100.000     100.000   

5 Materiaal  PM PM   PM   

Actie 2: Intensiveren samenwerking infrastructuur bedrijfsleven 

6 Inventarisatie aantrekkelijke praktijkruimten 10.000 2.500   2.500 5.000 

7 Opzet en organisatie techniek carrousel 20.000 5.000   5.000 10.000 

8 Uitvoeringskostenkosten partners 30.000 15.000   15.000   

Actie 3: Versterken vakcolleges 

9 Extra vakcolleges 45.000 25.000   10.000 10.000 

10 Versterken  vakcolleges 85.000 30.000   15.000 40.000 

Actie 4: Professionalisering docenten en directies 

11 Workshops en organisatie (excl. verleturen) 25.000       25.000 

12 Verleturen 150 deelnemers 125.000 75.000 25.000 25.000   

Actie 5: Technologieroute (voorbereidingskosten) 

13 Verkenning vmbo-tl - mbo 25.000 12.500 12.500     

14 Verkenning avo-mbo 25.000 12.500 12.500     

15 Ontwikkeling van experimenten 100.000 12.500 12.500 25.000 50.000 

Actie 6: Techniekpromotie en loopbaanoriëntatie 

16 Ontwikkeling Techniekmagazijn 20.000       20.000 

17 Exploitatie Techniekmagazijn (3 jaar) 30.000 15.000 15.000     

18 Virtueel boekingskantoor 35.000   25.000   10.000 
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19 Exploitatie boekingskantoor (3 jaar) 30.000 15.000 15.000     

20 Regie op aanbod en vraag (3 jaar) 60.000   45.000   15.000 

Actie 7. Monitoring en onderzoek 

21 Managementinfo technische arbeidsmarkt 50.000   50.000     

22 Monitoring en evaluatie techniekagenda 30.000 10.000 10.000 10.000   

Actie 8: Doelmatige aanpak 

23 Verkenner 25.000   12.500   12.500 

Actie 9: Regionaal Topoverleg techniek en organisatie 

24 Regionaal Topoverleg techniek 30.000 10.000 10.000 10.000   

25 Voorzitter RTT 30.000       30.000 

Actie 10. Regionale tafels vmbo-mbo-bedrijfsleven 

26 Regionale tafels vmbo-mbo zie actie 11a       0 

27 Regionale tafels mbo-bedrijfsleven zie actie 11a       0 

Actie 11 Projectleider en kwartiermaker 

28 Projectleider ( 3 jaar) 170.000       170.000 

29 Kwartiermaker 30.000       30.000 

Actie 11a Extra capaciteit partners alle acties 

30 Extra capaciteit partners , alle acties 300.000 100.000 100.000 100.000   

Actie 12. Communicatie 

31 Communicatie 60.000 10.000 10.000 10.000 30.000 

  TOTAAL 1.790.000 450.000 355.000 327.500 657.500 
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Techniekagenda Noord Nederland; 25 april 2013 

1. Inleiding 
 
In het regeerakkoord Bruggen slaan is de ambitie geformuleerd om met bedrijfsleven en 
onderwijs een TechniekPact 2020 te realiseren. Daartoe worden door de landelijke 
overheid acties in gang gezet met de stakeholders: bedrijfsleven, onderwijs, 
werknemersorganisaties en (semi-)overheden. 
Naast deze landelijke initiatieven worden ook de regionale partijen benaderd om mede 
invulling te geven aan het TechniekPact. Dit gebeurt in een vijftal regio’s. Eén van deze  
regio’s is de regio Noord-Nederland; de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. De 
provinciebesturen is gevraagd voor deze regio het initiatief te nemen om de bijdrage die 
Noord Nederland aan het landelijke TechniekPact kan en wil leveren voor 1 mei 2013 te 
beschrijven. Deze dienen SMART geformuleerd te worden aan de hand van de 3 
actielijnen: 
- kiezen voor techniek 
- leren in de techniek  
- werken in de techniek 
 
Wij gaan uit van een ketenbenadering die als volgt verloopt: van interesse in  techniek, 
via (alsnog) kiezen voor techniek,  leren in de techniek naar het einddoel: (alsnog en 
blijven) werken in de techniek. Wij rubriceren daarbij onze doelen enigszins anders dan 
landelijk. Ook kiezen in het VMBO en in het MBO en HBO brengen wij onder in de 
actielijn kiezen. 
 
De provincies zien het belang hiervan in en hebben op basis van de landelijke 
vraagstelling een aantal acties in gang gezet. Resultaat is dat op korte termijn, met tal 
van stakeholders, de bijdrage van de noordelijke regio middels deze Techniekagenda 
Nederland is verwoord. Ambitieus en realistisch en recht doend aan de specifieke 
noordelijke situatie. 
 
Deze Techniekagenda Noord Nederland is het startdocument. De komende tijd geven wij 
als initiatiefnemers hier samen met de stakeholders in Noord Nederland werkenderwijs 
verder inhoud en vorm aan. In dit stadium geeft het richting aan onze noordelijke 
ambities en vormt de kaders voor onze aanpak in de aanval op de personeelstekorten in 
de techniek in Noord Nederland.  
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2. Overwegingen  
   
Kort beschrijven we in deze paragraaf beknopt welke ontwikkelingen, structuren en 
overwegingen hebben geleid tot de invulling van onze Techniekagenda Noord 
Nederland. 

 
1. Partijen erkennen dat de komende jaren, ook in Noord Nederland, kwantitatief en 

kwalitatief problemen zullen ontstaan op de arbeidsmarkt ten aanzien van technisch 
personeel; 
 

2. In Noord Nederland vinden er actueel een veelheid aan initiatieven, acties, 
activiteiten en projecten in de technieksectoren plaats gericht op de beschikbaarheid 
van geschikt technisch personeel nu en in de toekomst; 
 

3. Tal van partijen, deels individueel en deels gezamenlijk, zetten middelen in om 
voldoende gekwalificeerd technisch personeel beschikbaar te hebben en te houden 
nu en in de toekomst. Deze partijen hebben op onderdelen verantwoordelijkheden  
en taken. Zij zijn daarbij autonoom en zetten eigen middelen, dan wel middelen die 
hun ten dienste staan, in om activiteiten en acties uit te voeren die bijdragen aan 
versterking van de technieksector in Noord Nederland; 

 
4. De centrale vraag, voldoende gekwalificeerd technisch personeel, is leidend. Onze 

acties zullen zich niet alleen richten op de instroom aan personeel vanuit het initiëel 
onderwijs. Met name ook beperking van de uitstroom uit de sector en herintreders en 
zij-instroom zien wij als belangrijke strategieën om aan de verwachte personele 
fricties tegemoet te komen. 

 
5. De komende jaren zullen tal van oudere werknemers, ook in de technische sectoren, 

de arbeidsmarkt definitief verlaten in verband met pensionering. Wij zien de 
vervangingsvraag dan ook als belangrijkste factor die de vraag naar technisch 
personeel bepaalt. In mindere mate zal dit de groei van de sector zijn, hoewel dit in 
specifieke sectoren en gebieden wel degelijk van belang zal zijn. 

 
6. De regio Noord Nederland beslaat een groot gebied (Ter Apel-Harlingen: 175 km). 

Het bevat een aantal grote stedelijke regio’s naast gebieden met een sterk 
plattelandskarakter. De arbeidsmarktstructuur kent tal van samenwerkingsverbanden 
en –structuren die lokaal, regionaal, provinciaal en noordelijk van aard zijn. 
In meerdere regio’s is sprake van terugloop van de beroepsbevolking en vertrek van 
hoger opgeleide jongeren naar stedelijke regio’s. Daarnaast is er sprake van de ‘trek’ 
naar het zuiden en westen van het land. Hoger opgeleide, ook vaktechnisch, 
afstudeerders verhuizen naar elders vanwege de werkgelegenheid in het noorden. 

 
7. Consistente cijfers betreffende instroom, doorstroom in het onderwijs, doorstroom 

van onderwijs naar werk en uitstroom uit en naar werk in de techniek voor Noord 
Nederland zijn niet voorhanden. 
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8. Er zijn actuele ontwikkelingen die aanpalend en relevant zijn voor de 
Techniekagenda Noord Nederland. Afstemming en samenwerking is daarbij van 
belang. 
Met name betreft dit: 

o programma’s Bètatechniek Noord 
o technologiecentra in ontwikkeling: Centres of Expertise (hbo) en Centra 

voor Innovatief vakmanschap (mbo) 
o projecten Toptechniek in Bedrijf (Fryslân en Groningen) 
o de inzet van Europese middelen die de noordelijke economische structuur 

versterken. Arbeidsmarktversterkende programma’s en maatregelen 
maken hier deel van uit. In SNN-verband wordt hierover gesproken. 

o de acties vanuit het nieuwe Actieplan Jeugdwerkloosheid middels de 3 
arbeidsmarktregio’s en de MBO-instellingen die specifiek betrekking 
hebben op techniek. 
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3. Model kiezen-leren-werken  
 
We hanteren het volgende stroomschema om onze ambities in te verbeelden. 
Het schema geeft de keuzemomenten en bewegingen aan tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt die bepalend zijn voor de beschikbaarheid van technisch vakpersoneel. 
 

 

Figuur 1.Schema transitie- en keuzemomenten techniek 
 
 
 

Toelichting 
In het Primair Onderwijs is geen sprake van vaktechnische opleidingen. Het betreft hier 
technische vaardigheden en opleidings- en beroepsoriëntering techniek en technologie. 
In het Voortgezet Onderwijs is er in leerjaar 1 al wel sprake van vaktechnische 
opleidingen (vakscholen) of bètagerichte onderwijsprogramma’s (technasium).  
In het VMBO wordt na het 2e leerjaar een keuze voor een sector gemaakt, waarbij 
techniek er één van is. Via de Vakmanschapsroute en de Technologieroute in de 
bovenbouw van het VMBO wordt instroom in technische MBO-opleidingen bevorderd. 
De VMBO Theoretische Leerweg (Mavo) is in dit model gepositoneerd bij de Havo en 
VWO omdat dit algemeen vormend onderwijs betreft en geen beroepsvoorbereidend 
onderwijs. 
In de HAVO (aan het einde van  het 3e jaar) en het VWO (aan het einde van het 4e jaar) 
wordt een profiel gekozen. Het profiel Natuur en Techniek bevat een sterke technische 
en technologische oriëntatie met bètavakken. 
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Het MBO en HBO bestaan uit beroepsgerichte vakopleidingen die leerlingen/studenten 
scholen voor de arbeidsmarkt. Ook privaat kwalificerend vaktechnisch onderwijs valt hier 
onder. 
Het Wetenschappelijk Onderwijs kent technische wetenschappelijke opleidingen in 
chemie, natuurkunde etcetera. 
  
Voor een groot deel is technisch vakpersoneel herkenbaar op de arbeidsmarkt vanwege 
de aard van het bedrijf waarin de werknemers werkzaam zijn. Echter ook niet specifiek 
technische organisaties kennen vaktechnisch personeel. 
 
De pijlen geven de transitie-keuzemomenten aan. Bewegingen in de richting van de roze 
pijlen dragen bij aan meer technisch vakpersoneel. De rode pijlen geven de omgekeerde 
beweging aan: uitstroom uit technische opleidingen en uit technische beroepen. 
 
Techniek moet in dit kader breed worden opgevat. Het betreft technische opleidingen die 
beroepskwalificerend zijn op MBO-niveau’s 2,3 en 4 en HBO. Ook bètaopleidingen vallen 
hier onder. Met name betreft dit universitaire mastersopleidingen in de chemie, 
bouwkunde en constructiewetenschappen. 
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4. Onze doelen 
 
Onze noordelijke  ambitie vertaald naar doelen ziet er als volgt uit. We sluiten daarbij aan 
bij de landelijke actielijnen. 
In 2020 worden de volgende  doelen gerealiseerd in Noord Nederland (provincies 
Drenthe, Fryslân en Groningen). 
 
Actielijn 1. Kiezen voor techniek 
 
Doel 1. Interesse in techniek 
 
Jongeren worden in op een positieve, aantrekkelijke wijze in aanraking gebracht met 
techniek en kiezen voor techniek. 
 
Resultaten: in 2020  
A. nemen alle jongeren in groep 7 en 8 van het basisonderwijs gedurende minimaal 16 

uren per jaar deel aan activiteiten gericht op oriëntatie en keuzebegeleiding gericht 
op technische opleidingen en beroepen. Hiervan vindt minimaal 8 uren buiten de 
eigen onderwijsinstelling plaats (bedrijfsbezoek); 

B. is het aantal jongeren dat onderwijs volgt in de technasia verdubbeld ten opzichte 
van 2013; 

C. kiest 30% van de jongeren in het VMBO (basisberoepsgerichte en kadergerichte 
leerweg) voor het technisch sectorprofiel in de bovenbouw; 

D. kiest 40% van de jongeren voor een technische beroepsopleiding in het MBO en 
HBO uitgaande van 25 % in 2013; 

E. kiezen 10% meer jongeren een techniekmaster in het WO . 
 
 

 
Figuur 2. Keuzemomenten kiezen voor techniek 
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Doel 2. Leerlingen/studenten kiezen alsnog voor techniek 
 
Jongeren in een niet-technische beroepsopleiding, kiezen voor een opleiding of werk in 
de technische sector of een technisch beroep . Zonodig via om- en bijscholing.  
 
Resultaat: op jaarbasis 400 leerlingen/studenten die alsnog, 

- kiezen voor een technische opleiding; of 
- aan het werk gaan in de technische sector of een technisch beroep vanuit een 

andere beroepsopleiding dan techniek of een niet-bètaopleiding. 
 
 

 
Figuur 3. Leerlingen/studenten kiezen alsnog voor Techniek 
 
 
Doel 3. Werkzoekenden of werknemers kiezen alsnog voor techniek 
 
Werkzoekenden en werknemers die werkzaam zijn (geweest) in niet-technische 
beroepen, kiezen voor een opleiding of werk in de technische sector of een technisch 
beroep. Zonodig via om- en bijscholing.  
 
Resultaat: op jaarbasis 250 zij-instromers die kiezen voor een technische opleiding of 
aan het werk gaan in de technische sector of een technisch beroep. 
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Actielijn 2. Leren in de techniek 
 
Doel 4. Keuzevast voor techniek  
Jongeren die voor een technische opleiding gekozen hebben blijven bij deze 
(techniek)keuze en behalen een diploma van een technische opleiding (MBO en HBO) 
dan wel studeren af in een exact-technische richting (WO). 
 
Resultaat: 
Het percentage jongeren dat na het starten van een technische vakopleiding; 
- voortijdig met deze beroepsopleiding stopt en aan het werk gaat (zonder diploma); of 
- een opleiding voor een andere beroepssector volgt 
wordt gereduceerd met 50%. 
 
 

 
Figuur 4. Terugdringen uitval uit technische vakopleidingen 
 
 
 
Actielijn 3. Werken in de techniek 
 
Doel 5. Aan de slag in de techniek  
Jongeren met een technische vakopleiding kiezen voor een technisch beroep. 
 
Resultaat: 
80% van de jongeren met een diploma van een technische beroepsopleiding gaat aan 
het werk in een technisch beroep dan wel kiest voor een technische of bèta- 
vervolgopleiding (van MBO naar HBO of van HBO naar WO). 
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Doel 6. Weer aan het werk in de techniek 
Op de arbeidsmarkt zijn tal van werkzoekenden een technisch profiel (vakopleiding en/of 
werkervaring). Deze worden geactiveerd en ondersteund te werken in de technische 
sector of een technisch beroep. 
Het betreft: 

- werkzoekende werknemers met een technische vakopleiding die met ontslag 
worden bedreigd; 

- werkzoekende werknemers met een technische vakopleiding uit andere 
beroepssectoren (deze hebben ooit een andere beroepskeuze gemaakt) 

- kortdurend niet werkend werkzoekenden (< 6 maanden) met een vakopleiding 
afkomstig uit de sector 

- langdurig niet werkend werkzoekenden (> 6 maanden) met een vakopleiding in 
de techniek 

 
 Resultaat: 

A. 75% van de werkzoekende werknemers met een technische vakopleiding en 
kortdurend niet werkende werkzoekenden gaan weer aan het werk in de 
technische sector of in een technisch beroep. 

B. 25% werkzoekende werknemers met een technische vakopleiding uit een andere 
beroepssector die in de techniek wenst te werken en langdurig niet werkende 
werkzoekenden met een vakopleiding in de techniek gaat aan het werk in de 
technische sector of in een technisch beroep. 
  

 
Doel 7. In de techniek blijven 
Werknemers1 in de technieksector/technische beroepen blijven in de technieksector 
werken. 
Resultaten: 
- de uitstroom binnen het eerste jaar na instroom in de technische sector wordt 

gereduceerd met 50%; 
- de uitstroom van werknemers die langer dan 1 jaar aan het werk zijn in de technische 

sector of in een technisch beroep naar een andere sector/niet technisch beroep is 
niet hoger dan 10%. 
 

Doel 8. Binden van toptalent 
Hoog opgeleide technische toptalenten zowel van Nederlandse afkomst als 
internationale kenniswerkers gaan werken op de noordelijke arbeidsmarkt. 
 
Resultaten: 
Aansluitend aan de opleiding: 
- gaat 50% van de hoger opgeleide technische en bèta-opgeleiden met een HBO-

diploma of WO-masters en een Nederlandse achtergrond in Noord-Nederland aan 
het werk in de technische sector of in een technisch beroep; 

- 10 % van de hoger opgeleide internationale kenniswerkers na afronding van de 
technische of bèta-opleiding gaat in Noord-Nederland duurzaam aan het werk 
(minimaal 1 jaar). 

                                                
1 Onder werknemers wordt hier niet verstaan BBL-leerlingen  
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5. Onze uitgangspunten 
 
We hanteren de volgende uitgangspunten om onze ambitie en doelen te realiseren.  
 
1. We zullen ons richten op het Landelijke TechniekPact en op basis hiervan een 

Regionaal Actieprogramma Techniek Noord Nederland opstellen dat recht doet aan 
de mogelijkheden en eigenheid van de noordelijke regio. 
 

2. We willen acties en activiteiten inzetten op die plekken waar de personeelsfrictie het 
grootst is of wordt. Wij verwachten dat hier sprake van is of zal zijn voor functies met  
beroepskwalificaties MBO-3 of MBO-4  en op HBO- of WO-niveau in een 
bètarichting.  

 
3. We gaan uit van de huidige, feitelijke situatie (nulmeting) om de meeropbrengst van 

onze inspanningen mogelijk en inzichtelijk te maken. Tevens biedt dit ons de 
mogelijkheid tot voortgangsbewaking en eventuele bijsturing. 

 
4. De primaire verantwoordelijkheid voor de uitvoering en realisatie van de doelen en 

acties leggen we bij Onderwijs en Bedrijfsleven. De overheid is hierbij ondersteunend 
in de vorm van stimuleren en faciliteren, waarbij accent ligt op het leggen van slimme 
verbindingen. Naast deze rol dragen de Sociale Diensten als uitvoeringsorganisatie 
van de Gemeenten wel uitvoeringsverantwoordelijkheid (naast het UWV). 

 
5. We streven er naar om de samenhang en afstemming is tussen de initiatieven, 

projecten, acties en activiteiten verder te versterken. Zowel op bestuurlijk vlak als 
operationeel terrein. 
 

6. De lopende activiteiten en acties op het terrein van techniek in Noord Nederland 
laten we vertrekpunt zijn en worden waar nodig en mogelijk: 
- versterkt (kwantitatieve en kwalitatieve winst) 
- verbonden (efficiëncywinst) 
- verbreed (uitwisselen en benutten van aanwezige expertise, infrastructuur, 

instrumenten en aanpak) 
- verduurzaamd door inzet van reguliere middelen en bundeling van de inzet van 

(tijdelijke) projectmiddelen; 
 
7. Behoud, versterking en zonodig uitbreiding van een goede onderwijsinfrastructuur 

vinden we van belang. 
 

8. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt willen we verder versterken. Ondermeer door 
versterking van de driehoek leerling/werknemer-leerbedrijf-school. 

 
9. Als deelnemende partijen zetten we beschikbare middelen in ter realisering van onze 

ambitie en doelen. Deze middelen worden zo veel mogelijk integraal ingezet. 
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6. Onze aanpak 

 
Om de ambitie en doelen te realiseren hanteren we de volgende aanpak. 
 

1. Lokaal-provinciaal-noordelijke regio  
We zoeken naar de ‘maat der dingen’. We gaan na of we een actie of activiteit het 
beste lokaal/regionaal kunnen uitvoeren, dan wel dat een provinciale of noordelijke 
aanpak ons het meeste resultaat en rendement op levert. 
We doen daarbij recht aan de eigenheid en kracht van lokale/regionale 
samenwerkingsverbanden. De provinciale en noordelijke schaal en structuren 
benutten we wanneer we hier voordeel uit kunnen halen. 
 

2. We benutten het bestaande en gaan dit versterken 
We brengen de lopende activiteiten en acties in beeld. Deze toetsen we op de 
bijdrage aan de beoogde resultaten van onze Techniekagenda Noord Nederland. We 
denken hierbij ondermeer aan Technet, SXC, programma Bètatechniek. Actuele 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt brengen we in beeld en beoordelen deze op 
nieuwe kansen. Waar nodig stellen we onze plannen, acties en activiteiten bij en 
verbinden we vergelijkbare activiteiten in Noord Nederland wanneer dit leidt tot 
versterking. 
 

3. Nieuwe kansen benutten 
Noord Nederland kent tal van plaatsen waar nieuwe initiatieven ontplooid worden die 
betrekking hebben op de technieksector. De kansen die hier ontstaan (personele 
fricties) die bijdragen aan de realisatie van onze doelen gaan we proactief benutten. 
 

4. Onze Regionale Actieagenda Techniek Noord Nederland 
We gaan snel met elkaar aan de slag om een eerste Regionale Actieagenda 
Techniek Noord Nederland op te stellen. We koersen daarbij op realisatie hiervan in 
dit najaar 2013.  
We geven in onze Actieagenda aan wie wat gaat doen, wat door wie wordt 
bijgedragen en welk resultaat wanneer bereikt zal zijn. We gaan daarbij niet uit van 
volordelijkheid maar koersen op gelijktijdigheid van de acties. 
We monitoren regelmatig de voortgang, beoordelen de resultaten en sturen waar 
nodig bij. 
 

5. Evaluatie Techniekagenda Noord Nederland 
Jaarlijks evalueren we de voortgang van onze ambities en doelen. Dit geldt ook voor 
onze uitgangspunten en aanpak van onze Techniekagenda Noord Nederland. 
Zonodig stellen we deze bij. Bijstelling van onze doelen doen we in afstemming en 
overleg met de landelijke overheid. 
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6. Onze uitvoerings- en afstemmingsstructuur  

We willen met elkaar maximaal benutten hetgeen aanwezig is in onze regio. Dit vergt 
een structuur voor: 
- de uitvoering van acties (lokaal/regionaal, mogelijk provinciaal of in noordelijk 

verband); 
- afstemmen en monitoren (regionaal, provinciaal, noordelijk verband) 
We gaan dit op noordelijke schaal zo licht mogelijk vormgeven. 
We kijken ook naar de bestaande structuren en waar nodig en mogelijk gaan we dit 
in- of aanpassen. 
Hierbij willen we stakeholders benoemen (wie en waarvoor) en daarmee de 
resultaatverantwoordelijkheid beleggen. 
De recent vormgegeven (provinciale) structuur van Technisch Beroepsonderwijs in 
Friesland/Toptechniek in Bedrijf kan daarbij vertrekpunt zijn. We gaan daarbij na op 
welke wijze dit in de provincies Groningen (2 VO-onderwijsinstellingen die hiervoor 
zijn aangewezen) en Drenthe (Regionale Techniekagenda’s) kan plaatsvinden. Ook 
kijken we daarbij nadrukkelijk naar de samenwerkingsrelaties in het bedrijfsleven die 
een techniekagenda hebben. 
De komende periode ( 2013/2014) willen we benutten om een techniekstructuur 
Noord Nederland verder vorm te geven. Dit gaan dit in tempo en ook zorgvuldig 
doen. De noodzakelijke communicatie en afstemming zal hierbij leidend zijn. We 
koersen hier bij op een samenwerkings- en netwerkstructuur. 
 

7. Onze Middelen 
Via tal van kanalen financieren we nu al versterking van instroom, kwaliteit en 
behoud van goed opgeleid vaktechnisch personeel in onze noordelijk regio. 
Zonder uitputtend te zijn: 
- onderwijsmiddelen (PO, VO, MBO, HBO) 
- middelen werkgeversorganisaties 
- branchemiddelen (O&O-fondsen) 
- middelen platform bètatechniek 
- private bijdragen individuele bedrijven 
- afzonderlijke gemeenten 
- afzonderlijke provincies 
- Europese (structuurversterkende) middelen (EFRO, ESF, POP) die Noord 

Nederland beschikbaar heeft of krijgt in SNN-verband; 
- landelijke projectmiddelen (bv. Actieplan jeugdwerkloosheid) 
Deels zijn deze structureel van aard, deels betreft dit tijdelijke projectfinanciering. 

 
Waar mogelijk gaan we versnippering tegen om zo efficiënter met onze middelen om 
te gaan. Afstemming en bundeling staan daarin centraal.  
Actueel doet zich dit voor met: 
- de middelen die zowel voor het onderwijs (MBO; opscholen voor en naar 

techniek) en de gemeenten (arbeidsmarktregio’s) beschikbaar komen in het 
kader van het nieuwe Actieplan Jeugdwerkloosheid (2013-2014); 

- de middelen in de nieuwe Europese programma’s (2014-2020). Idee is hiermee 
de infrastructuur (aanjaagfunctie, afstemming) te faciliteren. 
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Techniekagenda Noord Nederland; 25 april 2013 

Wanneer blijkt dat we acties en activiteiten niet gefinancierd krijgen met eigen 
middelen zullen we een beroep doen op landelijke middelen van het TechniekPact. 
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Techniekagenda Noord Nederland; 25 april 2013 

 
 

In schema zien we de inzet van middelen die vallen onder onze Techniekagenda 
Noord Nederland als volgt: 
 

 
Figuur 5.  middelen Techniekagenda Noord Nederland 

 
Toelichting 
Deze figuur geeft aan welke middelen worden ingezet ten behoeve van versterking 
technisch personeel in Noord Nederland. Het gaat hierbij om afstemming, samenhang en 
synergie. Partijen die over deze middelen beschikken blijven autonoom in en  
verantwoordelijk voor de inzet en verantwoording hier van. In ons Regionaal Actieplan 
Techniek Noord Nederland willen we deze zichtbaar maken. 
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1. Inleiding 

De chemische sector is historisch sterk verankerd in Limburg en is een van de groeimotoren van de 

Limburgse economie, die zorgt voor werkgelegenheid en welvaart. Binnen deze (voornamelijk 

technische) sector ligt de focus zowel op productie als op innovatie. Dit vraagt om een passend 

arbeidsaanbod ‘human capital’, dat gevraagde kennis en competenties kan leveren. 

 

Door vergrijzing en ontgroening, de toenemende globalisering en de ambities van de sector, zal de vraag 

naar toptalent sterk toenemen. Naast goede infrastructuur, een gunstig fiscaal klimaat, etc., is het voor 

handen zijn van toptalent / human capital een essentiële vestigingsvoorwaarde voor bedrijven uit deze 

topsector. 

 

De Human Capital Agenda Chemie Limburg beschrijft de noodzakelijke samenwerking tussen de 

chemische sector, onderwijs en onderzoeksinstellingen en overheden om een beter evenwicht te krijgen 

tussen vraag en aanbod van goed opgeleid personeel.  

 

Het doel van de HCA is meer focus aanbrengen in de lopende initiatieven en het bieden van een 

gezamenlijke agenda om tot gerichte projecten en initiatieven te komen. Hierbij hebben alle partners: 

ondernemers, onderwijs en onderzoeksinstellingen en overheden een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

 

Zoals de titel aangeeft, ligt de focus op Limburg (met een doorkijk naar de Brainport 2020 regio). De HCA 

is complementair aan het rijksbeleid op gebied van topsectoren en de landelijke HCA topsector chemie. 

Deze landelijke HCA vormt samen met de regionale ambities en ontwikkelingen de leidraad voor het 

definiëren van acties binnen Limburg. Regionale partners uit bedrijfsleven, onderwijs en 

onderzoeksinstellingen en overheden zijn betrokken bij het vormgeven van deze HCA Chemie Limburg. 
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2. Beschrijving van de sector 

 

2.1. Definitie van de chemiesector / Limburg 

In de chemische sector worden grondstoffen bewerkt en producten gemaakt door middel van chemische 

veranderingen aan bestaande stoffen. De Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie VNCI 

vertegenwoordigt bedrijven in de gehele keten van grondstof tot eindproduct. Binnen de topsector 

Chemie gaat men van start met vier Topconsortia voor Kennis en Innovatie TKI: namelijk TKI BioBased 

Economy, TKI Process Technology, TKI Smart Polymeric Materials en TKI Nieuwe Chemische 

Innovaties.  

 

Binnen Limburg is de chemische sector sinds oudsher sterk vertegenwoordigd en zien we een breed 

scala aan bedrijven. Bij bedrijven als DSM en SABIC hebben veel mensen direct een associatie met de 

chemische sector. Bedrijven als Océ (HTSM diensten), Sappi (papier) en Trespa (gevelbekleding) 

rekenen we niet hard tot de chemische sector, maar er zijn onderdelen in processen of productie waarbij 

chemie wordt toegepast. 

 

Het Masterplan voor Chemelot Campus legt meer focus op de chemische sector in Limburg. Deze is  

vergelijkbaar met de focus van de eerder genoemde TKI’s, zij het dat procestechnologie niet afzonderlijk 

wordt genoemd. De campus focust op het snijvlak van Chemical engineering, advanced (bio) organic 

chemistry en (biobased) performance materials. Onder deze zgn. CHEMaterials worden de volgende 

gebieden bedoeld waarin voor de Campus de grootste kansen zitten: 

- (Performance) Materials: automotive en electronic polymer-based systems; 

- Biobased materials: functional coatings, specialty packaging, biobased materials and products 

- Biomedical Materials: medical coatings, polymer implants, drug delivery systems, tissue engineering,  

  regenerative medicine 

- Biotechnology/biosynthesis: White biotech, bio synthesis & process intensification; 

- Analytical support: R&D Enabling technologies. 

 

Het belang van chemie en materialen moet tevens worden gezien in de context van Agro Food & 

tuinbouw, Health, High Tech Systems en Life Sciences in Zuid-Oost Nederland. Dit gebied heeft onder 

meer een sterke potentie op het gebied van „lifetech�: het creëren van mogelijkheden voor convergentie 

van concepten en technologieën uit de werelden van life sciences, materialen en high tech systems. 

Afgelopen Juni is er een intentie verklaring ondertekend tussen UM, Chemelot, Greenport en Provincie 

Limburg ter bevordering van de Biobased Economy. De HAS zal een Expertise Centrum Biobased in 

Venlo vormgeven. 

 

Juist op de cross-overs tussen verschillende disciplines komt innovatie tot stand. Chemie in Limburg is 

breder dan de campus ontwikkelingen op Chemelot en kent cross-overs met Greenport en de Health 

Campus in Maastricht. De Chemelot campus is wel HET kristallisatiepunt voor de chemische sector. 
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Facts 

-  Aantal vestigingen in Limburg: 304* 

- Vestiging naar grootteklasse; binnen Limburg kennen we een aantal zeer grote spelers. In totaal zijn er 12 bedrijven 

met meer dan 1000 medewerkers. Het overgrote deel van de Limburgse bedrijven behoort echter tot het MKB. Van 

deze MKB bedrijven maakt een deel onderdeel uit van multinationals uit andere landen: OCI, Lanxess, Sekisui* 

- bijna 20% van de Nederlandse export komt voor rekening van de Chemische sector 

- Totale omzet van de sector was 58 miljard in 2011 (VNCI). 

 

-  Aantal werkzame personen: 15.520* 

-  Totaal percentage  werkzaam in chemische sector**                                                                                                                                                           

   ▪  Nederland 1.2 %, Limburg 2,5%:  in Noord Limburg, 1,3% in Midden Limburg 1,8%  en 3,8% in Zuid Limburg                         

-  In totaal is 50% van de werkzame personen in de sector chemisch / technisch geschoold. 

- Van de chemisch / technisch geschoolde personen is 50% geschoold op MBO niveau en 25% geschoold op HO 

- Zowel landelijk als ook in Limburg zien we een lichte daling in het aantal vacatures in de chemische sector***. 

 

* Etil heeft in opdracht van de Provincie Limburg de sector in beeld gebracht (mei 2012) hierbij is Chemie en 

Materialen samengenomen. 

** Bron Rail 2012 

*** Bron HCA topsector Chemie, komt globaal overeen met Etil cijfers; verschillen zitten in pijldatums / jaren. 

 

2.2. Ambities van de chemiesector 

Nationaal zijn de ambities van de topsector chemie verwoord in de actieagenda New Earth, New 

Chemistry, (juni 2011 / HCA Chemie dec 2011): 

1. In 2050 staat Nederland bekend als hét land van de groene chemie; 

2. in 2050 staat Nederland in de mondiale top drie van producenten van slimme materialen. 

In januari 2012 is in opdracht van de VNCI een toekomstvisie gepubliceerd: “the Chemical Industry in the 

Netherlands: World Leading today and in 2030-2050”. In deze visie worden de kansen voor de 

Chemische Industrie in de Antwerp-Rotterdam-Rhine-Ruhr-Area ARRRA omschreven als een hoog 

geïntegreerd cluster dat kan concurreren met China, VS en Brazilië. Chemelot Campus in Sittard-Geleen 

is een van de kristallisatiepunten van dit rapport.  

 

2.3. Ambities in Limburg 

Regionaal worden de ambities voor de chemie sector het sterkst verwoord in het Mastersplan Chemelot 

Campus: “Het merk “Chemelot” zal bekend staan als een broedplaats van nieuwe producten en ideeën!”;  

“De Chemelot Campus kent een brede ambitie, waarbij de centrale kwantitatieve doelstelling van het 

Consortium en ondernemers is: het bereiken van 2000 FTE” (van ca. 1000 nu naar 2000 in 2020)1.  

De samenwerking vindt plaats op drie hoofdcomponenten: 

1 Vergroten van de onderwijs- en onderzoeksbasis, de Knowledge to Knowledge (K2K). 

2 Het richten en versnellen van kennistransformatie naar business, de Knowledge to Business (K2B). 

3 Het versterken van de (door)groei van bedrijvigheid, de Business to Business (B2B). 

 

                                                      

1 Mastersplan Chemelot Campus p17 
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Daarnaast hebben Limburgse partijen een brede ambitie om de Biobased Economy (cross-over) verder 

vorm te geven. Hiervoor is er in juni een intentieverklaring ondertekend tussen UM, Chemelot, Greenport 

en Provincie Limburg. De HAS zal een Expertise Centrum Biobased in Venlo vormgeven. Ook hiervoor 

zijn zowel kenniswerkers als vakmensen met een chemische achtergrond nodig. 

 

 

2.4. Conclusie 

De chemische sector is historisch sterk verankerd in Limburg. Er is een aantal grote spelers zoals DSM 

en SABIC actief waardoor de totale werkgelegenheid substantieel is. Het overgrote deel van de bedrijven 

is MKB of is een dochter van een multinational (uit andere landen). Daarnaast kent de sector een hoge 

omzet en export en wordt er veel toegevoegde waarde gecreëerd. Ondanks een lichte daling in het totale 

aantal vacatures, is de sector van groot belang voor Limburg. Een groot deel van de sector is 

kennisintensief. Zuid-Limburg, de Chemelot Campus, is het kristallisatiepunt van de sector, daarnaast zijn 

er crossovers met de Maastricht Health Campus en Greenport (inclusief HTSM en innovatieve diensten) 

alsook met de High Tech Campus in Eindhoven.  
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3. Arbeidsmarkttrends 

 

3.1. Toptalent voor topsector chemie 

Om te kunnen bepalen waarop we acties en projecten moeten inzetten, is het van belang dat we een 

goed beeld krijgen van zowel de kwantitatieve als ook de kwalitatieve mismatch tussen arbeidsvraag en 

het arbeidsaanbod. De arbeidsvraag wordt bepaald door de vervangingsvraag van de bedrijven en door 

de (groei)ambities van de bedrijven in de chemiesector. Het arbeidsaanbod wordt bepaald door de 

mensen die uit het onderwijs stromen, mensen die worden om- en opgeschoold binnen de sector, zij-

instroom uit andere sectoren of niet werkenden, of instroom vanuit het buitenland. 

 

Op basis van een confrontatie tussen vraag en aanbod en ervaringen in het veld kunnen we de in het 

kader getoonde facts & trends onderscheiden. 

  

Facts &  trends 

 

Kwantitatief 

- 25% van het personeel is hoogopgeleid (HO);** 

- 50% is middelbaar opgeleid (V)MBO** 

- De grootste tekorten tussen 2011 en 2016 ontstaan in*  

  ▪ HO niveau 140 

  ▪MBO niveau 280 

  ▪VMBO niveau 400 

Het betreft voornamelijk vervangingsvraag. De tekorten zijn het resultaat van de confrontatie van uitstroom uit de 

sector met de aanwas vanuit het onderwijs. 

In deze cijfers is de groeiambitie van de Chemelot Campus, te weten 2000 fte in 2020 (groei van 1000 fte), niet 

meegenomen.  

 

Kwalitatief 

HBO / WO 

Uit HCA Chemie / Internationaal Cefic /Suschem (vergelijkend onderzoek onder 12 Europese Multinationals) blijkt dat 

er steeds meer behoefte is aan multidisciplinair geschoold personeel. Met name personeel dat kennis heeft van 

inhoudelijke terreinen waarmee samenwerkingsmogelijkheden liggen (de zgn. crossovers).** 

Bedrijven werven toptalent mondiaal: ongeveer 20% deel van de kenniswerkers in research afdelingen heeft een 

buitenlandse nationaliteit. VOORBEELD: onder de 90 onderzoekers bij SABIC Technology en Innovation komen 17 

nationaliteiten voor. 

 

MBO 

Op MBO niveau heeft er voor de functie van procesoperator een verdieping plaatsgevonden (in opdracht van 

stichting Licence to Operate). Hieruit blijkt het volgende: 

- Toenemende vergrijzing: In Zuid-Limburg is 51% van de werknemers ouder dan 40. Slechts 5% is jonger dan 27. 

Hierdoor is er een hoge vervangingsvraag. 

- Door ontgroening en uitval in de techniek opleidingen (VMBO / Beroepsbegeleidende Leerweg) komen te weinig 

mensen op de arbeidsmarkt. 

- 38% van de bedrijven voorziet een structureel personeelstekort op langere termijn. Met name van medewerkers 

MBO-niveau 3 en 4. 



 8 

Dit bevestigt de algemene noodzaak om binnen een specifiek vakgebied op te scholen naar een hoger niveau. 

Daarnaast herkennen we een trend dat er steeds meer  behoefte is aan multidisciplinair personeel. 

- Binnen LtO is het UWV partner tbv zijinstroom. 

- Op MBO niveau wordt er grensoverschrijdend geworven (bijv in Maaseik, Maasmechelen, Lanaken, Aken) om 

goede vakkrachten binnen te halen.   

 

- Tot slot blijkt uit de landelijke HCA als ook uit de aanvraag voor de call ‘toptechniek in bedrijf’: vakmanschapsroute 

en technologieroute, dat  er nog veel te verbeteren valt tussen de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. 

Bedrijven geven aan dat de kwaliteit van de uitstroom niet voldoende is; onderwijsinstellingen geven aan dat ze 

nauwelijks info krijgen over de eisen waaraan leerlingen moeten voldoen; Docenten hebben nauwelijks praktijkkennis 

meer, maar er is weinig ruimte voor docentstages (ook bij bedrijven). Het gaat hierbij uiteindelijk om een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

* Bron: Rail 2012 en aanvullende analyse Etil mei 2012. Dit zijn beleidsarme scenario’s waarbij de ambities van de 

Chemolot Campus niet zijn meegenomen. 

** HCA Topsector Chemie 

 

 

3.2. Conclusie 

De eerdergenoemde ambities en de geconstateerde vervangingsvraag vragen om acties op het gebied 

van:  

1) Kenniswerkers (HO): CHEMaterials / BioBased / Process Technology, Smart Polymeric Materials 

/ Nieuwe Chemische Innovaties;  

2) Vakmensen (MBO): processtechnici, maintenance, operators, etc   

 

Vanwege de grootte vervangingsvraag ligt de nadruk op een hogere in- en doorstroom van kwalitatief 

goede vakmensen op o.a. het gebied van proces- en maintenancetechniek op MBO niveau 4 en hoger.  

Daarnaast vraagt de ambitie van de Chemelot Campus ook om HBO/WO geschoold chemisch personeel 

(niet te differentiëren, 1000 op zowel mbo/hbo/wo niveau).  

 

Kwalitatief kunnen we concluderen dat het zeer belangrijk is dat we aandacht hebben voor de aansluiting 

tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het interesseren van meer jongeren voor techniek en chemie specifiek 

is zeer belangrijk, evenals het tegengaan van schooluitval. Leerwerkervaringen, praktijk stages en 

enthousiaste up to date docenten zijn hierbij zeer belangrijk. Uiteindelijk ligt er een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid bij het onderwijs en het bedrijfsleven om deze afstemming gezamenlijk vorm te 

geven.  Eenzijdig inzetten op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven zal 

waarschijnlijk niet voldoende zijn om de tekorten te dekken. Meerdere topsectoren ‘vissen namelijk in 

‘dezelfde vijver’. Het binden en opscholen van het zittend personeel, zijinstroom (van nieuwe 

doelgroepen) is eveneens van groot belang. Tot slot zien we dat voor specifieke beroepen het tevens 

noodzakelijk is om mondiaal en grensoverschrijdend te werven. Deze van belang zijnde thema’s zijn 

terug te vinden in de actielijnen in hoofdstuk 5. 
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4. Beleid programma’s en projecten op gebied van Human Capital Chemie in Limburg 

 

4.1. Inleiding 

Zoals reeds aangegeven is de chemische sector sterk verankerd in Limburg. Beleid, programma’s en 

projecten op gebied van onderwijs en arbeidsmarkt gericht op de chemische sector zijn dan ook niet 

nieuw. Alvorens we ‘nieuwe’ acties definiëren, is het eerst van belang dat we de lopende acties kort de 

revue laten passeren om vervolgens gezamenlijke keuzes te maken hoe en op welke doelstelling en 

actielijnen we gezamenlijk inzetten. 

 

4.2. Beleidsmatige situatie in Limburg 

De provinciale aanpak rondom Topsectoren en Human Capital Agenda’s staat verwoord in de volgende 

basis stukken: het Coalitie akkoord, Kadernotitie programmalijn 4 Onderwijs en arbeidsmarkt en de 

aanpak rondom de campussen, met name de Chemelot Campus (businessplan). Focus van het beleid 

ligt vooral op het aansluiten van onderwijs en onderzoek op het bedrijfsleven. 

  

Binnen Limburg wordt zowel door bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden, werk 

gemaakt van chemie. De ontwikkelingen rondom Chemelot campus worden nationaal erkend, evenals 

het Centrum voor Chemie CHILL (de samenwerking tussen de MBO Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap en HBO Centre of Expertise, waarbij ook met het WO wordt samengewerkt). Parallel 

hieraan wordt door de UM een brede natuurwetenschappelijke opleiding (bachelor) ontwikkeld inclusief 

twee masters: Biobased Materials (Chemelot) en Systeembiologie (Maastricht Health Campus). 

Daarnaast wordt samen met de RWTH in Aken een gezamenlijk kennisinstituut opgericht: “Cooperation 

of Excellence on Advanced Biobased Materials”. Binnen de Brainport 2020 regio liggen er kansen in 

samenwerking met Eindhoven (TU Eindhoven / Dutch Polymer Institute DPI) en grensoverschrijdend zijn 

er naast directe verbanden met Aken ook kansen voor samenwerking met Luik, Hasselt en Leuven. 

De HAS Venlo, WUR en Citaverde maken werk van een Centre of Expertise en Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap op het vlak van Bio Based Economy. 

 

 

4.3. Projecten en programma’s 

Binnen Limburg wordt een groot aantal projecten (zie bijlage) uitgevoerd met als doel het afstemmen van 

onderwijs en arbeidsmarkt op het bedrijfsleven, zowel breed op gebied van Beta en Techniek, als ook 

specifiek op het gebied van chemie. Daarnaast richten projecten zich op het aantrekken, doorgroeien en 

behouden van personeel (nieuwe / zij-instroom, duurzame inzetbaarheid, Life long Learning, Sociale 

Innovatie, internationale werving). 

 

Projecten kennen verschillende historie, snelheden en belangen. Voor een op deze agenda gebaseerd 

uitvoeringsprogramma is het belangrijk de onderlinge samenhang in kaart te brengen en om te bezien 

waar de toegevoegde waarde ligt vanuit de verschillende organisaties, waar nog blinde vlekken zijn en 

mogelijk overlap zit tussen initiatieven. 
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5. Actieplan 

 

5.1. Doelstelling en actielijnen  

Het doel van de HCA is meer focus aanbrengen in de lopende initiatieven en het bieden van een kader 

voor een gezamenlijk actieprogramma voor nieuwe initiatieven. De analyse voor Limburg komt 

grotendeels overeen met de landelijke analyse voor de HCA topsector chemie. De landelijke 

doelstellingen en actielijnen, aangevuld met de regionale ambities en ontwikkelingen vormen de leidraad 

voor de Limburgse HCA. Per actielijn geven we aan welke actie in Limburg nodig is. 

 

De twee hoofddoelstellingen die we kunnen onderscheiden zijn: 

1) Verbeter de aansluiting onderwijs – chemische industrie; 

2) Vergroot de aantrekkingskracht van de sector 

 

De actielijnen in deze HCA richten zich specifiek op activiteiten voor de sector Chemie. Om te kunnen 

beschikken over voldoende en goed arbeidspotentieel in de toekomst zijn echter ook meer generieke 

maatregelen nodig gericht op een grotere instroom in technische opleidingen en beroepen. Deze 

activiteiten overstijgen het belang van deze sector en worden opgenomen in een provinciaal 

techniekplan.  

 

Daarnaast zijn ook internationalisering en randvoorwaarden van belang. Met dit laatste doelen we op het 

inzichtelijk blijven maken van de kerngegevens van de sector (bedrijfsgegevens en onderwijs en 

arbeidsmarkt trends) en de gezamenlijke sturing op projecten. 



Doelstelling Actielijn Activiteiten Hoe Wat in Limburg 

nodig/gewenst? 

Verantwoordelijk / 

Wie 

1) Verbeter de aansluiting onderwijs – chemische industrie 

 1.Promotie.  Bundel 

succesvolle promotie naar 

het onderwijs in een 

efficiënte structuur 

 

Promotie van techniek / 

chemie van PO tot en met 

WO. 

Programma’s Jet Net / 

Technet Expedition 

Chemistry, etc  

 

Limburg koppelen aan Technet/   

Jetnet / Procestechniek Limburg 

/ LtO.  

 

 2. Ondersteun 

professionalisering van 

zittende docenten 

Masterclasses, 

Bedrijfsbezoeken, 

docentstages, curriculum 

vernieuwing. 

Coaching docenten  

Breed aanpakken via 

Masterplan Beta en 

Techniek Nationaal / 

Betaregionale Steunpunten 

(BRSP)  

Nagaan BRSP / UM 

Provinciaal. Koppeling CHILL  

 

 3. Zorg voor voldoende 

nieuwe professionele 

docenten 

Techniekdocent / Meer 

techniek in PABO / 

bevorderen zij-instromers  

Via Landelijk beleid PABO / 

OC&W. 

  

 4. Voorkom uitval uit het 

technisch onderwijs 

Vereenvoudig mogelijkheden 

voor overstap binnen 

techniek of terugval naar 

lagerniveau. 

Toptechniek in bedrijf 

Centra voor innovatief 

Vakmanschap en Expertise 

Centra   

- Vakmanschapsroute en  

  Technologieroute. 

- Licence to operate. 

- Maintenance class    

- Procestechniek Limburg  

  verder uitbouwen. 

- CHILL 

- Sciences 

 

 5. Maak de routes naar het 

beroepsonderwijs 

aantrekkelijker 

Breid concepten Technasia 

(HAVO VWO), Vakcollege’s, 

techmavo, etc uit: 

Praktijk / ervaringsleren door 

‘echte opdrachten’ / 

aansluiten  bij 

beroepsprofielen / 

leefwerelden van jongeren. 

IDEM IDEM  

 6. Laat curricula aansluiten 

op de marktbehoefte 

IDEM + Multidisciplinaire 

ingenieurs voor de toekomst 

IDEM IDEM  
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 (van MBO tot WO). 

 7. Vestig een excellente en 

efficiënte 

kennisinfrastructuur 

WO Nationaal focus op TU’s 

oa. Eindhoven 

 

WO Nationaal focus op TU’s 

oa. Eindhoven / verbinding 

zoeken 

 

WO regionaal:  

UM Sciences 

Masters: Biobased Materials 

HO: Centre of Expertise / Zuyd 

MBO: Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap 

Internationaal: “Cooperation of 

Excellence on Advanced 

Biobased Materials UM / RWTH 

 

2) Vergroot de aantrekkingskracht van de sector 

 1. aantrekken, doorgroeien 

en behouden van personeel 

Personeel her-, op- om- 

scholen via duale  / 

Associated Degree trajecten 

en gecertificeerde cursussen 

 In kaart brengen ”best practices” 

op vlak van doorstroom en 

behoud personeel t.b.v. 

afstemming en mogelijk 

opzetten collectieve projecten 

ook voor MKB. Het bevorderen 

van LLL is belangrijk. 

 

 2. Sociale Innovatie  Voorbeelden 

- flexibel roosteren; 

- expertise van oudere 

ervaren medewerkers 

overbrengen intern/extern; 

- flexpool creëren 

- duurzame inzetbaarheid 

In kaart brengen van “best 

practices SI. Overbrengen 

kennis. Mogelijk opzetten 

collectieve projecten. 

 

 3. aantrekken specifieke 

doelgroepen 

  - zijinstroom bevorderen; 

- gerichte acties op 

bijvoorbeeld vrouwen in 

techniek; 

- aantrekken internationale 

vakkrachten en 

kenniswerkers; 

Methodiek LtO / Procestechniek 

Limburg tav zijinstroom verder 

uitbouwen 

Servicepunt techniek / UWV 
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 4. excellentie in studie en 

carrière 

 

Beurzen systeem voor HBO 

en WO, met selectie en 

screening op HAVO VWO / 

Chemische industrie (VNCI) 

/ COAST 

Landelijk beurzen 

programma VNCI / Coast 

- Aanhaken bij landelijk systeem 

  beurzen voor Chemelot als  

  speerpunt 

 

Internationalisering      

 1. internationale werving 

vakkrachten en 

kenniswerkers 

- Werving internationale 

kenniswerkers EU / 

Mondiaal 

 

 

 

- Werving internationale 

vakmensen (focus ) EU-

regionaal 

 

 Aansluiten bij initiatieven 

Brainport international 

community EU / Internationaal 

(werven internationale 

kenniswerkers) 

 

Versterken / verbreden 

initiatieven SBIC DSM / 

Procestechniek Limburg gericht 

op Maaseik / Genk / 

Maasmechelen / Aken? 

 

Randvoorwaarden      

 1. Netwerken / relaties en 

lobby 

oppakken per casus oppakken per casus oppakken per casus  

 2. Kerngegevens Arbeidsvraag en aanbod 

inzichtelijk maken. 

 

Bedrijfsgegevens inzichtelijk 

maken tbv koppeling markt / 

innovatie / onderzoeksvraag. 

Twee Jaarlijks Regionale 

Arbeidsmarkt informatie 

RAIL. Op projectnivea (Bijv) 

LtO Atlas / diepte informatie. 

Macro doelmatigheid 

onderwijs. 

RAIL / vermarkten / verbreden 

ook naar bedrijven. 

 

Koppelen Onderwijs en 

onderzoeksinstellingen aan 

branche organisaties / PMLF 

 

 3. Monitoring projecten en 

acties op gebied van 

projecten onderwijs 

bedrijfsleven 

Gezamenlijk monitoren 

projecten / HCA  

Periodiek overleg tbv 

afstemmen/informeren 

projecten op gebied van 

chemie 

Uitwerken in 

uitvoeringsprogramma. 

 

 



6. Van agenda naar uitvoering 

 

Deze Human Capital Agenda is tot stand gekomen in interactie met (vertegenwoordigers van) 

chemiebedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. Het biedt een provinciaal kader dat 

agendasettend is en waarmee de Provincie Limburg richting en focus beoogt aan te brengen en 

krachtenbundeling wil bewerkstelligen bij de uitvoering van activiteiten.  

 

De Provincie heeft in dit proces de regie gevoerd: partijen bij elkaar gebracht, draagvlak verworven voor 

een gezamenlijke aanpak en de agenda opgesteld. Het bedrijfsleven en het onderwijs zijn echter primair 

verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten.  

Op basis van voorliggend kader kan de stap naar de uitvoering worden gezet. Hiertoe faciliteert de 

Provincie Limburg het tot stand komen van een uitvoeringsprogramma (incl. uitvoeringsstructuur). In dit 

programma vertalen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen de actielijnen in concrete projecten waaraan zij 

zich committeren. Het programma dient in maart 2013 uitvoeringsgereed te zijn. 

 

We zijn ons ervan bewust dat we “niet bij nul beginnen”, dat er al diverse projecten of activiteiten lopen 

die bijdragen aan het realiseren van de (sub)doelstellingen en/of die aansluiten bij de actielijnen. In de 

nadere uitwerking van deze HCA, het uitvoeringsprogramma, zal één van de uitgangspunten zijn dat we 

geen “dingen dubbel willen doen”. We willen bestaande activiteiten versterken en nieuwe initiatieven, 

waar nodig, stimuleren en ondersteunen.    

 

Triple helix organisaties  

Het speelveld op het gebied van economie is sterk in beweging. Zo ontstaan er regionale triple helix 

structuren, die zich al dan niet richten op specifieke topsectoren. Ook de samenwerking op Zuidoost 

Nederlandse schaal in Brainport 2020 krijgt steeds meer gestalte. Er bestaan verschillende structuren op 

verschillende schaalniveaus die zich ontwikkelen met verschillende snelheden. Om breed draagvlak te 

verwerven voor de focus en activiteiten die voortvloeien uit deze agenda is het van groot belang 

aansluiting te houden bij deze structuren. Zo is deze agenda besproken met de programmacommissie 

‘people’ van Limburg Economic Development (LED). 
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Bijlage 1:  Betrokkenen bij totstandkoming Human Capital Agenda Chemie Limburg 

 

 

Barrois Didier Barrois Gemeente Venlo 

Bevers Raymond Bevers LIOF 

Blasic Peter Blasic Gemeente Sittard 

Boekhorst Paula Boekhorst Arcus + Leeuwenborg 

Butink Henk Butink UWV 

Dreessen John Dreessen OCE 

Ensink Gerard Ensink DSM 

Jongen Sjef Jongen SABIC 

Kohl Wien Kohl Techno Centrum Zuid Limburg 

Meer, van der Yvonne  Meer, van der Universiteit Maastricht 

Offerein Fred Offerein Universiteit Maastricht 

Palmen Roy Palmen Leeuwenborgh 

Peters Theo Peters PMLF 

Rijvers Ernie Rijvers Gemeente Heerlen 

Ruland Joost Ruland Zuyd Hogeschool / CIVEC 

Schreurs Jos Schreurs Zuyd Hogeschool / CIVEC 

Soetermeer Anique  Soetermeer Techno Centrum Zuid Limburg 

Stoffels Manuel  Stoffels UWV 

Ter Stege Henk  Ter Stege Arcus 

Wouw, van der Pieter Paul  Wouw, van der Gemeente Maastricht 

 



Bijlage 2:  Projectoverzicht Chemie en techniek breed 

 



Bijlage 3:  Samenhang projecten chemie  
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1   Inleiding                                                                                                                                          

 
 

Aansluiting bij topsectorenbeleid 

De Provincie Limburg kiest in haar economisch beleid voor focus op een aantal kansrijke 

sectoren, de zgn. topsectoren. Deze richting is al in 2005 ingezet met de Versnellingsagenda en 

sluit aan op het huidige rijksbeleid. Vanwege het grote belang van menselijk kapitaal voor de 

topsectoren zijn per sector landelijke human capital agenda’s opgesteld. Deze agenda’s beogen 

thema’s bij de juiste partijen te agenderen met als doel de uitvoering te stimuleren. Aangezien 

de topsectoren per regio verschillende ambities kennen èn de arbeidsmarkt zich per regio 

anders ontwikkelt, bestaat de behoefte aan regionale human capital agenda’s. Voorliggende 

notitie vormt de human capital agenda voor de sector Life Sciences & Health in Limburg.  

 

 

Life Sciences & Health is een relatief nieuwe en zeer kennisintensieve sector. De 

sector houdt zich bezig met de ontwikkeling van producten en technologieën die het 

in toenemende mate mogelijk maken ziekten te voorkomen (preventie), vroeg op te 

sporen (vroegdiagnostiek), effectief te behandelen (therapie op maat) en zorg te 

verplaatsen van het ziekenhuis naar de thuisomgeving (zelfmanagement). Deze 

oplossingen leveren een bijdrage aan een verhoging van de kwaliteit van leven, een 

hogere arbeidsproductiviteit en het terugdringen van de sterk oplopende kosten in de 

gezondheidszorg. De kern van de sector Life Sciences bestaat uit bedrijven en 

kennisinstellingen op het gebied van farmacie, regeneratieve geneeskunde en 

medische technologie (zie figuur 1).  
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Life Sciences & Health in Limburg  

Limburg heeft een sterke kennisbasis op het gebied van Life Sciences & Health. De 

kracht ligt m.n. op het gebied van biomedische materialen, diagnostiek en medische 

technologie. De aanwezige kennis wordt echter nog niet in voldoende mate omgezet 

in nieuwe producten en/of diensten. Dit, terwijl de marktkansen, mede gezien de 

steeds ouder wordende bevolking, groot zijn. Het provinciaal economisch beleid richt 

zich daarom sinds enkele jaren ondermeer op versterking van deze sector, die nieuwe 

werkgelegenheid kan creëren voor de toekomst.  

 

Wanneer over de provinciegrenzen heen wordt gekeken en de life sciences sector op 

Zuidoost Nederlandse schaal in ogenschouw wordt genomen, liggen de sterktes vooral 

in de verbinding tussen de life sciences, high tech systemen (m.n. op het gebied van 

diagnostiek) en biomedische materialen.  

De Maastricht Health Campus (MHC) en Maastricht Universitair Medisch Centrum+ 

(MUMC+) zijn belangrijke kennisdragers in life sciences, evenals in preventie en zorg, 

DSM en bedrijven op de Chemelot Campus in biomedische materialen en Philips en de 

Technische Universiteit Eindhoven (TUE) in medische technologie. Juist in de 

verbinding van deze gebieden is de regio Zuidoost Nederland onderscheidend van 

andere life sciences regio’s: 90% van de life sciences regio’s in de wereld richt zich 

namelijk op farma. Dit onderscheidende karakter biedt perspectief voor verdere 

ontwikkeling. 

 

Menselijk kapitaal 

De beschikbaarheid van goed gekwalificeerde mensen speelt een cruciale rol in de 

ontwikkelkansen van de sector Life Sciences & Health. Het is een in omvang vrij 

kleine, maar wel sterk innovatieve en kennisintensieve sector. Kijkend naar het 

benodigde menselijk kapitaal, dan kan voor deze sector worden geconstateerd dat er 

op dit moment geen sprake is van kwantitatieve knelpunten, wel kunnen ondermeer 

de demografische ontwikkelingen ertoe leiden dat deze in de nabije toekomst wel 

gaan ontstaan. Nu speelt veel meer dat mensen met de juiste kwalificaties in de regio 

voorhanden moeten zijn als aantrekkelijke vestigingsfactor voor bedrijven. Dit 

betekent dat er moet worden geïnvesteerd in het opleiden en aantrekken van 

voldoende goed gekwalificeerde mensen, wil de sector Life Sciences & Health kunnen 

uitgroeien tot een sector van grote economische betekenis. Het gaat daarbij enerzijds 

om human capital voor de kernbedrijven in deze sector (de bedrijven die sterk zijn in 

innovatie en R&D) en anderzijds om de werknemers in de zorg die de nieuwe 

producten en processen moeten toepassen in de praktijk.  

Goede, innovatieve en op de vraag van het bedrijfsleven afgestemde opleidingen (van 

VMBO t/m WO) waarbij sprake is van een goede samenwerking met het bedrijfsleven, 

zijn een voorwaarde om te voorzien in voldoende en goed gekwalificeerde mensen. 

Om daarnaast kenniswerkers te kunnen aantrekken en behouden dient de regio een 

goed woon- en leefklimaat te bieden voor deze doelgroep (bijv. goed internationaal 

onderwijs, open samenleving, beperking regelgeving, campussen met veel contact- 

en carrièremogelijkheden, etc.). Ook samenwerking tussen onderzoekers en 

producenten is essentieel om tot innovaties en implementaties te komen. En 

vernieuwde producten en technologieën werken alleen als hiervoor in de praktijk 
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draagvlak bestaat en ze op de juiste manier worden toegepast door zorgprofessionals. 

Een omgeving waar nieuw ontwikkelde producten en technologieën snel in de praktijk 

kunnen worden getest en een weg vinden naar de markt is voor bedrijven en 

kennisinstellingen bovendien een aantrekkelijke vestigingsplaatsfactor.   

 

Human Capital Agenda 

Om zorg te dragen voor voldoende goed gekwalificeerde mensen voor de topsector 

Life Sciences & Health heeft de Provincie Limburg in samenwerking met het 

bedrijfsleven en het onderwijs in deze sector voorliggende human capital agenda 

(HCA) opgesteld. Deze HCA richt zich op het verbeteren van de aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt in en op het vergroten van de aantrekkelijkheid van deze 

sector. Een goed klimaat voor kenniswerkers is sectoroverstijgend en wordt ook op 

dat niveau, met andere maatregelen (bv. beleid rond expats, grensinfopunten, 

internationaal onderwijs, etc.) opgepakt. Datzelfde geldt voor het versterken van de 

innovatiekracht, onder andere door open innovatie in de vorm van campussen, etc. 

Het zijn belangrijke voorwaarden voor verdere ontwikkeling van de sector, maar 

vallen buiten de scope van de HCA. Het mag voor zich spreken dat er wel een 

verbinding wordt gelegd tussen de innovatie ambities en deze HCA.  

 

De HCA is een provinciaal kader waarmee de Provincie Limburg richting en focus 

beoogt aan te brengen en krachtenbundeling wil bewerkstelligen bij de uitvoering van 

activiteiten op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt in deze sector. Voor de 

Provincie Limburg is deze agenda bepalend voor haar actieve inzet in en 

ondersteuning van projecten. 

 



 6 

2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg 

 
Sinds het begin van deze eeuw wordt actief ingezet op versterking van de sector Life 

Sciences & Health in Limburg. De belangrijkste kennisdragers zijn Maastricht 

Universitair Medisch Centrum+ (een samenwerking tussen academisch ziekenhuis 

Maastricht en de faculteit Health, Medicine & Life Sciences van de Universiteit 

Maastricht) en DSM. Laatstgenoemde heeft 5 jaar geleden haar petrochemische 

activiteiten definitief afgestoten en is zich met haar biotechnologie- en 

materialenkennis volledig gaan toeleggen op het ontwikkelen van producten op het 

gebied van gezondheid, voeding en materialen. Ook de hogescholen, m.n. Zuyd 

Hogeschool, ontwikkelen zich steeds meer tot belangrijke kennisdragers voor deze 

sector.  

 

2.1  Bedrijvigheid in de sector 

 

Maastricht Health Campus 

De kern van de sector Life Sciences & Health in Limburg wordt gevormd door de 

Maastricht Health Campus (MHC). Deze campus, gevestigd in Maastricht, richt zich op 

valorisatie van medische en gezondheidswetenschappelijke kennis van het MUMC+ 

hetgeen moet leiden tot nieuwe bedrijvigheid. Het inhoudelijke profiel van de 

Maastricht Health Campus is toegespitst op de speerpunten van het MUMC+, te 

weten: 

- cardiovasculaire aandoeningen 

- metabole aspecten van chronische ziekten, incl. kanker 

- public health & primary care 

- mental health & neurosciences 

De bedrijvigheid op de MHC bestaat momenteel uit 45 bedrijven die op de campus 

zijn gevestigd. De helft hiervan is spin-off van MUMC+.  

 

 

Aanpalende campussen 

 

Chemelot  

De Chemelot Campus in Sittard-Geleen heeft de ambitie om uit te groeien tot dé 

CHEMaterials Valley van Europa. Dit gebeurt door in te zetten op Open Chemical 

Innovation. Daarbij gaat het om netwerken waarin specialisatie, samenwerking en 

kennisdeling centraal staan. Innovatieprocessen in het bedrijfsleven komen immers 

steeds meer tot stand door samenwerking tussen verschillende soorten partijen. Op 

dit moment werken er ruim 1.000 kenniswerkers aan het ontwikkelen van nieuwe 

producten, producttoepassingen en productieprocessen en aan het geven van 

onderwijs in de chemie. Bovendien hebben zich sinds 2005 tientallen nieuwe 

bedrijven op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en productie van CHEMaterials 

op Chemelot gevestigd, aangetrokken door de aanwezige expertise, faciliteiten, 

utilities en vergunningen. Daarnaast vestigden zich er tientallen nieuwe 

dienstverleners die nieuwe en bestaande bedrijven ondersteunen bij hun 

bedrijfsvoering. En met Chemelot Innovation and Learning Labs (Chill) is ook het 

onderwijs van MBO t/m WO sinds kort vertegenwoordigd op deze campus. Naast het 
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chemie-onderwijs gaat het daarbij deels ook om onderwijs in de Life Sciences. Chill is 

een dynamische plek waar wetenschap, ontwikkeling, faciliteiten en productie elkaar 

ontmoeten. Parallel hieraan wordt door de UM een brede natuurwetenschappelijke 

opleiding (bachelor) ontwikkeld inclusief twee masters: Biobased Materials (Chemelot) 

en Systeembiologie (Maastricht Health Campus).  

 

Greenport 

Greenport Venlo is het tweede tuinbouwgebied van ons land. Het gebied is bovendien 

in 9 jaar tijd al zesmaal benoemd tot logistieke hotspot van Nederland. Ook hier is de 

basis samenwerking van ondernemers, overheid, onderzoekers en onderwijs. De 

nadruk ligt op economische versterking van de regio met een sterk accent op 

bedrijvigheid en innovaties rondom tuinbouw, agro(food), maakindustrie en logistiek. 

Het doel is de economische (toegevoegde) waarde te verhogen van 1 miljard naar 2 

miljard euro, het realiseren van concurrentievoordeel voor bedrijven door duurzaam 

ondernemen en het realiseren van hoogwaardige arbeidsplaatsen en een excellente 

kennis- en opleidingsinfrastructuur.    

 

Kansen op snijvlakken sectoren 
Er liggen veel kansen op de snijvlakken van de sectoren life sciences & health 

enerzijds en materialen en voeding anderzijds. Bijv. op het gebied van biobased en 

biomedische materialen of gezonde voeding. Voor deze zgn. ‘crossovers’, met name 

tussen activiteiten op de MHC en de Chemelot Campus, is bij de uitwerking van deze 

human capital agenda veel aandacht. 

 

Sterk MKB 

Naast genoemde grote spelers telt Limburg ruim 300 bedrijven met een relatie tot life 

sciences, vrijwel allemaal behorende tot het Midden en Klein Bedrijf, al dan niet  

gevestigd op of verbonden met één van de campussen. Een aantal spin-offs van de 

Universiteit Maastricht richt zich op diagnostiek terwijl technologie bedrijven vaak 

toepassingen in de life sciences en zorg zoeken voor uitbreiding van hun 

productenpakket. Tot deze groep MKB bedrijven behoort ook een fors aantal 

groothandels in farmaceutische producten en medische instrumenten. Hoewel het 

creëren van werkgelegenheid in de vorm van dit type bedrijven een belangrijke spin-

off is van de investeringen in de sector life sciences & health, richt deze human 

capital agenda zich op de kennisintensieve onderdelen van de sector en de kwaliteiten 

die hiervoor nodig zijn. De benodigde kwalificaties van werknemers van groothandels 

zijn generieker van karakter en zijn niet bepalend voor de verdere ontwikkeling van 

de sector.  
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Facts 

Etil heeft in opdracht van de Provincie Limburg de sector in beeld gebracht (mei 2012). Hieruit 

blijkt dat een groot deel van de vestigingen zich bezig houdt met handel of de vervaardiging 

van medische instrumenten. In deze analyse zijn de ziekenhuizen niet meegenomen (wel de 

daaraan gelieerde onderzoeksinstellingen).   

 

-  Aantal vestigingen in Limburg: 333   (waarvan 64% in Zuid-Limburg) 

-  Aantal werkzame personen: 4.920   (waarvan 81% in Zuid-Limburg)            

-  Verdeling werkzame personen:                                                                                                                                                                                                                                    

   ▪  30% in groothandels                                                                                                                                                                             

   ▪  43% in vervaardiging van instrumenten en hulpmiddelen        

   ▪  14% in biotechnologisch/natuurwetensch. onderzoek en medische laboratoria                                                                              

-  Groei van de sector 2001-2011:                                                                                                                                                                      

   ▪  Aantal werkzame personen: van 3.670 naar 4.940 (toename van 35%)                                                                                               

   ▪  Aantal vestigingen: van 221 naar 333 (toename van 51%)                                                                                                       

-  Verdeling vestigingen over de provincie, totaal 333:                                                                                                                                       

   ▪  64% in Zuid-Limburg                                                                                                                                                                                

   ▪  20% in Midden-Limburg                                                                                                                                                                            

   ▪  16% in Noord-Limburg                                                                                                                                                                               

 
 

2.2 Ambities van de sector 

 

Limburg 

De ambities voor de sector Life sciences & Health in Limburg liggen voornamelijk in 

het valoriseren van ontwikkelde kennis bij MUMC+, Zuyd Hogeschool en DSM op de 

terreinen diagnostiek, medische technologie, biotechnologie en zorg. Van groot 

belang hierbij zijn crossovers tussen biotechnologie en (biomedische) materialen en 

tussen diagnostiek en systemen.  

De MHC ambieert een top 10 positie in Europa. De valorisatie bij MHC moet resulteren 

in 40 spin-off bedrijven in 2020 en een toename van 1100 arbeidsplaatsen (zowel obv 

acquisitie, spin-off als groei van bestaande bedrijven). MHC geeft veelal invulling aan 

haar groeiambities door de samenwerking te zoeken met grote projecten tussen 

MUMC+ enerzijds en industrie anderzijds. De spin-off bedrijven die hier uit 

voortkomen, kennen een geheel andere personele behoefte dan de grotere MKB 

bedrijven (o.a. innovatiekracht, marketing). Er bestaat weinig zicht op de specifieke 

personele behoeften van de spin-off bedrijven om tot valorisatie te komen. De 

ontwikkeling van nieuwe producten en bedrijven gaat echter verder dan uitsluitend de 

locatie van de MHC en betreft de hele provincie Limburg. Daarbij is ook sprake van 

gedeelde ambities met de beide andere campussen, Chemelot Campus en Greenport, 

als resultaat van cross-overs. Om de specifieke personele en kennisbehoeften van 

deze spin-off bedrijven concreter te kunnen benoemen, zou in het kader van deze 

HCA nader onderzoek moeten plaatsvinden.       
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Brainport 

Brainport 2020 is de overkoepelende economische visie voor zuidoost Nederland waar 

de ambities voor Limburg deel van uitmaken, en heeft als doel het bereiken van een 

internationale toppositie in onderzoek en ontwikkeling, en valorisatie van kennis in 

topsectoren waaronder Life Sciences. Daarbij wordt ook de verbinding gezocht met 

het omringende buitenland. Brainport 2020 streeft naar een optimale benutting van 

de vooraanstaande kennis- en technologiepositie van de toptechnologische regio 

Eindhoven-Leuven-Aken (TTR ELAT) binnen de Europese kennisinfrastructuur. Want 

ook vlak over de grens, ondermeer in Aken en in Hasselt, vinden forse investeringen 

plaats in het domein Life Sciences. Vanzelfsprekend sluit het beleid van Brainport 

2020 naadloos aan op het topsectorenbeleid van de nationale overheid. Het 

Limburgse deel van de Brainport 2020 agenda betreft de ontwikkeling van de 

Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus (MHC) en de ambities zoals die 

eerder beschreven zijn.   

 

Conclusie 

Life Sciences & Health in Limburg is een jonge en relatief kleine sector gelet op het 

aantal vestigingen en werkzame personen. Wel is het een sterk groeiende sector die 

zich snel ontwikkelt. De kern van de sector is kennisintensief en vooral 

geconcentreerd in Zuid-Limburg. De ontwikkeling komt met name voort uit spin-offs 

van de kennisinstellingen. Het merendeel van de bedrijvigheid bestaat uit MKB-

bedrijven. De Maastricht Health Campus is het kristallisatiepunt. Daarnaast zijn er 

crossovers met de beide andere campussen, Chemelot en Greenport.  
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3  Belang van human capital voor de sector 

 

Om de ambities zoals genoemd in paragraaf 2 te realiseren, is voldoende en goed 

opgeleid personeel nodig. Kijkend naar de verwachte uitstroom (ondermeer op basis 

van leeftijd) en nieuwe instroom vanuit relevante opleidingen, worden er op dit 

moment geen grote kwantitatieve knelpunten geconstateerd. Wel kunnen, met name, 

de demografische ontwikkelingen ertoe leiden dat deze in de nabije toekomst wel 

gaan ontstaan. Nu al is er sprake van een afname van het aantal leerlingen in de 

MBO- en HBO-opleidingen in Limburg die opleiden voor deze sector. Op dit moment 

gaat het in deze sector veel meer om de kwaliteit van het aanbod, passend bij de 

vraag en ambities van bedrijven en kennisinstellingen. De agenda richt zich op de 

kennisintensieve onderdelen van de sector en op de toepassing van innovatieve 

producten in de zorgsector. Dit betekent aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe 

kennis, de toepassing hiervan in nieuwe producten en diensten en de implementatie 

ervan op de werkvloer. Vertaald naar human capital gaat het dan om m.n. 

onderzoekers (incl. laboratoriumpersoneel) die nieuwe kennis genereren en de 

toepassing hiervan in de (preventieve) gezondheidszorg testen (veelal hb-wo), 

vakkrachten (mbo-hbo) die de nieuwe producten maken en zorgprofessionals (mbo-

hbo) die kunnen werken in een nieuwe beroepscontext waar innovatieve producten 

geïmplementeerd worden. Deze beroepsgroepen en de hiervoor relevante opleidingen 

staan in deze HCA centraal.  

 

 

3.1  Gevolgen van ontwikkelingen in de sector voor de arbeidsmarkt                                       

 

De ontwikkelingen in de sector Life Sciences gaan snel en kennen een innovatief 

karakter. Dit heeft gevolgen voor de vraag naar personeel (m.n. kennis en 

competenties). Hieronder worden deze ontwikkelingen nader beschreven. Sommige 

zijn algemeen voor de sector, anderen  specifiek voor Life Sciences & Health in 

Limburg:  

 

− Het is een jonge sector die zich snel ontwikkelt en zeer kennisintensief is.  

Dit vraagt onderwijs dat zich snel kan aanpassen en sterk samenwerkt  

met het bedrijfsleven om up-to-date te blijven. Voor kleinere (startende)  

bedrijven betekent dit dat zij moeten beschikken over voldoende innovatiekracht.    

− Bij de “kern”-bedrijven, de kennisintensieve bedrijven, werken relatief veel hoger 

opgeleiden.  

Dit vraagt goed hoger onderwijs dat inspeelt op de behoeften van het  

regionale bedrijfsleven. 

− De arbeidsmarkt van deze kennisintensieve bedrijven is internationaal. Mensen 

uit de hele wereld, maar met name uit de EU, komen en gaan.  

Om mensen voor langere tijd te binden, dienen de (in)formele netwerken te 

worden versterkt en benut. 

− Het werk wordt steeds meer multidisciplinair van karakter, zowel op het gebied 

van onderzoek als in zorginstellingen en technologiebedrijven: 

� Life sciences & Health is op zichzelf een multidisciplinair vakgebied en de  

    complexiteit in het ontwikkelproces neemt toe. Op deze toenemende  
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    complexiteit kan beter worden ingespeeld door in opleidingen en in de praktijk  

    meerdere disciplines te laten samenwerken.  

� Er vinden interessante ontwikkelingen plaats op het grensvlak van de  

life sciences met andere sectoren, zoals chemie & materialen  

(biomedische materialen en biobased materials) en agrofood (gezonde 

voeding).  

� Breed wordt geconstateerd dat professionals die werkzaam zijn in de  

zorg in toenemende mate te maken krijgen met nieuwe technologische  

ontwikkelingen. Daarnaast bestaat ook behoefte aan nieuwe  

professionals die kennis hebben van beide gebieden: zorg en  

technologie. Ook technisch opgeleide mensen behoeven meer kennis van de  

zorg om toepassingen te kunnen ontwikkelen.  

Bovengenoemde vraagt enerzijds om meer multidisciplinair samenwerken in 

opleidingen en in de praktijk, en anderzijds om meer multidisciplinair 

vormgegeven opleidingen. 

− Het is een kennisintensieve sector met veel spin-off van kennisinstellingen en een 

groot aantal MKB-bedrijven. Om het innovatief vermogen en het creëren van 

nieuwe bedrijven te stimuleren, zijn een ondernemende houding en 

ondernemersvaardigheden bij onderzoekers en andere professionals die hierin 

werkzaam zijn, essentieel. In de praktijk blijkt het nogal eens te schorten aan 

deze vaardigheden.  

Dit vraagt om meer aandacht in het onderwijs voor het ontwikkelen van  

een meer ondernemende houding/ondernemerschap, met een  

nadrukkelijke rol hierin voor het bedrijfsleven.  

− Zelfmanagement in de zorg wordt steeds belangrijker voor de patiënt zelf (en zijn 

familie/mantelzorgers). Hierbij worden de mogelijkheden van de nieuwe 

zorgtechnologie zoveel mogelijk ingezet. 

Dit vraagt om meer aandacht voor het werken met technologie bij het opleiden  

en bijscholen van zorgprofessionals (zie bovenstaande).  

 

De arbeidsmarkt  in de kennisintensieve onderdelen van Life Sciences& Health 

Het meest recente onderzoek naar de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt in de kernbedrijven 

van de sector Life Sciences, is door ROA uitgevoerd. Het rapport “Life Sciences in Zuidoost 

Nederland” is in 2008 gepubliceerd. Hieruit blijkt ondermeer dat: 

- Aandeel hoger opgeleiden: 

  ▪ 75% van het personeel is hoogopgeleid (hbo/wo). 

  ▪ bij kennisinstellingen en grote bedrijven is dit resp. 86% en 88% 

  ▪ bij MKB 66% 

- Aandeel buitenlandse werknemers: 

  ▪  67% van de bedrijven heeft buitenlandse werknemers in dienst  

  ▪ 63% heeft buitenlandse werknemers van binnen de EU in dienst  

  ▪ 37% heeft werknemers in dienst uit een niet EU-land 

- MKB 

   ▪ 43% van het MKB heeft buitenlandse werknemers van binnen de EU in dienst 

   ▪ 8% heeft werknemers in dienst uit een niet EU-land 

- Dynamiek 

  ▪ 100% van de kennisinstellingen nam in 2007 nieuw hoger opgeleid personeel aan 
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  ▪ 86% van de grote bedrijven nam in 2007 nieuw hoger opgeleid personeel aan 

  ▪ iets meer dan de helft van het MKB nam in 2007 nieuw hoger opgeleid personeel aan 

 

Bron: ”Life Sciences in Zuidoost Nederland”, ROA, 2008 
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4  Actielijnen 

 

Gelukkig staat life sciences & health steeds prominenter op de agenda van 

onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheden in Limburg. Ook zijn er steeds meer 

voorbeelden van succesvolle samenwerking (zie kader). Eerder beschreven 

ontwikkelingen vragen echter om nog meer gerichtheid en verdere afstemming. Met 

deze HCA beogen we 2 hoofddoelstellingen, namelijk: 

1. Een betere aansluiting van het opleidingenaanbod op de behoeften van het 

bedrijfsleven; 

2. Het vergroten van de aantrekkelijkheid van de sector alsmede de opleidingen 

en loopbaanperspectieven in deze sector 

 

Deze doelstellingen zijn in onderstaande tabel uitgewerkt in actielijnen. Dit is gedaan 

op basis van eerder genoemde arbeidsmarktontwikkelingen en beroepsgroepen, en op 

basis van overleg met vertegenwoordigers van de sector. 

 

De actielijnen in deze HCA richten zich specifiek op activiteiten voor de sector Life 

Sciences & Health. Om te kunnen beschikken over voldoende en goed 

arbeidspotentieel in de toekomst zijn echter ook meer generieke maatregelen nodig 

gericht op een grotere instroom in technische opleidingen en beroepen. Deze 

activiteiten overstijgen het belang van deze sector en worden opgenomen in een 

provinciaal techniekplan.   

 

 

 

Vernieuwende samenwerkingsvormen in opleiding en onderzoek  

 

Zorgacademie Parkstad 

een unieke samenwerking tussen onderwijs- en zorginstellingen op het gebied van 

zorginnovatie, onderwijsinnovatie en strategisch personeelsbeleid. 

 

Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)  

Het nationale centrum voor chemie (Center of Expertise en Centrum voor innovatief 

vakmanschap) gevestigd op de Chemelot Campus waarin DSM, SABIC, Sitech met onderwijs 

(Hogeschool Zuyd, Arcus college, Leeuwenborgh Opleidingen, Maastricht University) nauw 

samenwerken op gebied van innoveren, leren en professionaliseren.  

 

Het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie en Centrum voor innovatief 

vakmanschap voor Technologie in de Zorg (in ontwikkeling) 

Samenwerkingsverbanden onder regie van resp. Zuyd Hogeschool en Brabantse en Limburgse 

ROC’s gericht op het bevorderen van de ontwikkeling van innovatieve (technologische) 

toepassingen in de zorg en deze te implementeren en te evalueren.     

 

Europees instituut (“Cooperation of Excellence”) oprichten voor Biobased Materials 

De RWTH Aachen en de Universiteit Maastricht (UM) gaan op Chemelot een nieuwe instituut 

oprichten voor modern biomaterialenonderzoek. 
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Linking Life Sciences (LLSc) 

Een samenwerkingsverband tussen partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Het 

project LLSc wil een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren voor (inter)nationale 

kenniswerkers en ondernemers en de kennisinfrastructuur versterken op het gebied van Life 

Sciences.  



4.1  Tabel actielijnen  

 

Doelstelling Subdoelstellingen  Actielijnen 

1.  

Een betere aansluiting 

van het 

opleidingenaanbod 

(vmbo-wo) voor zowel 

nieuwe instroom als 

zittend personeel, op 

de behoeften van het 

bedrijfsleven. 

1.1.  

Zorg dragen voor een werkwijze die continue 

aansluiting van het onderwijs op de vraag van het 

bedrijfsleven waarborgt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  

Bevorderen van multidisciplinariteit in de 

opleidingen (mbo/hbo/wo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.  

Leerlingen en docenten werken met bedrijven samen aan èchte 

praktijkopdrachten 

 

1.1.2 

Bevorderen van regionale bedrijfsstages tijdens de opleiding 

 

1.1.3  

Professionaliseren docenten 

(bijv. door stages, masterclasses, traineeships, buddysysteen). 

 

1.1.4  

Stimuleren parttime docentschap onder werkenden en 

ondernemers  

 

 

1.2.1  

Ontwikkelen van nieuwe, op de praktijk aansluitende 

opleidingen/curricula op mbo/hbo/wo niveau, gericht op 

crossovers van life sciences met materialen en food 

 

1.2.2  

Ontwikkelen van nieuwe, op de praktijk aansluitende 

opleidingen/curricula op mbo/hbo/wo op raakvlak van zorg en 

technologie 
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1.3 

Versterken van de aandacht voor technologie in 

de zorgopleidingen, zowel initieel als 

bijscholingen.  

 

1.4 

Bevorderen van ondernemerschapsvaardigheden 

in life sciences gerelateerde opleidingen. 

 

 

 

1.5  

Bevorderen van de innovatiekracht en groei van 

(startende) MKB-bedrijven 

 

1.6 

Bevorderen van de doorstroom tussen 

opleidingsniveau (doorlopende leerlijnen) 

 

1.7 

Meer aandacht voor bijscholing van zittend 

personeel door nauwe samenwerking met 

bedrijfsleven (zowel vakinhoudelijk als 

competentieontwikkeling) 

 

 

1.2.3 

Stimuleren van integrale samenwerking tussen opleidingen 

(bijv. ICT en zorg, ICT en chemie)  

 

1.3.1 

Ondersteunen van nieuwe curricula of aanpassen bestaande 

curricula in zorgopleidingen met accent op techniek 

 

 

1.4.1 

Stimuleren van ondernemerschapsvaardigheden bij 

leerlingen/studenten life sciences (bijv. door studentbedrijven 

of door ontwikkelen van vernieuwende curricula i.s.m. opleiding 

bedrijfskunde) 

 

1.5.1 

Nader onderzoek naar de specifieke personele behoeften bij het 

MKB (w.o. spin-off bedrijven) 

 

1.6.1 

Ontwikkelen van doorlopende onderwijsprogramma’s voor life 

sciences opleidingen (vmbo t/m wo)  

 

1.7.1 

Zowel vakkrachten (mbo-hbo) als onderzoekers (hbo-wo) in de 

life sciences worden in nauwe samenwerking met bedrijfsleven 

geschoold 
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2. 

Het vergroten van de 

aantrekkelijkheid van 

de sector Life Sciences 

& Health en van de 

opleidingen en 

loopbaanperspectieven 

in deze sector 

 

 

2.1  

Vergroten van de bekendheid als maatschappelijk 

relevante sector bij leerlingen in po en vo door 

‘ervaren’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  

Bevorderen van carrièremogelijkheden voor 

vakkrachten en onderzoekers in de life sciences. 

 

2.3  

Dynamiek in de sector uitdragen door het 

stimuleren van (internationale) samenwerking 

tussen kenniswerkers, kennisinstellingen en 

kennisnetwerken. 

 

 

2.1.1  

Leerlingen in contact brengen met de praktijk van het 

bedrijfsleven (geen voorlichting, echte kennismaking) 

 

2.1.2 

In diverse vakken (niet alleen techniek) in po en vo, zo 

mogelijk vakoverstijgend, de maatschappelijke relevantie van 

de sector onder de aandacht brengen. (Aansluitend bij 

techniekpromotie in brede zin; laten zien dat het niet alleen 

labwerk is, maar deel uitmaakt van het dagelijks leven, gebruik 

maken van toepassingen)   

 

2.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve concepten om 

bekendheid en aantrekkelijkheid van life sciences onder 

jongeren te vergroten (bijv. gebruikmakend van rolmodellen of 

alumni en/of social media) 

 

2.2.1 

(Zie 1.6.1 en 2.3.1) 

 

 

2.3.1  

Organiseren van structurele inhoudelijke events door 

bedrijfsleven i.s.m. voor leerlingen, studenten en werknemers 

(ook internationaal)   

 

2.3.2 

Stimuleren van de euregionale samenwerking op het gebied 

van opleidingen (bijv. met RWTH, Universiteit Hasselt, 

Hogeschool Hasselt) 



 

5   Van agenda naar uitvoering   

 

Deze Human Capital Agenda is tot stand gekomen in interactie met 

(vertegenwoordigers van) Life Sciences bedrijven, onderwijs- en 

kennisinstellingen en overheden. Het biedt een provinciaal kader dat 

agendasettend is en waarmee de Provincie Limburg richting en focus beoogt aan 

te brengen en krachtenbundeling wil bewerkstelligen bij de uitvoering van 

activiteiten.  

  

De Provincie heeft in dit proces de regie gevoerd: partijen bij elkaar gebracht, 

draagvlak verworven voor een gezamenlijke aanpak en de agenda opgesteld. Het 

bedrijfsleven en het onderwijs zijn echter primair verantwoordelijk voor de 

uitvoering van activiteiten.  

Op basis van voorliggend kader kan de stap naar een uitvoeringsprogramma 

worden gezet. Dit uitvoeringsprogramma wordt de komende maanden door de 

Provincie Limburg en de sector (onderwijs en bedrijfsleven) samen opgesteld. In 

dit programma vertalen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen de actielijnen in 

concrete projecten waaraan zij zich committeren. Het programma dient in maart 

2013 uitvoeringsgereed te zijn. 

 

We zijn ons ervan bewust dat we “niet bij nul beginnen”, dat er al diverse 

projecten of activiteiten lopen die bijdragen aan het realiseren van de 

(sub)doelstellingen en/of die aansluiten bij de actielijnen. In de nadere uitwerking 

van deze HCA, het uitvoeringsprogramma, zal één van de uitgangspunten zijn dat 

we geen “dingen dubbel willen doen”. Het is echter wel tijd om plannen en ideeën 

om te gaan zetten in daden.        

We willen bestaande activiteiten versterken en nieuwe initiatieven, waar nodig, 

stimuleren en ondersteunen. Met ondernemers en onderwijs aan het stuur!   

 

Triple helix organisaties  

Het speelveld op het gebied van economie is sterk in beweging. Zo zijn er diverse 

regionale triple helix structuren vormgegeven, die zich al dan niet richten op 

specifieke topsectoren. Ook de samenwerking op Zuidoost Nederlandse schaal in 

Brainport 2020 krijgt steeds meer gestalte. Er bestaan verschillende structuren op 

verschillende schaalniveaus en met verschillende snelheden. Om breed draagvlak 

te verwerven voor de focus en activiteiten die voortvloeien uit deze agenda is het 

van groot belang aansluiting te houden bij deze structuren. Zo is deze agenda 

besproken met de programmacommissie ‘people’ van Limburg Economic 

Development (LED). De HCA levert mede input voor de keuzes binnen het domein 

people van LED.  
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Bijlage 1       Betrokkenen bij totstandkoming Human Capital Agenda  

                    Life Sciences & Health 

 

 

Anique Soetermeer (Technocentrum Zuid-Limburg, Linking Life Sciences) 

Gerard Ensink (DSM) 

Jan Glatz (Maastricht University) 

Jos Schreurs (Zuyd Hogeschool) 

Luc de Witte (Zuyd Hogeschool) 

Marga Poulsen (Provincie Limburg) 

Patric Machiels (BioPartner Center Maastricht) 

Paulette Wauben (LIOF) 

Yvonne van de Meer (Maastricht University) 

Roy Palmen (ROC Leewenborgh) 

Janneke Meulenbeld (Provincie Limburg 

Ingrid Wildhagen (Provincie Limburg)  
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Bijlage 2   Overzicht van relevante opleidingen 

 

Belangrijke opleidingen: 

ROC Leeuwenborgh: 

- Laboratoriumopleidingen (niveau 3 en 4) 

- Procestechniek (niveau 1-4) 

- Zorgopleidingen (niveau 2-4) 

Arcus College (ROC): 

- Procestechniek (niveau 1-4) 

- Medische technologie (niveau 4) 

- Zorgopleidingen (niveau 2-4) 

Gilde Opleidingen (ROC) 

- Zorgopleidingen (niveau 2-4)  

 

Zuyd Hogeschool: 

- Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek  

- Chemie 

- Chemische Technologie (voltijd en duaal) 

- Biometrie 

- Verpleegkunde 

 

UM: 

- Geneeskunde (BA en MA, met enkele gespecialiseerde masters) 

- Biomedische wetenschappen (BA) 

- Sciences (BA) 

- Health Sciences (BA en MA, en enkele gespecialiseerde masters) 

- Health Food Innovation Management (MA) 

- Physical-clinical investigator (MA) 

- Biology of Human Performance and Health (MA) 

- i.o. Systeeembiologie (MA)  

- i.o Biobased materials (MA) 

 

In de omringende (eu)regio zijn er ook diverse opleidingen (HBO en WO) op dit terrein, zoals in 

Eindhoven, Aken, Luik en Hasselt. In Eindhoven en Aken ligt een sterk accent op technische 

opleidingen.  
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Bijlage 3   Aanbod: leerlingen en studenten 

 

WO 

− Bij de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht staan 

ruim 4.000 studenten ingeschreven (bachelor en master). (4.084 in het studiejaar 2010-

2011 en dit is gestegen tot 4.325 in het studiejaar 2011-2012). 

− De bachelor Biomedical Science vormt een onderdeel van bovengenoemde faculteit. In 

september 2012 zijn er 300 nieuwe studenten ingestroomd in deze opleiding (aantal ligt 

vast middels numerus fixus). 

− In september 2011 is het Science Programme (bachelor) bij de UM van start gegaan met 

een eerste groep van ongeveer 40 studenten. Dit programma is vergelijkbaar met het 

University College, maar dan gebaseerd op de natuurwetenschappelijke vakken. Het 

streven is een instroom van 120 studenten per jaar. 

− De UM is bezig met de ontwikkeling van twee nieuwe masters, die zullen worden 

uitgevoerd op de beide campussen, resp. Biobased Materials (Chemelot) en 

Systeembiologie (Maastricht Health Campus) 

− De RWTH Aken kent de studierichtingen biomedical engineering en biotechnology (en 

natuurlijk ook chemie). 

− Ook de Universiteit van Luik heeft een studierichting biomedische wetenschappen. 

 

HBO 

− Aan het begin van het schooljaar 2012/2013 hebben zich Zuyd Hogeschool 53 leerlingen 

aangemeld voor de opleiding “Biologie en medisch laboratoriumonderzoek”. In 2011 waren 

dit er bij de aanvang van het schooljaar nog 63, in 2010 43 en in 2009 73. Tussentijds 

stromen vaak ook nog enkele leerlingen in, maar dan gaat het om kleine aantallen. 

Geconcludeerd kan worden dat het om een fluctuerende instroom gaat, met een dalende 

tendens. 

− Bij de Fontys vestiging in Eindhoven wordt de opleiding Applied Science gegeven. Dit is 

een brede opleiding op het gebied van biologie, scheikunde, voeding en technologie. Na 

een eerste brede oriëntatie wordt gekozen voor één van de 4 leerroutes: Science & Life, 

Science & Food, Science & Materials of Science & Technology.  

− De Provinciale Hogeschool Limburg in Hasselt heeft een studierichting biotechnologie. 

− De Fachhochschule Aachen heeft een studierichting Chemie en Biotechnologie. 

 

MBO 

− Laboratoriumtechniek op MBO-niveau kan in Limburg alleen gevolgd worden in Sittard. Het 

aantal leerlingen is afgenomen van 275 in het schooljaar 2005/2006 naar 179 in 

2010/2011. 

− Procesindustrie wordt op meerdere plaatsen in Limburg gegeven, het wordt met name 

gevolgd in het Zuiden van de Provincie. Het totale aantal leerlingen was 845 in 2005/06, 

dit is gestegen naar 1.117 in 2008/09 en vervolgens weer gedaald naar 960 in 2010/11. 

− Het ROC Eindhoven kent ook een laboratoriumopleiding (6 opleidingssoorten, alle BOL). 

Het aantal leerlingen is vrij constant gebleven van 280 in 2006 tot 276 op 1 oktober 2010 

(met een “piek” van 305 in 2008). 

− Aan het ROC Eindhoven wordt ook procestechniek gegeven (7 opleidingen, alle BBL). Het 

aantal leerlingen is gestegen van 356 in 2006 naar 417 op 1 oktober 2010 (alleen in 2009 

waren dat er een enkele meer, 435). 
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− Daarnaast biedt het ROC in Veghel een innovatieve, vernieuwde opleiding 

laboratoriumtechniek, die wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van een 

tweetal ROC’s en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Tevens wordt een 

opleiding procestechniek aangeboden. 

 



HUMAN CAPITAL AGENDA LOGISTIEK 
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1. Inleiding 

 

Aansluiting bij topsectorenbeleid 

De Provincie Limburg kiest in haar economisch beleid voor focus op een aantal kansrijke sectoren, de 

zogenaamde topsectoren. Deze richting is al in 2005 ingezet met de Versnellingsagenda en sluit aan 

op het huidige rijksbeleid. Vanwege het grote belang van menselijk kapitaal voor de topsectoren zijn 

per sector landelijke human capital agenda’s opgesteld. Deze agenda’s beogen thema’s bij de juiste 

partijen te agenderen met als doel de uitvoering te stimuleren. Aangezien de topsectoren per regio 

verschillende ambities kennen én de arbeidsmarkt zich per regio anders ontwikkelt, bestaat de 

behoefte aan regionale human capital agenda’s. Voorliggende notitie vormt de human capital agenda 

voor de sector Logistiek in de Provincie Limburg.  

 

Logistiek is belangrijk voor Limburg, omdat de provincie strategisch is gelegen tussen de belangrijkste 

Nederlandse en Belgische Zeehavens en het Duitse achterland. De provincie is centraal gelegen in een 

afzetmarkt van ca. 35 miljoen mensen die binnen een straal van 100 km vanuit Limburg kan worden 

bevoorraad. Bovendien ligt de provincie midden in de grensoverschrijdende Technologische Top Regio, 

die de vier Euregio’s omvat en gekenmerkt wordt door een hoge concentratie aan publieke en private 

kenniscentra die kansen bieden voor (grensoverschrijdende) samenwerking.  

De logistieke activiteiten zijn te onderscheiden in: 

1. logistiek als enabler voor andere sectoren (Chemie, Hightech Systemen en Materialen 

(HSTM), Agro&Food, Tuinbouw&Uitgangsmaterialen en Life Science);  

2. logistiek als zelfstandige bedrijfstak. Hieronder vallen de logistieke dienstverleners, vooral  

geconcentreerd in Noord-Limburg. 

Voor de activiteiten en de ontwikkelingen in de logistiek is het van belang dat de topsector Logistiek wordt 

voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel. Diverse analyses (zowel kwantitatief als kwalitatief) 

geven aan dat er in de logistieke sector tekorten (gaan) ontstaan. 

De volgende ontwikkelingen in de logistiek zijn hierbij cruciaal: 

1. de verwachte groei van de goederenvervoervolumes (verdubbeling van het containervervoer 

vanuit zeehavens) en de steeds belangrijkere rol van het achterland; 

2. het beleid vanuit de topsectoren om meer in te zetten op de logistiek die kennis- en 

innovatiegedreven is; het creëren van toegevoegde waarde en het bevorderen van de 

ketenregie. 

 

Deze Human Capital Agenda (HCA) brengt de problematiek van het hele logistieke sectorhuis in de 

provincie Limburg in kaart waarbij de focus vanuit de provinciale rol ligt op het stimuleren van de 

kennisintensivering en - distributie met als doel de innovatie in de logistiek te vergroten. 

 

Logistiek is de kennis en kunde die nodig is om de goederen- en informatiestromen en de daarmee 

verbonden financiële stromen van grondstof tot eindproduct efficiënt, duurzaam en effectief te plannen, te 

organiseren, uit te voeren en te besturen. Het begrip ‘logistiek’ omvat supply chain management, logistiek 

management en transportmanagement. Tevens rekent men ook de omgekeerde goederenstroom 

(reverse logistics) tot het domein logistiek. Een korte definitie van logistiek is "de juiste dingen, op de 

juiste tijd, op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen optimale kosten". 
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2. Kenmerken van de sector 

 

2.1. Ambities van de sector generiek  

Al in 2008 is door de commissie Van Laarhoven de ambitie geformuleerd om Nederland in 2020 het 

Europees marktleiderschap te laten verwerven in de aansturing van transnationale stromen, die één of 

meer Europese landen aandoen, en worden geregisseerd vanuit gecentraliseerde regiefuncties van 

marktpartijen. Deze ambitie betekent het realiseren van een verdrievoudiging van de toegevoegde 

waarde in ketenregie- en configuratie activiteiten in Nederland van ca. € 3 miljard in 2007 naar ruim 

 € 10 miljard in 2020. 

 

 

Het onderstaande plaatje geeft de opbouw van de logistieke sector weer. 

 

 
 

 

In het economische beleid van de Provincie Limburg wordt aangehaakt op het nationale 

Topsectorenbeleid. Logistiek is een van de vier topsectoren waar gefocust wordt op zaken als vergroting 

van de concurrentiekracht, acquisitie, innovatiebevordering en onderwijs en arbeidsmarkt. 

In het provinciale ambitiedocument “Meer toegevoegde waarde, meer synergie” is door Provinciale 

Staten de volgende ambitie vastgesteld: “We streven in Limburg naar een sterke zelfstandige topsector 

Logistiek waarvoor de ‘basics’ excellent zijn. Een topsector die daarnaast op lange termijn uitblinkt als 

enabler voor innovatie, de concurrentiekracht van de andere topsectoren in Limburg  (Chemie, Hightech 
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Systemen en Materialen (HSTM), Agro&Food, Tuinbouw&Uitgangsmaterialen en Life Sciences) vergroot 

en het Limburgse economische vestigingsklimaat versterkt”. 

Innovatie in de logistiek is van vitaal belang. Betrouwbaar, snel, kostenefficiënt en op een duurzame wijze 

goederen van A naar B verplaatsen, zijn de aanjagers van de vernieuwing in de supply chain. In het 

nationale Innovatiecontract voor de Topsector Logistiek zijn zes roadmaps benoemd die nodig zijn voor 

het realiseren van de nationale ambitie in de logistiek. Een aantal van deze thema’s sluiten naadloos aan 

bij de provinciale ambitie. Het bevorderen van synchromodale concepten, het uitbouwen van de 

douanefaciliteiten als randvoorwaarde van een logistiek knooppunt en het ontwikkelen van Cross Chain 

Control Centers (ketenregie) zijn tevens provinciale ambities. 

 

 

2.2. SWOT-analyse van de logistiek in Limburg1 

 

Noord-Limburg (Venlo-Venray en omstreken) en Zuid-Limburg (Sittard-Geleen en omstreken) vormen de 

twee belangrijke logistieke knooppunten van de provincie.  

 

Sterkten:  
- Goede verbindingen 

- Multimodaal infrastructuurnetwerk 

- Shuttleverbinding met de Mainports  

- Europese DC’s  

- Aanwezigheid van kennis VAL/VAS 

- Opleidingen MBO/HBO/WO 

- Beschikbaarheid bedrijventerreinen 

Zwakten:  
- Beperkte Kennis-Kunde-Kassa 

organisatie (K3 structuur) 

- Beperkt organiserend vermogen van de 

sector 

- Krapte op de arbeidsmarkt  

- Slecht imago van de sector 

 

Kansen: 
- Internationalisering in de sector 

- Innovatie (bijv. VAL/VAS en ketenregie) 

- Sterke groei van goederenvervoer (bijv. 

door Tweede Maasvlakte)  

- Duurzaamheid (C2C) 

- Extended Gate functie 

Bedreigingen: 
- Concurrentie van andere logistieke 

hotspots, en verschuiving van activiteiten 

richting o.a. Oost- Europa 

- Marges en omzet verder onder druk 

- Hoge olieprijs (brandstofkosten vormen 

in vgl. met andere sectoren een relatief 

grote kostencomponent) 

- Toenemende congestie 

 

 

2.3. Ambities op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt 

Landelijke HCA 

In de landelijke HCA (december 2011) zijn de volgende ambities benoemd: 

1) Voldoende Human Capital: het tekort aan logistieke professionals dreigt op te lopen op alle 

niveaus. Het adviesrapport van de topsector logistiek “Partituur naar de Top” beveelt daarom 

50% meer uitstroom vanuit het (logistieke) onderwijsveld aan. 

2) Uitbouwen van een sterke kennisinfrastructuur via de Kennis Distributie Centra (KDC). De 

wisselwerking tussen onderwijs (op alle niveaus) en het bedrijfsleven resulteert in excellente 

kwaliteit van het logistieke onderwijs en valorisatie van de innovatielijnen uit het adviesrapport 

                                                      

1 Bron: Provincie Limburg, ambitiedocument Logistiek januari 2012 
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van het Topteam.  

3) Het bedrijfsleven zelf zal steeds meer oog moeten hebben voor sociale innovaties om te 

blijven boeien, binden en behouden en de concurrentie om schaars talent met andere 

personele sectoren aan te gaan. Acties voor een betere beeldvorming blijven onverminderd 

noodzakelijk. 

 

Deze ambities worden vertaald in drie belangrijke thema’s: excelleren met voldoende kwalitatief 

hoogstaand Human Capital, regionaliseren door innovatie, kennis en Human Capital van de regio 

verder uit te bouwen en te versterken en het stapelen van kennis zodat er een continu proces 

plaatsvindt van leren en er wordt voortgebouwd op bestaande kennis. 

De ambities uit de landelijke HCA zijn gebaseerd op een scenario waarbij uitgegaan is van hoge 

groei. 

 

Provinciale HCA 

In de sessies met de sector zijn de volgende provinciale ambities benoemd:  

Kwantitatief. 

- Een toename van het aantal leerlingen/studenten in Limburg dat kiest voor opleidingen (MBO, 

HBO en WO), gerelateerd aan de logistiek; 

- een toename van Human Capital in de logistiek door meer in te zetten op het bevorderen van de 

zij-instroom. 

Kwalitatief.  

- Inhoud en kwaliteit van de logistieke opleidingen worden beter afgestemd op de behoefte vanuit 

het bedrijfsleven; 

- volwaardig ontwikkeld Kennis Distributie Centrum (KDVC) Limburg: ontwikkeling van nieuwe 

kennis en toepassing van nieuwe producten; 

- in Limburg is op het gebied van Hoger Onderwijs een topinstituut (samenwerking 

Hogescholen/UNI/OU) tot stand gekomen. (“Vervoersacademie 2.0.”); 

- de Limburgse logistieke sector ontwikkelt samen met TLN/EVO/VTL een structureel actieplan 

gericht op imagoverbetering van de logistiek; 

- de onderwijsinstellingen op het gebied van logistiek vormen een netwerk in samenwerking met 

het bedrijfsleven (leer/stageplekken); 

- sociale innovatie: betere benutting en behoud van logistieke professionals;  

- ontwikkeling van een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV). (een logistiek CIV in Zuid-

Limburg of een totaal CIV in Noord-Limburg rondom Greenport). 

 

Organisatorisch wil de regio Limburg koploper zijn in de samenwerking in triple helix structuur door 

middel van o.a. het functioneren van een professioneel Limburgs Servicepunt Logistiek. 
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3. Arbeidsmarkttrends  

 

Landelijke cijfers geven aan dat het opleidingsniveau in de logistiek voor ca. 50% op VMBO-niveau of 

lager ligt, voor 40 % MBO-niveau en voor 10% op niveau HBO/VWO. Het gemiddelde opleidingsniveau in 

de logistiek ligt lager dan bij de totale werkzame beroepsbevolking (77% MBO-niveau of hoger). In 2002-

2010 zijn de HBO-bacheloropleidingen Logistiek en Economie en Logistiek en Technische 

Vervoerskunde in absolute zin gegroeid. Het aantal logistieke afstudeerders op HBO-niveau was in 2010 

861 met een instroom van ca. 1470 studenten.  

Bij Fontys was de instroom van de opleidingen (Logistiek&Economie en Logistiek&Technische 

Vervoerskunde) in 2010, 155 en in 2011, 137. De uitstroom zit op gemiddeld 60%.  

 

De transport- en logistiek sector is sterk conjunctuurgevoelig. De marges en omzet staan steeds onder 

druk en de concurrentie is groot. Daarom zet Nederland fors in op een transitie van de distributiefunctie 

naar de kennisfunctie in logistiek (zie ook paragraaf 2.1).  

Prognoses van het UWV laten zien dat de arbeidsmarkt in de logistieke sector vanaf 2011 weer kan 

spreken van een groeisituatie. In de meer recente brancheschets van de Transportsector landelijk wordt 

geconstateerd dat in 2010 en 2011 de werkgelegenheid in de sector beperkt gegroeid is en gezien de 

economische problemen is het de vraag of deze bescheiden groei in 2012 zal voortzetten. De verwachte 

ontwikkeling van de werkgelegenheid voor de Logistiek zit zowel bij een laag, als midden en hoog 

groeiscenario richting 2015 voor de Logistiek in de plus (tussen 0,9%-1,9%).2 

 

Toch is voor de langere termijn de verwachte arbeidskrapte door de vervangingsvraag reëel mede 

gebaseerd op de doorwerking van de vergrijzing en ontgroening in Limburg in algemene zin.  

Ook voor de uitbreidingsvraag laten de minst positieve groeiscenario’s van het goederenvervoer (vooral 

de containers) een groei zien. (Havenvisie Port of Rotterdam 2030). Voor Limburg als belangrijke 

achterlandregio heeft dat zijn doorwerking. Meer transport, meer dienstverlening en het creëren van meer  

VAL- en VAS-activiteiten. 

Uit de Conjunctuurenquête CBS/KvK Vervoer & opslag in Limburg blijkt dat slechts 6% van de bedrijven 

in Limburg is bezig met de problematiek van het toekomstig tekort aan arbeidskrachten en ziet dit dus 

niet als belemmering voor hun huidige bedrijfsactiviteiten. 

Het aandeel van vervoer en opslag in de werkgelegenheid in Limburg is 5,5% i.r.t. Nederland 5,2%. Voor 

Noord-Limburg is dat 8,2%, voor Midden- en Zuid-Limburg 4,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2 Bron “ Quickscan arbeidsmarkt topsectoren”, December 2011 Bureau Louter 
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Evenals in de andere sectoren is een groot aandeel van de werkzoekenden in de transportberoepen 

ouder dan 50 jaar. Daarnaast is er in Limburg sprake van hoog demografisch effect door een hogere 

ontgroening en vergrijzing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens ROA zijn de landelijke prognoses tot 2016 als volgt3: 

 

Opleidingstype Uitbreidings- 

vraag 

Vervangings- 

vraag 

Instroom 

school 

Knelpunten 

VMBO  transport en logistiek laag hoog laag groot 

MBO    vervoer laag gemiddeld erg hoog geen 

MBO    administratie en logistiek gemiddeld gemiddeld gemiddeld enige 

HBO  vervoer en logistiek gemiddeld Erg hoog gemiddeld groot 

 

 

3.1. Kwantitatief Limburg 

Op dit moment zijn er geen eenduidige cijfers over de opbouw van de logistieke arbeidsmarkt 

beschikbaar. Als verdieping van RAIL 2012 heeft ETIL in opdracht van de Provincie Limburg een 

sectoranalyse logistiek opgesteld. In deze sectoranalyse is de afbakening van de sector gebaseerd op de 

SBI-codering (exclusief personenvervoer). De afbakening houdt in goederenvervoer per spoor/over land, 

transport via pijpleidingen, zee- en kustvaart, binnenvaart, luchtvaart en opslag/dienstverlening voor 

vervoer.  

Deze afbakening is echter te beperkt, omdat een groot deel van de logistieke functies zich bevinden bij 

de verladers en dus binnen andere sectoren. Ook alle productie- en handel gedreven bedrijven generen 

vervoer, opslag en in veel gevallen ook logistieke dienstverlening. Als onderdeel van de HCA zal dan ook 

een actie worden opgenomen dat aanvullend onderzoek nodig is om tot een juiste afbakening en dus 

kwantitatieve analyse van de sector te komen. In het kader van dit onderzoek zal de vervangings- en 

uitbreidingsvraag gekwantificeerd worden. 

                                                      

3 Bron: ROA December 2011, Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) is a research institute of the Maastricht 

University School of Business and Economics 
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Met bovengenoemde afbakening van het E’til zijn de volgende gegevens uit de sectoranalyse 

beschikbaar: 

aantal werkzame personen in de logistiek zijn ca. 19.000 personen. Ruim 50% hoort tot de categorie 

goederenvervoer over de weg. De andere helft is voor het grootste deel verdeeld over dienstverlening, 

opslag en binnenvaart. In Noord-Limburg is het aandeel logistieke dienstverlening 56%. 

Aantal vestigingen in Limburg: ca. 1360. Hiervan zijn ca. 55% transportbedrijven, 25% logistieke 

dienstverlening, 15% binnenvaart en de rest overig. Meer dan 50% zijn bedrijven met minder 10 

werknemers.  

Arbeidsplaatsen naar beroepsniveau: 33% elementair/laag, 48% MBO (3/4) en 20% HBO-WO. 

23% is ouder dan 50 jaar, 38% 35-50 jaar, 33% 25-25, 6% 15-25. 

Indicatie beleidsneutraal: 600 tekort op VMBO niveau, 230 op MBO niveau en 130 op HBO niveau. 

Deze cijfers zijn richtinggevend voor het nog op te stellen uitvoeringsprogramma.  

 

 

3.2. Kwalitatief Limburg 

De logistieke sector is vergrijsd en zal de komende jaren in toenemende mate geconfronteerd worden 

met een vervangingsvraag. Daarnaast heeft de sector ook grote ambities die een mogelijke 

uitbreidingsvraag zullen creëren. De huidige trends in instroom in de sector bieden op dit moment naar 

verwachting niet voldoende zekerheid om deze toekomstige vraag te kunnen beantwoorden. Dit wordt 

mede veroorzaakt doordat de logistieke sector als een van de minder populaire sectoren nadrukkelijk de 

concurrentie met de andere sectoren zal merken. Er zal een sterke behoefte komen aan nieuwe 

concepten om medewerkers te behouden en aanwas te creëren. Limburg kent naast de logistiek nog 

twee sectoren (techniek en groen) die imagoproblemen hebben, maar voor de Limburgse economie zeer 

van belang zijn.  
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Doordat er een grote behoefte in de sector is aan laaggeschoold personeel in combinatie met de 

imagoproblematiek in Nederland wordt in de agrosector en logistiek gewerkt met arbeidsmigranten die via 

uitzendbureaus in dienst worden genomen. Dit wordt mede ook veroorzaakt door de 

conjunctuurgevoelige kenmerken van de sector en waardoor bij bedrijven een grote behoefte bestaat aan 

een flexibele schil. Daarnaast geven de werkgevers aan dat ook gekozen wordt voor arbeidsmigranten, 

omdat zij vaak beter werk leveren.  

Voor de gemeenten en het UWV WERKbedrijf is een belangrijke rol weggelegd om de zij-instroom vanuit 

de beschikbare bestanden te stimuleren. 

 

De topsector Logistiek in Limburg is een enabler voor de topsectoren Chemie, Hightech Systemen en 

Materialen (HTSM), Agro&Food, Tuinbouw&Uitgangsmaterialen en LifeScience. Hier liggen duidelijke 

relaties. Binnen Greenport Venlo is de regio sterk gericht op agribusiness en HTSM. Er zijn al veel 

dwarsverbanden tussen de speerpuntsectoren HTSM, logistiek en agrofood/tuinbouw. De HCA Greenport 

die nu wordt opgesteld zal voor het onderdeel distributie mede inzicht geven in de problematiek van 

logistiek in de regio Noord-Limburg e.o. Voor alle topsectoren sectoren zit er een overlap in het 

onderwijsaanbod en de vraag naar arbeidskrachten op het gebied van een aantal beroepen. Voor 

logistiek is dat vooral het geval voor personeel op (laag) technisch niveau4.  

 

Wat betreft het hogere niveau is het voordeel dat logistiek multidisciplinair is en daardoor ook instroom 

plaatsvindt vanuit andere studies (b.v. bedrijfseconomie). Het zal onvermijdelijk zijn dat de verschillende 

sectoren voor diverse functies uit dezelfde ‘vijver vissen’.  

 

Sociale innovatie is voor het bedrijfsleven steeds belangrijker. Bedrijven begeven zich in een dynamische 

omgeving waarin diverse ontwikkelingen zich in een hoog tempo opvolgen. Om hier op een adequate 

manier mee om te gaan, is het personeel van een bedrijf essentieel. Sociale innovatie is een vernieuwing 

van de wijze waarop het werk in ondernemingen is georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat 

zowel arbeidsproductiviteit als kwaliteit van arbeid daarmee gebaat zijn.  

 

Conclusie 

Zoals al eerder aangegeven bieden de kwantitatieve analyses van de sector logistiek in Limburg, die tot 

nu toe voorliggen, geen afdoende antwoord op de vraag over de daadwerkelijke tekorten die gaan 

ontstaan binnen de sector. Dit komt doordat de huidige afbakening te beperkt is en niet de totale omvang 

van de sector logistiek (brede definitie zie hoofdstuk 1) behelst. In het kader van deze HCA zal de 

uitvoering van een dergelijke analyse als een van de eerste acties opgepakt worden. Desondanks is de 

reële verwachting dat gezien de vervangingsvraag en de uitbreidingsvraag (2,5% verwachte groei van het 

goederenvervoer in 2020) er aanzienlijke tekorten zullen ontstaan. Ook kampt de sector met een negatief 

imago in relatie tot andere sectoren waardoor de instroom (zowel vanuit voortgezet onderwijs als MBO) 

niet groeit maar eerder afneemt. 

De ambities van de sector om naast het distribueren en opslaan van goederen, waarde toe te voegen 

door aanvullende diensten en services te bieden maakt dat op alle niveaus een kwaliteitsslag gemaakt 

moet worden. Op HBO/WO niveau zullen de opleidingen moeten inspelen op de meest actuele 

innovatieve ontwikkelingen.  

                                                      

4 Bron “ Quickscan arbeidsmarkt topsectoren”,  december 2011 Bureau Louter 
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4. Logistiek Onderwijs in Limburg  

 

Als gevolg van het Topsectorenbeleid zijn de onderwijsinstellingen in Limburg aan de slag met het 

bepalen van hun prioriteiten richting de diverse sectoren. Hieronder volgt een korte omschrijving van 

de ambities voor 2012/2013 van de onderwijsinstellingen (WO/HBO/MBO), die logistiek onderwijs in 

Limburg verzorgen. 

 

Binnen de sector Economie van de Universiteit Maastricht wordt de masteropleiding Global Supply 

Chain Management and Change in Venlo aangeboden. Het is een internationaal georiënteerde 

opleiding welke wordt aangeboden in het Engels. 

 

De Open Universiteit (OU) biedt state of the art onderwijs en onderzoek, ondersteund door een 

internationaal netwerk van experts op het gebied van supply chain management, in het bijzonder 

logistiek. Daarnaast heeft de OU uitgebreide ervaring met het ondersteunen van leren van professionals 

in de praktijk, en hoe dat zo flexibel mogelijk in te richten op onderwijskundig en technologisch gebied.  

De OU ondersteunt daarbij hoger opgeleide professionals door een palet van postinitiële, webgebaseerde 

cursussen van 100 tot 400 uur tot complete Bachelor en Master of Science opleidingen en 

promotieplaatsen aan toe. Zij ontwikkelen nieuwe logistieke kennis door wetenschappelijk onderzoek, 

zetten deze kennis onder andere om in aantrekkelijk onderwijs en verspreiden kennis naar cursisten en 

bedrijven. De Ou heeft een goede reputatie in het supply chain management onderwijs en onderzoek 

vanuit relatieperspectief en in het analyseren van onderwerpen op het gebied van duurzame logistiek. 

Komend jaar zal de OU stappen zetten op weg naar een geïntegreerd Logistiek Leernetwerk Limburg 

(LLL). Complementair aan het bestaande ‘fysieke’ leernetwerk, wordt een online versie ontwikkeld van 

een sociaal netwerk voor en door professionals, met een geïntegreerde online leeromgeving met video 

masterclasses, te volgen cursussen, hot topics en te raadplegen of aan te vragen onderzoeken naar 

ketenmanagement. Samenwerken met andere onderwijsinstellingen, bedrijven en de overheid is voor de 

Open Universiteit van groot belang en daarom wordt het LLL binnen afzienbare tijd opengesteld voor 

Limburgse deelnemers. 

 

Fontys Venlo biedt de opleidingen HBO Logistiek en Economie en Logistiek en Technische 

Vervoerskunde aan. Voor de komende jaren heeft Fontys de volgende ambities: 

1.  Ontwikkeling van een regionaal Kennis Distributiecentrum (KDC). Fontys zal trekker zijn in de 

ontwikkeling van dit centrum (in feite een loket waar het bedrijfsleven met logistieke vragen terecht 

kan) en wil dit samen met de overige Limburgse onderwijsinstellingen die logistiek verzorgen, 

opzetten. Het KDC maakt deel uit van een landelijk netwerk van een zestal regionale KDC's. Deze 

regionale KDC"s worden tot 2016 verder vormgegeven door middel van een landelijk op te richten 

overkoepelend Centre of Expertise. In 2013 wordt hier een begin mee gemaakt. 

2.  Samen met VMBO en VO en ROC Gilde Opleidingen (MBO) wordt een doorlopende leerlijn 

Logistiek ontwikkeld. Uitgangspunt is hierbij dat er een drempelloze overstap mogelijk is in de hele 

beroepskolom en dat er wordt aangesloten bij de behoeften van het regionale bedrijfsleven. 

 

Bovendien biedt Fontys in samenwerking met University van Plymouth een professional Master aan. 
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Een 1-jarige Msc met uitstroomprofielen International Supply Chain Management en International 

Logistics. De, merendeels, buitenlandse studenten studeren het eerste halfjaar in Venlo en het 

tweede halfjaar in Plymouth waarbij het een ander gecombineerd wordt met afstuderen. 

 

De Engelstalige studierichting International Business van de Zuyd Hogeschool in Maastricht leidt 

studenten op voor het diploma Bachelor in Business Administration (BBA). In het 2
e
 studiejaar leren 

studenten de hele breedte van het vakgebied ‘logistiek’ kennen. Bovendien wordt sinds dit academisch 

jaar de nieuwe afstudeerspecialisatie “Supply Chain Management” aangeboden. Gespecialiseerde 

docenten gaan met (momenteel 16) studenten diep in op de theoretische basis en praktische toepassing 

van Supply Chain Management, Procurement en ERP-sytemen. Integraal onderdeel zijn businesscases 

met partner Sabic, bedrijfsbezoeken en afstudeerstages. Het doel is de interesse voor deze studierichting 

de komende jaren sterk te laten stijgen.  

De opleiding Technische Bedrijfskunde (onderdeel van de faculteit Bèta Sciences and Technology van 

Zuyd Hogeschool in Heerlen) leidt studenten op voor het diploma Bachelor of Engineering. Binnen de 

opleiding vormen de doorlopende leerlijnen Supply and Operations Management en Toegepaste 

Kwantitatieve Methoden de kern.  

Management- en adviesvaardigheden worden door studenten getraind in gesimuleerde 

praktijkomgevingen op de Hogeschool en natuurlijk “met de voeten in de modder” tijdens de drie 

semesterstages. Startfuncties als Logistics Engineer, Stock Planner en Supply Chain Designer zijn met 

afronding van de opleiding mogelijk.  

Het komende studiejaar worden duurzaamheidsaspecten nog verder in het curriculum opgenomen. 

 

Gilde Opleidingen continueert het brede opleidingenaanbod het komende jaar en constateert voor de 

opleiding “manager transport en logistiek” een verdubbeling van de instroom. Belangrijke doelstelling is 

het versterken van het onderwijs in het opleidingsdomein Transport en Logistiek, zowel binnen Gilde 

Opleidingen als in de beroepskolom van voortgezet onderwijs, MBO en HBO. Met inzet van een 

kwartiermaker wordt nu gewerkt aan een businessplan, waarin de actiepunten zijn gericht op versterking 

van de opleidingen, op uitbouw van de in- en doorstroom (incl. leven lang leren) en op samenwerking 

tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Bij de versterking van het MBO wordt een brede benadering 

gekozen, waarin ook cross over wordt gerealiseerd tussen technische en logistieke opleidingen. Bij de 

versterking van het voortgezet onderwijs wordt onder meer gekeken naar het opnieuw vormgeven van 

een T&L-richting in het Venlose VMBO. Bij de versterking van de samenwerking MBO-HBO sluiten zij 

tevens aan bij Verbreding Hoger Onderwijs Venlo. De opleidingslocaties in Venlo vormen het vertrekpunt 

voor het bedienen van leerlingen/studenten en arbeidsmarkt in een groot gebied rond deze logistieke 

hotspot.  

De betrokken directeuren hechten belang aan de vertaalslag van economische ontwikkeling en logistieke 

bedrijvigheid naar beroepseisen en beroepsopleiding. Zij geven zich rekenschap van de ambities in 

Brainport en Greenport en zijn gespitst op dwarsverbanden met in beginsel alle topsectoren. Logistiek 

kan immers niet alleen aan het beroepsgoederenvervoer gekoppeld worden. Gilde Opleidingen is zich 

bewust van haar verantwoordelijkheid voor zowel de doorstroom naar HBO als perspectief voor de grote 

groep geschoolden onder en op niveau mbo-2. “Geen top zonder brede basis” is hier een gangbare 

uitdrukking. 
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Leeuwenborgh Opleidingen heeft de ambitie om het bestaande logistieke onderwijsaanbod op MBO- 

niveau continu te evalueren. Hiervoor gebruiken zij de goede contacten met het bedrijfsleven. Deze 

evaluatie heeft op dit moment al geleid tot een aantal innovatieve samenwerkingsverbanden waarin 

maatwerkonderwijs vorm krijgt volgens het “leven lang leren”-principe. Een voorbeeld is logistiek MBO 

onderwijs in de bedrijfsschool van Rockwool te Roermond.  

Daarnaast biedt Leeuwenborgh voor een van hun partners in het bedrijfsleven, het bestaande onderwijs 

op MBO niveau 2 en 3, digitaal én flexibel aan in “blended-learning”-vorm. Logistiek personeel van dit 

bedrijf wordt zo in staat gesteld in korte tijd een logistiek MBO-diploma te halen.  

 

Het Arcus College is al 15 jaar actief in de logistieke opleidingen. De opleidingen die Arcus aanbiedt zijn: 

Logistiek medewerker niveau 2, Logistiek Teamleider niveau 3 en Logistiek Supervisor niveau 4. Naast 

deze opleidingen is Arcus ook actief in het transport. Zo biedt Arcus de opleiding Chauffeur 

Goederenvervoer niveau 2 aan. Dit gecombineerd met de Richtlijn Vakbekwaamheid (code 95). De klant 

kan ervoor kiezen om de werknemers deel te laten nemen in een open inschrijving of, indien gewenst, 

een maatwerktraject. Een open inschrijving betekent dat de deelnemers op een vastgestelde datum en 

tijdstip les heeft. Dit samen met deelnemers van andere bedrijven. Binnen een maatwerktraject is het 

vaak mogelijk om bedrijfsspecifieke onderdelen te behandelen 
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5. Actielijnen 

 

Om te komen tot gedragen provinciale actielijnen op het gebied van Human Capital Logistiek is 

gekozen voor de benadering Outside In versus Inside Out (toetsing/draagvlak).  

Voor de Outside In benadering biedt de landelijke HCA voldoende aanknopingspunten omdat zij hun 

onderzoek hebben verricht met als uitgangspunt het Topsectorenbeleid en de Commissie Van 

Laarhoven. In Limburg constateren wij in grote lijnen dezelfde problematiek, zij het dat op het punt 

van de vervangingsvraag een hogere urgentie aan de orde is. Het RAIL-onderzoek en de aanwezige 

kennis bij UWV en andere instanties in Limburg geven vooralsnog voldoende informatie om de 

specifieke Limburgse situatie te beschrijven. 

De Inside Out opzet is tot stand gekomen op basis van gesprekken/sessies met het bedrijfsleven en 

andere belanghebbenden/stakeholders (zie bijlage 1). Door het al bestaande netwerk van ELC-

Limburg en het Sector Servicepunt is snel geschakeld om de diverse partijen bij het proces te 

betrekken.  

 

Op de volgende punten is vanuit de bovengenoemde sessies specifiek om actie gevraagd in 

Limburg: 

- de vervangingsvraag zal naar verwachting in Limburg hoger uitvallen in relatie tot de 

demografische ontwikkelingen; 

- ondanks de goede kwaliteit en onderwijsinfrastructuur vindt het Limburgse bedrijfsleven dat 

de logistieks professionals vaak niet de juiste skills en actuele kennis hebben. Het onderwijs 

kan niet snel genoeg schakelen en inspelen op de actuele ontwikkelingen; 

- in de samenwerking tussen de logistieke onderwijsinstellingen is een ‘letterlijke grens’ te 

bespeuren tussen Noord en Zuid; 

- de doorlopende leerlijnen van VMBO tot WO-niveau beter organiseren; 

- er is behoefte in het Limburgse bedrijfsleven aan een ‘informeel’ netwerk op het gebied van 

HRM. 

 

Met de samenwerking tussen de drie O’s ten behoeve van onderwijs&arbeidsmarkt logistiek is een 

goede start gemaakt. Limburg kent namelijk al een Sector Servicepunt. Limburg Noord heeft op 

operationeel niveau (Sector Servicepunt) een voorsprong op Zuid-Limburg. Synergie en 

samenwerking tussen de drie O’s zullen moeten worden bevorderd; 

Gelukkig staat logistiek steeds prominenter op de agenda van onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en 

overheden. Eerder beschreven ontwikkelingen vragen echter om nog meer gerichtheid en verdere 

afstemming.  

 

De confrontatie van Outside In/Inside Out benadering heeft geleid tot het benoemen van de twee 

doelstellingen: 

1. voldoende kwalitatief personeel afgestemd op de behoeften in het bedrijfsleven; 

      2.    uitbouwen van kennis en innovatie op prioritaire regionale thema’s. 

Onder thema 3 worden voorwaardenscheppende acties opgenomen. 

 

Deze doelstellingen zijn in onderstaande tabel uitgewerkt in actielijnen.  
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De actielijnen in deze HCA richten zich specifiek op activiteiten voor de sector Logistiek. Om te kunnen 

beschikken over voldoende en goed arbeidspotentieel in de toekomst zijn echter ook meer generieke 

maatregelen nodig gericht op een grotere instroom in technische opleidingen en beroepen. Deze 

activiteiten overstijgen het belang van deze sector en worden opgenomen in een provinciaal 

techniekplan.   

 

 

 

Doelstelling Subdoel-

stellingen 

(Programma-

lijnen) 

Actielijnen Wie  

1.1.1. Blijvend 

vernieuwen 

opleidingsaanbod 

(pre-experience) 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs 

(i.s.m. 

bedrijfsleven)  

Onderwijstafel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexibilisering.  

Onderwijs gaat 

ruimte creëren om 

externe 

professionals deel 

uit te laten maken 

van het 

docententeam. 

 

 

1.1.2 Blijvend 

vernieuwen post 

experience 

opleidingsaanbod 

 

Onderwijs 

i.s.m. 

bedrijfsleven 

 

 

1.1.3 

Kwaliteitsimpuls 

docent 

* cognitief 

* link markt 

 

Onderwijs 

i.s.m. 

bedrijfsleven 

 

HBO docenten 

Master, MBO 

docent wordt  

HBO-er 

Gastcolleges, 

Bedrijfsstages, 

masterclasses 

1.  

Voldoende 

kwalitatief 

personeel 

afgestemd op 

de behoeften 

van het 

bedrijfsleven 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

Excellent State 

of Art Logistiek 

Onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4 Ontwikkelen 

van Centre of 

Expertise en 

Centrum voor 

Innovatief 

Vakmanschap 

 

Onderwijs  
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1.2.1 Het vergroten 

van 

instroom/uitstroom 

initieel onderwijs 

 

Onderwijs 

i.s.m. 

bedrijfsleven 

 

Doorlopende 

leerlijnen. 

Doorstroom MBO 

-> HBO.  

 

1.2.2 Het vergroten 

van de 

aantrekkelijkheid van 

de sector Logistiek 

en van de 

opleidingen en 

carrière in deze 

sector 

 

Sector 

Servicepunt 

Marketingbeleid 

en doelgroepen-

beleid  

1.2.3 Het vergroten 

van de zij-instroom 

 

UWV, 

Gemeentes, 

Onderwijs en 

bedrijfsleven 

 

Marketingbeleid 

en doelgroepen-

beleid. 

Leerprogramma’s 

logistiek 

1.2 Meer 

kwalitatief 

hoogstaande 

werknemers 

 

 

1.2.4 

Kwaliteitsverbetering 

zittend personeel 

(vakinhoudelijk/ 

competenties) 

Bedrijfsleven/ 

onderwijs 

 

1.3.1 Het Stimuleren 

van de sociale 

innovatie  

 

Bedrijfsleven, 

Syntens, 

Kamer van 

Koophandel 

 

 1.3 Betere 

benutting en 

behoud 

logistieke 

professional 

 1.3.2 Binden en 

boeien van 

werknemers, 

employability 

 

Bedrijfsleven 

 

 

2.1 Regionaal 

versterken van 

kennis 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Versterken van 

KDC Limburg: 

- inhoudelijk  

-organisatorisch 

 

 

 

 

 

 

- Fontys/ILEC; 

UM, Zuyd 

- GVIC, LIOF, 

Syntens, 

gemeente 

 

 

 

 

 

Aandachtpunt: 

Kwalitatieve 

capaciteit i.r.t. 

flexibilisering 

Meer 

betrokkenheid 

MKB, aansluiting 

Midden-Limburg 

 

2.  

Uitbouwen van 

kennis en 

innovatie op 

prioritaire 

regionale 

thema’s 
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2.2. Euregionaal 

versterken van 

kennis 

 

 

 

2.2.1 

Grensoverschrij-

dende onderzoeken, 

swot-analyses, 

jobbeurzen, 

seminars, 

werkbezoeken etc.  

 

POM-België 

i.s.m. provincie 

Limburg e.a. 

 

POM-West 

Vlaanderen 

i.s.m. GVIC, 

UM, Fontys 

etc. 

 

 2.3 

Thematiseren 

en specialiseren 

Relatie met drie 

andere topsectoren 

in Limburg: Chemie, 

Agrofood en 

Healthcare 

(clustering) HTSM, 

etc. 

 

Afstemming van 

opleidingenaanbod 

op innovatieroad-

maps en taak-

verdelingen nationaal 

en regionaal 

Bedrijfsleven 

i.s.m. 

onderwijs 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs/prov

incie/e.a. 

Ontwikkeling van 

thematische 

afstudeerroutes, 

minoren, 

specialisaties 

 

 

 

 

Werkgroepen/ 

crossovers 

 

3.1 Kennis over 

de sector 

vergroten m.b.t. 

arbeidsmarktge

gevens 

 

 

 

 Provincie e.a. 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvulling Etil 

onderzoek/ 

afbakening 

logistieke sector. 

Inclusief 

sectorhuis 

Limburg link naar 

clustering 

3. 

Voorwaarden-

scheppend 

3.2 

Kennisversprei-

ding 

 

 Bedrijfsleven 

/ELC/Onder-

wijs 

 

 



6. Van agenda naar uitvoering 

 

Deze HCA is het resultaat van een samenwerking tussen een aantal triple helix organisaties 

(ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden). De Provincie Limburg heeft de regie in dit proces op 

zich genomen, waarbij intensievere samenwerking is gezocht met ELC-Limburg/Kamer van Koophandel. 

Deze laatst genoemde organisaties hebben het thema onderwijs en arbeidsmarkt in de logistieke sector 

als een van de prioritaire thema’s benoemd. In twee plenaire sessies zijn de Provincie Limburg en ELC-

Limburg/Kamer van Koophandel het gesprek aangegaan met vertegenwoordigers van diverse bedrijven, 

onderwijsinstellingen en brancheorganisaties. De HCA is een provinciaal kader dat agendasettend is en 

waarmee de Provincie Limburg richting en focus beoogt aan te brengen en krachtenbundeling wil 

bewerkstelligen bij de uitvoering van activiteiten. Het bedrijfsleven en het onderwijs zijn echter primair 

verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten. 

 

Op basis van voorliggend kader kan de stap naar een uitvoeringsprogramma worden gezet. Dit 

uitvoeringsprogramma wordt de komende maanden door de Provincie Limburg en de sector (onderwijs 

en bedrijfsleven) opgesteld. In dit programma vertalen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen de 

actielijnen in concrete projecten waaraan zij zich committeren. Het programma dient in maart 2013 

uitvoeringsgereed te zijn en heeft een doorlooptijd tot medio 2015. 

We zijn ons ervan bewust dat we “niet bij nul beginnen”, dat er al diverse projecten of activiteiten lopen 

die bijdragen aan het realiseren van de (sub)doelstellingen en/of die aansluiten bij de actielijnen. In het 

uitvoeringsprogramma zal één van de uitgangspunten zijn dat we geen “dingen dubbel willen doen”. Het 

is echter wel tijd om plannen en ideeën om te gaan zetten in daden. We willen bestaande activiteiten 

versterken en nieuwe initiatieven, waar nodig, stimuleren en ondersteunen. Met ondernemers en 

onderwijs aan het stuur!   

   

 

Samen met opstellen van het een uitvoeringsprogramma wordt ook een voorstel voor de governance 

gedaan.  

De volgende ontwikkelingen zijn relevant voor het uitvoeringsprogramma van de HCA Logistiek, namelijk:  

1. Actieprogramma Logistiek Limburg: als vervolg op het provinciale Ambitiedocument Logistiek 

vormt dit actieprogramma het uitvoeringskader van de logistieke acties in de hele provincie 

Limburg. De provincie voert de regie op dit proces. 

2. Limburg Economic Development (LED): binnen LED is logistiek een van de topsectoren. 

Daarbinnen is aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt. Deze HCA levert mede inhoudelijke 

input. 

3. Greenport Venlo: voor Greenport Venlo wordt ook een HCA opgesteld (trekker gemeente Venlo). 

Voor het stimuleren van innovatie in de regio is Greenport Venlo Innovation Center (GVIC) de 

netwerkpartner voor de ontwikkeling van innovatieve concepten, producten en diensten voor 

ondernemers. Logistiek is hier een van de programmalijnen. Een van de projecten die GVIC 

aanjaagt is het Interregproject Oost-Westpoort. Binnen dit project is een vergelijkende analyse 

van de logistieke kennisinfrastructuur tussen West-Vlaanderen en de regio Venlo uitgevoerd. Het 

doel is te komen tot een gezamenlijk ontwikkelingsplan waarin pilots worden uitgewerkt ter 

versterking van de kennisinfrastructuur in beide regio’s. Voor de uitvoering van de projecten zal 

aansluiting worden gezocht bij de HCA Logistiek. 
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4. Sector ServicePunt (SSP) Logistiek Noord-Limburg is een samenwerkingsverband van de sector 

zelf, vertegenwoordigd door vijftien organisaties en ondersteund door Kamer van Koophandel, 

Provincie Limburg, Greenport Venlo, TLN, VTL, EVO, Fontys Hogescholen Venlo, ROC Gilde 

Opleidingen, Werkgevers en Werkplein Venlo/Venray, de gemeenten Venlo en Venray. Ook in 

Zuid-Limburg is een SSP in oprichting. Synergie en samenwerking wordt nu ingevuld en 

aangejaagd door de Kamer van Koophandel met financiële ondersteuning van de Provincie. 

5. LogiXperience wordt in de landelijke HCA Topsector Logistiek aangehaald als “de visualisatie van 

een permanente interactieve inspirerende demonstratieomgeving voor State of the Art technische 

en conceptuele logistieke innovaties.” LogiXperience is vooralsnog tijdelijke gevestigd in Venlo 

(Noorderpoort). 

De Stichting LogiXperience wil een structurele bijdrage leveren aan het in algemene zin 

bevorderen van de kennis, innovatie, imago en onderwijs in de logistiek. Stichting LogiXperience 

doet dit door: 

- de verbindende schakel te zijn tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen; 

- de Kennis DC’s, onderwijs en onderzoek instellingen te faciliteren; 

- demonstratie-, thema- en verdiepingssessies te organiseren welke specifiek gericht zijn 

op MBO, HBO en WO-niveau; 

- activiteiten, zowel fysiek als virtueel, te faciliteren welke gericht zijn op onderwijs; 

- oriëntatiedemonstraties te organiseren welke gericht zijn op het verbeteren van het imago 

van de logistiek bij een breed publiek. 

 

Op dit moment zijn er diverse overlegstructuren en samenwerkingsverbanden op het gebied van 

Logistiek breed actief. Het is niet de bedoeling om vanuit de HCA een nieuwe structuur op te tuigen, 

De huidige organisatie rondom het SSP lijkt vooralsnog het meest geschikt om deze te gebruiken 

voor het opschalen van een governance voor de HCA. 

 

 

 

  

 

 

 



Bijlage 1.   

 

Werkgroep HCA  

Didier Barrois    gemeente Venlo 

Peter Blasic    gemeente Sittard-Geleen 

Karin Collombon (vrz.)   provincie Limburg 

Chertie Dirks    Kamer van Koophandel 

Henk Donker    Fontys 

Pascal Swinkels   ELC-Limburg 

Dirk Verhoeven    Leeuwenborgh 

Paul Wassing     Transport en Logistiek Nederland 

Rob Widdershoven   provincie Limburg 

Gea Winkens    UWV 

 

Deelnemers sessies HCA 26 april 2012 

Wassing Paul TLN Manager Regio Zuid 

Tjoeng Maryse EVO Beleidsadviseur/projectmanager logistiek 

Ghijsen Paul 
Universiteit Maastricht/ 
Open Universiteit Associate Professor OU 

Donker Henk Fontys ILEC Manager Marktgerichte Taken Logistiek  

Kerbusch Ellen Hogeschool Zuyd Docent Technische Bedrijfskunde/Logistiek 

Verhoeven Dirk Leeuwenborgh opleidingen Accountmanager Logistiek en economie 

Linders Rob 
Janssen Distribution 
Services Venlo Director 

Verbeek Michael Ewals Cargo Care Corporate Human Resources Manager 

Beurskens Jack Beurskens All-round cargo Directeur  

Berben Mat P. Daemen BV Maasbree Controller 

Zoer Sikko Medtronic Senior Director Supply Chain Management 

Gortel, van Dieter Broekman Logistics General Manager   

Meulenberg Wil 
Meulenberg Transport en 
Logistiek Directeur 

Hendrikse Edgar Caroz Business Development Director 

Loos Patrick 
UPS Supply Chain 
Solutions Sr. Manager Contract Logistics Europe 

Barrois Didier Gemeente Venlo Beleidsadviseur Economie/Arbeidsmarkt 

Blasic Peter Gemeente Sittard-Geleen Strategisch adviseur 

Swinkels Pascal ELC/KvK Projectmanager Logistiek KvK/Secretaris ELC 

Smoorenburg,  Michel UWV Adviseur arbeidsmarktkennis UWV 

Vermeer Ingrid GVIC Programmamanager Logistiek 

Widdershoven Rob Provincie Limburg 
Beleidsmedewerker Onderwijs en 
Arbeidsmarkt 

Erp, van Gijs Randstad Senior Rayonmanager Noord Limburg 

Dabekaussen Paul ROC Gilde opleidingen   

Tenhagen Joris Seacon Logistics Manager Business Development 

Winkens Gea UWV Adviseur Werkgevers Servicepunt 

Mulders Marcel Sabic HR Business Partner Supply Chain Polymers 

Hauser Luuk Océ HR manager Global Logistics 

Betlem Henk K!M & MO   

Collombon Karin Provincie Limburg Beleidsmedewerker logistiek 
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Woord vooraf 

 

Voor u ligt het Techniekpact voor de Noordvleugel. Dit document is opgesteld namens de 

bestuurlijke kopgroep in de Noordvleugel. Allen onderschrijven wij de noodzaak om op korte termijn, 

maar met oog voor de lange termijn, maatregelen te nemen om het personeelstekort in de 

technische beroepen tegen te gaan. Dat is niet alleen van belang voor de specifiek technische 

sectoren zoals bouwnijverheid en industrie, maar ook voor andere sectoren waar techniek en 

technologie steeds belangrijker worden, zoals de zorg en de mediaindustrie. Op die manier 

investeren we in het fundament van onze concurrentiepositie: ons menselijk kapitaal.  

 

Dit techniekpact Noordvleugel is geen eindpunt. Integendeel: dit document vormt juist een startpunt  

voor concretisering en uitwerking van acties en voor samenwerking met stakeholders in en buiten de 

regio’s. Daarbij wordt uiteraard voortgebouwd op bestaande samenwerkingsverbandenin 

Noord_holland Noord , de metropoolregio Amsterdam en Utrecht. Toch gaan we in onze ambities 

ook een stap verder. Succesvolle projecten op lokaal of regionaal niveau kunnen worden 

opgeschaald. We nodigen potentiële partners graag uit om een rol in onze ambities te vervullen.  

 

 

 

De bestuurlijke kopgroep Techniekpact Noordvleugel 

 

Jan-Willem Groot 

trekker Human Capital Agenda Noordvleugel 

 

Jan van Run 

gedeputeerde Economische Zaken provincie Noord-Holland 

lid Amsterdam Economic Board 

 

Remco van Lunteren 

gedeputeerde Economische Zaken provincie Utrecht 

Lid Economic Board Utrecht 

 

Ben Scholten 

wethouder Economische Zaken gemeente Almere 

 

Henriëtte Maassen van den Brink 

Trekker Onderwijs/Arbeidsmarkt AEB 

Lid  Amsterdam Economic Board 
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Techniek en technologie in de economie van de Noordvleugel 

 

De Noordvleugel van de Randstad  is de economische motor van Nederland. Dankzij haar sterke 

internationale verbondenheid, gevarieerde economische structuur, aantrekkelijkheid voor 

buitenlandse investeringen, omvangrijke, diverse en hoog opgeleide beroepsbevolking en 

aantrekkelijk woon- en leefklimaat zorgt de regio voor een kwart van het Bruto Nationaal Product 

en de werkgelegenheid in ons land. De Noordvleugel heeft alle mogelijkheden in zich om de huidige 

positie in de Europese top-5 van stedelijke regio’s te behouden en zelfs te versterken tot een positie 

direct achter Londen en Parijs.  

De regio Amsterdam-Utrecht heeft op wereldwijde schaal een reputatie als aantrekkelijke regio om 

te ondernemen, te werken, te wonen, te studeren en te recreëren. Kennis en toepassing van 

technologie in al zijn vormen en verschijningen is een belangrijke bron van vernieuwing en 

internationale concurrentiekracht voor de Noordvleugel. Met vier universiteiten, een groot aantal 

kennis- en onderzoeksinstituten en een dynamisch bedrijfsleven dat nieuwe mogelijkheden snel 

omarmt, beschikt de Noordvleugel nog over potentieel om als techniekregio verder te groeien.  

 

Noordvleugelbreed zijn de volgende technologische zwaartepunten in de productiestructuur 

verankerd: 

* ICT: Amsterdam en de regio Utrecht huisvesten niet alleen toonaangevende ICT-bedrijven maar 

ook belangrijke infrastructuur (AmsIX) en kennisinstellingen 

* agritechnologie: de regio heeft twee greenports met daaromheen een cluster van wereldwijd 

opererende agritech bedrijven 

* life sciences en health: een hechte samenwerking tussen medisch onderzoek en bedrijfsleven en 

een sterke internationale oriëntatie maken dit tot een snelle groeisector 

* high tech systemen en materialen: hoogwaardige maakindustrie met een sterke exportpositie, 

innovatie in systemen, materialen en grondstoffen 

* logistiek: verduurzaming en efficiencyvergroting stuwen de verdere technologisering van de 

logistieke sector 

* creatieve industrie en media: nu smartphones en tablets zelfs de laptop verdringen, groeit de vraag 

naar laagdrempelige digitale dienstverlening.  

 

Deze clusters zijn verankerd in het beleid van overheden op verschillende niveaus: 

- Europees niveau: Horizon 2020, Digitale Agenda 

- rijksniveau: Topsectorenbeleid (logistiek, agrofood, high systems & materials, creatieve industrie, 

life sciences & health), Digitale Agenda 

- provincies, regio's en steden (logistiek, greenports, creatieve industrie, life sciences & health, ICT) 

 

Brede toepassing van techniek en technologie 

 

De Noordvleugel is sterk in het koppelen van techniek en technologie aan brede toepassingen: 

 

* de Nederlandse maakindustrie is, door blootstelling aan internationale concurrentie, steeds 

hoogwaardiger geworden. Duurzaamheid en innovatie staan centraal, zoals bij productie, installatie 

en onderhoud van energiesystemen (zonnepalen, windturbines, WKO), agrarische productie en 

voedingsmiddelenindustrie (zuivelverwerking, veredeling van uitgangsmateriaal), en metaalindustrie 

(productie van jachten, deeltjesversnellers, lagers, staal, meetsystemen, offshore en industriële 

transportsystemen). 

 

* de groei van het financieel-economisch complex was niet mogelijk geweest zonder een nauwe 

samenwerking tussen financiële instellingen en ICT-bedrijven, die software en handelsplatforms 

ontwikkelden. Een dergelijke co-evolutie ontstaat nu ook door groeiende toepassing van ICT en 

techniek in de gezondheidszorg (bv uitwisseling van patiëntgegevens, big data-analyse tbv 

diagnosticering, health games). De logistieke sector ontwikkelt zich naar een duurzame sector door 
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grootschalige toepassing van zowel ICT als technische innovaties (electrisch vervoer, 

mobiliteitsmanagement). 

 

* life sciences is een zeer snel groeiende sector door haar grote maatschappelijke betekenis: gezond 

leven is een basisvoorwaarde in een ontwikkelde wereld. Life sciences speelt zich niet alleen af in 

laboratoria. Ook de kernreactor Petten maakt, doordat zij isotopen produceert voor medische doelen 

(een derde van de wereldproductie), deel uit van dit cluster. 3D-printing verandert de productie van 

bijvoorbeeld protheses in de zorg fundamenteel.  

 

De Noordvleugel wil haar bestaande technische kern behouden, versterken en de kans geven om te 

groeien. Techniek en technologie vormen namelijk enerzijds een bron van economische groei door 

hun hoogwaardige karakter maar versnellen ook de groei en innovatie van andere sectoren (zorg, 

creatieve industrie, financiële en zakelijke diensten).  

 

 

Techniek en technologie: drie opgaven 

 

De Noordvleugel staat in de Europese rankings te 

boek als een kennisintensieve regio met een 

groot innovatiepotentieel, ook op het gebied van 

techniek en technologie. In de Noordvleugel 

identificeren we drie opgaven: 

 

1. De clusters vragen een constante instroom van 

nieuwe, adequaat opgeleide technici op alle 

beroepsniveaus. Net als in de andere 

Nederlandse regio’s is deze stroom in de 

toekomst niet verzekerd:  

- de te verwachten uitstroom uit technische 

beroepen is door vergrijzing groot,  

- de instroom in het technisch onderwijs die dit 

moet opvangen, is te beperkt 

- een aanmerkelijk deel van de technisch 

gediplomeerden, kiest voor een baan buiten de 

techniek.  

 

2. De hiernaast beschreven “general purpose 

technologies” ontwikkelen zich razendsnel. 

Technische kennis kan hierdoor snel verouderen, 

zowel in curricula als op de werkvloer. Om up-to-

date te blijven, is structurele samenwerking 

tussen kennisinstellingen, onderwijs en 

bedrijfsleven nodig. Als nanotechnologie, 

biotechnologie en 3D printing een vlucht nemen 

en op grote schaal worden toegepast in bv metaal-, voedingsmiddelenindustrie en procesindustrie 

zal dit ook leiden tot een (extra) stijging van de vraag naar hoogwaardig technisch personeel. 

 

3. Steeds meer niet-technologische sectoren krijgen een belangrijke technologische component. Zo 

zijn techniek en ICT essentieel bij:  

- innovatie van publieke (zorg, onderwijs) en zakelijke diensten 

- verduurzaming van bv de gebouwde omgeving en logistiek. 

Daardoor zal de vraag naar technisch personeel stijgen. Ook de vraag naar technisch personeel dat 

kan opereren in een specifieke omgeving zal stijgen.  

 

General purpose technologies: drijvende krachten 

achter voortgezette economische groei 

 

Trendanalyses van IMF, OESO, EU en CPB wijzen 4 

zogeheten 'general purpose technologies' aan als de 

drijvende kracht achter hernieuwde economische 

groei in de wereld: 

- biotechnologie (voor gezondheid (rood/wit), milieu, 

energie, schonere en efficiëntere productie 

(veredeling, cleantech/greentech)) 

- nanotechnologie (voor gezondheid, milieu, schonere 

productie) 

- informatie- en communicatietechnologie (voor 

gezondheid, milieu, schonere en efficiëntere 

productie, energiedistributie, innovatie, inclusieve 

samenleving, entertainment, zelfmanagement) 

- nieuwe (re)productietechnologie w.o. 3D-printing 

(voor gezondheid, schonere en efficiëntere productie). 

  

Deze technologieën vormen de basis voor technieken 

die de samenleving gezonder en leefbaarder maken 

met minder energie, water en grondstoffen. Ze 

versnellen veranderingen in bestaande techniek en 

sectoren, zoals de chemische, grafische, 

voedingsmiddelen-, metaal- en elektrotechnische 

industrie. Ze staan daarom nadrukkelijk op het vizier 

in het Europese Horizon 2020-programma, dat 

innovatie stimuleert met het oog op zowel 

maatschappelijke opgaven als economische 

groeikracht van ondernemingen.  
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De bij het UWV geregistreerde vacatures geven een indicatie van de urgentie en de hardnekkigheid 

van vacatures voor technische en industrieberoepen. Bijna de helft (44%) van de nieuwe vacatures in 

de Noordvleugel in 2012 betrof technische-, industrie- en informaticaberoepen: ruim 35.000 

vacatures. Daarmee hebben de technische beroepen een aanmerkelijk hoger aandeel in de vacatures 

dan in de werkgelegenheid (gemiddeld circa 15% in de Noordvleugel).  

 

 

Nieuwe vacatures geregistreerd in 2012 

 

Nederland 

 

Flevoland 

 

Utrecht 

 

Noord-

Holland 

Noordvleugel 

 

totaal nieuwe vacatures 341.490 8.740 25.295 46.989 81.024 

   w.v. nw technische + industrieberoepen 154.254 3.429 9.637 18.533 31.599 

   w.v. nw informaticaberoepen 12.364 542 1.630 1.816 3.988 

   subtotaal nw technische, industrie- +  

      informaticaberoepen 166.618 3.971 11.267 20.349 35.587 

aandeel nieuwe vacatures technische, 

industrie- + informaticaberoepen in totaal 49% 45% 45% 43% 44% 
Bron: UWV 

 

Uiteraard hebben industriële sectoren last van de huidige laagconjunctuur. Het aantal technische 

vacatures daalt echter minder snel dan in bijvoorbeeld handel, administratie en zorg. Dit duidt erop 

dat er behoefte aan technisch specialisten is en blijft. Bij informaticaberoepen is zelfs sprake van een 

stijging van het aantal nieuwe vacatures.  

 

 

Voor de Noordvleugel zijn dit urgente problemen die de economische dynamiek dreigen te 

belemmeren. Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden in de Noordvleugel zetten daarom in dit 

Techniekpact in op meer instroom, kwaliteitsverbetering en doorstroom in het technisch onderwijs 

op alle niveaus. De Noordvleugel hoopt daarbij op een samenhangende nationale aanpak in het 

nationale techniekpact en wil daar graag een bijdrage aan leveren. 
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Actielijn 1: Kiezen voor techniek  

 

Meer aandacht voor bèta en techniek in het funderend onderwijs (PO en VO). Al op vroege leeftijd 

moeten jonge kinderen en jongeren kennismaken met en geënthousiasmeerd worden voor bèta en 

techniek, te beginnen op de basisschool.  

Nationaal doel:  Van 25% naar 40% leerlingen die kiezen voor techniek op alle niveaus in 2020 

 

Noordvleugel 

Actie 1: Versterken inzet bedrijfsleven in PO/VO m.b.v. regionale Technet kringen. 

Wat is het?  In alle subregio’s worden bedrijvengroepen geformeerd rond scholen. Zo ontstaat een 

hecht netwerk van bedrijven dat zorg draagt voor een actieve en resultaatgerichte ondersteuning 

van de praktijkcomponent en de beroepskeuzevoorlichting in het beroepsonderwijs. Een knelpunt bij 

het opzetten van Technetkringen is het organiserend vermogen. Ondersteuning door regionale en 

lokale overheden is hierbij van belang. Activiteiten die Technetkringen verzorgen, zijn bijvoorbeeld: 

- snuffelstages 

- excursies 

- gastlessen 

- technische en andere faciliteiten voor het onderwijs 

- beroepspraktijkvorming 

- het uitvoeren van examens. 

 

Ambitie:  In de loop van 2014 bestaat in elke arbeidsmarktregio een bedrijvenkring die met de 

scholen (vmbo, mbo, overig vo) in de arbeidsmarktregio  samenwerkt.  

 

Wie:  In Noord Holland start de techniekraad Noord-Holland, zij stemt af en werkt samen met   

� regionale bedrijven  

� Nemo Science Center 

� scholen PO, VMBO, VO 

� Techniektalent.nu 

� de bedrijfstakfondsen 

� intermediaire organisaties zoals Technocentrum Flevoland en SBB 

� gemeenten en provincies 

 

Operationeel doel:  In augustus 2013 starten met het formeren van de bedrijvenkringen, gebruik 

makend van de kringen die reeds bestaan. Bij gebleken succes wordt het concept opgeschaald en 

uitgerold over de hele Noordvleugel 

 

Noordvleugel  

Actie 2: Techniek structureel en integraal onderdeel PO/VO, m.b.v. Gaming in de klas 

Wat is het?  Het is cruciaal dat voorlichting over en kennismaken met techniek al begint in het 

basisonderwijs. Daarbij vormen ook de ouders een doelgroep. Vanaf 2016 zijn wetenschap & 

techniek verplichte vakken op de basisschool. Basisscholen worden al door veel verschillende 

partijen benaderd om invulling aan het vak W&T te geven en er is behoefte aan afstemming.  

In de onderbouw van het vmbo moet een goede beroepskeuzebegeleiding beschikbaar zijn. In havo 

en vwo moeten leerlingen kennismaken met techniek, inzicht krijgen in de loopbaanmogelijkheden in 

techniek, en in de impact van techniek en technische beroepen op de samenleving. Op dit gebied 

bestaan reeds veel goede initiatieven, die voortzetting verdienen (b.v. Technasia, Bèta Partners, NLT-

scholen). 

 

Gaming is in de Noordvleugel een belangrijk en kansrijk activiteitencluster en een serieus hulpmiddel 

dat leerlingen aanspreekt. Hogeschool Utrecht en het Kenniscentrum Talentontwikkeling 

Wetenschap & Techniek Midden Nederland (Universiteit Utrecht) stimuleren de ontwikkeling van 

methodieken voor de toepassing van gaming in het onderwijs. Leidend hierbij zijn de toekomstige 



 7

regionale technologische beroepen in bijvoorbeeld Life Sciences & Gezondheid, en Duurzame 

Steden. Er wordt hierbij wordt gebruik gemaakt van zgn. playful interaction, waaronder applied 

games. Ook het zelf maken van de technische toepassing is een element van de methodiek. Lokale 

ondernemingen uit o.a. de creatieve en ICT-industrie helpen hier mee. Daarnaast wordt gebruik 

gemaakt van ervaring en enthousiasme van “technologische” ouders.  

 

Ambitie: In overleg met de basisscholen in de Noordvleugel zal worden gekeken naar het aanbod en 

de kwaliteit van ondersteuning en/of producten voor voorlichting van leerlingen en docenten over 

techniek. De verschillende instrumenten worden beter op elkaar afgestemd en zijn didactisch en 

kwalitatief van een goed niveau. Serious gaming is daarvan een belangrijk onderdeel; de 

gamesindustrie in de Noordvleugel zal worden uitgenodigd om mee te werken aan de ontwikkeling 

van het benodigde lesmateriaal voor de verplichte invoering van techniek op de basisschool door een 

pilot op te zetten in de Noordvleugel. 

Elke VO-school in de Noordvleugel wordt benaderd en krijgt aanvullende ondersteuning aangeboden 

bij beroepenvoorlichting over de technische beroepen en contacten met bedrijven.  

 

Wie:  trekkers zijn  

in Utrecht: Economic Board Utrecht 

in MRA en NHN: Techniekraad Noord-Holland  

Deze initiëren contacten tussen  

� regionale bedrijven 

� Dutch Game Garden 

� Nemo Science Center 

� scholen PO, VMBO, VO 

� MBO- en HBO-instellingen  

� Uitgevers schoolboeken 

� Techniektalent.nu 

�  intermediaire organisaties zoals Technocentrum Flevoland en SBB 

� de bedrijfstakfondsen 

� gemeenten en provincies. 

 

Operationeel doel:  

PO: start overleg 2013. Actieplan gereed begin 2014, realisatie in 2014/2015 

VO: actieplan (ism MBO- en HBO-instellingen) gereed oktober 2013, start uitvoering vanaf oktober 

2013. 

 

Noordvleugel 

Actie 3: Techniek in curriculum PABO’s en nascholing leerkrachten 

Wat is het?  Belangstelling voor techniek begint bij de docent. Wetenschap & Techniek wordt een 

verplicht en integraal onderdeel in het curriculum van de PABO’s. MBO-scholen moeten actief gaan 

bevorderen dat techniekdocenten zich bijscholen, door het volgen van stages. Bedrijven moeten ook 

voor techniekdocenten stageplaatsen beschikbaar hebben.  

De regionale hogescholen (Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, InHolland, Marnix, 

Windesheim Hogeschool Flevoland) en het bedrijfsleven ontwikkelen een curriculum voor de PABO 

dat gebruikt zal worden voor zowel de voltijds- als de deeltijdopleidingen. Op basis hiervan zal ook 

cursusmateriaal worden ontwikkeld dat gebruikt wordt voor scholing van leraren in het primair 

onderwijs. 

 

Ambitie:  Vanaf 2014 is Wetenschap & techniek een verplicht onderdeel van curriculum PABO.  

Vanaf 2014:  instrumenten voor bijscholing leerkrachten BO gereed. 

 

Wie:  Hogeschool Utrecht is trekker en initieert overleg met   

� andere HBO instellingen 

� regionaal bedrijfsleven  
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Operationeel doel:  Overleg HBO-instellingen Noordvleugel september 2013, plan van aanpak gereed 

eind 2013. 
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Actielijn 2: Leren in de techniek 

 

Hogere instroom (beroeps)opleidingen techniek via publiek-private samenwerking. Bedrijfsleven en 

onderwijstellingen trekken hierin samen op. Na het funderend onderwijs moeten jongeren worden 

aangetrokken door aantrekkelijk en goed bètatechnisch onderwijs.  

Nationaal doel: percentage afgestudeerden dat kiest voor beroep in technische sector neemt toe 

van 50% naar 75%, kwalitatieve aansluiting wordt verbeterd 

 

Noordvleugel 

Actie 4: Campusvorming in beroepsonderwijs op basis van regionale speerpunten 

Wat is het?  Het techniekonderwijs is op dit moment fijnmazig verdeeld over locaties, instellingen en 

niveaus. Dit komt de herkenbaarheid voor bedrijven, leerlingen en ouders niet ten goede. 

Campusvorming is het regionaal bijeenbrengen van de totale keten van het beroepsonderwijs en de 

contacten met regionale bedrijven onder één (virtueel) dak met duidelijke branding.  Dit wil de 

Noordvleugel in diverse deelregio’s gaan realiseren. Campusvorming biedt mogelijkheden om 

opleidingen toe te spitsen op de regionale technische specialisaties en te koppelen aan 

speerpuntclusters. In iedere (sub)regio zijn moderne opleidingslocaties nodig, waar opleidingen 

gegeven kunnen worden die aansluiten bij de actuele behoefte van de bedrijven. Deze campussen 

worden beheerd door scholen en bedrijven. De opzet en uitvoering worden in overleg door scholen 

en bedrijven gerealiseerd. 

Een aantal van de  campussen zullen de landelijke status van Center of Excellence (CoE) op HBO-

niveau en/of de Centrum Innovatief vakmanschap (CIV’s )op MBO-niveau kunnen verkrijgen. Maar 

ook zonder die landelijke status is specialisatie en concentratie van hoogwaardige opleidingen een 

ambitie van de Noordvleugel .  

Op dit moment zijn in de Noordvleugel diverse initiatieven voor regionale campussen. Ze bevinden 

zich in verschillende stadia van ontwikkeling:  

- Engineering and Materials (IJmond) 

- voeding (Zaanstad) 

- creatieve industrie (Amsterdam) 

- big data/robotica (Almere) 

- composieten (Airport Lelystad) 

- maritiem (Den Helder) 

- agritech (Noord-Holland noord) 

- Automotive College (Nieuwegein: ROC Midden-Nederland/InnoVAM) 

- life sciences (Utrecht Science Park/De Uithof).  

 

Ambitie:  Het eindbeeld is 10 à 12 regionale campussen in de Noordvleugel, ieder met een eigen 

specialisatie.  

 

Wie:  bestaande regionale campusinitiatieven gevormd door:  

� HBO-instellingen 

� MBO-instellingen 

� intermediaire organisaties zoals Technocentrum Flevoland en SBB 

� regionale bedrijven 

� gemeenten en provincies  

 

Afstemming tussen initiatieven vindt plaats in de regionale economic boards: 

� Amsterdam Economic Board 

� Economic Board Utrecht 

� cockpit overleg Boards Noord-Holland Noord 

 

Operationeel doel:  Eind 2014: 4 regionale campussen in een operationeel stadium. 
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Noordvleugel 

Actie 5: Vernieuwing opleidingsaanbod  in VMBO-MBO-MBO+ en HBO 

Wat is het?  In het technisch onderwijs blijken vooral nieuwe cross-over opleidingen (zoals richting 

energie, zorg of vormgeving) en opleidingen rond luchtvaart en railinfra populair. Het gaat erom dat 

de insteek van de opleiding gericht is op de context waarin de techniek wordt toegepast (zoals in 

energie, zorg of vormgeving) en niet alleen op een traditioneel opleidingsprofiel. Voorbeelden in de 

Noordvleugel zijn de Jeans School in Amsterdam,  Rail Academy Amersfoort (Hogeschool 

Utrecht/Bedrijfsleven), MBO Zorg en Technologie (ROC Midden-Nederland). Hogeschool Utrecht en 

ROC Midden-Nederland  zetten samen met het technologische bedrijfsleven gedurende 2013 en 1e 

helft 2014 nieuwe contextgerichte opleidingen op het gebied van o.m. ICT, Zorg & technologie en 

Duurzaam bouwen & installeren. Ze worden in samenwerking tussen onderwijs en ondernemingen 

helderder geprofileerd. 

Daarnaast is het van belang in het beroepsonderwijs doorlopende leerlijnen te realiseren. Daardoor 

wordt de harde overgang van het ene schooltype naar het andere vergemakkelijkt en versoepeld. 

Veel ROC’s en hogescholen zijn bezig dit soort opleidingstrajecten op te zetten. In het Masterplan 

Techniek Amsterdam (MTA) is al een start gemaakt met een achttal doorlopende leerlijnen tussen 

VMBO en MBO. De leerlijnen worden samen met het bedrijfsleven vormgegeven.  In het kader van 

het MTA worden twee pilots publiek-private samenwerking  installatie  en automotive) gestart. 

Binnen deze pilots worden opleiding van jongeren, om- her- en bijscholing onder één dak gebracht. 

Andere voorbeelden: 

- Doorlopende leerlijn MBO-HBO Duurzaam installeren (ROC van Amsterdam/Hilversum en 

Hogeschool Utrecht/bedrijfsleven) 

- Doorlopende leerlijnen electrotechniek , installatie techniek en werktuigbouwkunde in 

Amsterdam. 

 

Ambitie: Alle ROC’s en hogescholen actualiseren en vernieuwen, in overleg met het VMBO en het 

bedrijfsleven, hun bestaande technologische opleidingen gericht op contextgericht opleiden en 

doorlopende leerlijnen. 

 

Wie: Economic Board Utrecht  en gemeente Amsterdam (Masterplan Techniek Amsterdam) nemen 

ieder in hun eigen regio de lead en werken samen met  

� HBO-instellingen 

� MBO-instellingen  

� VMBO instellingen 

� regionaal bedrijfsleven. 

Operationeel doel: plan van aanpak voor vernieuwing technisch opleidingsaanbod in de 

Noordvleugel  eind 2013 gereed. Start Uitvoering vanaf 2014 

 

 

Noordvleugel 

Actie 6: Garanderen van doorlopende leerlijnen, stageplaatsen, onderzoeksopdrachten en 

leerwerkplaatsen in de techniek 

Wat is het ?  In een laagconjunctuur is het garanderen van voldoende doorlopende leerlijnen, 

stageplaatsen, onderzoeksopdrachten en leerwerkplekken in veel branches een probleem. Vooral 

het aantal leerwerkplekken in de BBL (beroepsbegeleidende leerweg), die in technische branches erg 

belangrijk is, is conjunctuurgevoelig. Over het garanderen van voldoende stageplaatsen en 

leerwerkplekken worden landelijk afspraken gemaakt in cao’s; deze moeten regionaal worden 

vertaald. Ook in het landelijk Techniekpact zal hier aandacht aan worden besteed. Met name in de 

maakindustrie en in branches met veel MKB-bedrijven (o.a. de bouw- en metaalsector) spelen 

opleidingsbedrijven een grote rol bij het realiseren van leerwerkplekken. Opleidingsbedrijven nemen 

de werkgever en voor een deel ook de school en de leerling zorgen uit handen: ze nemen BBL-

leerlingen in dienst en lenen hen uit aan de bedrijven. Voorbeelden in de Noordvleugel zijn: 

- Tetrix (metaal) 
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- Installatiewerk (installatiebranche) 

- Toptechniek in Bedrijf Flevoland/Techtalent (techniekbreed) 

- de Bedrijvencaroussel (Techniekgilde Eemland) 

- Woerdens Techniektalent.  

Een aantal van deze organisaties heeft zich verenigd in de stichting Talent voor Techniek.  

 

Ambitie:  Het creëren van een structuur waarbij ook in tijden van crisis en bij een groeiend aanbod 

van leerlingen voldoende leerwerkplekken op MBO-niveau beschikbaar komen o.a. via 

opleidingsbedrijven 

 

Wie:  Talent voor techniek neemt het initiatief en overlegt met  

� regionaal bedrijfsleven  

� MBO-instellingen 

� opleidingsbedrijven. 

 

Operationeel doel: plan van aanpak gereed oktober 2013 
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Actielijn 3 Werken in de techniek 

 

Verhogen van de zij-instroom, aantrekken en behoud van (internationaal) technisch personeel. 

Uitwisseling tussen technische sectoren en scholing van technici (behoud en employability).  

Nationale doelen:  

� 10.000 werkzoekenden maken overstap naar technische sector 

� 30.000 werknemers worden binnen technische sectoren van werk naar werk begeleid. 

 

Noordvleugel 

Actie 7: Aantrekken en faciliteren internationaal talent in de techniek 

Wat is het? Internationale kenniswerkers zijn van belang voor technische bedrijven. Het is voor veel 

bedrijven essentieel om internationaal talent te hebben als bron van vernieuwing en kennis over 

gespecialiseerde producten en markten. De personen kunnen tijdelijk en kortdurend aanwezig zijn, 

de behoefte aan de internationale werkers is permanent. Deze stroom op gang te brengen en te 

houden is in de eerste plaats een taak voor de bedrijven. Overheden kunnen hierbij ondersteunen 

met een expat center of een internationale school. In Amsterdam (en Almere) functioneert al een 

expat center en kennen de aanwezige internationale scholen een grote toeloop van leerlingen. In de 

Utrechtse regio is in 2012 een internationale school geopend; het plan van aanpak voor de start van 

een expat center wordt in 2013 voltooid.  

 

Ambitie: De regio Utrecht onderzoekt de mogelijkheden voor het realiseren van een expat center en 

maakt hierbij gebruik van de opgedane kennis en ervaring bij het Expatcenter Amsterdam.  

 

Wie:  

� Gemeente en provincie Utrecht nemen de lead  

� Internationaal opererende bedrijven 

� Expatcenter Amsterdam. 

  

Operationeel doel: plan van aanpak gereed eind 2013  

 

 

Noordvleugel 

Actie 8: Omscholing/ bijscholing en begeleiding van werk naar werk via regionale campussen 

Wat is het?  De eerder benoemde regionale campussen, die het loket moeten worden waar bedrijven 

met een opleidingsvraag voor omscholing en bijscholing terecht kunnen. Ook het opleidingsaanbod 

ten behoeve van (jonge) werklozen of met ontslag bedreigde werknemers zal via regionale 

campussen georganiseerd worden    

 

Ambitie: Het eindbeeld is 10 à 12 regionale campussen in de Noordvleugel, ieder met een eigen 

specialisatie.  

 

Wie: bestaande regionale campusinitiatieven gevormd door:  

� HBO-instellingen 

� MBO-instellingen 

� intermediaire organisaties zoals Technocentrum Flevoland en SBB 

� regionale bedrijven 

� gemeenten en provincies.  

 

Mede in het licht van het Sociaal Akkoord zoeken deze initiatiefnemers ook samenwerking met o.a.: 

� UWV 

� bedrijfstakfondsen. 

 

Afstemming tussen initiatieven vindt plaats in de regionale economic boards: 

� Amsterdam Economic Board 
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� Economic Board Utrecht 

� cockpit overleg Boards Noord-Holland Noord 

 

Operationeel doel: Eind 2014: 4 regionale campussen in een operationeel stadium, waarvan   

omscholing/bijscholing en begeleiding van werk naar werk onderdeel uitmaken.    
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Resume 

Actie Betrokken partners Operationele doelen 

ACTIELIJN 1: KIEZEN VOOR TECHNIEK 

Actie 1:  

regionale Technet kringen 

trekker: Techniekraad Noord-Holland  

- regionale bedrijven 

- Nemo Science Center 

- scholen PO, VMBO, VO 

- Techniektalent.nu 

- bedrijfstakfondsen 

- intermediaire organisaties zoals Technocentrum 

Flevoland en SBB 

- gemeenten en provincies 

In augustus 2013 starten met het 

formeren van de bedrijvenkringen, 

gebruik makend van de kringen die 

reeds bestaan. Bij gebleken succes 

wordt het concept opgeschaald en 

uitgerold over de hele Noordvleugel 

 

Actie 2:  

Techniek structureel en integraal 

onderdeel PO/VO, m.b.v. Gaming in de 

klas 

 

trekkers: Economic Board Utrecht, Techniekraad Noord-

Holland 

- regionale bedrijven 

- Dutch Game Garden 

- Nemo Science Center 

- scholen PO, VMBO, VO 

- MBO- en HBO-instellingen  

- Techniektalent.nu 

- intermediaire organisaties zoals Technocentrum 

Flevoland en SBB 

- bedrijfstakfondsen 

- gemeenten en provincies 

PO: start overleg 2013. Actieplan 

gereed begin 2014, realisatie in 

2014/2015 

VO: actieplan (ism MBO- en HBO-

instellingen) gereed oktober 2013, 

start uitvoering vanaf oktober 2013 

Actie 3:  

Techniek in curriculum PABO’s en 

nascholing leerkrachten 

trekker: Hogeschool Utrecht  

- andere HBO-instellingen 

- regionaal bedrijfsleven 

Overleg HBO-instellingen 

Noordvleugel september 2013, plan 

van aanpak gereed eind 2013 

ACTIELIJN 2: LEREN IN TECHNIEK 

Actie 4:  

campusvorming in beroepsonderwijs, 

aansluitend op regionaal-economische 

speerpunten 

- HBO-instellingen 

- MBO-instellingen 

- intermediaire organisaties zoals Technocentrum 

Flevoland en SBB 

- regionale bedrijven 

- gemeenten en provincies  

afstemming via:  

- Amsterdam Economic Board 

- Economic Board Utrecht 

- cockpit overleg Boards Noord-Holland Noord 

Eind 2014: 4 regionale campussen in 

een operationeel stadium 

Actie 5:  

Vernieuwing opleidingsaanbod  in 

VMBO-MBO-MBO+ en HBO 

Economic Board Utrecht en gemeente Amsterdam 

(Masterplan Techniek Amsterdam) nemen in eigen regio 

de lead, werken samen met  

- HBO-instellingen 

- MBO-instellingen  

- VMBO instellingen 

- regionaal bedrijfsleven 

plan van aanpak voor vernieuwing 

technisch opleidingsaanbod in de 

Noordvleugel eind 2013 gereed. Start 

Uitvoering vanaf 2014 

Actie 6:  

Garanderen  doorlopende leerlijnen, 

stageplaatsen, onderzoeksopdrachten 

en leerwerkplaatsen in de techniek 

trekker: Talent voor techniek overlegt met  

- regionaal bedrijfsleven  

- MBO-instellingen 

- opleidingsbedrijven 

plan van aanpak gereed oktober 2013 

ACTIELIJN 3: WERKEN IN DE TECHNIEK 

Actie 7:  

aantrekken en faciliteren 

internationaal talent 

trekkers: gemeente en provincie Utrecht 

- internationaal opererende bedrijven 

- Expatcentrum Amsterdam 

plan van aanpak gereed eind 2013 

Actie 8: 

om-/bijscholing en begeleiding van-

werk-naar-werk via campussen 

beroepsonderwijs 

- HBO, en MBO-instellingen 

- regionale bedrijven 

- intermediaire organisaties zoals Technocentrum 

Flevoland en SBB 

- gemeenten en provincies  

- UWV 

- bedrijfstakfondsen 

afstemming via:  

- Amsterdam Economic Board 

- Economic Board Utrecht 

Eind 2014: 4 regionale campussen in 

een operationeel stadium 
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- cockpit overleg Boards Noord-Holland Noord 
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Vervolgacties en planning van de eerste fase 

 

 

Zoals gezegd: dit document is een vertrekpunt. De bestuurlijke kopgroep die voor de opstelling van dit stuk 

verantwoordelijk is, zal de prioritaire acties die zij in dit stuk voorstellen nog bespreken met regionale 

stakeholders. De vervolgacties zullen naar aanleiding van die gesprekken nader worden bepaald.  

 

Tot het einde van 2013 worden op het niveau van de Noordvleugel-samenwerking de volgende acties 

gepland:  

 

- 13 mei 2013:  Ondertekening landelijk techniekpact in Amsterdam 

- eind mei / begin juni:  overleg bestuurlijke kopgroep Noordvleugel met uitvoerders landelijk 

techniekpact over vervolgproces en governance Noordvleugel 

- mei / juni:  bilaterale gesprekken met stakeholders over de prioritaire acties en uitwerking daarvan, 

incl. doorvertaling landelijke afspraken, eerste concrete acties, uitvoeringsstructuur 

- eind juni:  bijeenkomst met stakeholders over Techniekpact Noordvleugel. Centraal thema: hoe 

pakken we de uitvoering met elkaar op?  

- na de zomer: uitvoering + monitoring  

- december 2013: bijeenkomst met stakeholders . Opmaken van de balans: hoe gaat het met de 

implementatie, met afspraken, welke knelpunten treden op, etc.  

 

 

***** 
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Techniekpakt Regio FoodValley 
 
FoodValley is een innovatieve regio met ambities voor een gezond en duurzaam economisch klimaat, 
nu en in de toekomst. Uit de strategische agenda: 
We willen als Regio FoodValley onze nationale en internationale positie versterken. Dat moet leiden 
tot economische groei, werkgelegenheid, aantrekkingskracht op kenniswerkers en hoogwaardige 
voorzieningen voor wonen, werken en studeren. 
Ook werkt Regio FoodValley aan behoud en versterking van de leefomgeving. Naast natuur en 
landschap wordt het groene gebied van de regio gekenmerkt door landbouw en recreatie. Ook werken 
we aan ‘de gezonde mens’: leven in een groene en gezonde leefomgeving, waarbij veel aandacht is 
voor gezonde voeding. 
 
Regio FoodValley is een belangrijke voedingsbodem voor de Nederlandse economie en een 
inspirerende kennisregio in Europa. Karakteristiek voor FoodValley zijn de toonaangevende innovatie 
en vakkennis op het gebied van agrofood, het internationale karakter, het aantrekkelijke 
vestigingsklimaat en de groene dynamische leefomgeving.  
 
De FoodValley, met het sterk internationaal gerichte Wageningen Universiteit en Research centrum 
als motor, biedt een vruchtbare voedingsbodem voor innovaties. Het domein gezonde en duurzame 
voeding van Wageningen UR maakt de FoodValley tot hèt kennisportaal naar de wereld. De 
omstandigheden voor innovatie zijn door de unieke concentratie van voeding gerelateerde kennis, 
bedrijven en instituten excellent te noemen. Regio FoodValley is dé plek voor Nederland waar massa 
en concentratie van innovatiegerichte kennis binnen het agrofood en lifesciences cluster wordt 
nagestreefd. De FoodValley ontleent uiteindelijk haar kracht aan enthousiaste samenwerking binnen 
de ‘gouden driehoek’: bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. 
 
De agrofood bedrijven vormen het middelpunt van een veel grotere bedrijvigheid aan agrofood 
gerelateerde en andere maakbedrijven in de regio. Bedrijven die passen in een duurzame regio, een 
regio met een menselijke maat en een prettig leef- en werkklimaat. 
In de bakermat van “De Gouden Driehoek’ sluiten overheden, ondernemers en onderwijs/onderzoek 
een Techniekpact FoodValley waarin zij vastleggen hoe de drie hoofdlijnen van het techniekpact 
Gelderland: kiezen in techniek, leren in techniek en werken in techniek invulling krijgen. 
 
De provincie Gelderland kiest voor een regionale en waar nodig een bovenregionale aanpak van de 
arbeidsmarktknelpunen in de topsectoren Agrofood, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Chemie, Life 
Sciences & Health, Energie, HTSM, Milieutechnologie, en de aandachtssectoren Logistiek, de 
creatieve sector, land- en Tuinbouw en Vrijetijdseconomie. Het Techniekpact regio FV schetst de 
aanpak van de drie O’s (overheden, ondernemers, onderwijs/onderzoek) in de regio FV. Dit 
Techniekpact is gebaseerd op het programma “FoodValley Source of ambition and innovation”. 
 
Er bestaan al een groot aantal activiteiten, initiatieven en partners op het gebied van bèta, technologie 
en techniek onderwijs in de regio. Deze weten elkaar goed te vinden. Het Techniekpact FV heeft als 
ambitie het regionale bedrijfsleven te binden. Het Wetenschapsknooppunt van Wageningen University  
Valley ScholenNetwerk hebben de ervaring dat het regionale bedrijfsleven zeer geïnteresseerd is in 
een partnerschap en graag toetreedt tot een bedrijvennetwerk voor het onderwijs in de regio. Het FV 
Techniekpact heeft ook als ambitie de verbinding en afstemming van alle partners te optimaliseren. 
Het regionale Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) is de basis waar alle initiatieven en partners 
elkaar kunnen vinden. 
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Techniekpact FV kent drie hoofdlijnen, waaronder bestaande en nieuwe initiatieven hun plaats kunnen 
krijgen. Dwars door deze lijnen loopt een cross-ver: internationalisering. 
 
Lijn 1: Kiezen in techniek 
Techniek oriëntatie en –promotie, bekendmaking van bèta, technologie en techniek bij leerlingen in 
alle onderwijssectoren 
 
Lijn 2: Leren in techniek 
Excellent en aantrekkelijk onderwijs met medewerking van de kennisinstellingen en bedrijven in de 
regio, deskundigheidsbevordering van docenten en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (LOB) 
 
Lijn 3: Werken in Techniek 
Aantrekkelijke loopbanen, goede promotiekansen, uitdagend en innovatief werk, oog voor 
ondernemerschap en goede informatievoorziening 
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Lijn 1: Kiezen in Techniek 
Vergroten instroom in het bèta- en technologie onderwijs 
 
Regionale actielijnen: 

I. Een professioneel food education & entrepreneurship platform voor de basisscholen, ROC en 
AOC in de regio in samenwerking met STOAS, CHE, Technodiscovery, Smaaklessen, het 
leerbedrijf Food & Feed (v/h De Sapfabriek) en het Food Experience Centre 

II. Een doorlopende leerlijn bèta en technologie voor het basisonderwijs en onderbouw 
voortgezet onderwijs ism STOAS en het WetenschapsKnooppunt van Wageningen University  

III. Het WetenschapsKnooppunt van Wageningen University organiseert ‘kinderuniversiteiten’ 
(techniekdagen) voor de basisscholen in de regio 

IV. Smaaklessen.nl organiseert jaarlijks Smaakevents voor 50% van de basisscholen in de regio 
met speciale aandacht voor bèta, techniek en technologie. Dit zijn techniek- en bètadagen met 
de nadruk op Food 

V. Deelname aan de FIRST LEGO© League Valleiregio 
VI. Introduceer meer FV casussen in het Technasium en NLT onderwijs 
VII. Websites bieden lesmateriaal en –inspiratie voor bèta, technologie en techniek: TechNet, 

smaaklessen.nl, online techniek campus, Poultry Academy, ICT Campus Veenendaal, Food 
Campus Nijkerk, ………. 

VIII. Profielkeuzedagen voor leerlingen van klas 3 havo en vwo op locatie van bedrijven en 
kennisinstellingen 

IX. De onderwijsdag van Food4You nieuwe stijl 
X. 20% van de leerlingen van havo en vwo krijgen begeleiding bij hun profielwerkstuk- en 

Technasium meesterproef door de instellingen voor ho en/of medewerkers van bedrijven in de 
regio FV 

XI. Doorontwikkeling van het FV Scholen- en bedrijvennetwerk: 50 van de top 100 bedrijven in de 
regio sluiten een convenant met het FV Scholennetwerk en het WetenschapsKnooppunt van 
Wageningen University 

XII. Imago bèta, technologie en techniek: 50% van de top 100 FV bedrijven leveren bèta, 
technologie en techniek ambassadeurs - rolmodellen voor en actief betrokken bij de promotie 
van hun sector 

 
Nationale actielijnen 

I. Investeer in een imagocampagne voor bèta en technologie sectoren als innovatief, 
maatschappelijk en internationaal en verbeter de waardering voor vakmanschap en 
ingenieurs. 

II. Versterk de impact van techniekonderwijs in de hele kolom: beloon basis- en vo scholen die 
de keuze voor bètatechniek, ondernemerschap en creativiteit als profiel stimuleren  extra 
vanuit de prestatiebox. 

III. Geef ‘Science’ een vaste plaats in het curriculum van het basisonderwijs, de Cito-toetsing en 
het toezicht van inspectie. 

IV. Stel incentives op voor onderwijsinstellingen gericht op minimaal 50% NT/NG profielkeuze bij 
iedere Havo- en VWO-school. Specifiek zijn incentives nodig ten gunste van de keuze voor 
NLT (dit is voor de groene onderwijsinstellingen hèt vak), Wiskunde B en D. 

V. Uitbreiden van het succesvolle programma Jet- Net van het Platform Bèta Techniek met 
activiteiten voor (V)MBO- en VO-scholieren en hun ouders. Deze nieuwe activiteiten dienen te 
worden uitgevoerd met nationale middelen en maken in de regio gebruik van de succesvolle 
uitvoeringskracht van het Bètasteunpunt Wageningen, het WetenschapsKnooppunt van 
Wageningen University en Technodiscovery 

VI. Draag zorg voor een adequate bekostiging van de technische opleidingen in het MBO-HBO-
WO. 
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Lijn 2: Leren in techniek 
Excellent en aantrekkelijk onderwijs 

I. Een bèta en technologie aantekening voor 50% van alle afgestudeerden van de pabo van de 
CHE en een aanbod bèta en techniek nascholing voor alle basisschool docenten door de CHE 
in 2016 

II. Doorstart Sapfabriek in geavanceerd leerbedrijf Food & Feed en integratie van 
Technodiscovery 

III. Doorontwikkelen van het FV Scholen- en bedrijvennetwerk als partners voor excellent en 
aantrekkelijk onderwijs 

IV. Excellente vwo leerlingen volgen colleges bèta en technologie aan Wageningen University 
V. Doorontwikkelen van het Bètasteunpunt Wageningen met het Junior Science Lab voor 

leerlingen en docenten van havo en vwo 
VI. Deskundigheidsbevordering van docenten: van bijscholingen, docent ontwikkelteams, 

gecertificeerd HO onderwijs en educatieve Masteropleidingen. Organiseer docent stages op 
bedrijven 

VII. Bedrijven ontwikkelen samen met de onderwijsinstellingen lesmaterialen voor de bètavakken 
en dragen zorg voor afstemming onderwijs en arbeidsmarkt 

VIII. Kennisvalorisatievouchers voor de onderwijsinstellingen, waarmee zij deelname van bedrijven 
aan onderwijs kunnen financieren 

IX. Doorlopende leerlijnen vmbo – mbo, mbo – hbo, hbo – WU, ondersteund door FV Direct (het 
kennisportaal van de stichting Food Valley Nl) en de Kenniswerkplaats van Wageningen 
University 

X. Doorontwikkelen van Food Valley Direct (Kennisportaal Food Valley NL), de Kenniswerkplaats 
en het Academic Master Cluster van Wageningen University tot de centra voor real-life  
innovatievragen van het MKB en andere organisaties in FV aan studenten uit de 
onderwijsinstellingen 

XI. Deelname van de hbo instellingen in de regio aan centra voor innovatief vakmanschap 
 
 
Nationale actielijnen 

I. Stroomlijn de verbinding opleiding – werk: 
II. Versterk de mogelijkheden voor bedrijven die deelnemen aan bètatechniekpromotie- en 

educatieprogramma’s te steunen met een fiscaal instrument vergelijkbaar met de WBSO 
systematiek: Wet Bevordering Techniek Promotie. 

III. Maak structurele middelen vrij voor de implementatie van de Technologieroute voor VMBO en 
MBO uit de Experimenteerwet en topopleidingen die onderdeel zijn van doorlopende leerlijnen 

IV. Structurele financiering van de (bij)scholing van po- en vo-docenten die techniekonderwijs 
verzorgen 

V. Bevorder de inzet van duale aanstellingen bedrijf/kennisinstelling en de inzet van 
medewerkers uit bedrijven in het onderwijs. Regelgeving met betrekking tot bevoegdheid en 
onderwijs uitvoering vormt nu onnodige belemmeringen Ondersteuning van de 
Wetenschapsknooppunten en Bètasteunpunten ter bevordering van de deskundigheid van 
docenten (KNAW, Platform Bèta Techniek) 
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Lijn 3: Werken in Techniek 
Vanuit loopbaanperspectief 
 
Regionale actielijnen 

I. De bedrijven in de regio Food Valley kenmerken zich door goed werkgeverschap en bèta en 
technologie afgestudeerden zijn er trots op voor FV bedrijven en instellingen te werken 

II. Bedrijven zorgen ervoor topwerkgever te zijn en trekken daardoor toptalenten uit binnen- en 
buitenland aan.  

III. Eind 2015 weet 50% van de bèta en technologie bedrijven in de regio FV wat hoger opgeleid 
talent zoekt in een FV werkgever, zowel ervaren talent als starters. Deze bedrijven werken 
aan de ‘duurzame’ werknemer (voorbeeld het arbeidsfitness programma van Keygene) 

IV. Het imago van de FV bedrijven stijgt significant zowel, bij leerlingen als afgestudeerden uit alle 
instellingen van de onderwijskolom 

V. Het aandeel FV bedrijven in de top 100 beste werkgevers stijgt met x% 
VI. Het aandeel FV bedrijven in de top 100 MVO stijgt met y% 
VII. Eind 2014 zijn de bedrijven beter op de hoogte van en meer tevreden met de startkwalificaties 

van starters op de arbeidsmarkt 
VIII. Een toename van het aantal bezoekers van www.regiofoodvalley.nl met x % en een 

ontsluiting van alle vacatures in de regio via de portal www.regiofoodvalley.nl 
IX. Communicatie over de bèta- en technologieopleidingen en werken in de regio FoodValley, 

een taak voor de nieuwe opleiding (Technische) Journalistiek van de CHE 
X. Een ‘gilde’ van oudere en recent gepensioneerde werknemers uit de bèta, technologie en 

techniek beroepen als resource voor starters en nieuwe werknemers 
XI. Meer en studeerbare part-time opleidingen in bèta en technologie  

XIII. Leven Lang Leren, o.a. in het Zorg & Technologie Field Lab,TechNet, smaaklessen.nl, online 
techniek campus, Poultry Academy, ICT Campus Veenendaal, Food Campus Nijkerk, ………. 

XII. Een career centre en omscholingsmogelijkheden voor zij-instromers die de switch naar bèta 
en technologie willen maken 

XIII. Een arbeidsmobiliteits programma voor uitwisseling van werknemers uit onderwijs, overheid 
en bedrijfsleven 

 
 

Nationale actielijnen 
I. Investeer in werknemers voor de bèta en technologie sectoren, onderhoud vakmanschap en 

bevorder zij-instroom 
II. (Fiscaal) aantrekkelijke regelingen voor leven lang leren, om- en bijscholing van werknemers 

III. (Fiscaal) aantrekkelijke regelingen op het gebied van kennisvalorisatie en (startend) 
ondernemerschap 

IV. Instellen van een nationale werkgroep bestaande uit ministeries EZ, SZW, OCW, koepels van 
werkgevers en werknemers, O&O fondsen en regionale stakeholders gericht op het 
ontwikkelen van een regeling voor tijdelijke arbeidstijdsaanpassing voor scholing. Doel is het 
organiseren van werkzekerheid voor bètatechnisch en technologisch opgeleiden van alle 
leeftijden (onderhoud van vakmanschap en het bevorderen van zij-instroom). Hierbij wordt 
onder andere gekeken naar het voorbeeld van Duitse Kurzarbeit-regeling in combinatie met 
scholingsmaatregelen. 

V. Vergroot de bekendheid van bestaande regelingen en carrièremogelijkheden zodat het aantal 
afgestudeerde internationale bètatechniektalenten dat na afronding van studie of promotie 
voor een technische baan in Nederland blijft minimaal verdubbelt. Deze talenten krijgen 
toegang tot de expat centra 
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Cross-over: Internationalisering 
 
Regionale actielijnen 

I. Uitbreiding van het programma Food Valley Ambassadors naar niet-food bedrijven in de regio 
II. Een traineeship garantie programma voor excellente (inter)nationale studenten 

III. Een veelomvattend career centre voor studiekiezers, studenten en bijna afgestudeerden van 
het HO in het Food Experience Centre 

IV. Inrichting van een expat centre ter stroomlijning van werk- en woonvergunningen en andere 
bureaucratische belemmeringen voor expats. 

V. 50% van de bedrijven in de regio FV maken gebruik van het expat centre 
VI. Internationale basisschool en tweetalig voortgezet onderwijs 
VII. Op expats en hun partners en kinderen gerichte voorzieningen: arbeidsbemiddeling, cultuur, 

sport (hash house) en sociaal (international club) 
 
Nationale actielijnen: 
 

I. Bied een warm welkom aan buitenlandse kenniswerkers: maak van expatcentres een 
onestop- shop voor internationale kenniswerkers: vergroot de dienstverlening en maak die 
toegankelijk voor een grotere doelgroep zoals onderzoekers, kenniswerkers uit EU-landen, 
grensarbeiders en (zoekjaar) studenten. 

II. Vereenvoudig de toegankelijkheid van Nederland voor kort verblijvende kenniswerkers op 
MBO-4, HBO en WO-niveau voor alle technologiebedrijven bij succesvol verloop van de pilot 
kortverblijf. 

III. Bij elkaar brengen van vertegenwoordigers van zowel nationaal niveau (ministeries EZ, SZW, 
OCW, Nuffic, koepels van werkgevers en werknemers, O&O fondsen) alsmede 
vertegenwoordigers van relevante technologieregio’s om beleidsrelevante gegevens op macro 
en micro niveau bij elkaar te brengen. 

IV. Onderzoek de mogelijkheden binnen de EU (Europees Platform) om internationale 
uitwisselingsprojecten voor onderwijsgevenden mogelijk te maken 
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Het FoodValley Techniekpact is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende stakeholders: 

POA, VNO/NCW, Stichting Food Valley Nl, regio FoodValley en Wageningen UR 

 
Uitgebreide lijst van Stakeholders 
Penvoerders: POA, VNO/NCW, Regio FoodValley, Wageningen UR 
 
Betrokken bedrijfsleven: Keygene, NIZO, Friesland Campina, Arla, Struik, …. 
 
Betrokken onderwijsinstellingen: Wageningen University, VHL, Stoas Vilentum, CHE, ROC Rijn IJssel, 
ROC A12, Groenhorst, PTC+, het Food Valley Scholennetwerk (de 10 scholen voor voortgezet 
onderwijs), het Wetenschapsknooppunt van WAGENINGEN UNIVERSITY (po), Voedings Educatie 
Platform, Kennisas Ede-Wageningen, Kennis Campus Ede, Poultry Academy Barneveld, Food 
Campus Nijkerk, ICT Campus Veenendaal. 
 
Betrokken koepelorganisaties: Stichting Food Valley NL, TIFN, F&ND, FEC i.o, Arbeids Mobiliteit 
centrum (ACE) De Vallei, .….. 
 
Overheden: Kabinet, Platform Bèta Techniek, (GKC), provincie Gelderland en Utrecht (Oost), Regio 
FoodValley, Gemeentes Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, 
Wageningen,  
 



Techniekpact 
Twente
Impuls voor Nederland & Twente



Techniekpact Twente 
Impuls voor Nederland & Twente

Twente heeft een sterke industriële traditie in de 

hightech. Of het nu gaat om unieke technische 

kunststoffen en textielen, medische fijn-mechatronica, 

nanotechnologie of ultragevoelige sensing, innovaties 

hebben een grote internationale impact. Twente 

vormt  samen met Eindhoven, de ankerplaats voor 

kennis¬ontwikkeling in de HighTech Systemen en 

Materialen (HTSM) in Nederland. Met bedrijven als Thales, 

Apollo Vredestein, Power-Packer,  Nedap, Ten Cate, 

Pentair, Enrichment Technology, Panalytical, Demcon, 

IMS, Norma, Sensata en Aeronamic, plus vestigingen 

van Eaton, Siemens en Stork, en verbanden met 

bedrijven in de omgeving als Nefit, Salland Electronics 

en Bronkhorst, kent Twente een mooie serie (middel)

grote OEM’s en system suppliers. Om deze parels van 

innovatie bevindt zich een ecosysteem aan hoogwaardige, 

kleinere toeleveranciers met een hoge innovatiegraad en 

economische waarde ontwikkeling. 

Met Saxion, de Universiteit Twente, het ROC van Twente,  

Windesheim, ROC Deltion,  en ROC Aventus, heeft 

de regio een kennisinfrastructuur met een duidelijke 

technische signatuur. Op gebieden als mechatronica, 

nanotechnologie, technisch textiel,  polymeren en smart 

materials en medische techniek wordt het onderzoek 

internationaal hoog aangeslagen. Daarmee creëren de 

kennis¬instellingen een creatieve innovatieomgeving 

geënt op intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. 

Hierin ontwikkelen we in co-creatie technologische 

praktijkoplossingen voor de maatschappelijke 

vraagstukken van morgen en geven antwoorden op 

de uitdagingen in domeinen als zorg, veiligheid, bouw, 

toerisme, logistiek, leefomgeving, social work, 

onderwijs en educatie. 

Om deze positie te kunnen behouden is het noodzakelijk 

dat de arbeidsmarkt geflexibiliseerd wordt, in samenhang 

met een groei in het aantal ondernemende toptechnici 

dat op de arbeidsmarkt komt. Met het Masterplan Bèta 

& Technologie en de Human Capital Agenda’s van de 

Topsectoren is de noodzaak tot actie onderkend. Het 

is nu zaak deze plannen om te zetten in daadkrachtig 

handelen. Een nationaal Techniekpact waarin de 

verbinding wordt gelegd tussen Topsectoren, human 

capital en uitvoering, is hiervoor cruciaal. 

Twente neemt het voortouw door fors te 

investeren in Innovatie en in het bijzonder 

in de arbeidsmarkt, daarbij gesteund 

door de Provincie Overijssel. 

Als hightech regio ervaart 

Twente dagelijks de 

druk op de arbeidsmarkt. Met een grote kennisintensieve 

hightech industrie is er een stijgende behoefte aan 

bètatechnisch talent. Niet alleen de kwantiteit, maar 

ook de kenniskwaliteit speelt hierin een belangrijke rol. 

Als expertiseregio op domeinen techniek en onderwijs, 

zetten we ons in voor het verhogen van de instroom, 

verbeteren van de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 

en versterken van excellentie van leerlingen door 

samenwerking onderwijs en bedrijven. We geven een 

impuls aan vernieuwd werkgeverschap, creëren meer 

ruimte voor ondernemen, promoten de regionale 

arbeidsmarktmogelijkheden en maken die transparant. 

We investeren  in faciliteiten en retentiebeleid voor 

internationale kenniswerkers. Daarbij zorgen we 

nadrukkelijk ook voor verbinding met beleid voor de 

onderkant van de arbeidsmarkt. Een samenhangend 

pakket aan acties, gericht op de hele arbeidskolom; van 

herintreders tot promovendi.

Door het vormen van massa en een geïntegreerde focus 

op techniek in onderwijs én bedrijfsleven creëren we een 

optimaal bèta-klimaat, leidend tot meer en betere technici. 

De ambitie is een totale kennis- en 

opleidingsinfrastructuur voor de high tech sector op alle 

onderwijsniveaus. De studenten van vandaag, zijn de 

ondernemende professionals van morgen. Deze focus is 

cruciaal, wil het Nederlandse hightech bedrijfsleven ook 

overmorgen kunnen blijven innoveren.

De regio Twente wil samen met het Kabinet 
een partnership aangaan om gezamenlijk 

te werken aan een bèta-impuls voor 
technologisch Nederland

De rol van technologie in de maatschappij neemt grootse vormen aan. OV-chipkaarten veranderen het openbaar vervoer. 

Mobiele telefoons en tablets zijn bepalend voor onze sociale interacties, internet wijzigt de wijze waarop we winkelen, 

nanotechnologie maakt selectieve behandeling van kanker mogelijk, mechatronica en slimme materialen creëren 

nieuwe productfuncties. Tegelijkertijd dreigt Nederland haar positie in de technologietop te verliezen. Opkomende 

technologielanden ontwikkelen zich razendsnel, daar waar Nederland al moeite heeft om voldoende technici op de 

arbeidsmarkt te houden. Is het te laat om het tij te keren? Zeker niet, mits we hier met z’n allen de schouders onder zetten.
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OCW en SZW, werkgevers- en 

werknemersorganisaties, de 

Topsectoren en het Platform 

BètaTechniek, om een optimale 

technische leer- en werkomgeving te 

creëren opdat bètatalent behouden blijft. 

Met het Technologiepact Twente willen we 

het initiatief nemen tot afspraken met het 

rijk over extra stimulerende maatregelen.

Tegelijkertijd is nationale inbedding en 

focus noodzakelijk om de voorgenomen 

activiteiten op regionaal niveau tot een 

succes te brengen. Het kabinet heeft 

een aantal veelbelovende initiatieven, 

die nog wel op regionaal niveau moeten 

landen. Vanuit ons hightech profiel opteren 

wij als expertiseregio voor een aantal 

toonaangevende pilots op deze gebieden. 

Twente heeft grote ambities als een open 

hightech omgeving waar op een bevlogen manier 

nieuwe ideeën en ervaringen van bètastudenten 

en professionals uit heel Nederland, van over de 

hele wereld, bijdragen aan innovatie en prestatie in 

nieuw ondernemen en economische groei. Twente 

heeft de resources om deze ambitie waar te maken. 

Daarbij is samenwerking met het rijk een absolute 

voorwaarde. Met dit technologiepact zetten we in op 

de groeikracht van het hightech bedrijfsleven en het 

human capital van de toekomst.

Goed gekwalificeerde technici vormen de basis voor de 

beoogde hightech innovatie. “Zonder topdeskundigheid 

geen wereldtop”. In 2008 is Twente als een van de 

eerste Regio’s gestart met de Taskforce Technologie 

Onderwijs en Arbeidsmarkt die als doel had de technische 

sector te versterken. In 2011 is de Techniek Agenda 

Twente opgesteld met een overzicht van alle bestaande 

initiatieven. Deze initiatieven hebben reeds geleid tot een 

hogere instroom in de techniek binnen het onderwijs. 

De provincie Overijssel voorziet in het 

Uitvoeringsprogramma Human Capital 2012-2015 

en investeert € 10.000.000 op alle niveaus van de 

arbeidsmarkt. 

Met de Human Capital Agenda Twente (HCAT) hebben 

ondernemers, regionale overheid,  onderzoek en 

onderwijs medio 2012 afspraken gemaakt over een 

gezamenlijke investering in bètatalent. De HCAT bestaat 

uit vijf agendapunten, gericht op het opleiden, werven en 

vasthouden van hoger opgeleid technisch personeel. Daarbij 

is de ambitie om niet alleen kwantitatief, maar vooral ook 

kwalitatief goed personeel te verkrijgen voor Twente. 

De Human Capital Agenda Twente realiseert:

1. Een grotere instroom in technische studies, 

meer aandacht en enthousiasme om Twentse leerlingen 

tot de keuze voor een techniekstudie te motiveren, 

betere kwaliteit van het onderwijs en daarmee een 

toename van excellente technische leerlingen;

2. Vernieuwd werkgeverschap, nieuw ondernemen 

en een open arbeidsmarkt, toegankelijk voor talent 

van binnen en buiten de regio, om professionals en 

kenniswerkers te binden aan de regio;

3. Transparantie en promotie van 

arbeidsmarktmogelijkheden, door de pullfactor 

van het hightech bedrijvennetwerk in Twente en de 

carrièremogelijkheden binnen het netwerk te faciliteren;

4. Aantrekken Internationale kenniswerkers, door 

faciliteren en retentiebeleid middels het Expatcenter, 

een internationale school en internationale broed- en 

ontmoetingsplaatsen;

5. Integratie onderkant en bovenkant  

arbeidsmarkt, door Life Long Learning als uitgangspunt 

in de aanpak over de hele arbeidskolom te nemen. 

Hiermee hebben de vier O’s van overheid, onderwijs, 

ondernemers en onderzoek focus, massa en momentum 

gecreëerd in het stimuleren van bètatechniek. Het 

Centre of Expertise Techniekonderwijs van Saxion, 

Windesheim en UTwente bundelt in dit kader kennis van 

technische opleidingen, lerarenopleiding en pabo om 

daarmee de efficiency van bètakeuzes te versterken. Het 

Expertisecentrum HTSM Oost van Saxion en Windesheim 

en de Centra voor Innovatief Vakmanschap van Deltion 

(o.g.v. polymeren, coatings en composieten) en ROC 

van Twente (o.g.v. HTSM) initiëren samen met bedrijven 

praktijkgericht hightech onderzoek om creatief bètatalent 

en vakmanschap te ontwikkelen. In (bèta)onderwijs werkt 

de onderwijskolom aan integratie van studieroutes, 

om de doorstroom te verbeteren. Met het WTC, het 

Expatcenter en de ontwikkeling van de Internationale 

School in Enschede, zet de regio ook in op het aantrekken 

van internationale kenniswerkers, om daarmee de 

internationale positie van de regio verder te versterken. 

Bedrijfsplatformen als Platform Instroom Techniek 

Twente (PITT), Platform Techniek Stedendriehoek, 

de FME, Metaalunie en VNO-NCW hebben hierin een 

cruciale brugfunctie. Maar we doen ook een beroep 

op nationale stakeholders als de ministeries van EZ, 

De Twentse aanpak
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Het Centre of Expertise Techniekonderwijs onderzoekt de keuze- en 

onderwijsefficiency van bètatalenten. Doel is 40% bèta uitstroom op mbo 

en hbo. De kennisinstellingen investeren hier de komende 5 jaar € 5 mln. 

en bedrijven € 2 mln., het rijk en provincie dragen samen € 5,5 mln. bij.

Met een researchbudget van € 5 mln. per jaar voor HTSM-onderzoek 

en –onderwijs bouwt het Expertisecentrum  HTSM Oost aan hightech 

praktijkinnovaties. Naast de € 5 mln. van bedrijven, en € 9 mln. van rijk 

en provincie, investeren Saxion en Windesheim samen ruim € 10 mln.

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Polymeren en het CVI 

HTSM (i.o.) brengen versnelling in het opleiden en bij–scholen van 

innovatieve vakkrachten en bètatalenten voor de arbeidsmarkt. 

Van de benodigde € 10 mln. komt 25% van bedrijven, 25% van 

onderwijs en de gezamenlijke overheden zetten zich in voor de 

financiering van de overige 50%.

Met een investering van € 800.000 bouwen bedrijven, Regio 

Twente en onderwijs aan Internationale School Enschede: een 

mondiaal georiënteerde leeromgeving voor ruim 300 leerlingen 

in primary en secondary onderwijs en een community voor 

culturele en sportieve ontmoeting van expats.

Regio Twente investeert bijna 30 miljoen in de 

Innovatiesprong. Dit regionale geld wordt ook aangewend 

voor de Twentse Human Capital Agenda, en wel 3,4 

miljoen. De helft daarvan is voor de High Tech Sector, de 

andere helft voor de onderkant van de arbeidsmarkt. 

Hierdoor benadrukken de 14 verbonden gemeenten 

binnen de Arbeidsmarktregio Twente het economische 

en maatschappelijk belang van behoud en aanwas van 

voldoende hightech potentials op de arbeidsmarkt



Bèta-impulsen regio en rijk

Om in de toekomst over voldoende technisch personeel te beschikken dat nodig is om alle ambities van de regio en 

Topsectoren waar te maken, zullen bedrijven, opleidingen en overheid moeten samenwerken. Met een gezamenlijke 

investering in een continuüm van ontluikend bètatalent tot en met succesvolle en langdurige carrière in de Twentse 

hightech industrie. De bouwstenen hiervoor maken we samen. Met dit Technologiepact maken we afspraken hoe we dat 

gaan doen. Twente is er klaar voor.
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Agendapunt 1: Vergroten instroom, verbeteren kwaliteit techniekonderwijs

Agendapunt 2: Vernieuwd werkgeverschap 

Regio Impuls

Sterke regionale samenwerking tussen bedrijfsleven en 

onderwijsinstellingen, toegenomen enthousiasme voor bèta, 

meer instroom en beter prestaties, leidend tot:

A. Eind 2016 maakt 70% van de Twentse basis- en 

middelbare scholen gebruik van het speciaal voor 

Twente, in samenwerking met het bedrijfsleven 

ontwikkelde techniekcurriculum.

B. Eind 2016 doet 70% van het Twentse HTSM-

bedrijfsleven actief mee in het verbeteren van het 

onderwijs en vergroten van het enthousiasme door 

inzet van mensen, kennis, middelen.

C. Eind 2016 kiest 30% van de Twentse middelbare 

scholieren voor en technische vervolgstudie, in 

2020 is dat 40% (landelijk is het streven 40% in 

2025, momenteel kiest 25% in Twente techniek).

D. Vanaf eind 2016 domineren Twentse scholen en 

kinderen op Wiskundeolympiade en andere nationale 

intellectuele technische krachtmetingen.

E. Eind 2016 is de tevredenheid van Twentse 

hightech bedrijven over startkwalificaties van 

starters uit Twente significant gestegen ten opzichte 

van het huidige niveau.

F. Eind 2016 blijken de prestaties in techniekvakken 

van Twentse leerlingen op de deelnemende scholen 

significant verbeterd.

Nationale impuls

Versterk de impact van techniekonderwijs in de hele kolom:

I. Beloon basisscholen die de keuze voor 

bètatechniek, ondernemerschap en creativiteit als 

profiel stimuleren extra vanuit de prestatiebox. 

II. Geef ‘Science’ een vaste plaats in het curriculum 

van het basisonderwijs, de Cito-toetsing en het 

toezicht van inspectie. 

III. Stel incentives op voor onderwijsinstellingen 

gericht op minimaal 50% NT/NG profielkeuze 

bij iedere Havo- en VWO-school. Specifiek zijn 

incentives nodig ten gunste van de keuze voor 

Wiskunde B en D.

IV. Uitbreiden van het succesvolle programma Jet-

Net van het Platform Bèta Techniek met activiteiten 

voor (V)MBO- en VO-scholieren en hun ouders. Deze 

nieuwe activiteiten dienen te worden uitgevoerd met 

nationale middelen en maken in de regio gebruik 

van de succesvolle uitvoeringskracht van het 

Steunpunt Oost Bèta Techniek en het Kenniscentrum 

Wetenschap en Techniek Oost.

V. Draag zorg voor een adequate bekostiging van de 

technische opleidingen in het MBO-HBO-WO.

Regio Impuls

Twentse bedrijven worden gezien als goede werkgevers 

en technici willen daar graag werken vanwege 

ontwikkelingsmogelijkheden, modern ondernemerschap, 

arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit, leidend tot:

G. Eind 2013 weet 50% van de hightech bedrijven 

in Twente wat hoger opgeleid talent zoekt in 

een Twentse werkgever en heeft daarop de 

eerste aantoonbare maatregelen genomen in de 

organisatie. Ook zal de aandacht specifiek worden 

gericht op starters.

H. Eind 2014 is het werkgeversimago van het 

Twents technisch bedrijfsleven onder hoger 

opgeleiden significant verbeterd ten opzichte van 

eind 2012.

I. Eind 2013 kwalificeert het Twents technisch 

bedrijfsleven zichtbaar beter op de lijst van 

aantrekkelijke werkgevers, ten opzichte van andere 

werkgevers in Nederland.

Nationale impuls

Stroomlijn de verbinding opleiding – werk::

VI. Versterk de mogelijkheden voor bedrijven 

die deelnemen aan bètatechniekpromotie- en 

educatieprogramma’s te steunen met een fiscaal 

instrument vergelijkbaar met de WBSO systematiek: 

Wet Bevordering Techniek Promotie.

VII. Maak structurele middelen vrij voor de 

implementatie van de Technologieroute voor VMBO 

en MBO uit de Experimenteerwet en topopleidingen 

die onderdeel zijn van doorlopende leerlijnen. 

VIII. Bevorder de inzet van duale aanstellingen 

bedrijf/kennisinstelling en de inzet van medewerkers 

uit bedrijven in het onderwijs. Regelgeving terzake 

bevoegdheid en onderwijs uitvoering vormt nu 

onnodige belemmeringen.
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Agendapunt 3:  
Transparantie en promotie van 
arbeidsmarktmogelijkheden

Regio Impuls

Hoger opgeleiden uit binnen- en buitenland kennen 

Twente als innovatieve regio met interessante, brede 

carrière¬mogelijkheden, bedrijven creëren  massa en 

verleiden professionals om zich in Twente te vestigen, 

resulterend in:

J. Het aantal vacatures voor technisch hoger 

opgeleiden dat gemeten eind 2015 langer dan 2,5 

maand openstaat is met 50% gereduceerd.

K. Het aantal bezoekers van de portal Twente.

com stijgt significant (nog te kwantificeren). Het 

percentage bezoekers van buiten de regio Twente is 

in 2015 60% van het totaal.

L. Het imago van Twente als interessante 

arbeidsmarktregio is onder de technische hoger 

opgeleiden significant verbeterd.

M. Geïntegreerde aanpak, waarmee zowel het 

bedrijfsleven, technisch hoger opgeleiden, als ook de 

lager opgeleiden en werklozen meeprofiteren van de 

innovatieve ontwikkelingen in de hightech sector.

Nationale impuls

Investeer in werknemers voor de High Tech Sector, 

onderhoud vakmanschap en bevorder zij-instroom:

IX. Instellen van een nationale werkgroep 

bestaande uit ministeries EZ, SZW, OCW, 

koepels van werkgevers en werknemers, O&O-

fondsen en regionale stakeholders gericht op 

het ontwikkelen van een regeling voor tijdelijke 

arbeidstijdsaanpassing voor scholing. Doel is het 

organiseren van werkzekerheid voor bètatechnisch 

opgeleiden van alle leeftijden (onderhoud van 

vakmanschap en het bevorderen van zij-instroom). 

Hierbij wordt onder andere gekeken naar het 

voorbeeld van Duitse Kurzarbeit-regeling in 

combinatie met scholingsmaatregelen.

X. Vergroot de bekendheid van bestaande 

regelingen en carrièremogelijkheden zodat het 

aantal afgestudeerde internationale bètatechniek-

talenten dat na afronding van studie of promotie 

voor een technische baan in Nederland blijft 

minimaal verdubbelt. Deze talenten krijgen toegang 

tot de expatcentra. 

Agendapunt 4: Internationale kenniswerkers, faciliteren en retentiebeleid

Regio Impuls

Mogelijke barrières voor internationale kenniswerkers 

(expats) om zich in Twente te vestigen worden weggenomen, 

het Twentse bedrijfsleven wordt gefaciliteerd en de regio 

internationaal versterkt, resulterend in:

N. Eind 2014 maakt 50% van de hightech bedrijven 

dat internationale kenniswerkers in die periode 

heeft aangetrokken, gebruik van de diensten van 

het expatcenter. Dit percentage neemt vervolgens 

jaarlijks significant toe.

O. De tevredenheid van deze bedrijven over de 

dienstverlening en toegevoegde waarde van het 

expatcenter krijgt het cijfer 7 of hoger en neemt 

jaarlijks toe.

P. De tevredenheid van expats over de 

dienstverlening van het expatcenter krijgt het cijfer 

7 of hoger en neemt jaarlijks toe.

Q. De intentie bij expats om de carrière binnen 1,5 

jaar buiten Twente voort te zetten, neemt significant 

af, door de aanwezigheid van op expats gerichte 

voorzieningen.

R. In 2016 is er een volwaardige Internationale 

School in Enschede.

Nationale impuls

Maak Nederland toegankelijk voor buitenlandse 

kenniswerkers:

XI. Bied een warm welkom aan buitenlandse 

kenniswerkers: maak van expatcentres een one-

stop-shop voor internationale kenniswerkers: 

vergroot de dienstverlening en maak die toegankelijk 

voor een grotere doelgroep zoals onderzoekers, 

kenniswerkers uit EU-landen, grensarbeiders en 

(zoekjaar) studenten.

XII. Vereenvoudig de toegankelijkheid van Nederland 

voor kort verblijvende kenniswerkers op MBO-4, 

HBO en WO-niveau voor alle technologiebedrijven bij 

succesvol verloop van de pilot kortverblijf.

XIII. Investeer in een imagocampagne voor 

hightech sector als innovatief, maatschappelijk 

en internationaal en verbeter de waardering voor 

vakmanschap en ingenieurs. 

XIV. Bij elkaar brengen van vertegenwoordigers van 

zowel nationaal niveau (ministeries EZ, SZW, OCW, 

Nuffic, koepels van werkgevers en werknemers, O&O-

fondsen) alsmede vertegenwoordigers van relevante 

technologieregio’s om beleidsrelevante gegevens op 

macro en micro niveau bij elkaar te brengen.



Pagina 10   -  Techniekpact Twente

Agendapunt 5: verbinding met beleid voor onderkant arbeidsmarkt

Regio Impuls 

Geïntegreerde aanpak over de hele arbeidskolom, inclusief 

herintreders tot de arbeidsmarkt.

S. Geïntegreerde aanpak, waarmee zowel het 

bedrijfsleven, technisch hoger opgeleiden, als ook de 

lager opgeleiden en werklozen voordeel hebben van 

de innovatieve ontwikkelingen in de hightech sector.

Nationale impuls 

Stimuleer herintreders met technische opleiding op de 

arbeidsmarkt:

XV. Stimuleer werklozen en lager opgeleiden tot 

een technische opleiding en faciliteer bedrijven 

in het in dienstnemen van herintredende op- en 

bijgeschoolde technici.  
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tot 1 april 2013

Postadres
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Contact 
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Per 1 april 2013
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7500 AM  Enschede

Bezoekadres

Hengelosestraat 500

7521 AN Enschede

Contact 

M 06 53 16 77 64

T 053 4 836 805

Website

techpacttwente.nl



Techniekpact Regio Zuidwest Nederland

Het Techniekpact tussen betrokken partijen en het 
Rijk biedt de kans een extra impuls te geven aan het 
verwezenlijken van de ambities in de regio, onder andere 
door 

de invoering van stimulerende en sturende •	
maatregelen, 
het anders inrichten van regelgeving om publiek-•	
private samenwerking te bevorderen, 
en	het	richten	van	financieringsstromen	ten	behoeve	•	
van techniekopleidingen. 

Een koppeling met de aanpak voor jeugdwerkloosheid, 
ligt voor de hand.

Bedrijfsleven, onderwijs en overheden in Zuidwest 
Nederland zijn de afgelopen jaren constructief gaan 
samenwerken aan toekomstbestendig en aantrekkelijk 
technisch onderwijs op verschillende niveaus, 
aantrekkelijk	werkgeverschap	en	helder	geprofileerde	
(top)sectoren. Er liggen ambitieuze regiovisies en 
governance structuren. 

Zuidwest Nederland omvat de subregio’s Rotterdam-
Rijnmond, Drechtsteden, West-Brabant, Haaglanden, 
Holland Rijnland en Zeeland. In de totale regio wordt in 
uiteenlopende samenstellingen samengewerkt op basis 
van verschillende regiovisies, onder andere in Centra 
voor Innovatief Vakmanschap en Centres of 
Expertise, in Deltriplatform, samenwerking 
binnen de Zuidvleugel, Techniekagenda 
Haaglanden, Ons Platform in Holland-
Rijnland, de Strategic Board Zuid-
West Nederland, in Havenvisie- en 

Metropoolverband	en	op	specifieke	sectoren	zoals	de	
luchtvaart, in Medical Delta, Clean Tech Delta en The 
Hague Security Delta. 

De provincies Zeeland (“De economische agenda 
2012-2015”) en Brabant (Brabants Arbeidsmarktakkoord) 
spelen een ondersteunende en faciliterende rol bij de 
aanpak van deze problematiek. De provincie Zuid-
Holland (Kansen Zien, Kansen Grijpen) hebben geen 
actief beleid op onderwijs-arbeidsmarkt, zij spelen als 
er	een	specifiek	verzoek	ligt	in	relatie	tot	economische	
agenda Zuidvleugel een verbindende rol. 

In het Techniekpact benoemen we de inbreng per 
subregio en de nationale opgaven die voor de gehele 
regio van belang zijn om de gestelde doelen te 
realiseren. De totale ambitie is groot evenals het aanbod 
aan initiatieven, afspraken en samenwerkingsverbanden. 
Belangrijke toegevoegde waarde van het Techniekpact 
ligt in het verbinden en versterken van deze inzet tot 
een krachtiger en effectiever geheel. Dit startdocument 
biedt overzicht in de veelheid en veelzijdigheid van 
de inzet op techniek in deze regio en dient al basis 
voor samenwerking binnen de regio op techniek. 
Deze lopende en geplande inzet wordt onverkort 

voortgezet. In verdere uitwerkingsfase techniekpact 
bepalen de subregio’s gezamenlijk wat ze 

op niveau van Zuidwest Nederland willen 
oppakken om daarmee hun eigen inzet 
versterken. Streven is om najaar 2013 deze 

overkoepelende inzet bepaald te hebben, 
alsmede de aanpak (inclusief middelen).



KIEZEN VOOR DE 
TECHNIEK
Regionale agenda
Rotterdam-Rijnmond

In de regio-branding beter benutten van  -
Topsectoren,	geprofileerde	techniekopleidingen	en	
carrièrekansen in techniek en technologie. Breedte 
van de techniek promoten: van automotive tot bouw 
& infra, van procesindustrie en maintenance tot 
technische groothandel, van domotica tot cleantech, 
van creatieve industrie tot maritieme techniek en 
alles wat daar tussen zit.

Samenhangende doorlopende loopbaanoriëntatie  -
in het onderwijs, van basisschool tot universiteit. 
Versterken en stroomlijnen van bestaande 
landelijke, regionale en lokale programma’s 
en projecten van bedrijfsleven en scholen om 
jongeren te interesseren voor techniekonderwijs. 
Inzet van energieke netwerken in de sector. Extra 
aandacht voor meisjes, jongeren met niet-westerse 
achtergrond en hun ouders. 

Een speerpunt voor de Mainport wordt het project  -
Alle Rotterdamse basisscholieren de haven in. 
Dit jaar gaan duizend leerlingen op excursie, 
vanaf 2015 brengen jaarlijks 6250 leerlingen een 
bezoek aan de haven. In het voortgezet onderwijs 
krijgt dit project een vervolg met het uit te rollen 
lesprogramma Havenlink. 

De loopbaanoriëntatie in het mbo is er vooral op  -
gericht leerlingen die nog geen helder beroeps- en 
toekomstbeeld hebben zich hierop eerst te laten 
oriënteren voor ze een opleidingsrichting kiezen, en 
ze via ombuigingsgesprekken te motiveren om een 
andere opleiding met betere arbeidsmarktkansen 
te kiezen.

Positionering van de RDM campus als centrum  -
voor techniekpromotie, innovatie en Research & 
Development voor de proces- en petrochemische 
industrie, energiesector, automotive en 
bouwtechniek.

Drie MBO scholen (Albeda College, STC en  -
Zadkine) werken samen met 10 VO scholen aan 
structurele ondersteuning van het primair onderwijs 
in het bekendmaken van de mogelijkheden in de 
regionale technische arbeidsmarkt. Speerpunt 
zijn daarbij meisjes en jongeren met roots in niet-
westerse landen. 

Drechtsteden
Branden van het maritieme cluster met Techniek- -
Dock: in de regio Drechtsteden maken in 2013 1600 
leerlingen uit het PO en 500 leerlingen in het VO 
kennis met duurzame maritieme techniek in de Duur-
zaamheidsfabriek op het Leerpark Dordrecht. Dit 
evenement start 28 maart en duurt tot en met juni. In 
2013 worden afspraken met stakeholders gemaakt 
over het borgen van TechniekDock voor de komende 
jaren en uitrol van Tweede Maasvlakte tot en met 
Gorinchem en Werkendam.  



De gemeente Dordrecht heeft met het Havenbedrijf,  -
de Werkgeversvereniging Drechtsteden en het EIC 
Mainport Rotterdam afspraken gemaakt over het 
faciliteren van 1.000 werkbezoeken in 2013/2014 aan 
een havenbedrijf in de Drechtsteden en het EIC. 

Maritieme Delta: In de ZuidVleugel is bestuurlijk  -
committment over hoe de maritieme sector in 
dit gebied nog verder versterkt kan worden. 
Na inhoudelijke bijdragen vanuit de Topsector 
Water, Nederland Maritiem Land, Scheepsbouw 
Nederland, het Scheepvaart- en Transportcollege 
en Deltametaal, zijn er afspraken gemaakt over 
onderlinge afstemming op 4 thema’s: 
o Innovatie/Versterking van de innovatiekracht van  
 het MKB 
o Onderwijs & arbeidsmarkt  
o Talent (werk-naar-werk en zij-instroom) 
o Branding van het maritieme cluster door onder  
 andere uitrol en verbreding van TechniekDock.

Positionering van de Duurzaamheidsfabriek als  -
centrum voor techniekpromotie, innovatie en 
Research & Development voor de maritieme 
techniek, energietransitie, productietechnologie.

Doorontwikkeling van het LOC West  -
Alblasserwaard tot een volwaardig coördinatie 
en kristallisatiepunt van onderwijs- en 
arbeidsmarktinitiatieven voor de topsectoren en 
verbonden toeleveranciers en afnemers.

Een activiteitenprogramma ontwikkelen, waarbij het  -
uitgangspunt is de activiteiten duurzaam te laten zijn 

door deze structureel te verankeren in de jaarplan-
ningen van scholen en bedrijven. Actuele voorbeel-
den zijn de projecten Jet Net  en de Milieubarometer.

Doorontwikkelen en verder verknopen van de  -
bedrijfsschool van Fokker met het LOC en andere 
bestaande bedrijfsscholen van o.a. IHC, Bakker Slie-
drecht, Pon Cat en Scheepswerf Slob. Dit in verbin-
ding met de vakmansschaps- en technologieroute. 

Kennismaking met technische bedrijven voor docen- -
ten Havo, VWO en gymnasium samen met Jet Net, 
met als doel concrete vervolgacties. Een daarvan  
is een project op scholen samen met IV-groep over 
de verbreding van het Panamakanaal, omdat de IV-
groep daarin participeert.

Kennismaken met de basiswetten van natuurkunde  -
voor leerlingen vanaf het basisonderwijs in de 
Newtonhoek (samenwerking basisonderwijs en 
voortgezet onderwijs). In de Newtonhoek is een 
aantal opstellingen geplaatst die zichtbaar maken 
hoe zwaartekracht werkt etc.

Basisschoolactiviteiten samen met bedrijven en  -
scholen VO en MBO in de vorm van doemiddagen 
voor de groepen 7 en 8.

Combineren van projecten met de focus op techniek  -
bv project milieubarometer, waarin leerlingen de mi-
lieubarometer invullen voor een bedrijf en daarmee 
ook tegelijkertijd kennis maken met de technische 
bedrijven in deze regio.

Fotografie: Leona Meijer



West-Brabant
In West-Brabant werken de MBO-, HBO-scholen en  -
het bedrijfsleven samen in een grootschalig project 
gericht op de brede promotie van technische beroe-
pen op het vmbo en basisscholen. Alle promotie-ac-
tiviteiten worden gebundeld en gegroepeerd zodat er 
een duidelijke onderlinge samenhang is en techniek 
op alle niveaus wordt ervaren. Deze samenhang 
wordt voor de regio West-Brabant vertaald in een 
promotieconcept waarin de verschillende sectoren in 
de techniek centraal staan. Het concept is beschik-
baar voor alle regionale stakeholders.

Daarnaast loopt er een omvangrijk project gericht op  -
de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen op het 
gebied van techniekopleidingen in zowel de vakman-
schapsroute als technologieroute. In dit project wordt 
onderwijsmateriaal uit mbo-opleidingen geïmple-
menteerd in het 3e en 4e leerjaar van het vmbo. Ook 
worden er afspraken gemaakt over pedagogische 
en didactische afstemming, loopbaanoriëntaties en 
begeleiding. De vmbo-docenten worden getraind en 
geschoold door zowel bedrijfsleven als het mbo. 

Nieuw in het West-Brabantse is de ontwikkeling en  -
uitbreiding van het aantal BBL-opleidingen op niveau 
3 en 4. Dit bevordert de doorstroom van niveau 2 
studenten naar een door het bedrijfsleven hoger 
gewenst niveau.

De opzet van een Techneum, een technologieroute  -
voor de mavo,  biedt voor West-Brabant de kans een 
hoogwaardige leerroute voor mavo- en havo-leer-
lingen te ontwikkelen die baat hebben bij een meer 
praktisch gericht curriculum waarin de technologi-

sche kenmerken van alle sectoren centraal staan. 
De ontwikkeling vindt plaats in samenwerking met 
andere regio’s. 

De digitalisering en technologisering van een aantal  -
beroepen verplicht de onderwijsinstellingen in 
West-Brabant in samenwerking met het bedrijfsleven 
tot het formuleren van nieuwe uitdagende (cross 
sectorale) opleidingen. Misschien ook voor studenten 
die misschien geen belangstelling hebben voor 
techniek als zodanig maar die in hun toekomstige 
functies wel frequent techniek zullen gaan gebruiken

Haaglanden
In Haaglanden is de actieagenda ‘Geslaagd in het  -
vak’ opgesteld met als doel het onderwijs en de 
arbeidsmarkt sterker met elkaar te verbinden. De 
actieagenda telt zes speerpunten waaronder: Leren 
en werken in de techniekagenda aantrekkelijker ma-
ken. De Techniekagenda Haaglanden bouwt voort op 
dit speerpunt. Het onderzoek “Inventarisatie onder 
vmbo-tl, havo- en vwo-scholen met een technisch 
accent in Haaglanden” is uitgevoerd in opdracht van 
de gemeente Den Haag, in het kader van de ‘Actie-
agenda Geslaagd in het vak’ en als activiteit van het 
eerder genoemde speerpunt. De partners, onderwijs, 
overheid en bedrijfsleven gaan op basis van deze 
inventarisatie aan de slag met het beleid t.a.v. avo-
scholen met een technisch accent. De instroom in de 
technisch georiënteerde vakroutes in vmbo en mbo 
moet met zo’n 2 a 3% per jaar stijgen. Dit betekent, 
dat de instroom in 2016 op 10% hoger ligt dan in het 
schooljaar 2012 - 2013. Dit wordt bereikt door: 



o Doorlopende leerlijnen worden ingericht 
voor MEI, Bouw & Infra, Groen, ICT en 
Autotechniek en Mobiliteit.

o Het bedrijfsleven maakt zich sterk voor zo’n 50 
praktijkplaatsen extra per jaar. Dat betekent in 
2016 150 extra stageplaatsen.

o Professionalisering van docenten: Komende 
drie jaar hebben minimaal 100 docenten en 
zo’n 50 ambtenaren en medewerkers uit het 
bedrijfsleven een workshop of training gevolgd 
gericht op professionalisering.

o In de actielijn Technologisch mbo wordt een 
verkenning uitgevoerd naar de vier of zes 
routes technologisch mbo in 2013. Halverwege 
2013 wordt de verkenning afgerond, zodat de 
ROC’s met minimaal twee initiatieven starten 
in regio Haaglanden. Daarbij zijn minimaal  7 
vmbo-scholen betrokken voor de vmbo/tl-
route en 2 avo-scholen die initiatieven willen 
ontwikkelen met het havo en doorstroom via 
mbo-4 naar technologisch hbo.

o Inrichten van regie en virtueel boekingskantoor 
(Techniekmagazijn) waarin activiteiten (LOB 
en techniekpromotie) van alle partijen, bijeen 
worden gebracht en geprogrammeerd. Het 
Techniekmagazijn omvat primair de activiteiten 
voor techniekpromotie en lespakketten. Er 
wordt een plan ontwikkeld dat voorziet in 
afgestemde en effectieve techniekpromotie in 
de regio.

o Onder leiding van een verkenner wordt 
inhoud gegeven aan activiteiten die nodig 
zijn voor een (macro) doelmatige inzet van de 
opleidingeninfrastructuur in de regio. 

Ter versterking van de doorlopende  -
loopbaanoriëntatie wordt de samenwerking met het 
bedrijfsleven en het vmbo versterkt. TechNet speelt 
hierin een belangrijke rol. De activiteiten van vmbo 
en bedrijfsleven richting basisonderwijs worden 
hierin meegenomen. 

Spirit4You is een breed samenwerkingsverband  -
vmbo en mbo en beide beogen de doorstroom en 
instroom naar het mbo te bevorderen en de uitval 
vmbo en mbo te verminderen. Zij zijn als partner 
opgenomen in de Techniekagenda en op deze 
wijze en worden de activiteiten meer op techniek 
afgestemd en versterkt. 

In het netwerk decanen theoretische leerweg worden  -
gezamenlijke plannen ontwikkeld ter promotie en 
oriëntatie op de techniek.

Op basis van een inventarisatie voorjaar 2013  -
gaan de partners in Haaglanden aan de slag met 
het beleid ten aanzien van avo-scholen met een 
technisch accent.

Delft is de thuisbasis van op innovatie gerichte tech- -
nische kennisinstellingen, bedrijfsleven en een op 
dit gebied ambitieuze gemeente. Dicht bij elkaar zijn 
de Technische Universiteit Delft, de Haagse Hoge 
School, Hogeschool InHolland, instituten als TNO en 
Deltares en bedrijven als DSM gevestigd. Dit heeft 
een technisch ecosysteem doen ontstaan dat ver-
sterkt wordt door de volgende nieuwe initiatieven:

o Het Metropoolmenu: het samenwerkings-
verband Science Centre Delft, Museum 
Boerhaave Leiden, Museon Den Haag, 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam en de 
Wetenschapsknooppunten voor het PO van TU 
Delft, Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit 
Rotterdam ondersteunen het basisonderwijs 
in de regio met workshops voor leerlingen en 
nascholing voor docenten.

o Zomerfestival. Het is de intentie dat het Zomer-
festival van de TU Delft wordt uitgebreid met 
een techniekfestival waar alle Delftse onder-
wijsinstellingen en de vele Delftse initiatieven 
op het gebied van techniek een plaats zullen 
krijgen.

Holland Rijnland
Holland Rijnland gebruikt de topsector Life Sciences  -
& Health (LSH) als katalysator voor de versterking 
van het technisch onderwijs met als gevolg:

o Kwaliteitsverbetering techniekopleidingen 
door te focussen op een toekomstgerichte 
hoogtechnologische sector

o Meer leerlingen kiezen voor 
techniekopleidingen omdat LSH een 
aantrekkelijke show case is met veel 
aantrekkelijke werkgelegenheid

o Grotere regionale bijdragen aan de nationale 
innovatiekracht door sterkere inhoudelijke 
koppeling binnen de onderwijskolom VMBO 
tot WO.

Twee regionale programmalijnen zijn actief in het kader  -
van het landelijk programma ‘Toptechniek in bedrijf’:

o Programma ‘Toptechniek voor Rijnland’ richt 
zich op het versterken van techniek bij VMBO- 
en MBO-scholen en boeien en binden van 
meer TL leerlingen voor deze topsector

o Het opzetten van een Centrum voor Innovatief 
Vakmanschap (CiV) bij de LiS (Leidse instru-
mentmakers School – vakschool voor precisie-
techniek) met ruim 10 partners zoals Hittech 
Multin, Oldelft, Demcon, Medtronic, TNO, TU 
Delft, VUmc, LUMC en Erasmus MC.

Voor beide programmalijnen zijn meerjarige geza- -
menlijke prestatie-afspraken gemaakt door de onder-
wijspartijen en het bedrijfsleven. VNO-NCW Rijnland 
is betrokken en participeert in de stuurgroep van het 



programma Toptechniek voor Rijnland met prestatie-
afspraken zoals:

o de instroom in 3e jaar vmbo is gecontinueerd 
op 30%

o Het percentage van de VMBO TL leerlingen 
dat doorstroomt naar het MBO stijgt in 5 jaar  
met 13%

o Het percentage van de TL leerlingen dat 
doorstroomt van VMBO TL naar de Life 
Sciences & Health opleidingen, zoals MLO 
(Middelbaar Laboratorium Onderwijs) en LiS 
stijgt in 5 jaar van 3% naar 10% 

o Een tiental bedrijven werkt  actief samen met 
scholen aan projectactiviteiten o.a. gericht 
op LSH.Afspraken m.b.t. het LiS CiV hebben 
betrekking op:Een substantiële toename van 
het aantal LiS-studenten

o Samen met bedrijven uitvoeren van 
engineeringprojecten voor en met studenten

o Samen met partners aanbieden van na- en 
bijscholingscursussen

o Focus: competenties op het vlak van medische 
precisietechnologie 

Daarnaast zijn in Holland Rijnland een aantal be- -
staande initiatieven bovenschools actief:

o Technolab Leiden (doelgroep PO en 
onderbouw VO)

o Junior Science Lab (doelgroep VO)
o Samenwerking alle VMBO- en MBO-scholen 

via ‘Ons Platform’
o Samenwerking Musea gericht op Science 

(Boerhaave in Leiden, Museon in Den Haag, 
Science Center Delft en Natuurhistorisch 
Museum in Rotterdam)

o Bridge to Employment: groep VMBO-leerlingen 
krijgt in samenwerking met Janssen Biologics 
een uniek onderwijsprogramma rondom 
techniek, life sciences en gezondheidszorg 

Zeeland
De veelheid aan initiatieven (nieuw en bestaand)  -
leidt er al jaren toe dat er in Zeeland meer leerlingen 
voor techniek kiezen dan elders.

Gewerkt wordt aan de vorming van een Zeeuws Huis  -
voor de Techniek waarin de tientallen bestaande 
organisaties, initiatieven en projecten worden 
gebundeld die zich nu richten op promotie van de 
techniek en het technisch beroepsonderwijs. Dit Huis 
gaat functioneren als een Portal tussen onderwijs en 
bedrijfsleven. Overheid, Bedrijfsleven en Onderwijs 
werken samen aan de totstandkoming van het Huis 
van de Techniek.



Nationale maatregelen
Bevorder technische geletterdheid (rekenen/ -
wiskunde/bèta/techniek) in de hele onderwijsketen 
en stimuleer extra inzet gericht op meisjes.

Maak	financieringsmogelijkheden	voor	 -
techniekpromotie inzichtelijker voor scholen.

Versterk en verplicht het techniekcurriculum op de  -
pabo’s, zodat basisscholen beter geëquipeerd raken 
om de eindtermen techniek te verzorgen. 

Geef Techniek/Science een vaste plaats in het  -
curriculum van het basisonderwijs, de Cito-toetsing 
en het toezicht van inspectie.

Weeg het vak Techniek/Science serieus mee in het  -
curriculum van het vo. Maak loopbaanorientatie op 
techniek tot een serieus onderdeel van het vo. Stel 
incentives op voor onderwijsinstellingen gericht op 
minimaal	50%	bèta-	profielkeuze	op	elke	havo/vwo-
school.	Specifiek	zijn	incentives	nodig	ten	gunste	
van de keuze voor wiskunde B en D.

Zorg voor het bijscholen van leerkrachten po,  -
voldoende bekwame  bètadocenten in het vo,   het  
professionaliseren van docenten vmbo en mbo 
in state-of-the-art techniek en het bijscholen van 
decanen en mentoren.

Bevorder de ontwikkeling van technasia, technea,  -
tecnnohavo’s en technomavo’s.

Geef ook bij vmbo-t technologieles om de  -
keuzemogelijkheden voor leerlingen te vergroten. 
Zeker binnen het vmbo gl/tl is het nu nog mogelijk 
om als school te accepteren dat ze ‘niets met 
techniek of beta-vakken’ hebben. 

Zorg ervoor dat jongeren als ze verkeerde  -
studiekeuze gemaakt hebben later alsnog 
gemakkelijk in de techniek kunnen instromen.

Stimuleer de keuze voor technische studies  -
(onbelaste scholarships, een innovatief 
sociaal leenstelsel, onbeperkt gratis OV voor 
techniekstudenten e.d.). 

Onderzoek de oorzaken van weglek -

Versterk en stroomlijn bestaande landelijke,  -
regionale en lokale programma’s en projecten 
van het bedrijfsleven en scholen om jongeren te 
interesseren voor techniekonderwijs. Onderzoek 
welke techniek-promotie campagnes wel en welke 
niet werken en leer daarvan. Besteed meer aandacht 
aan de ‘nazorg’ van techniekpromotie activiteiten om 
er meer rendement uit te halen. Etaleer de breedte 
van de techniek en de koppeling met innovatie en 
economische meerwaarde. Ontwikkel analoog aan 
de digitale trapveldjes techniek/projectruimten waar 
men onder begeleiding aan de slag kan. 

Schets op alle fronten een goed beeld van de  -
technieksector.	Maak	specifiek	waar	de	tekorten	
zitten. 

Mainstream en verduurzaam geslaagde projecten  -
en initiatieven na de startfase. Stel middelen van 
het Rijk meerjarig/langduriger beschikbaar om te 
voorkomen dat steeds opnieuw netwerken en know-
how opgebouwd moeten worden.

Dat de Icoonprojecten (waar praktijk, onderwijs  -
en innovatie samenkomen) met middelen en 
experimenteerruimte vanuit het Rijk ondersteund 
worden ondersteund. Voorbeelden in Zuidwest 
Nederland zijn de Duurzaamheidfabriek en de RDM-
campus.

Fotografie: Leona Meijer



LEREN IN DE 
TECHNIEK
Regionale agenda

Rotterdam-Rijnmond
Bundeling van de kennis en kunde van de huidige  -
techniekopleidingen, concentratie van investeringen 
en	een	beter	herkenbaar	profiel	voor	leerlingen	en	
bedrijven door:

o Ontwikkeling van drie vakscholen Techniek 
met Technetkringen in Rotterdam voor jonge-
ren van 12 tot 18 jaar, gericht op het behalen 
van een mbo-2 diploma en daarna uitstroom 
naar werk of zo mogelijk doorstroming naar 
mbo 3-4. Daarnaast 8 tot 10 vmbo’s die zich 
meer	aan	het	profileren	zijn	op	Techniek	resp.	
techniek doorlopende leerlijn naan MBO. 
Via de Vakmanschapsroute streven we naar 
een groei van het aantal vmbo leerlingen 
(BBL+KBL) in techniek met 1/3e en via de 
Technologieroute naar een groei van het aantal 
vmbo	leerlingen	met	een	beta-profiel	in	de	GL	
en TL met 2/3e. 

o Vorming MBO college Techniek (Albeda Col-
lege/Zadkine)	met	daarbinnen	profilering	naar	
branches (met eigen identiteit)

o Haalbaarheidsonderzoek naar opzet Infra Park 
in Rotterdam Noord (diverse infra-opleidingen 
in samenwerking met het. bedrijfsleven)

o Intensieve samenwerking tussen het (tech-
nisch) bedrijfsleven en onderwijs op MBO en 
HBO niveau binnen een netwerk van Centra 
voor Innovatief Vakmanschap (CIV’s). Naast 
het reeds bestaande centrum CIVOM (rond 
onderhoud mobiliteit, automotive) worden de 
volgende centra geïmplementeerd:

CIV Chemie: Maintenance en Procestech-•	
niek Rijnmond
CIV Logistiek•	
CIV Water: Maritieme Techniek (met Drecht-•	
steden)

o Hierdoor ontstaat een cluster van 
“bedrijfsscholen van de toekomst” op een 
aantal locaties:

De Oefenfabriek in Brielle met focus proces-•	
techniek
De RDM-campus met focus industrieel •	
onderhoud
De Lloydkade met focus op logistiek en •	
maritiem
Het Mechatronicacentrum en het Koude en •	
Installatiecentrum op de Alexanderlaan 

Doorontwikkeling Technasia, Technea,  -
Technomavo’s; versterken HBO in de haven, 
Thuishaven voor Techniek, Rotterdam Mainport 
University

Uitvoering van het convenant dat werkgevers uit  -
de Proces- (Petro)chemische en Energiesector in 
Deltalinqs-verband hebben gesloten met MBO-oplei-
dingen in Rotterdam (met als doel om toe te werken 
naar een jaarlijkse gediplomeerde uitstroom van 500 
MBO 3-4 studenten met een Carrièrestartgarantie).



Onderzoeken of dergelijke convenanten ook in  -
andere sectoren en voor andere onderwijsniveaus 
gesloten kunnen worden.

Vergroten van het netwerk van grote en kleine be- -
drijven dat het onderwijs actief ondersteunt, mede 
richting geeft (onderwijsinhoudelijk en portfolio) en 
meewerkt aan stageplaatsen, afstudeeropdrachten, 
onderzoeksopdrachten, traineeships, beurzen en 
carrièrestartgaranties op alle onderwijsniveaus.

Rond de 100 bedrijven in de regio maken gebruik  -
van de scholingspool Metalent. Deze scholingspool 
Metalent barst van het jonge mbo talent dat in de 
startblokken staat om zich te ontwikkelen tot vak-
kracht van de toekomst. Voor alle bedrijven in de 
metaal en maritieme sector is het nu haalbaar over 
een bedrijfsschoolfaciliteit te beschikken. Bedrijfs-
schooldagen worden op drie ROC’s en de bedrijfs-
scholen van de grote bedrijven gerealiseerd.

Creatief wegwerken van de stageplaatstekorten op  -
alle niveaus: ombuiggesprekken, geclusterde bege-
leiding voor het MKB en combi-stages bij werkgevers 
die tijdelijk krap in het werk zitten.

Drechtsteden-Gorinchem
Ontwikkeling van de Vakmanschapsroute en Techno- -
logie route door het Da Vinci College in samenwer-
king met alle vmbo’s in Zuid-Holland Zuid.

De Duurzaamheidfabriek wordt uitgebouwd als  -
Centrum voor innovatie en opleiding in de verbinding 
mbo-hbo-TU op de terreinen duurzame maritieme 
techniek, energietransitie en productietechnologie. 

Focus op Bèta: samenwerking tussen VO scholen in  -
de Drechtsteden, TU Delft, Duurzaamheidsfabriek 
en Duurzaamheidscentrum Weizigt met als doel Bèta 
profielen	en	techniek	onderwijs	vorm	te	geven	in	de	
boven en onderbouw van Havo, vwo en Gymnasium.

In de Drechtsteden is door alle vmbo’s en het Da  -
Vinci College een traject gestart voor de ontwikke-
ling van een vraaggerichte onderwijsinfrastructuur. 
Deze ontwikkeling is onder de naam Masterplan 
Beroepsonderwijs gepositioneerd binnen de Zuid-
vleugeldoelstellingen van de Marititime Delta. Het 
masterplan is de Drechtstedelijke invulling van het 
gezamenlijk op regionaal niveau (van Gorinchem 
tot Maasvlakte) vormgeven en afstemmen van het 
maritieme onderwijs in de hele onderwijskolom. 
LOC-vorming is hier een onderdeel van. 

De opdracht aan een makelaar voor één bedrijfsle- -
ven benadering door alle vmbo’s in de Drechtsteden, 
het De Vinci College en het Wellant College.  

Brancheorganisaties (Scheepsbouw Nederland,  -
HISWA, De Vereniging voor Waterbouwers, IRO, 
HME) STC-Group en Da Vinci College) hebben 
zich gecommitteerd aan het CIV Water/Maritieme 
Techniek onder de noemer: Met Maritieme Techniek 
naar de top! De lange termijn visie van het CIV is 
de innovatiekracht van de sector te vergroten en de 
toestroom	van	hoogwaardig	gekwalificeerde	mede-
werkers te bevorderen. De focus ligt daarbij op de 
reeds sterk ontwikkelde scheepsbouw sector en de 
al aanwezige opleidingsinfrastructuur in deze regio. 
De regio’s Rotterdam-Rijnmond en Drechtsteden zijn 
als stakeholder betrokken bij het CIV en leveren be-
stuurlijke kennis en vormen een verbindend element 
voor onderwijs en bedrijfslevenOntwikkeling van de 
Vakmanschapsroute en Technologie route door het 
Da Vinci College in samenwerking met alle vmbo’s in 
Zuid-Holland Zuid.

West-Brabant
De topsectoren Biobased Economy, Maintenance  -
en Logistiek vormen in West-Brabant één van de 
speerpunten voor de economische groei en de 
bevordering van de werkgelegenheid. Op het vlak 
van onderwijs en kennisontwikkeling wordt door 
ROC West-Brabant, AVANS Hogeschool en NHTV 
gewerkt aan deze ontwikkeling binnen diverse 
projecten	om	een	goede	instroom	van	gekwalificeerd	
personeel binnen deze topsectoren te realiseren.

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Biobased  -
van ROC West-Brabant en het Centre of Expertise 
Biobased Economy van Avans Hogeschool gaan 
onderwijs op het vlak van Biobased ontwikkelen, 
vormgeven en uitvoeren, waarbij de nadruk niet 
alleen zal liggen op het bevorderen van instroom 
maar ook op het bij- en omscholen van medewerkers 
binnen de productie- en procesindustrie. 

Het Maintenance Education Consortium  -
(MEC) is een samenwerking van mbo- en hbo-
onderwijsinstellingen waarin vanuit een gezamenlijke 
visie en ambitie World Class Maintenance onderwijs 
wordt ontwikkeld en vormgegeven.

Op het vlak van logistiek wordt door het Dutch  -
Institute for Advanced Logistics (Dinalog), in 
samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen, 
diverse programma’s ontwikkeld om de uitwisseling 
en ontwikkeling van kennis te versterken en 
versterken.Benutten van inspanningen die zijn 
gepleegd voor uiteindelijk niet gehonoreerde CIV 
Biobased West-Brabant. 



Haaglanden
In de regio zijn grote bedrijven gevestigd in de bio- -
technologie, in de elektrotechnische industrie en in 
de Telecom. Ook de dienstensector is sterk verte-
genwoordigd met veel vestigingen van de rijksover-
heid, internationale organisaties, ingenieursbureaus 
en zakelijke dienstverlening. Dit vraagt om een 
sterke technologische basis.

In de regio zijn tussen de partners al eerder •	
samenwerkingsafspraken gemaakt. Een aantal 
belangrijke daarvan zijn:

Technologieopleidingen in Delft: realisatie van •	
sterk	geprofileerde	technologieopleidingen	in	het	
beroepsonderwijs

Technologie Innovatiecampus (TIC) in Delft met •	
partners als TNO, Deltares, Gemeente Delft, 
Provincie Zuid-Holland, Haagse Hogeschool en 
Hogeschool InHolland

Voortbouwend	op	het	ICT	profiel	zet	Zoetermeer	•	
sterk in op de Innovatiefabriek en de Academie 
ICT & Media en op de ambitie om te komen tot 
een Steve Jobschool, voor het basisonderwijs met 
aansluiting op het voortgezet onderwijs.

The Hague Security Delta (HSD) is een continue •	
groeiend netwerk in de veiligheidssector in de 
regio Den Haag, Partners bundelen krachten 
om innovatieve oplossingen te ontwikkelen 
voor grote veiligheidsvraagstukken. Binnen dit 
initiatief wordt gewerkt aan een brede mbo-
vier veiligheidsopleiding in samenwerking met 
ROCMondriaan, Haagse Hogeschool en Trigion.

De Greenport Westland-Oostland is de sterkste •	
Greenport uit de Topsector Tuinbouw en 
Uitgangsmaterialen en heeft sterke aansluiting op 
de topsectoren Agrofood en Logistiek.

Centrum voor Innovatief Vakmanschap in te •	
topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen (CIV 
TU)

Leren aantrekkelijker maken in de techniek is opge- -
nomen in de Techniekagenda Haaglanden. Leer-
routes uitbreiden met meer praktijk gerelateerde 
opdrachten en onderschap aanbrengen in de routes. 
Samenwerking in multidisciplinaire teams van vmbo, 
mbo en hbo aan echte opdrachten. 

Met de vmbo-scholen wordt ingezet op het gezamen- -
lijk ontwikkelen van doorlopende leerlijnen met een 
aansprekende praktijkoriëntatie. Dit gebeurt door a) 

het bieden van voldoende praktijkplaatsen en rijke 
stages door het bedrijfsleven en b) het initiëren van 
gezamenlijke praktijkopdrachten en c) het ontwikke-
len van aansprekend lesmateriaal en d)het realiseren 
van extra praktjikwerkplaatsen dichtbij de locaties 
van de vmbo-scholen. (vakmanschapsroute)

Voorts worden uitwisselings- en  -
professionaliseringsprogramma’s ontwikkeld voor 
docenten, directies en praktijkleermeesters uit 
bedrijven.(vakmanschapsroute)

In overleg met de vmbo-scholen worden ook nieuwe  -
opleidingen aangeboden waarbij combinaties wor-
den gemaakt met ondernemerschap, commerciële 
functies en met bredere vakbekwaamheid gericht op 
service en onderhoud. (vakmanschapsroute)

De samenwerking met de brancheopleidingscentra  -
en de regionale vakopleidingen van het bedrijfsleven 
wordt uitgebreid. (vakmanschapsroute)

Gegeven de samenstelling van de werkgelegenheid  -
in de regio en de regionale ambitie naar 
hoogwaardige werkgelegenheid wordt de komende 
jaren nadrukkelijk ingezet op de doorstroom naar 
technologisch mbo en de doorgroei naar het hbo. 
(technologieroute)

Gemeente Delft richt zich met het ROC Mondriaan,  -
het Wellantcollege, de Haagse Hogeschool 
en de TU-Delft op het realiseren van nieuwe 
opleidingsrichtingen die zich richten op innovatieve 
technologie, zoals greentech. Deze ontwikkeling 
voorziet in de behoefte om in Delft te komen tot een 
doorlopend aanbod van hoogwaardige opleidingen. 
Het vmbo Delft is omgevormd van drie naar twee 
vmbo-scholen waarbij een nieuw, innovatief 
onderwijsaanbod tot stand komt dat aansluit op het 
mbo. (technologieroute). Er wordt geïnvesteerd in 
de ontwikkeling van innovatieve curricula voor het 
VMBO, hierin spelen behalve de VMBO’s ook de TU 
Delft een rol.

Waterlab Delft: de TU Delft gaat samen met scholen  -
uit het primair en voortgezet onderwijs onderzoek 
doen naar water in de stad: naar (variatie in) het 
stedelijk klimaat, water en stadsinrichting, water en 
gezondheid.

De vestiging van een technisch MBO in Delft. -

Het realiseren van een aantal werkplaatsen elk  -
gericht	op	een	specifiek	gebied	bijvoorbeeld	bouw,	
mechatronica waar studenten en docenten van ver-
schillende onderwijsinstituten kunnen werken



Ook wordt gesproken over mogelijk andere nieuwe  -
opleidingen als Medtech, Cleantech en Foodtech.

In het businessplan Greenport Horti Campus staat  -
het programma “Verbetering techniekonderwijs in 
samenwerking met MBO-Westland naast andere 
programma’s genoemd. De keuze voor agrotech-
nologie en techniek onderwijs na het vmbo wordt 
daarin aantrekkelijker gemaakt via programma’s en 
projecten. (technologieroute)

De vo-scholen in Delft en een aantal in Den Haag  -
verkennen momenteel of de bestaande mavo kan 
worden doorontwikkeld tot een techmavo. 

Diverse avo-scholen hebben met succes het concept  -
van Technasia geïntroduceerd. Momenteel wordt 
met diverse scholen onderzocht of er ook de mo-
gelijkheid is om een technologische leerroute in de 
bovenbouw van de havo te introduceren. (technolo-
gieroute)

Het diverse aanbod van techniekactiviteiten zal  -
worden geconcentreerd en van grote regie voorzien. 
Deze activiteiten worden 2013 geregisseerd onder 
de hoede van het Regionaal Topoverleg Techniek. 
(hoort bij kiezen, leren en werken)

Bundeling van de infrastructuur van onderwijs, ge- -
meenten en bedrijfsleven. Brancheopleidingcentra, 
bedrijfsscholen, praktijkcentra en de opleiding voor 
scholing en re-integratie vanuit gemeenten zullen in 
grotere samenhang gaan opereren. (hoort bij kiezen, 
leren en werken)

Er zal een proces op gang worden gebracht om in de  -
regio	tot	een	efficiënt	en	samenhangend	aanbod	van	
reguliere opleidingen te komen.

Ter ondersteuning van de regionale ambities in de  -
stuwende economie inde regio zullen afspraken 
gemaakt worden binnen de regio om sperpunten te 
concentreren, waarbij tevens sprake is van samen-
werkingsafspraken met het hoger onderwijs. 

Ter versterking van de doorlopende leerroutes zal  -
de bestaande samenwerking met bedrijfsleven en de 
praktijkcentra worden uitgebreid. 

Er is sprake van een zeer intensieve samenwerking  -
tussen vmbo en mbo en het bedrijfsleven en dit 
vraagt om een andere manier van werken aan beide 
kanten. In de komende drie jaar zal nadrukkelijk 
worden gewerkt aan de wederzijdse professionalise-
ring, onder meer via uitwisseling, docenten-directie 
stages, bedrijfsleven voor de klas, etc. etc.

Holland Rijnland
Een regio met veel MKB actief in en voor de topsec- -
toren Life Science & Health (sterk aanwezig), High 
Tech (space en high-tech instrumentatie), Tuinbouw 
& Uitgangsmaterialen (BioBased).  

Ambities: In de topsector Life Sciences en Health  -
(LSH) organiseren en versterken van de onderwijs-
kolom VMBO (vanaf 3e leerjaar), MBO, HBO, WO en 
scholing werkenden en versterken van de instroom 
vanuit PO en VO. Speciaal: uitbreiding LiS (Leidse 
instrumentmakers School) en zorgopleidingen met 
extra aandacht voor technologie en in het bijzonder 
ICT 

Bestaande initiatieven bovenschools: -

o Programma ‘Toptechniek voor Rijnland’: 
VMBO/MBO gericht op techniek en met name 
LSH

o Technolab Leiden (doelgroep PO en onder-
bouw VO)

o Junior Science Lab (doelgroep VO)
o Samenwerking Musea gericht op Science 

(Boerhaave in Leiden, Museon in Den Haag, 
Science Center Delft en Natuurhistorisch Mu-
seum in Rotterdam)

Bestaande initiatieven per schooltype: -  

o Bèta (Techno) Mavo’s (3 scholen)
o Bridge to employment (Mavo)
o Technasium (VO)
o Bouwforce Leiden (ROC Leiden met bedrijfs-

opleidingen in 1 gebouw)
o Centrum voor Innovatief Vakmanschap LiS 

(Leidse instrumentmakers Sschool) (LSH)
o Centre of Expertise Genomics Hogeschool 

Leiden (LSH)

Nieuwe initiatieven: -

o Restauratie/ambacht in relatie tot Erfgoed
o Doorstroomproject  LSH vanuit HAVO/VWO
o Uitbreiding LiS (Leidse instrumentmakers 

School (LSH/High Tech)
o Na- en bijscholingsactiviteiten LiS CiV t.a.v. 

medische precisietechnologie
o Bio Simulation Factory (LSH)

Zeeland
Alle 13 Zeeuwse scholen voor Voortgezet Onderwijs  -
en de drie instelling voor MBO werken op innovatieve 
wijze aan vormen van structurele, intensieve en 
niet-vrijblijvende samenwerking als enig mogelijk 
antwoord	op	de	demografische	krimp.	Bij	alle	vormen	
van samenwerking die nu worden uitgewerkt, krijgt 



het technisch beroepsonderwijs op vmbo- en mbo-
niveau de hoogste prioriteit, aangezien dit de sector 
is die het meest onder druk staan en vanwege de 
grote krapte die dreigt te ontstaan op de technisch 
georiënteerde Zeeuwse arbeidsmarkt. Gewerkt 
wordt aan doorlopende leerlijnen, gezamenlijk 
gebruik van voorzieningen, gedeelde docenten en 
gecombineerde klassen en groepen.

De Hogeschool Zeeland heeft diverse voor Neder- -
land unieke niche-opleidingen in bedrijf en in ontwik-
keling gericht op bijvoorbeeld aquatische technieken.

In Terneuzen wordt gewerkt aan de totstandkoming  -
van	het	Maintenance	Value	Park	dat	zich	profileert	
als World Capital of Maintenance. Een uitdagende 
Leer-Werk-Omgeving is onderdeel van dit project.

Zeeland werkt hard aan versterking van de  -
Biobased Economy, inclusief speciaal daarop 
gerichte opleidingen 

Op twee plaatsen in Zeeland wordt gewerkt aan een  -
state of the art voorziening voor technisch vmbo en 
mbo. In Vlissingen staat al concreet een gebouw (het 
Technum) waarvan de invulling wegens bewezen 
succes nu verder wordt uitgewerkt. In Terneuzen 
wordt op dit moment een studie uitgevoerd naar de 
vorming van een dergelijk centrum, waarbij diverse 
opties worden uitgewerkt.

De diverse aanbieders van bedrijfsopleidingen in  -
de Bouw, Infra, Installatietechniek en Schilderen 
hebben de handen ineen geslagen en werken aan 
een gezamenlijk, nieuw onderwijscentrum op een 
centrale locatie.

Bio	Base	Europe:	een	bioraffinage	proeffabriek	in	het	 -
havengebied van Gent (Vlaanderen) en een Training 
en Opleidingscentrum in Terneuzen (Zeeland).

Benutten van inspanningen die zijn gepleegd voor  -
uiteindelijk niet gehonoreerde CIV Chemie 

Nationale maatregelen
Koppel de bekostiging van de technische opleidingen  -
in het vmbo-mbo-hbo-wo aan de kostprijs.

Zet	financiële	prikkels	in	de	scholen	anders,	 -
beoordeel ze naar rendement op de arbeidsmarkt in 
plaats van naar rendement op diploma’s

Steun bedrijven die deelnemen aan  -
bètatechniekpromotie- en educatieprogramma’s met 
een	fiscaal	instrument	vergelijkbaar	met	de	WBSO	
systematiek: Wet Bevordering Techniek Promotie.

Creëer experimenteerruimte om publiek-private  -
samenwerking vorm te geven zonder hinder van de 
onderwijsinspectie. Stimuleer de regionale dynamiek. 

Bevorder de inzet van duale aanstellingen  -
(bedrijf/kennisinstelling) en de inzet van 
docenten en begeleiders uit bedrijven in het 
onderwijs. Regelgeving omtrent bevoegdheid en 
onderwijsuitvoering in het MBO vormt nu onnodige 
belemmeringen. Praktijklessen van medewerkers uit 
het bedrijfsleven dienen te worden aangemerkt als 
onderwijstijd. 



Bevorder omgekeerd docentenstages in de techni- -
sche sectoren door deze verplicht te stellen binnen 
de jaartaken.

Pak het BTW-vraagstuk aan: diensten uitwisseling  -
met bedrijven en in aantal gevallen tussen 
onderwijsinstellingen geeft BTW verplichting. 
Gewenste maatregel is harmonisering van het 
BTW-regime voor huisvesting wanneer sprake 
is van publiek privaat gebruik door onderwijs en 
bedrijfsleven.

Maak structurele middelen vrij uit de  -
Experimenteerwet voor de implementatie van de 
Vakmanschapsroute en de Technologieroute 

Maak structurele middelen vrij uit de  -
Experimenteerwet voor opleidingen die onderdeel 
zijn van doorlopende leerlijnen naar voorbeeld 
van de Centra voor Innovatief Vakmanschap, 
Centra voor Expertise en wetenschappelijke 
toponderzoekscentra. 

Erken de Technomavo als entiteit (vergelijkbaar  -
met het Technasium). Ontwikkel een keurmerk 
en	herkenbaar	profiel	van	Technomavo’s	en	
Technohavo’s/Technea.

Maak het binnen de wet- en regelgeving makkelijk  -
voor ROC’s om zich op te splitsen in voor 
het bedrijfsleven herkenbare eenheden. Ook 
wanneer deze eenheden een duidelijk verschil in 
kostenstructuur kennen.

Heroverweeg de maatregelen uit ‘Focus op  -
vakmanschap’ die grenzen stellen aan het stapelen 
van diploma’s. Met name in de Techniek biedt 
dit stapelen mogelijkheden voor BBL-ers en 
herstarters (oudere jongeren vaak). Gezien hun 
thuis en werksituatie moeten ze een langzamer 
tempo volgen. De maatregel zet dus een rem op de 
instroom van deze doelgroep. Idem de studieduur 
verkorting: met name voor 2e kansers.

Versoepel de toepassing van regels rond taalbeleid  -
voor eenzijdig getalenteerde bètaleerlingen, 
BBL-techniek leerlingen  en lagere technische 
opleidingsniveaus

Versterk het rekenonderwijs in het algemeen  -
vormend onderwijs zodat het geen bottleneck meer 
vormt in het beroepsonderwijs. 

Verlaag de 240 uren eis in de BBL. Dit is net iets meer  -
dan een dag en wordt dus automatisch 1,5 of 2 dagen 
“school”. Dat is voor bedrijven teveel, de afspraak 
is en was altijd: medewerkers werken 4 dagen en 

ontwikkelen zich 1 dag. Voor een bedrijf is een 
medewerker die meer dan 1 dag afwezig is niet meer 
aantrekkelijk.

Maak het absorptievermogen van een sector  -
maatgevender voor het onderwijsaanbod (in 
regionaal verband nagaan welke deelarbeidsmarkten 
er zijn en wat het opname vermogen is en daar 
scholingsaanbod op inzetten). 

Maak kopstudies voor sectoren waar (spoedig)  -
tekorten optreden vanuit sectoren waarvoor nu 
teveel leerlingen worden opgeleid (bv van bouw 
naar infra).

Laat de koppeling tussen Bachelor (BA) opleidingen  -
en Associate Degree (AD)opleidingen los. Er is 
een sterke behoefte is aan kort HBO (AD) met een 
duidelijk	beroepsprofiel.	De	BA	is	meer	generiek	en	
het zou helpen als die verplichte koppeling weg valt, 
zodat	flexibeler	kan	worden	ingespeeld	op	de	vraag	
vanuit het werkveld.

Laat de koppeling tussen de BA voltijd opleiding  -
en de deeltijdopleiding los. Hierdoor kan 
experimenteerruimte ontstaan zodat zij-instroom 
beter gefaciliteerd kan worden. Het aantal 
deeltijdstudenten daalt dramatisch  en dat kan 
op termijn een groot probleem worden. Door de 
koppeling	los	te	laten	kan	ook	hier	flexibeler	worden	
ingespreeld op de vraag naar opscholing.

Bevorder doorlopende leerlijnen vanuit bèta- -
profielen	naar	Bachelor	HBO.

Geeft private scholen dezelfde faciliteiten bij  -
gebleken resultaten als publieke (open bestel en 
afrekening op resultaat); maak ze kleinschalig, 
direct met bedrijfsleven in de regio verbonden 
en via doorgaande leerlijn direct aantakkend op 
arbeidsplaats. Geef ruimte aan opleidingsbedrijven. 
Steun opleidingsbedrijven die door de recessie 
dreigen om te vallen. Bekijk hoe de structuur van 
opleidingsbedrijven ook van nut kan zijn voor sectoren 
waar dit nog een minder bekend fenomeen is.

Haal in projectvorm de schotten tussen de  -
opleidingen eruit vb. TU student ontwerpt en 
bewaakt, HBO student organiseert en maakt en 
MBO student voert uit.

Stimuleer extra inzet gericht op meisjes en vrouwen -

Maak arrangementen om BBL-plekken in de techniek  -
te behouden en te stimuleren.



WERKEN IN DE 
TECHNIEK
Regionale agenda

Rotterdam-Rijnmond
Inzet HR-bedrijvennetwerken t.b.v. bevorderen  -
strategisch en levensfasebewust personeelsbeleid, 
arbeidsvoorwaarden die matchen met een nieuwe ge-
neratie die van school komt, scholing van werkenden, 
investeren in stageplekken en opleiding van toekom-
stige medewerkers, persoonlijke ontwikkeling en 
doorstroming, mentorschap van oudere werknemers, 
extra inzet gericht op meisjes en vrouwen.

Uitrol van GOAL, een mobiliteitsinstrument in de  -
mainport voor zittend personeel en instroom van 
schoolverlaters en werkzoekenden 

Benutten van de totale technische (kennis)- -
infrastructuur voor de scholing van werkenden 
(behoud en employability). 

Gezamenlijke creatieve invulling van social return en  -
participatiewet t.b.v. zij-instroom in technieksectoren.

Uitbreiden intersectoraal werven van BBL-leerlingen en  -
gebruik maken van opleidingsplaatsen in de hele regio 

Uitbreiden arrangementen en mogelijkheden voor  -
jongeren	zonder	startkwalificatie	en		op	niveau	1	en	2	

Drechtsteden
Ontwikkelen van een University College Dordrecht  -
voor het ontsluiten van de kennis uit Ecoshape en de 
vertaling van onderwijs en onderzoek naar het WO-
HBO-MBO. Dit in de vorm van  (praktijk)modules op 
de drie niveaus, elk met een eigen accent en karakter 
(onderzoek, praktijktechniek, theorie.  Kennisont-
wikkeling en het verankeren van de toepassingen 
van die kennis in de praktijk  op het gebied van de 
delta, ecosystemen en waterveiligheid, vormt het 
belangrijkste motief om EcoShape te verbinden aan 
de University College Dordrecht. Van belang is dat 
de kennis die EcoShape opbouwt niet verloren gaat. 
Het Building with Nature programma van EcoShape 
is een belangrijke ‘ aanvoerhaven’ van kennis voor de 
bouw en samenstelling van het onderwijscurriculum 
van de WO-bacheloropleiding dat een delta, mari-
tieme	en	eco/waterprofiel	zal	krijgen.

Het	identificeren,	benutten	en	omscholen	van	 -
technisch geschoold arbeidspotentieel vanuit 
ander technische sectoren voor de maritieme 
sector. Dit als onderdeel van de aanpak 
Maritime Delta.  Samenwerkingspartners 
hierbij zijn opleidingsfondsen, wergevers- en 
brancheorganisaties. 

Uitbouw van de Duurzaamheidsfabriek als centrum  -
voor omscholing en bij-scholingscentrum. 



Realiseren van een Sectorplan Techniek waarvan  -
de Drechtsteden  1 van 3 pilotsregio’s.  Het kabinet 
wil bedrijven ondersteunen in hun inspanningen 
om mensen die hun baan dreigen kwijt te raken 
via (intersectorale) mobiliteit en scholing aan te 
slag te houden. Ook het bieden van kansen aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan 
rekenen op steun, evenals het bieden van een 
ingang voor jongeren tot waardevolle werkervaring 
en begeleiding.De doorontwikkeling van EcoShape 
en van daaruit vergroten van talent voor de Delta 
Technologische sector. 

West-Brabant
Binnen de Regio West-Brabant is vanuit het uitvoe- -
ringsplan ‘West-Brabant werkt en pakt door!’ voor 
de techniek als kansrijke sector een sectorgroep 
ingericht. Deze groep bestaat uit individuele werkge-
vers en werkgeverorganisaties, werknemersorgani-
saties, ROC West Brabant, technische kenniscentra, 
technische scholingsfondsen, Tune Techniek, UWV 
en gemeenten. Deze sectorgroep heeft concrete 
doelstellingen rond de thema’s: zij-instroom, instroom 
jongeren, bijscholing zittende werknemers en voorko-
men van uitstroom uit de techniek.

Zij-instroom: -

o Organiseren versneld traject basisvaardighe-
den metaal. 20 personen per jaar die dit traject 
afronden en een baan in de metaal vinden.

o Overige zij-instroomprojecten: 20 personen per 
jaar die via andere instroomtrajecten een baan 
in de techniek vinden. Hiervan zal minimaal de 
helft bestaan uit jongeren. 

Bijscholen zittende medewerkers: -

o Met 50 werknemers per jaar aan de slag om 
hen aan te zetten te werken aan hun persoon-
lijke ontwikkeling.

o Bereiken van 50 werkgevers per jaar om te wer-
ken aan het in kaart brengen van  capaciteiten 
van medewerkers en te werken aan ontwikkel-
programma’s.

o Voorlichting over modern HRM-beleid binnen 
MKB techniekbedrijven. 

Voorkomen uitstroom Techniek -

o Vanuit de sectorgroep Techniek en de samen-
werkende scholingsfondsen in de techniek zijn 
o.a. de volgende doelstellingen beschreven:

o 30 kwaliteitsscans & ontwikkeltrajecten voor 
leerbedrijven.

o	 +	10%	gecertificeerde	praktijkopleiders
o Jaarlijks een netwerkbijeenkomst voor praktijk-

opleiders techniek breed organiseren.
o Begeleiden van werk naar werk in de techniek: 

30 met ontslag bedreigde werknemers per jaar.

Transfercentrum (ACE werkgeversnetwerk): Werk- -
nemers worden tijdens het dienstverband wendbaar 
en weerbaar gemaakt voor de volgende stap in hun 
loopbaan. Bij einde dienstverband wordt vroegtijdig 
de stap gemaakt naar een transferperiode waarin de 
werknemer wordt opgeleid en begeleid naar nieuw 
werk bij een aangesloten werkgever. De uitdaging ligt 
in het steeds meer verkorten van de periode van werk 
naar werk.

Gezamenlijke werkgeversbenadering: In 2011 is een  -
begin gemaakt met een gecoördineerde regionale 
aanpak werkgeversbenadering. Doel in West-Brabant 
is om te komen tot een samenhangende en geïnte-
greerde werkgeversbenadering tussen niet alleen 
UWV Werkbedrijf en de gemeenten, maar tussen alle 
verschillende partners: gemeente, UWV, kenniscen-
tra, ROC West-Brabant en eventueel derde partijen 
zoals uitzendbureaus met als doel vakmensen te 
behouden voor de branche of om werknemers te 
begeleiden naar andere technische branches. (…)

Haaglanden
Inzetten op instroom van werkzoekende met  -
kennismakingsprojecten Techniek zoals in de 
Werkmaat. (valt ook binnen de Techniekagenda 
Haaglanden)

Er wordt de komende jaren een eerste stap gezet in  -
het bundelen van de regionale infrastructuur. Dit biedt 
meer mogelijkheden voor extra instroom en maakt 
een brede uitstraling mogelijk.

ROCMondriaan zal de huisvesting bieden aan  -
het branche instituut voor de carrosseriebranche. 
Daardoor worden zowel de opleidingen van jongeren 
als die van werkende vanuit het ROC georganiseerd 
en uitgevoerd.

Met de gemeente Den Haag wordt komende jaren  -
nagegaan of het mogelijk blijft om de voorzieningen 
van ROCMondriaan te gebruiken voor de scholing 
van werkzoekende t.b.v. de re-integratie op de 
arbeidsmarkt.

Ook het bedrijfsleven heeft de krachten gebundeld  -
in de regio Haaglanden, onder andere ter 
bestrijding van de uitval van deelnemers uit de 
technische branche. Dit is neergelegd in het 
Masterplan Zuid-Holland, waarin de metaalsector, 
de elektronicabranche en de installatiesector 
samenwerken met het onderwijs. Het doel is door 
middel van bedrijfssituatie leerwinst te behalen voor 
de leerlingen (een kortere opleiding) en door middel 
van warme overdracht schooluitval terug te dringen.

Yes! Delft is de succesvolle incubator van de TU  -
Delft. Dit concept zal de komende jaren verder 
uitgewerkt worden. 



Holland Rijnland
Het life science cluster rondom het Leiden Bio  -
Science Park  is zowel breed, in de zin dat er een 
grote diversiteit is aan opleidingen en banen, als diep 
in de zin dat er van (V)MBO tot en met postdoctoraal 
onderwijs navenante werkgelegenheid aanwezig 
is.	Het	cofinancieringsprogramma	‘50/50’	is	een	
initiatief van de Gemeente Leiden in samenwerking 
met de Leiden Bio Science Park Foundation. Het 
programma richt zich op acquisitie, startende 
science-based ondernemers en onderwijs & 
arbeidsmarkt. De ondernemersvereniging OVBSP 
(Ondernemersvereniging Bio Science Park Leiden) 
en VNO-NCW Rijnland zijn nauw betrokken bij het 
programma.

Zeeland
Doorontwikkelen van Bio Base Europe: een bioraf- -
finage	proeffabriek	in	het	havengebied	van	Gent	en	
een Training en Opleidingscentrum in Terneuzen. 
Functies Bio Base Europe Training Center zijn oplei-
den en bijscholen van procesoperators, networking 
voor bedrijven en kennisinstellingen mbt de biobased 
economy en enthousiasmeren van de jeugd voor 
biobased (chemische) procesindustrie middels de Bio 
Base Experience.

Nationale opgaven
Bevorder strategisch en levensfasebewust  -
personeelsbeleid, arbeidsvoorwaarden die matchen 
met een nieuwe generatie die van school komt, 
scholing van werkenden, investeren in stageplekken 
en opleiding van toekomstige medewerkers, 
persoonlijke ontwikkeling en doorstroming, 
mentorschap van oudere werknemers. Creëer 
meer mogelijkheden om leermeester te blijven na 
pensionering. Stimuleer extra inzet gericht op meisjes 
en vrouwen. 

Maak arrangementen om BBL-plekken in de techniek  -
te behouden en te stimuleren.

Creëer meer mogelijkheden voor zij-instroom uit  -
andere technische sectoren en uit werkloosheid. 
Stimuleer doorstroming tussen verschillende 
sectoren. Stimuleer werkzoekenden en lager 
opgeleiden tot het volgen van een technische 
opleiding en faciliteer bedrijven in het in dienst nemen 
van herintredende op- en bijgeschoolde technici.

Onderzoek welke bijzondere spanningen op de  -
arbeidsmarkt in de techniek (gaan) ontstaan in regio’s 
die	te	maken	hebben	of	krijgen	met	demografische	
ontgroening en dan met name in die regio’s met 
veel werkgelegenheid in de techniek zoals o.a. Zuid 
Limburg en Zeeland. Als blijkt dat daar inderdaad 
bijzondere spanningen gaan ontstaan: onderzoek wat 
daaraan te doen valt.

Bevorder dat hbo en mbo meer vraaggericht aanbod  -
ontwikkelen op het terrein van bijscholing, nascholing 
en omscholing, o.a. door voor het hbo de koppeling 
tussen Bachelor (BA) opleidingen en Associate 
Degree (AD) opleidingen los te laten.

Stel een nationale werkgroep in bestaande uit  -
ministeries EZ, SZW, OCW, koepels van werkgevers 
en werknemers, O&O- fondsen en regionale 
stakeholders gericht op het ontwikkelen van een 
regeling voor tijdelijke arbeidstijdsaanpassing 
voor scholing. Realiseer werkzekerheid voor 
bètatechnisch opgeleiden van alle leeftijden 
(onderhoud van vakmanschap en het bevorderen van 
zij-instroom). Zet regionale technische scholingspools 
op voor instroom, behoud en beperking uitstroom.

Zet ESF-gelden niet alleen in op ‘van niet-werken  -
naar werken’ maar ook op post-initieel onderwijs 
(behouden en ontwikkelen van vakkrachten).

Stimuleer	het	opleiden	van	flexwerkers	in	de	techniek	 -
(naar het voorbeeld van A+O Metalektro en STOOF)
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Techniekpact Regio Zwolle 

The Next Step 

“De studiekeuze van jongeren van vandaag bepaalt de continuïteit van mijn bedrijf over vijf jaar”. Ondernemers 

maken zich zorgen over de vraag hoe ze over vijf, tien of vijftien jaar nog over voldoende en goed 

gekwalificeerd technisch personeel kunnen beschikken. In de mbo-techniek ontstaan in Overijssel de komende 

vier jaar ruim 14.000 vacatures, die met een uitstroom van nog geen 5.000 technici lang niet allemaal vervuld 

kunnen worden. De professionals die in 2017 en latere jaren nodig zijn, zitten nu nog op school: op de 

basisschool, het vo, vmbo, mbo of misschien al op het hbo. Het aantal jongeren dat een technische opleiding 

volgt is cruciaal voor de economische ontwikkeling van de regionale industrie op langere termijn. Wil 

Nederland haar goede positie behouden, is een gezamenlijke actie noodzakelijk. 

 

De Regio Zwolle heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld 

tot een sterke regionale economie. Juist in deze 

economische moeilijke tijd, bewijst de Zwolse industrie haar 

veerkracht en aanpassingsvermogen. Zo werd in 2011 nog 

een winstgroei gerealiseerd van 7,2%, ruim twee keer zo 

hoog als het landelijk gemiddelde, de investeringen 

groeiden mee en de werkloosheid bleef onder het landelijk 

gemiddelde. De brede samenstelling van grote en kleine 

bedrijven, verdeeld over diverse sectoren, levert een 

robuuste economie. Het fundament bestaat uit een groot 

aantal familiebedrijven, die hecht zijn verankerd in de regio 

zoals Foreco, van Lenthe Dalfsen en Zalsman BV. Samen met 

bedrijven als Scania, DSM, Wavin, AKG Kunststofgroep, Van 

Wijhe Verf, Salland Electronics, JE Stork Air, Compello, 

Wärtsilä Nederland, Wehkamp, Trafic & Travel Group, Salland 

Engineering, Jansen Venneboer, TT Engineering en 

instellingen als de Isala Kliniek en de Baalderborg groep 

bepalen zij de kennisintensiviteit van de regio.  

 

In het gezamenlijke visiedocument van de vier O’s ‘The Next 

Step: Coalition of the Willing’ kiest de regio voor focus op 

twee speerpuntsectoren ‘Kunststoffen’ en ‘Health’. 

Daarnaast zet de regio in op cross-overs, branche 

overstijgende sectoren geënt op gebundelde 

multidisciplinaire ondernemerskracht, zoals logistiek, 

hightech systemen en materialen (HTSM) en agrofood. 

Hierbij gaat de regio uit van zes thema’s: nieuwe materialen, 

health & care, duurzaamheid & energie, (interne)logistiek, 

agrofood en ICT. Door de centrale ligging en goede 

verbindingen naar Noord-, Oost- en Midden-Nederland 

vormt de regio Zwolle een belangrijk knooppunt waar 

kennis, kunde en ondernemerschap samenkomt. Met 

Windesheim en Deltion als belangrijke kennisbakens, heeft 

de regio sterke banden met meerdere ROC’s, hogescholen, 

universiteiten en industrieën in haar directe omgeving.  

 

Focus op technisch gebaseerde industriële ontwikkeling kan 

echter alleen succesvol zijn als aan een aantal 

randvoorwaarden wordt voldaan. De belangrijkste daarvan is 

arbeid: zonder goede arbeidskrachten geen bedrijf. De 

voortschrijdende technologisering van de industrie vraagt 

om een nieuwe generatie vakmensen en kenniswerkers met 

hightech kennis en kunde, die snel om kunnen gaan met 

innovaties en flexibel inspelen op veranderende 

omgevingen. Het Masterplan Bèta & Technologie en de 

Human Capital Agenda’s van de Topsectoren onderkennen 

dit, maar stellen tegelijkertijd ook de kwantitatieve vraag: is 

het huidige aantal techniekstudenten voldoende om aan de 

industriële vraag te blijven voldoen? Het antwoord is 

eenvoudig: “nee”! We hebben in de regio al een forse stap 

gezet om te komen tot een excellente leeromgeving. Nu is 

extra actie noodzakelijk om het aantal studenten op de 

technische mbo- én hbo-opleidingen omhoog te brengen, 

het kennisniveau state-of-art te houden en ervoor te zorgen 

dat het maximaal aantal studenten ook hun weg vindt naar 

het technische bedrijfsleven.  

 

Deze Next Step moeten we gezamenlijk zetten: onderwijs en 

ondernemers, regio en rijk. Het Zwolse bedrijfsleven neemt 

hierin het voortouw en daagt het Kabinet uit mee te werken 

om deze stap te zetten: Samen sterk in technisch werk.
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De Nieuwe Hanze aanpak 

Om beweging te krijgen in het bèta-denken zijn voortrekkers nodig: ondernemers die initiatief nemen, die kansen zien en 

weten te benutten, die nieuwe wegen vinden en anderen enthousiasmeren om hen te volgen. De Nieuwe Hanze bouwt 

hiermee voort op een lange traditie van de Hanzesteden, waarin samenwerking, kennisdeling en alliantievorming centraal 

staat. Coalities van mensen die samen iets willen bereiken, elkaar daarin vinden en elkaar aansporen tot excelleren.  

 

Deze aanpak heeft nu al resultaat! We hebben het dan over het PolymerSciencePark, over Windesheim die deelneemt in maar 

liefst vier Centres of Expertise (HTSM met Saxion, Techniekonderwijs met Saxion en UTwente, Smart Polymeric Materials met 

Stenden en Logistiek met o.a. de Hogeschool van Amsterdam), over De Gereformeerde Hogeschool Zwolle en de Katholieke 

Pabo Zwolle die beide deelnemen in het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap (o.l.v. De Kempel), over Deltion die in 

maart van dit jaar haar Centrum voor Innovatief Vakmanschap op gebied van Polymeren, Coatings en Composieten opende 

en over AOC GroeneWelle die deelneemt in een soortgelijk centrum op gebied van AgriFood (start medio 2013). Maar dit 

komt ook tot uiting in initiatieven als de ‘Week van de Techniek’ voor groep 7 van de basisschool (7.000 kinderen!), De 

Ontdekhoek een werkplaats voor 4-14 jarigen, het Technasium, de FirstLegoLeague competitie en acties in het kader van 

JetNet.  

 

De Nieuwe Hanze volgt drie lijnen die in elkaars verlengde liggen: school  leren werk.  

1. school  leren: meer aandacht voor bètatechniek in het funderend onderwijs. De eerste lijn zet in op het 

enthousiasmeren van jongeren voor techniek en het verhogen van de instroom in technische (vervolg)opleidingen. Dit 

betekent dat we, mede vanuit het Centre of Expertise Techniekonderwijs (CETO), inzetten op een efficiencyslag in bèta-

promotie en het directer aanspreken van de bètamentalities en specifieke doelgroepen als meisjes, nieuwe Nederlanders 

en gehandicapten. Het Platform Techniek Werkt fungeert als een belangrijk centralisatiepunt voor al deze techniek 

promotie initiatieven. Additioneel zetten we in op het versterken van het onderwijsveld voor bètatalenten, want wie voor 

techniek gekozen heeft moeten we blijven enthousiasmeren en blijven uitdagen. Denk aan meer vakdocenten uit het 

bedrijfsleven en meer uitdaging in mbo-onderzoeksstages. In 2017 heeft iedere mbo en hbo opleiding een aantoonbare 

binding met het bedrijfsleven die het curriculum ondersteunt. Cruciaal is het techniek brengen in basisonderwijs. Iedere 

basisschool heeft in 2017 een techniekprogramma met een doorlopend programma in het voorgezet onderwijs. Het 

bedrijfsleven, mbo's en hbo's spelen daarin een belangrijke rol. Daarnaast zetten we in op het versterken van Ad-

trajecten om het niveauverschil tussen mbo en hbo op te vullen en starten we masteropleidingen voor hbo-bachelor 

studenten. Doel is verhogen van de techniekinstroom mbo en hbo naar 40% in 2020.  

 

2. leren  werk: hogere in- en uitstroom (beroeps)opleidingen techniek via publiek-private samenwerking. De tweede lijn 

richt zich op het vergroten van de uitstroom goed gekwalificeerde technici. Wie een technische opleiding start, moet die 

ook succesvol afronden; momenteel komt nog altijd de helft van de afgestudeerde technici niet in de techniek terecht. 

Door intakes en het beter managen van verwachtingspatronen moet het studierendement omhoog, door het directer 

aansluiten van kennisniveaus tussen voor- en vervolgopleiding moet de kennisgap verminderd worden en het 

versterken van de arbeidsinteractie moet de overstap naar werk verlagen. De publiek private samenwerkingsverbanden 

tussen regionale bedrijven en onderwijs zijn volop in ontwikkeling. Doel is het verhogen van het studierendement naar 

>70% in 2017 en de stap van leren naar een technische werkkring naar >65% in 2017 en >75% in 2020. 

 

3. werk  werk: verhogen van zij-instroom, aantrekken en behoud van technisch personeel. Het behouden van vaklieden 

en het om- en bijscholen van medewerkers tot internationaal georiënteerde bètaprofessionals. De economische 

ontwikkeling, in combinatie met technische vooruitgang, noopt tot andere arbeidsvormen en het ‘talenteren’ van 

medewerkers. Bedrijven en onderwijsinstellingen moeten anders kijken naar op- en bijscholing, werkroulatie en 

omscholing naar technische beroepen en de inzet van internationale kenniswerkers. We zetten in op verdere 

ontwikkeling van het Centrum Vakopleiding Nieuwe Stijl volgens het Maaslandmodel gericht op intersectorale mobiliteit, 

de UWV-Techniekcarrousel, internationalisering en investering in speciale techniekscholingstrajecten en het versterken 

van toegepast onderzoek binnen het hbo. Doel is om 50% van de 

tekorten in de techniek op te lossen door scholings- en 

omscholingstrajecten.  

Daarnaast stimuleren we start-ups en eigen 

(student)ondernemerschap door kennisvalorisatie en het faciliteren 

van broedplaatsen voor creatieve starters. Doel is verhoging van zij-

instroom met +25% in 2017 en meer starters in de technische sector. 

 

 

 

De twee Centra voor Innovatief Vakmanschap van 

Deltion en ROC van Twente brengen versnelling in 

het opleiden en bij–scholen van innovatieve 

vakkrachten en bètatalenten voor de arbeidsmarkt. 

Van de benodigde € 10 mln komt 25% van 

bedrijven, 25% van onderwijs en 50% rijk en 

provincie.  
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Deze drie acties uit de Nieuwe Hanze Aanpak kunnen alleen succesvol zijn als er een geïntegreerde aanpak komt. 

Kennispoort vormt hierin een belangrijke schakel. Het is cruciaal voor het 

welslagen van deze missie dat er geregisseerd focus én massa gecreëerd 

wordt. Massa is nodig om voldoende armslag en ‘body’ te genereren over 

de hele onderwijs- en arbeidskolom. De regio kent acht verschillende hbo- 

en mbo-kennisinstellingen, die vanuit een gezamenlijke agenda tot een 

enorme mindshift kunnen komen in hun opleidingsdenken. Door samen 

met ondernemers versterking en versnelling te geven aan de school-leer-

werklijn komt er focus in het sterk ontwikkeld probleemoplossend 

vermogen van deze regio. 

 

Met haar Nieuwe Hanze Aanpak is de regio Zwolle een voorbeeldregio. 

Door het bedrijfsleven in de driver’s seat te zetten is er een sterke 

ondernemende dynamiek, door hierbij uit te gaan van gezamenlijke kracht 

komen nieuwe verbindingen tot stand en wordt er een pullfactor gecreëerd 

vanuit de industrie. De regio zet zich in voor techniekonderwijs en wil, 

samen met Twente en Eindhoven, hierin ook nationaal als expertiseregio 

fungeren. Het Kabinet gaat investeren in extra techniek op de pabo. Een 

initiatief dat wij van harte onderschrijven en waarvoor wij met de beste 

pabo van Nederland en een uitgebreide technische lerarenopleiding (PTH 

Windesheim) een centrale, coördinerende rol in willen voeren.  

 

Nationale inbedding van regionale initiatieven is essentieel om tot 

verankering en valorisatie te komen. Vanuit het Zwolse hebben we een 

sterke ondernemende mentaliteit, die zich uitstrekt over meerdere 

kennisclusters. Ondernemersorganisaties als VNO-NCW, Metaalunie, MKB 

Regio Zwolle en FME en hieruit voortkomende samenwerkingsverbanden als 

het ServicepuntTechniek IJssel-Vecht, TechniekTalent.nu en het Platform 

Techniek Werkt hebben hierin een belangrijke schakelfunctie. Zo hebben in 

het Platform Techniek Werkt regionale overheden, ondernemers en 

onderwijsinstellingen de handen ineen geslagen om instroom en behoud 

van technisch personeel te bevorderen. Voor lange termijn verankering is 

nodig dat nationale partners hierbij aanhaken, met name de ministeries van 

EZ, OCW en SZW, werkgevers- en werknemersorganisaties, de Topsectoren, 

Het Platform BètaTechniek en het Nationale Techniekpact. We doen dan ook 

een klemmend beroep op deze partijen om gezamenlijk te investeren in 

een optimale leer- en werkomgeving voor jongeren en werkenden. 

 

Met het Techniekpact Zwolle willen we onze visie op techniek in relatie tot 

de lijn school-leren-werk aangeven en dagen de minister van EZ uit om 

samen met zijn collega’s afspraken met ons te maken over maatregelen die 

de impact van onze visie versterken, versnellen en verankeren.  

 

De regio Zwolle heeft unieke kenmerken als knooppunt van vier 

provinciegrenzen, als kruispunt van meerdere innovatieclusters en als 

fundatie voor een goed geoutilleerde ondernemers- en 

kennisinfrastructuur. De economische ambities van deze regio zijn hoog en 

strekken zich uit over de regiogrenzen. Hiervoor speelt het rijk een cruciale 

rol. Met dit Techniekpact Zwolle doen we een beroep op de minister van EZ 

om gezamenlijk te investeren in de human capital agenda en de 

economische ontwikkeling van de regio.  

 

  

Het Centre of Expertise Techniekonderwijs 

onderzoekt de keuze- en onderwijsefficiency van 

bètatalenten. Doel is 40% bèta uitstroom op mbo 

en hbo. De kennisinstellingen investeren hier de 

komende 5 jaar € 5 mln en bedrijven € 2 mln, het 

rijk en provincie dragen samen € 5,5 mln bij.  

 

Op gebied van Logistiek werkt Windesheim samen 

met andere hogescholen in het landelijk 

Kennisdistributie Centrum Logistiek  op dit gebied. 

De regio investeert hier € 0,5 mln in de komende 3 

jaar.   

De Regio Zwolle investeert € 0,8 mln in het 

realiseren van de Human Capital Agenda Zwolle. 

Hiermee benadrukken de 17 verbonden gemeenten 

het economische en maatschappelijk belang van 

behoud en aanwas van voldoende technische 

potentials op de arbeidsmarkt.  

 

Met een researchbudget van € 5 mln per jaar voor 

HTSM-onderzoek en –onderwijs bouwt het 

Expertisecentrum HTSM Oost aan hightech 

praktijkinnovaties. Naast de € 5 mln van bedrijven, 

en € 9 mln van rijk en provincie, investeren Saxion 

en Windesheim samen ruim € 10 mln. 

De provincie Overijssel voorziet in het 

Uitvoeringsprogramma Human Capital 2012-2015 

en investeert € 10 mln op alle niveaus van de 
arbeidsmarkt. 

In het Centre of Expertise Smart Polymer & 

Biobased Materials werken Windesheim en Stenden 

samen in het ontwikkelen van kennis op het gebied 

van kunststoffen en vezels. Naast de bijdrage van 

het rijk, investeren bedrijfsleven en 
kennisinfrastructuur hier gezamenlijk 7,5 mln  voor 
de komende vijf jaar. 

In het open innovatiecentrum  PolymerSciencePark 

werken  startend en gevestigd bedrijfsleven en 

kennisinstellingen samen in onderzoek en 

ontwikkeling van nieuwe kunststofsystemen en 

coatings. Van de benodigde € 4,5 mln komt 

€ 3,3 mln van bedrijven en onderwijs en € 1,2 mln 

van de provincie.  
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Bèta-impulsen regio en rijk 

De handen ineen slaan om samen een sterker fundament te bouwen onder de toekomst. Regio en rijk kunnen daarin niet 

zonder elkaar. Dus maken we afspraken met elkaar over gezamenlijke initiatieven, investeringen, ontwikkelingen en 

beleidsvoornemens. Het benutten van de potentie uit de regio in combinatie met een pakket bèta-impulsen uit het rijk, leidt 

tot een versterking van de kenniseconomie en de technische industrie.  

 

Actielijn 1: van school naar leren 

Stimuleren en enthousiasmeren van (meer) bètatalent tot een bewuste keuze voor een technische 

(vervolg)opleiding. 

Regio Impuls 

Intensiever betrekken van meer leerlingen in efficiënte 

technische promotietrajecten. Doel is kwart meer 

techniekinstroom mbo en hbo. 

A. Meer basisscholen betrekken bij bètapromotie, door 

extra ondersteuning in lesmaterialen en faciliteiten, 

meer inzet en recruitment van bedrijfs- en 

vakprofessionals.  

B. Aanvullend inzet en training voor professionals en 

vrijwilligers in didactiek en promotie, leerkrachten po 

bijscholen in techniek, beschikbaarheid van ingerichte 

techniekruimtes en landelijke samenwerking op dit 

vlak (LegoLeague, JetNet, etc.). 

C. Investeren in niet-traditionele doelgroepen, met name 

stimuleren van technische meisjes, overbruggen van 

culturele verschillen en opheffen van drempels voor 

anders begaafden. Steeds meer meisjes kiezen een N-

profiel op de middelbare school, maar zetten dit niet 

om in een technische opleiding. Ook zijn er grote 

verschillen in culturele achtergronden van nieuwe 

Nederlanders die bepalend zijn voor keuzes. Vanuit 

CETO doen we onderzoek naar keuzemomenten en de 

triggers die deze keuze bepalen, om van daaruit 

gerichte(re) acties te kunnen uitzetten in de regio. 

D. Bevorderen van creativiteit en ondernemerschap op po 

en vo, door intensivering van samenwerking met 

organisaties als Platform Techniek Werkt, de 

Ontdekhoek, Jong Ondernemen en de ILAB’s 

(innovation labs). 

 

Nationale Impuls 

Versterk impact van techniekonderwijs in de hele kolom. 

I. Beloon basisscholen die de keuze voor bètatechniek, 

ondernemerschap en creativiteit als profiel stimuleren 

extra vanuit de prestatiebox.  

II. Geef ‘Science’ een vaste plaats in het curriculum van 

het basisonderwijs, de Cito-toetsing en het toezicht 

van inspectie.  

III. Stel incentives op voor onderwijsinstellingen gericht 

op minimaal 50% NT/NG profielkeuze bij iedere Havo- 

en VWO-school. Specifiek zijn incentives nodig ten 

gunste van de keuze voor Wiskunde B en D. 

IV. Uitbreiden van het succesvolle programma Jet-Net van 

het Platform Bèta Techniek met activiteiten voor 

(V)MBO- en VO-scholieren en hun ouders. Deze 

nieuwe activiteiten dienen te worden uitgevoerd met 

nationale middelen en maken in de regio gebruik van 

de succesvolle uitvoeringskracht van het Steunpunt 

Oost Beta Techniek en het Kenniscentrum Wetenschap 

en Techniek Oost. 

V. Versoepel de toepassing van regels rond ‘taalbeleid’ 

(te behalen referentieniveaus) voor eenzijdig 

getalenteerde bètaleerlingen. Zodoende worden zij 

door de verscherpte taaleis niet geremd in hun 

ontwikkeling en komen zij als potentieel goede 

vakmensen beschikbaar voor de technische 

beroepssector. 

 

Actielijn 2: van leren naar werk 

Vergroten uitstroom goed gekwalificeerde technici.  

Regio Impuls 

Verhogen van het studierendement naar +70% in 2017 en 

de stap van leren naar een technische werkkring naar +75% 

in 2017 

E. Ontwikkelen van De Barometer vakmanschap, die de 

relatie legt tussen vacaturevraag en in-, door- en 

uitstroom van leerlingen in het (v)mbo en hbo. 

Gelijktijdig worden ook de gebundelde in- door- en 

uitstroomgegevens van alle onderwijsinstellingen 

tegen elkaar afgezet. Mbo-platform organiseert dat. 

F. Voorlichting en imago. Met het bedrijfsleven wordt 

bekeken hoe vakmanschap en beroepsopleiding 

Nationale Impuls 

Hogere in- en uitstroom (beroeps)opleidingen techniek door 

publiek-private samenwerking. 

VI. Versterk de mogelijkheden voor bedrijven die 

deelnemen aan bètatechniekpromotie- en 

educatieprogramma’s te steunen met een fiscaal 

instrument vergelijkbaar met de WBSO systematiek: 

Wet Bevordering Techniek Promotie. 

VII. Maak structurele middelen vrij voor de implementatie 

van de Technologieroute voor VMBO en MBO uit de 

Experimenteerwet en topopleidingen die onderdeel 

zijn van doorlopende leerlijnen.  
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Regio Zwolle 

sterk(er) op de kaart gezet kan worden, welke 

activiteiten er nu lopen en hoe deze geïntensiveerd en 

verbeterd kunnen worden. Ambassadeurs worden 

aangesteld die succesverhalen persoonlijk uitdragen 

en jongeren motiveren. 

G. Stimuleren van leren en werken (one-step-up), bpv-

plaatsen, leerwerk- en startersbanen en ILAB’s voor 

mbo en hbo. Scholing op maat. 

H. Stimuleren van vraagarticulatie, bundeling van de 

vraag (family grouping) en innovatie door 

samenwerking, clustervorming en allianties. 

VIII. Bevorder de inzet van duale aanstellingen 

bedrijf/kennisinstelling en de inzet van medewerkers 

uit bedrijven in het onderwijs. Regelgeving terzake 

bevoegdheid en onderwijsuitvoering vormt nu 

onnodige belemmeringen. 

 

Actielijn 3: van werk naar werk 

Behoud en aanwas van technici voor de industrie. 

Regio Impuls 

Het behouden van vakmensen en het op- en bijscholen van 

medewerkers tot internationaal georiënteerde 

bètaprofessionals. 

I. Investeren in Centrum Vakopleiding Nieuwe Stijl, 

conform het Maaslandmodel, waarin bedrijven 

onderling maatwerkscholing regelen bij (tijdelijke) 

boventalligheid.  

J. Vergroten zij-instroom van niet-technische sectoren 

naar technische sectoren. Versterken van opscholing 

voor werknemers en werkzoekenden, in de vorm van 

(deeltijd) Master, Bachelor en Ad-trajecten in de 

technische richting. 

K. Actieve aanpak van afstromers uit mbo en hbo, en 

deze toeleiden naar Ad-trajecten. Dit geldt ook vaar 

pasafgestudeerde, werkeloze bachelors, die een 

technische Ad-kopstudie of een hbo-master kunnen 

doen.  

L. Versterken van de positie van startend ondernemers 

en zzp-ers, als aanjager van de innovatieketen, door 

investeren in broedplaatsen, ILAB’s, 

businessontwikkeling vanuit de expertisecentra en 

versterken van de valorisatieketen vanuit Kennispoort, 

mede gebaseerd op de open innovatiefaciliteiten 

vanuit PolymerSciencePark. 

M. Faciliteren van internationale kenniswerkers bij 

bedrijven en kennisinfrastructuur door community 

vorming, regisseren van scholing voor (hun) kinderen 

en organisatorische advisering en ondersteuning door 

de expatdesk van Kennispoort. 

N. Initiatief van de T8 (samenwerkende kenniscentra in de 

techniek) om mensen van ‘werk naar werk’ te 

begeleiden door het vinden van banen, selecteren van 

mensen, het matchen en opleiden om duurzame 

participatie in de techniek te realiseren. Middel 

hiervoor is o.a. het Servicepunt Techniek te versterken. 

Nationale Impuls 

Verhogen van de zij-instroom, aantrekken en behoud van 

(internationaal) personeel. 

IX. Instellen van een nationale werkgroep bestaande uit 

ministeries EZ, SZW, OCW, koepels van werkgevers en 

werknemers, O&O-fondsen en regionale stakeholders 

gericht op het ontwikkelen van een regeling voor 

tijdelijke arbeidstijdsaanpassing voor scholing. Doel is 

het organiseren van werkzekerheid voor bètatechnisch 

opgeleiden van alle leeftijden (onderhoud van 

vakmanschap en het bevorderen van zij-instroom).  

X. Vergroot de bekendheid van bestaande regelingen en 

carrièremogelijkheden zodat het aantal afgestudeerde 

internationale bètatechniek-talenten dat na afronding 

van studie of promotie voor een technische baan in 

Nederland blijft minimaal verdubbelt. Deze talenten 

krijgen toegang tot de expat centra. 

XI. Bied een warm welkom aan buitenlandse 

kenniswerkers: maak van expatcentres een one-stop-

shop voor internationale kenniswerkers: vergroot de 

dienstverlening en maak die toegankelijk voor een 

grotere doelgroep zoals onderzoekers, kenniswerkers 

uit EU-landen, grensarbeiders en (zoekjaar) studenten. 

XII. Vereenvoudig de toegankelijkheid van Nederland voor 

kort verblijvende kenniswerkers op MBO-4, HBO en 

WO-niveau voor alle technologiebedrijven bij succesvol 

verloop van de pilot kortverblijf. 

XIII. Investeer in een imagocampagne voor hightech sector 

als innovatief, maatschappelijk en internationaal en 

verbeter de waardering voor vakmanschap en 

ingenieurs.  

XIV. Bij elkaar brengen van vertegenwoordigers van zowel 

nationaal niveau (ministeries EZ, SZW, OCW, Nuffic, 

koepels van werkgevers en werknemers, O&O-

fondsen) alsmede vertegenwoordigers van relevante 

technologieregio’s om beleidsrelevante gegevens op 

macro en micro niveau bij elkaar te brengen. 
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Gelderland: sterk in veelzijdigheid 
 

Anders dan regio’s als Eindhoven of Rotterdam kent Gelderland geen grote monopolistische  bedrijven. Wel zijn er 

veel kleinere MKB bedrijven die hoogwaardige technologie ontwikkelen of toepassen. Door de grote diversiteit aan 

innovatieve MKB bedrijven is Gelderland sterk in veel verschillende sectoren.  

De provincie Gelderland ondersteunt de technische bedrijvigheid met behulp van een provinciale Human Capital 

Agenda (HCA). Door de veelzijdigheid van het Gelderse bedrijfsleven focust de provincie niet op de HCA van één 

topsector, maar op alle topsectoren die voor de regio van groot belang zijn: (Agro)Food, Chemie, Energie, Health, 

HTSM,  Logistiek  en Creatieve industrie. De Gelderse Maakindustrie is – naast deze landelijke topsectoren – door de 

provincie tot extra aandachtsgebied benoemd. 

Gelderse bedrijven hebben zich gebundeld in thematische clusters (zoals Health Valley, Stichting kiEMT, Food Valley 

en Business Cluster Semiconductors) of geografische clusters (zoals Industriële  Kring Nijmegen, Ondernemers 

Kontakt Arnhem en Lindus) die steeds nauwer samenwerken met universiteiten, hbo en mbo in de regio.   

 

 

Gelderland deelt de ambitie van Nederland om zich 

als kenniseconomie te blijven ontwikkelen. Onze 

regio huisvest zowel hoogwaardige opleidings-  en  

onderzoeks-instituten als innovatieve proces- en 

maakindustrieën, die binnen hun respectievelijke 

topsectoren een belangrijke plaats innemen. 

 

Innovatieve regio 

De kennisintensieve MKB bedrijven in Gelderland 

zijn onmisbaar in de economische keten. Zij zorgen 

voor de vertaling van kennis en uitvindingen     naar 

oplossingen voor maatschappelijke en economische 

thema’s. Toegepaste techniek en technologie zijn 

belangrijke motoren  voor de innovatieve regio.  

Dit geldt niet alleen voor bedrijven in de technische 

branche. In alle economische sectoren wordt in 

toenemende mate gebruik gemaakt van technologie.  

Krappe arbeidsmarkt 

De vraag naar technische arbeidskrachten neemt de 

komende jaren sterk toe, maar het aantal technische 

professionals neemt af. Alleen al voor de vervanging  

van mensen die met pensioen gaan komen we de 

komende jaren honderden mensen tekort. Dit heeft 

grote gevolgen voor de innovatiecapaciteit van de 

regio. Het reguliere onderwijs alléén kan dit 

probleem niet oplossen. Zelfs als de instroom bij 

bètatechnische opleidingen zou verdubbelen moet  

 

 

nog steeds fors worden geïnvesteerd in 

flexibilisering van de arbeidsmarkt, zij-instroom en 

omscholing van werklozen naar bètatechnische 

beroepen.  

Ambitie 

De ambitie van het Techniekpact Gelderland is om te 

zorgen voor een gezond en duurzaam economisch 

innovatieklimaat, nu en in de toekomst. Hierbij zijn 

heldere afspraken tussen bedrijfsleven en onderwijs 

cruciaal, zowel op nationaal als op regionaal niveau. 

De Gelderse regio wil gezamenlijk met het kabinet 

een partnership vormen om de uitdagingen voor 

bèta en techniek aan te gaan. 

TECHNIEKPACT GELDERLAND 

Nederland is als kenniseconomie gelukkig weer terug is in de top 5 van meest concurrerende  

economieën in de wereld. Die positie is bereikt door innovatieve bedrijven en kennisinstellingen  

en de samenwerking daartussen.  

Om daar te blijven moeten we investeren in méér en nog beter opgeleiden in bètatechnische vakken. Zowel  

in onderwijs, bedrijfsleven als onderzoek,  zodat de Nederlandse topsectoren hun plaats in de wereld kunnen 

versterken en vergroten.  Meer mensen moeten de uitdaging van bèta, techniek en technologie aan willen 

gaan om de positie van Nederland in de wereld waar te blijven maken. De overheid ondersteunt deze acties 

door het creëren van een goed playing field. Met dit Techniekpact Gelderland willen we de aansluiting van het 

onderwijs op de technische arbeidsmarkt verbeteren en het tekort aan technisch personeel terugdringen. 
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Regionale verbinding en afstemming 
Het aantal activiteiten, initiatieven en partners op het gebied 

van bèta en techniek in de regio is groot. Een aantal jaren 

geleden gaven bedrijven en instellingen regelmatig aan dat 

ze door de bomen het bos niet meer zagen.  

Door de inzet van Regionale Centra voor Technologie (RCT’s) 

en Platforms Onderwijs-Arbeidsmarkt (POA’s) zijn regionale 

partners en acties goed verbonden. Daarnaast is de regionale 

invulling, coördinatie en facilitering van landelijke en 

bovenregionale programma’s grotendeels bij één 

ondersteunende organisatie gelegd: het Kenniscentrum Bèta 

Techniek. Daarmee  is de verbinding en afstemming tussen 

alle verschillende activiteiten sterk gegroeid.   

 

Lijn 1: Kiezen in techniek 

Techniekpact Gelderland 
Techniekpact Gelderland is ondertekend door 

tientallen partijen die samen honderden bedrijven 

en instellingen vertegenwoordigen. De nadruk ligt op 

een duurzame organisatie van het innovatieve 

Gelderse bedrijfsleven en kwalitatief goed 

bètatechnisch onderwijs. Techniekpact Gelderland 

zet in op drie hoofdlijnen: 

 

Lijn 1: Kiezen in techniek 

Speerpunten zijn: Techniekoriëntatie en -promotie, 

een beeldvorming van bètatechniek bij bedrijven. 

Lijn 2: Leren in techniek 

De focus ligt op excellent en aantrekkelijk onderwijs, 

professionalisering van docenten en de aansluiting 

onderwijs – arbeidsmarkt. 

Lijn 3: Werken in techniek 

Er wordt ingezet op aantrekkelijke loopbanen, oog 

voor ondernemerschap en goede 

informatievoorziening. 

 

 

Techniekoriëntatie en -promotie  

Voldoende instroom in technische opleidingen 

door vroegtijdige talentontwikkeling en 

bekendheid met technische opleidingen en de 

toekomstperspectieven. Regionale doelen voor 

2016: 

 Alle basisscholen in de regio nemen minstens 

eenmaal per jaar deel aan een activiteit ter 

bevordering van talentontwikkeling in bèta, 

techniek en technologie;  

 Jaarlijks worden techniekdagen, First Lego 

League wedstrijden  en techniekwedstrijden in 

de gehele regio uitgevoerd, in samenwerking 

met het regionale bedrijfsleven, onderwijs en 

overheid; 

 De technisch educatieve centra en 

technieklokalen in de regio zijn uitgebouwd en 

geprofessionaliseerd; 

 Er zijn schakelprogramma’s ontwikkeld voor 

leerlingen die de verkeerde sector (vmbo) of een 

verkeerd profiel (havo, vwo) hebben gekozen; 

 Scholen hebben een samenwerkingsverband 

met het regionale bedrijfsleven. Bedrijven 

denken mee met het onderwijs en leveren via 

stages, gastlessen en onderwijsmarkten hun 

bijdrage, 50% van de samenwerkingsverbanden 

is geformaliseerd in TechNet of Jet-Net. 

Op de volgende pagina’s worden de drie hoofdlijnen 

geconcretiseerd. Ook beschrijven we wat er op 

nationaal niveau nodig is om de Gelderse ambitie 

waar te kunnen maken. 

 

 

 Scholen bieden een 

breed scala aan keuze-

onderwijs en 

profielwerkstukken op het gebied 

van techniek en ondernemerschap. 

 

Nationale impuls: 

 Ontwikkeling van doorlopende 

onderwijsprogramma’s techniek in po en vo; 

 Basisscholen die de keuze voor bètatechniek, 

ondernemerschap en creativiteit stimuleren 

worden extra beloond vanuit de prestatiebox. 

 Structurele financiële prikkels voor studenten 

techniek (bv. via prestatiebeurs, 

collegegeldteruggave, OV-kaart);   

Beeldvorming 

Bedrijven en instellingen laten zien wat ze in 

huis hebben op het gebied van bèta en techniek. 

Regionale doelen voor 2016: 

 Bedrijven en  instellingen zetten minimaal twee 

maal per jaar hun deuren open voor 

belangstellenden; 

 Bij de organisatie van voorlichtingsactiviteiten 

wordt gebruik gemaakt van landelijke en 

regionale pools van techniekambassadeurs; 

Acties in de regio 
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Excellent en aantrekkelijk onderwijs 

Een aantrekkelijk en herkenbaar aanbod van 

bètatechnische opleidingen in samenwerking 

met het bedrijfsleven. Regionale doelen voor 

2016: 

 Minstens drie scholen voor vo in de regio 

hebben een bètatechnologisch programma voor 

excellente leerlingen; 

 Er zijn doorlopende leerlijnen gerealiseerd 

tussen vmbo-mbo voor alle techniek- en 

technologieopleidingen van ROC’s in de regio; 

 Er zijn in mbo-hbo doorlopende leerlijnen en 

fasttracks ontwikkeld tussen de ROC’s en alle 

techniek- en technologieopleidingen van de 

hbo-instellingen; 

 Er zijn Centra voor Innovatief Vakmanschap en 

Centres of Expertise voor minimaal drie 

topsectoren in de regio; 

 Er zijn excellentie-opleidingen ontwikkeld voor 

minimaal drie van de vijf opleidingsinstituten 

Techniek van de HAN; 

 Binnen niet-technische opleidingen wordt 

structureel aandacht besteed aan de toepassing 

van techniek en ICT in de desbetreffende sector; 

 

Nationale impuls: 

 Structurele verbetering van regelgeving en 

fiscaliteit rondom publiek-private 

samenwerkingsvormen; 

 Schaf de hogere bekostigingsfactor (mbo) voor 

techniek niet af; 

 Maak een uitzondering voor techniek bij 

plannen om het deeltijdonderwijs uit de 

bekostiging te halen.  

 

Professionalisering 

docenten 

Docenten worden continu 

gestimuleerd om als een eigentijdse 

inspiratiebron voor leerlingen en studenten 

te fungeren. Regionale doelen voor 2016: 

 Er is een structuur opgezet voor docentstages bij 

bedrijven. Alle bètatechnische docenten lopen 

eens in de drie jaar stage; 

 De (techniek)docenten in het po en vo zijn 

bijgeschoold op het gebied van bèta en 

techniek.  
 Alle pabo-studenten krijgen ‘Natuur en 

Techniek’ in het curriculum; 

 

Nationale impuls 

 Voer ’Natuur en techniek’ in als verplicht vak in 

het pabo curriculum; 

 Structurele financiering van de scholing van po- 

en vo-docenten die techniekonderwijs 

verzorgen. 

Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt  

Iedereen die belangstelling en aanleg heeft voor 

bèta, techniek en technologie (inclusief zij-

instromers) wordt gemotiveerd om te kiezen 

voor een baan in bètatechniek. Regionale 

doelen voor 2016: 

 Het bètatechnische onderwijs heeft een nauwe 

relatie met de praktijk en er is goed zicht op de 

mogelijkheden voor stages en banen; 

 Het bedrijfsleven ontwikkelt samen met het 

onderwijs innovatief en excellent vakmanschap; 

 Het bedrijfsleven ontwikkelt technologie- en 

vakmanschapsroutes in het vmbo; 

 Bedrijfsleven en onderwijs delen mensen en 

faciliteiten; 

 Bedrijven en instellingen garanderen 

stageplaatsen of afstudeeropdrachten voor alle 

technische studenten uit mbo en hbo en wo;  

 Bij minstens vier ROC’s is maatwerk ontwikkeld 

voor zij-instromers in de technische sector; 

 

Nationale impuls: 

 Structurele verbetering van regelgeving rondom 

de inzet van duale aanstellingen 

bedrijf/kennisinstelling. Zowel met betrekking 

tot bevoegdheden als met betrekking tot 

geaccepteerde onderwijstijd.  

Lijn 2: Leren in techniek 
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Aantrekkelijke loopbanen  

Bevorderen van het behoud van werkenden 

in de techniek en intersectorale mobiliteit. 

Regionale doelen voor 2016: 

 In minstens drie (clusters van) bedrijven wordt 

gewerkt aan een functiehuis waarin de beloning 

van vakmanschap en technische specialisatie op 

dezelfde manier groeit als beloning van functies 

op managementniveau; 

 In minstens drie (clusters van) bedrijven wordt 

gewerkt aan een arbeidsomgeving die 

leeftijdsfase-bewust of doelgroepbewust is; 

 Bedrijven  investeren in 

Beroepspraktijkvormingsplaatsen (BPV) in het 

kader van de aanpak van jeugdwerkloosheid; 

 Er is een krachtig en flexibel onderwijsaanbod 

voor werknemers die zich willen bij- of 

omscholen in de technische sector; 

 Er is een goed werkende EVC-structuur die de 

kennis en vaardigheden van werknemers in 

beeld brengt en hun bij- of opscholing 

vergemakkelijkt; 

 

Nationale impuls: 

 Een Leven Lang Leren wordt (fiscaal) 

gefaciliteerd en gestimuleerd voor zowel 

bedrijven als individuele werknemers. 

 Omscholing naar technische beroepen mogelijk 

maken voor niet werkende werkzoekenden met 

behoud van de uitkering; 

 Structurele verbetering van regelgeving en 

fiscaliteit om experimentele vormen van 

werkgeverschap en HR mogelijk te maken.  

 

Feitelijke informatie 

Informatie over arbeidsmarkt, 

bedrijven, banen en stages is actueel, 

vindbaar en leesbaar. Regionale doelen 

voor 2016: 

 De regio heeft inzicht in de kwantitatieve 

gegevens van in-, door- en uitstroom in het 

bedrijfsleven en het onderwijs; 

 Informatie over technische bedrijven,  banen en 

stageplaatsen in de regio is up-to-date en 

gemakkelijk te vinden via digitale kanalen; 

 

Oog voor ondernemerschap 

Ondernemerschap in  de techniek is in beeld 

en wordt ondersteund in mbo, hbo en wo. 

Regionale doelen voor 2016: 

 Ondernemerschap is standaard onderdeel van 

de Centra voor innovatief vakmanschap en 

Centres of expertise;  

 Bedrijfsleven, banken, Kamers van Koophandel 

en provinciale ontwikkelfondsen zijn nauw 

betrokken bij experimenten met student-

ondernemingen en startende ondernemers; 

 De keten kennis-kunde-kassa wordt versterkt 

door zowel ondersteuning op juridisch en 

financieel gebied als door ondersteuning op 

inhoudelijk gebied.  

 

Nationale impuls: 

 Structurele maatregelen op het gebied van 

regelgeving en fiscaliteit ten behoeve van 

kennisvalorisatie en startend ondernemerschap. 

 

 

 

  

Lijn 3: Werken in techniek 

Contact 

Het Techniekpact Gelderland is tot stand gekomen onder redactie van Kenniscentrum Bèta Techniek, 

in nauwe samenwerking stakeholders uit de regio. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Kenniscentrum Bèta Techniek: 

 

 Adres    Contact 

Ruitenberglaan 26  T: 026-3203440 

6826 CC Arnhem   E: info@kcbt.nl 
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Belangrijkste ambities op regionaal en landelijk niveau waarbij de grootste effecten verwacht worden: 

 
 

 Lijn 1: Kiezen in techniek Lijn 2: Leren in techniek Lijn 3: Werken in techniek 

 Korte 
termijn 

Beeldvorming: Bedrijven en  

instellingen zetten twee 

maal per jaar hun deuren 

open voor belangstellenden. 

ROC’s ontwikkelen 

maatwerk voor zij-

instromers in de technische 

sector. 

Bedrijven  investeren in 

Beroepspraktijkvormings-

plaatsen (BPV) in het kader 

van de aanpak van 

jeugdwerkloosheid. 

Lange 
termijn 

Scholen hebben 

geformaliseerde 

samenwerkingsverbanden 

met het regionale 

bedrijfsleven (Zoals TechNet 

of Jet-Net). 

Er zijn doorlopende 

leerlijnen gerealiseerd 

tussen vmbo-mbo, havo-

hbo, en tussen mbo-hbo bij 

alle ROC’s en hogescholen 

die technische opleidingen 

aanbieden. 

Er is een krachtig en flexibel 

onderwijsaanbod voor 

werknemers die zich willen 

bij- of omscholen in de 

technische sector: Leven 

Lang Leren programma’s. 

 Korte 
termijn 

Structurele financiële 

prikkels voor studenten 

techniek (bv. via 

prestatiebeurs, 

collegegeldteruggave, OV-

kaart). 

Structurele verbetering van 

regelgeving rondom de inzet 

van duale aanstellingen 

bedrijf/kennisinstelling. 

Zowel met betrekking tot 

bevoegdheden als met 

betrekking tot 

geaccepteerde 

onderwijstijd. 

Omscholing naar technische 

beroepen mogelijk maken 

voor niet werkende 

werkzoekenden met 

behoud van de uitkering. 

Lange 
termijn 

Ontwikkeling van 

doorlopende 

onderwijsprogramma’s 

techniek in po en vo en 

scholing docenten. 

Structurele verbetering van 

regelgeving en fiscaliteit 

rondom publiek-private 

samenwerkingsvormen. 

Structurele maatregelen op 

het gebied van regelgeving 

en fiscaliteit ten behoeve 

van kennisvalorisatie en 

startend ondernemerschap. 

 

Samenvatting 
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Intentieverklaring 

Hiermee verklaart de ondergetekende: 

- de ambities van het Techniekpact Gelderland te onderschrijven; 

én 

- een bijdrage te leveren aan het realiseren van deze ambities.  

  

 Ondertekening: 

 Naam: …………………………………………………………………………………………………………… 

 Namens organisatie: …………………………………………………………………………………….. 

 Functie: …………………………………………………………………………………………………………. 

 Datum en plaats: …………………………………………………………………………………………… 

 

     Handtekening: ………………………………………………. 

 

 

 Contactgegevens: 

 Adres: …………………………………………………………………………………………………………… 

 Postcode: …………………………………… Plaats: …………………………………………………… 

 E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………… 

 Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………… 

 

Techniekpact Gelderland 
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BIJLAGE 

 

Techniekplan Limburg / Context 

In Limburg zetten we al een aantal jaren via een clustergerichte aanpak en het vormen van campussen in 

op een aantal topsectoren waaronder Chemie & materialen, Healthcare/life sciences/Zorg en Techniek, 

High Tech systemen, Greenport / Agrofood, etc. Deze topsectoren zijn historisch sterk verankerd in de 

Limburgse economie. Ze zijn de toekomstige motoren van de Limburgse economie en zorgen voor 

werkgelegenheid en welvaart. Binnen deze (voornamelijk technische en industrie) sectoren is de focus 

verschoven van maakindustrie naar kenniseconomie. Dit vraagt om een passend arbeidsaanbod, dat 

gevraagde kennis en competenties kan leveren: toptalent. 

 

Door vergrijzing en ontgroening en door toenemende globalisering zal de vraag naar toptalent sterk 

toenemen. Naast goede infrastructuur, een gunstig fiscaal klimaat, etc. is het voor handen zijn van 

toptalent een essentiële vestigingsvoorwaarde voor bedrijven uit deze topsectoren. 

 

Niet alleen bedrijven uit de topsectoren, maar ook de regio heeft een belang bij het aantrekken en laten 

thuisvoelen van toptalent. Kennis en innovatie leiden vaak tot nieuwe producten en diensten in de gehele 

productieketen en spinn-off voor het MKB. Indien deze nieuwe producten en diensten in de regio worden 

gemaakt leidt dit tot nieuwe werkgelegenheid voor toptalent op verschillende niveaus. Op vmbo- en mbo-

niveau zijn de voorziene tekorten het grootst. Met andere woorden: het grootste tekort verwachten we op 

het gebied van vakmanschap. Hieraan ten grondslag liggen behalve de ambities van de topsectoren ook 

de ontgroening en vergrijzing. De ontgroening zorgt er tevens voor dat de voorzieningen in het onderwijs 

moeilijker betaalbaar worden door de terugloop van het aantal leerlingen. 

 

Daarnaast kiezen nog relatief weinig jongeren voor een technische opleiding en baan vanwege de 

beeldvorming over techniek. Het beeld wordt te zeer gedomineerd door mannen, werken met de handen, 

vuil werk en ingewikkelde technische apparaten. In werkelijkheid is dat beeld inmiddels sterk veranderd. 

Er is veel ‘schoon’ werk beschikbaar. Intelligentie, vindingrijkheid en creativiteit zijn van groot belang en 

er wordt veelvuldig in teamverband gewerkt. Techniek is bovendien onmisbaar voor onze hedendaagse 

welvaart en ons welzijn. 

 

Een bijkomend probleem is, dat veel technische werknemers hun bedrijf verlaten – en daarmee 

vaak ook de technische sector – omdat ze toe zijn aan ‘iets nieuws’. Een aanzienlijk deel van deze 

vrijwillige uitstroom is jonger dan 26 jaar. Het ‘toe zijn aan iets nieuws’ is in veel technische bedrijven niet 

binnen de eigen onderneming te realiseren, aangezien driekwart van de bedrijven tot het kleinbedrijf 

behoort. Het vergroten van carrièremogelijkheden in de techniek tussen bedrijven is dan ook een 

belangrijke uitdaging.  

 

Tot slot moet in acht worden genomen dat de arbeidsmarkt grote aantallen mensen kent, die buiten het 

werkproces staan, onder wie uitkeringsgerechtigden, vrouwen en allochtonen. Deze groepen vormen een 

groot onbenut potentieel. Ook hiervoor zal aandacht worden gevraagd in het techniekplan. 
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Veel projecten weinig Focus 

In de afgelopen jaren hebben bedrijfsleven, onderwijs & onderzoeksinstellingen en overheden zich 

gezamenlijk sterk ingezet t.b.v. instroom in de technische sectoren. Veel initiatieven zijn bottum up 

gegroeid, soms succesvol of niet, waardevol, maar sterk versnipperd.  

 

Kentering naar programmatische afstemming 

Inmiddels is er een kentering ontstaan naar een meer programmatische aanpak. Niet meer ad hoc 

projecten waarbij 'evenementen, schoolbezoeken, bedrijfsbezoekjes etc. centraal staan, maar een 

integrale aanpak. Deze ontwikkeling zien we binnen het gehele onderwijsveld van primair onderwijs tot en 

met WO terug binnen Limburg. Daarnaast wordt er ook samengewerkt over de provinciegrenzen, zowel 

binnen de Brainport regio Zuid Oost Nederland als ook over de grens, bijv. met de R.W.T.H. in Aken, de 

grootste technische Universiteit van Europa. Met het techniekplan Limburg willen we deze 

programmatische aanpak verder uitbouwen. Onderwijs & onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven in 

de lead en eigenaar, de overheden faciliteren. 

 

Planning Techniekplan Limburg 

Op dit moment wordt het techniekplan Limburg opgesteld in nauwe samenwerking met de partners in het 

veld. Daarnaast is in Limburg een boegbeeld benoemd voor techniek om deuren naar het bedrijfsleven te 

openen. Naar verwachting wordt er een eerste concept in mei opgeleverd. Tijdens de conferentie op 10 

juni vragen we de stakeholders om commitment. 

 

Inhoud Techniekplan / eerste contouren 

Techniekplan Limburg kent globaal 3 inhoudelijke stromingen: 

1) Kiezen voor techniek / focus aansluiting en integrale aanpak PO-VO en VO-MBO 

2) Leren in de techniek / focus uitbouw initiatieven rondom Centra voor Innovatief vakmanschap / Centres 

of expertise / Aansluiting onderwijs bedrijfsleven. 

3) Werken in de techniek / binden en boeien personeel / (zij) instroom. 

 

Randvoorwaarden  

1) Herschikking techniek onderwijs / concentratie / huisvestingsvraagstuk 

2) Bereikbaarheid techniekonderwijs 

3) Herkenning en erkenning van diploma’s in en uit het buitenland  
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Initiatieven en ontwikkelingen 

 

1) kiezen voor de techniek 

 

Wetenschap en Techniek in het Primair Onderwijs 

Tussen de verschillende PO koepels wordt nauw samengewerkt op (Zuid) Limburgse schaal. PO 

Stichting Kindante heeft hierin een trekkersrol. Daarnaast wordt gekeken hoe aangesloten kan worden op 

initiatieven vanuit het bedrijfsleven, zoals Jeugd en Chemie van DSM en SABIC en wordt de 

samenwerking gezocht met de nieuwste PABO. 

 

De kern van het project is  

-  het verankeren van Wetenschap en Techniek in het curriculum en integreren in het reguliere 

onderwijsprogramma van groep 1 t/m groep 8,  

- de nieuwsgierige en onderzoekende  leerhouding van het kind centraal stellen.  

- in de groepen 7 en 8 de focus meer verschuiven naar techniek georiënteerd onderwijs en 

specifieke gerichtheid op bètavakken. Hier wordt tevens gezocht naar afstemming met het VO en 

verbindingen gelegd met het regionale bedrijfsleven. De ouders worden als belangrijke schakel 

uitdrukkelijk bij dit proces betrokken.  

 

Het is belangrijk in dit proces dat de PO instellingen zelf de lead nemen / krijgen. Natuurlijk is het 

belangrijk de PABO's te ondersteunen bij het professionaliseren van haar studenten en docenten in het 

werkveld en het onderwijs, maar net als bij de CIV's en CoE op Mbo en Hbo, moet de vraagkant (dus hier 

het PO) in de lead. Op dit vlak wordt op dit moment overleg gevoerd tussen de PO instellingen en de 

nieuwste PABO's in Limburg. 

 

 

2) leren in de techniek 

 

VO / VMBO en relatie VO / MBO 

Binnen Limburg is er een aantal initiatieven gerelateerd aan technisch / wetenschappelijk onderwijs op 

VO en VMBO en de aansluiting tussen VO en MBO. 

 

Technasia / Technocollege 

Op Limburgse schaal wordt er samengewerkt tussen de onderwijs stichtingen: Stichting Voortgezet 

Onderwijs Parkstad Limburg SVOPL en Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs LVO. Op scholen in 

Weert, Geleen, Gulpen en Heerlen is er speciale aandacht voor techniek op HAVO en VWO via het vak 

Onderzoek & Ontwikkeling. Op het VMBO zien we een vergelijkbare ontwikkeling zoals bijvoorbeeld bij 

het technodrome in Venlo of het Dacapo college in Sittard. De belevingswereld van kinderen staat hierin 

centraal. Wetenschap en technologie wordt geïntegreerd aangeboden in andere vakken.  

 

Top Techniek in bedrijf: samenwerking VO /VMBO en MBO 

Binnen Limburg loopt er een aantal initiatieven in het kader van toptechniek in bedrijf. Zes (VO-MBO) of 

negen (inclusief HBO) doorlopende leerlijnen staan hierin centraal. 
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Vanuit Midden- en Noord Limburg (ROC Gilde) wordt samengewerkt met regio Eindhoven. Binnen 

Midden-en Noord Limburg lopen er op dit moment gesprekken tussen MBO en VO over de doorlopende 

leerlijnen en focus op techniek en centralisatie van faciliteiten. Hierbij stemt ROC Gilde nauw af met het 

voortgezet onderwijs. 

 

In Zuid Limburg loopt er een vergelijkbaar project met de ROC’s Arcus en Leeuwenborgh en het VO en 

VMBO: Dacapo, LVO, SVOPL. Hier is tevens het HBO aangesloten. Ook hier staan de doorlopende 

leerlijnen, vakmanschaproute en technologie route, centraal. Ook hier wordt gekeken naar 

macrodoelmatigheid en vindt er afstemming plaats over centralisatie van faciliteiten.  

 

Centrum voor Innovatief Vakmanschap / Centre of Expertise bedrijfsleven MBO-HBO-WO 

In Limburg zijn er gerelateerd aan techniek, een aantal centra voor innovatief vakmanschap / Centre of 

Expertise opgestart en in ontwikkeling:  

 

CHILL 

Gecombineerd CIV en CoE op gebied van Chemie. Samenwerking tussen bedrijfsleven en MBO-HBO- 

Universiteit. 

 

EIZT 

CIV en CoE Innovatieve Zorg en technologie. 

 

Naar analogie van de centra voor innovatief vakmanschap / centers of expertise is er ook een aantal 

Centers of expertise dan wel centra voor innovatief vakmanschap op andere gebieden zonder rijkssteun 

opgestart of in ontwikkeling. 

 

BIHTS (Building Integrated High Tech Systems) 

Centre of expertise van Zuyd Hogeschool op gebied van nieuwe energie / duurzaamheid in de bouw. 

 

Van oudsher zijn de samenwerkingsverbanden in de bouw en installatietechniek goed georganiseerd. 

Ook hier vindt er nauwe samenwerking plaats tussen onderwijs en bedrijfsleven met een centralisatie van 

expertise en praktijk onderwijs. 

 

 

3) werken in de techniek 

 

Scholingsfondsen 

Op dit moment zijn er in Limburg twee scholingsfondsen in ontwikkeling met de focus op: 

1) Werkzoekenden voor alle sectoren; 

2) Werkenden met focus op techniek en topsectoren. 

 

Zij-instroom 

Binnen Limburg wordt er samengewerkt met Werkgever Service Punten, bijvoorbeeld met Servicepunt 

techniek. Daarnaast hebben we goede ervaringen opgedaan met het project Licence to Operate waarbij 

gezamenlijk de procestechniek bedrijven in Limburg, onderwijs, gemeenten, UWV en intermediairs, de 

instroom hebben verhoogd. 
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Informatievoorziening aan grenswerkers en expats 

Tot slot bouwen we onze informatievoorziening voor grenswerkers en expats verder uit. Voor 

grenswerkers hebben we een fysieke desk grensinfopunt Aken / Europde in Kerkrade. Voor Expats 

hebben we een servicedesk in Maastricht en wordt er nauw samengewerkt in Expat Centre South op Zuid 

Oost Nederlandse schaal. 
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 Het Techniekpact als ‘Doe-pact’, dat spreekt ons aan!  

 

1. De technische sector in Nederland wordt geconfronteerd met enorme uitdagingen. Een van 
de grootste opgaven is het werven van technisch opgeleide werknemers. Onderzoekers 
voorzien in het jaar 2016 een tekort van 155.000 technisch opgeleide medewerkers. In 2007 
werd voor het jaar 2010 eerder al een tekort van 70.000 voorspeld. De tekorten lopen dus 
op. De urgentie neemt toe! 
 

2. Het probleem is niet nieuw! Jarenlang voeren werkgevers en werknemersorganisaties en 
gelieerde O&O fondsen stimuleringscampagnes gericht op imagoversterking van techniek en 
op bevordering van instroom en behoud van (jonge) mensen in de techniek. Altijd met 
speciale aandacht voor versterking van de relatie van onderwijs en bedrijfsleven in de regio. 
Dit resulteerde in 2008 in de oprichting van TechniekTalent.nu, het intersectorale 
samenwerkingsverband van werkgevers en werknemers in de techniek, dat intussen zijn 
tweede strategisch plan voor de jaren 2012 – 2016 uitvoert met een jaarbegroting van ruim 6 
miljoen euro.  
 

3. TechniekTalent.nu is zeer ingenomen met het voornemen van het kabinet om ultimo april 
2013 een Techniekpact te sluiten met het onderwijs en werkgevers- en 
werknemersorganisaties. Met als doel de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt 
in de technieksector te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te 
dringen. TechniekTalent is vooral ingenomen met dit besluit omdat dit naar haar mening ook 
de enige manier is om innovatieve en succesvolle instrumenten met elkaar op te schalen 
naar een impactvol niveau.  
 

4. Het is daarnaast ook absoluut gewenst dat alle organisaties, publiek en privaat, die 
verantwoordelijk zijn voor versterking van het imago van techniek en voor het bevorderen 
van (zij)instroom, doorstroom en behoud van technisch opgeleide mensen in de 
arbeidsmarkt, intensief gaan samenwerken. Waarbij de focus  -precies zoals dat ook wordt 
voorgesteld- inderdaad moet liggen op het boeken van aantoonbaar, c.q. meetbaar 
resultaat. Want daaraan ontbreekt het, gezien het te verwachte tekort van 155.000 
werknemers in 2016 (meer dan een verdubbeling van het voorspelde tekort in 2011!). Alle 
organisaties met een missie voor het bevorderen van instroom van het aantal leerlingen, 
studenten en medewerkers in de techniek, moeten kritisch in de spiegel kijken en vaststellen 
‘We lopen alle achter op onze doelstellingen’. Het Techniekpact komt op een juist moment 
en is terecht een ‘doe-pact’!  
 

5. TechniekTalent.nu participeert dan ook gemotiveerd in het Techniekpact en brengt haar 10 
jaar lange ervaring graag in. We weten -net als het PBT- intussen wel wat werkt en wat niet. 
Wat opgeschaald moet worden en wat uitgefaseerd. Samenwerking is belangrijk omdat we 
er met de huidige middelen en mensen niet komen, zeker als die apart van elkaar worden 
ingezet.  

Aanbod van techniekTalent.nu 

6. In een bijlage staan zijn een aantal instrumenten van Techniektalent.nu opgenomen, 
geordend  langs programmalijnen die zijn gebaseerd op bedrijven jong talent en het 
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onderwijs. Onze interventies zijn gericht op imago, promotie, instroombevordering en 
behoud. We presenteren onze instrumenten graag eens aan de partners van het 
Techniekpact. En we staan uiteraard open voor het meedenken over krachtige instrumenten 
van bijvoorbeeld het Platform Bètatechniek, de VHTO, de technische universiteiten, en tal van 
andere organisaties, die soms alleen en dan weer gebundeld optreden.  
 

7. Wat betreft de interventies van het Techniekpact moeten we van meet af aan onderscheid 
maken tussen het bouwen aan en het laden van infrastructuren en het ontwikkelen en tot 
volle wasdom brengen van instrumenten. Ter verduidelijking drie voorbeelden. Samen met 
het PBT heeft TechniekTalent.nu het instrument Technet ontwikkeld. Dit kenmerkt zich als 
een regionale infrastructuur die met instrumenten van publieke en private deelnemers aan 
het Techniekpact moet worden geladen. Daarnaast hebben technische branches het 
instrument TechniekCoaches ontwikkeld, specifiek voor promotie van techniek in het primair 
onderwijs. En in de afgelopen periode is ter versterking van het imago van techniek een 
Beeldenbank opgezet met 800 foto’s. 
 

8. Technet, TechniekCoaches en de genoemde Beeldenbank brengen we graag in het 
Techniekpact, ervan uitgaande dat we gezamenlijk in staat zijn ze op te schalen tot het 
niveau waarop de impact breed wordt gevoeld. Bij Technet betreft dit 150 kringen waarin op 
maat van de regio een kritische massa van instrumenten is bijeengebracht om de aansluiting 
van het onderwijs en het bedrijfsleven te versterken. Bij TechniekCoaches bedienen we nu 
met 140 coaches 1.200 scholen. Dat moet voor 2016 flink zijn opgeschaald naar een 
substantieel deel van de 7.000 scholen. Tijd en geld beperken ons op dit moment om dit 
waardevolle instrument breder uit te rollen. De Beeldenbank –die is getest door grote 
groepen jongeren- is vrij beschikbaar voor iedereen die zich richt op versterking van het 
imago van techniek in Nederland. 
 

Natuurlijk staan meer instrumenten klaar om opgeschaald en uitgerold te worden, zoals 
bijvoorbeeld de instrumenten die we op het gebied van  Arbeidsmarktcommunicatie hebben 
ontwikkeld of onze Ambassadeurs van de Techniek en Tube Your Future. 

Focus van TechniekTalent.nu 

9. De bij Techniek TT.nu aangesloten organisaties (goed voor 45.000 bedrijven in de techniek en 
900.000 technisch opgeleide werknemers) focussen zich vanuit hun eigen missie nadrukkelijk 
op het bevorderen van instroom en behoud van technisch opgeleide vakmensen in 
technische bedrijven. Dit vanuit de vaste overtuiging dat vakbekwaamheid cruciaal is voor 
succesvol ondernemerschap en employability voor werknemers. Opleiden, scholen en het 
ontwikkelen van kwalificaties staan daarom centraal. Naast het bevorderen van (zij)instroom 
en het behoud van technische medewerkers. Daarom besteden de bij TechniekTalent.nu 
betrokken organisaties van werkgevers en werknemers naast hun eigen uitgaven hiervoor, 
jaarlijks nog 6 mio. euro  extra aan overkoepelde activiteiten en programma’s.  
 

10. Een substantieel deel van de inzet en middelen van TechniekTalent.nu wordt aangewend in 
en rond het funderend onderwijs, met name in het primair onderwijs en het VMBO. Daarin is 
het netwerk zeer ambitieus. We zijn er daarnaast van overtuigd dat het van groot belang is 
om ook nieuwe doelgroepen, in het bijzonder meisjes en migrantenjongeren, te interesseren 
voor een studie en baan in de techniek. Deze groepen zijn nu nog ondervertegenwoordigd in 
het personeelsbestand en de instroom binnen de sector als geheel. Willen we het aantal 
jongeren dat kiest voor techniek vergroten dan is bij deze groepen nog winst te behalen.  

Publieke en private organisaties voor techniek moeten samenwerking intensiveren 
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11. TechniekTalent.nu is ambitieus in het organiseren en activeren van bedrijvennetwerken. Het 
netwerk is ervan overtuigd dat de effectiviteit van deze netwerken kan worden vergroot 
door meer samenwerking en afstemming met initiatieven van andere organisaties te 
bewerkstelligen. Om te beginnen zoeken we afstemming en intensievere samenwerking in 
de regio, waar veel bedrijven op lokale markten opereren en waar het gros van de 
arbeidsmarkt- en aansluitingsvragen tussen technisch onderwijs en bedrijfsleven zich 
manifesteert. Voor een stevig verankerde regionale samenwerking tussen scholen en 
bedrijven is steun en betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven (werkgevers en werknemers) 
een belangrijke voorwaarde. Die toegevoegde waarde willen we ook leveren!  
 

12. Daarnaast is een overheid van belang die door middel van wet- en regelgeving, in beleid en 
in financiële zin laat zien dat het haar, ook voor de langere termijn, ernst is met bevordering 
van techniek in de hele onderwijskolom. Dat zich aantoonbaar moet uiten in betrokkenheid 
van scholen met sterke en aantrekkelijke techniekprogramma's en deskundige docenten. 
Door de handen ineen te slaan en te komen tot meer gezamenlijke voorlichting gericht op 
jongeren en hun ouders. Door met elkaar niet-vrijblijvende afspraken te maken over een 
inclusieve aanpak, die zich ook richt op andere doelgroepen dan de groepen die nu ruim zijn 
vertegenwoordigd in de techniek. 
 

13. Een actieve en stimulerende opstelling van de overheid is absoluut noodzakelijk. Ook omdat 
op een aantal plaatsen het vak Techniek in het Voortgezet Onderwijs langzaam verdwijnt, 
omdat  schoolleiders zich vaak vanwege financiële redenen genoodzaakt zien het vak niet 
meer aan te bieden. Die vrijblijvendheid en wisselende aandacht  doet het techniek 
onderwijs geen goed. Het aanbod van techniekonderwijs mag niet afhankelijk zijn van de 
affiniteit van directies die te maken hebben met een steeds soberder bekostiging.  
TechniekTalent.nu denkt juist aan stimulerend beleid, zoals: 

a. Techniek (incl. technische vaardigheden) als verplicht vak terug in de onderbouw van 
het VO 

b. Techniek als examenvak VMBO tl/HAVO/VWO 
c. geoormerkte financiële middelen voor het geven van vak techniek (dit vak vraagt om 

meer FTE's met een specifieke inventaris) 
d. Introduceren en stimuleren  ‘Begrip voor Techniek’ bij (toekomstige) studenten op 

de lerarenopleidingen, mogelijk als onderdeel van andere vakken. 

Kennisoverdracht in een op techniek gericht ‘Transferium’ 

14. TechniekTalent.nu acht het zeer belangrijk dat de interventies (in structuren, programma’s en 
instrumenten) van alle deelnemers aan het Techniekpact beter op elkaar worden afgestemd. 
Wij weten hoe uitdagend het is om samen te werken. Samenwerken is niet vanzelfsprekend 
en kenmerkt zich als een voortdurend leerproces. Uit ervaring kunnen we zeggen, daarvoor 
moet hard worden gewerkt. En er moet worden gebouwd aan vertrouwen over en weer. 
 

15. Om onze samenwerking in het Techniekpact te funderen is het nodig dat publieke en private 
partijen vanuit eenzelfde optiek (missie en visie) optreden. Ook moeten er samenwerkings-
bereidheid en werkkracht worden geleverd. Misschien lopen we op dit vlak wel enigszins 
vooruit. Want als intersectoraal samenwerkingsverband hebben we zelf al in onze eigen 
samenwerking onze weg moeten vinden. In dat (nog steeds voortdurende!) leertraject 
hebben we belangrijke stappen gezet. Een van resultaten van die stappen willen we graag in 
het samenwerkingsverband inbrengen. Dat betreft het ‘Techniek Talent Transferium’. Dit is 
een nieuw ontworpen instrument van sociale partners in de technische sector dat we 
inzetten bij complexe kennisdelingsdelingsprocessen, bedoeld om ontwikkelde producten, 
diensten en beelden zo snel als maar mogelijk is in de praktijk operationeel en aantoonbaar 
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effectief te krijgen. Dat instrument van kennisoverdracht zetten we graag in voor het bredere 
verband en voor de gezamenlijke opgaven in het Techniekpact. 
 

16. Het is naar onze mening namelijk onvermijdelijk dat we in het Techniekpact tegen dezelfde 
uitdagingen gaan aanlopen. Misschien zelfs nog wel wat intensiever omdat we vanuit 
verschillende thuisbases komen. Laten we de handen ineenslaan en met elkaar deze 
uitdaging oppakken. Ons voorstel is dat het Platform BètaTechniek en TechniekTalent.nu 
twee van de activiteiten oppakken en als samenwerkingsproject in de regio operationeel 
maken. We bieden aan om Technet (structuur) en TechniekCoaches (instrument) hiervoor in 
te zetten. Ook voor instrumenten van partners in het Techniekpact stellen we deze kennis 
graag beschikbaar. 
 

17. Hoe willen we in het transferium te werk gaan? Een voorbeeld. Wat Technet betreft kunnen 
we starten met een analyse van de inzet van deze structuur. Dat moet ook snel kunnen, 
omdat PBT en TT.nu beide bij het ontwerp van Technet betrokken zijn geweest. Behalve voor 
innovatie en productontwikkeling, voelen PBT en TT.nu zich ook verantwoordelijk voor 
kennistransfer en de wijze waarop dit gebeurt. Hierbij moet ook worden bepaald wat bij 
oplevering van het product de te behalen resultaten (cijfermatig, dan wel inhoudelijk) 
moeten zijn, die later worden gemonitord. De kennisbijeenkomsten zijn gericht op 
overdracht, en vooral ook bedoeld om feed back te krijgen uit het veld. Om samenwerking te 
smeden. Om met elkaar te communiceren. Zo ontstaat er een nieuwe balans tussen kennis 
halen en kennis brengen. Zo denken professionals en de markt voortdurend mee over 
versterking van de ontwikkelde instrumenten en interventies. Op die manier wordt een 
gezamenlijk gevoel gecreëerd bij nut en noodzaak van de uitvoering. 
 

18. Om dit proces van kennisoverdracht zo zorgvuldig en impactvol mogelijk uit te voeren, 
werken we in het transferium ook met een digitale component, waarop de kennis en de 
methoden en technieken van uitvoering worden geplaatst en steeds geactualiseerd. Het 
wordt een levend en vitaal netwerk. Moderne media worden hierbij desgewenst optimaal 
ingezet. 
 

19. Tot slot kan worden overwogen om naar één aanspreekpunt voor de regio te groeien. 
Scholen en bedrijven zijn absoluut niet gebaat bij te veel drukte aan de voordeur. 
Afstemming en coördinatie -bijvoorbeeld binnen Technet- is daarvoor van belang. Mits de 
verantwoordelijkheden en governance goed zijn vormgegeven. 
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Bestuurlijke partners  van TechniekTalent.nu: 

 

   
 

 

 

 
 

   

 
 

 

 

 

Samenwerkende opleidings- en ontwikkelingsfondsen: 

    

 
 

 

 
  

 

 
  

 

 

 

 



technologiepAct BRAinpoRt 

UITdagIngen voor 
nederland en BraInporT 
regIo eIndhoven 

Nederland	staat,	net	als	andere	westerse	landen,	op	een	kruispunt.	Welke	weg	slaan	we	in	om	
antwoord	te	vinden	op	de	vraag	waar	we	over	twintig	jaar	ons	brood	mee	verdienen?	
Het	pensioenstelsel	kraakt	net	als	de	woningmarkt	en	de	arbeidsmarkt.	En	de	solidariteit	in	de	zorg	
komt	onder	druk.	Dreigt	er	kaalslag	of	is	er	perspectief?	Een	neerwaarts	toekomstperspectief	kan	
verlammend	werken.	Dat	is	wel	het	laatste	wat	we	nodig	hebben.	

Brainport	Regio	Eindhoven	biedt	perspectief.	Zelfs	in	de	huidige	crisistijd	blijft	Brainport	Regio	
Eindhoven	haar	motorfunctie	voor	de	BV	Nederland	vervullen.	Als	hotspot	van	de	innovatieve	
maakindustrie	en	industrieel	design	is	de	regio	hét	zwaartepunt	van	de	topsector	High	Tech	Systemen	
&	Materialen	(HTSM)	en	één	van	de	zwaartepunten	van	de	topsectoren	Creatieve	Industrie,	Life-
Sciences	&	Health,	Agrofood	en	Energie.	De	regio	vormt	een	internationaal	erkend	ecosysteem,	waar	
bedrijven	als	ASML,	DAF,	NXP,	Océ,	Philips	en	VDL	in	ketens	met	MKB’ers	(o.a.	verenigd	in	Brainport	
Industries)	samen	werken	aan	de	ontwikkeling	en	fabricage	van	hoogwaardige	innovatieve	producten	
en	toepassingen.	Mede	dankzij	deze	intensieve	samenwerking	van	bedrijven	en	met	kennisinstellingen	
zoals	TU/e,	Fontys,	TNO	en	Holst	Centre	nemen	deze	bedrijven	binnen	niches	topposities	in	op	de	
wereldmarkt.	Veelal	leveren	zij	daarbij	een	bijdrage	aan	het	oplossen	van	de	grote	maatschappelijke	
vraagstukken	van	dit	moment.	Denk	daarbij	aan	de	zorg,	energievoorziening	en	mobiliteit.

Eén	van	de	belangrijkste	noodzakelijke	veranderingen	betreft	de	flexibilisering	van	de	arbeidsmarkt	
gecombineerd	met	het	realiseren	van	een	veel	groter	aantal	ondernemende	talenten	in	de	
technologie.	De	nationale	plannen	–	Human	Capital	Agenda’s,	Masterplan	Bèta	Techniek	–	
liggen	er,	maar	het	ontbreekt	aan	voldoende	uitvoeringskracht.	Daarom	is	het	Techniekpact	urgent.	
Een	nationaal	pact,	een	afsprakenkader	en	samenwerkingsagenda	gekoppeld	aan	de	topsectoren,	
dat	kapitaliseert	op	regionale	uitvoeringskracht.

De	regio	wil	met	het	Technologiepact	Brainport	voorop	lopen.	Als	meest	kennisintensieve	regio	van	
Nederland	kan	Brainport	Regio	Eindhoven	zich	geen	enkel	tijdsverlies	permitteren	bij	het	nog	
intensiever	stimuleren	van	bètatechniek.	De	druk	op	de	arbeidsmarkt	in	dit	hart	van	de	Nederlandse	
kennis-	en	maakindustrie	is	daarvoor	te	groot.	De	dynamiek	en	het	specifieke	karakter	van	het	
regionale	ecosysteem	vragen	om	maatregelen	die	wellicht	elders	minder	urgent	zijn.	Het	tekort	aan	
bètatechnisch	talent,	zowel	als	het	aankomt	op	vakmanschap	als	op	kenniswerk,	zorgt	namelijk	nu	al	
voor	het	mislopen	van	economische	groeikansen.	Bij	deze	tekorten	gaat	het	niet	alleen	om	volume,	
maar	ook	om	kwalificaties	en	kwaliteit	in	onderwijs,	onderzoek	en	bedrijfsleven.	

Brainport	Regio	Eindhoven	wil	daarom	graag	tot	een	partnership	komen	met	dit	nieuwe	kabinet.	
Een	partnership	om	gezamenlijk	te	werken	aan	één	van	de	grote	uitdagingen	waar	Nederland	
voor	staat.



de AAnpAk 

De	afgelopen	jaren	is	in	Brainport	Regio	
Eindhoven	door	velen	al	hard	gewerkt	aan	
het	stimuleren	van	bètatechniek,	onderne-
merschap	en	creativiteit	in	het	onderwijs,	in	
het	onderzoekveld	en	in	het	bedrijfsleven.	
Onder	meer	en	met	succes	via	de	TOA	
(Techniek-Onderwijs-Arbeidsmarkt)	aanpak	
gericht	op	(zij)	instroom,	doorstroom	en	het	
aantrekken	van	bètatechnisch	talent.	Inzet	
van	expertise	van	Tilburg	University	is	hierbij	
zeer	waardevol	gebleken.	Ook	zijn	als	
onderdeel	van	de	Brainport	2020	agenda	
plannen	ontwikkeld	met	andere	partners	in	
Brabant	en	Zuidoost-Nederland.	Het	is	echter	
niet	voldoende.	Effectievere	uitvoering	en	
intensivering	zijn	nodig,	waarbij	een	stevig	
partnerschap	met	nationale	stakeholders	–	
de	ministeries	EZ,	SZW,	OCW,	koepels	van	
werkgevers	en	werknemers,	O&O-fondsen	
–	noodzakelijk	is.	Daarom	zijn	wij	positief	
over	het	beleidsvoornemen	van	het	kabinet	
en	werken	wij	vanuit	graag	mee	aan	de	
totstandkoming	van	een	nationaal	
Techniekpact.

Dit	Technologiepact	Brainport	doet	een	
voorzet	voor	de	stimulerende	maatregelen	
die	door	regio	en	rijk	als	extra	impuls	dienen	
te	worden	opgepakt.	Dit	pact	is	opgesteld	op	
initiatief	en	onder	regie	van	de	Stichting	
Brainport,	in	nauw	overleg	met	de	Taskforce	
TOA\Werken	in	Brainport	en	het	Captains	
of	Industry	Overleg	in	Brainport	Regio	
Eindhoven.	Het	betreft	nadrukkelijk	een	pact	
met	nieuwe	initiatieven,	waarin	met	kracht	
en	focus	wordt	voortgebouwd	of	nieuw	
wordt	ingezet	op	die	zaken	die	daadwerkelijk	
effect	opleveren.	Daarnaast	lopen	tal	van	
initiatieven	die	nationale	doelen	met	
betrekking	tot	het	techniekpact	al	adresse-
ren,	zoals	het	nieuwe	programma	Focus	en	
Passie	voor	Techniek,	dat	doorgaande	
leerlijnen	van	VMBO	tot	WO	met	state-of-
the-art	faciliteiten	wil	creëren	voor	de	in	de	
regio	sterke	topsectoren.	Deze	initiatieven	
wil	de	regio	met	kracht	doorzetten.

De	regio	beschikt	over	een	ambitieuze	visie	
en	een	uitstekende	governance	structuur	om	
nieuwe	initiatieven	snel	en	daadkrachtig	uit	
te	kunnen	voeren.	Daarnaast	laat	dit	
Technologiepact	Brainport	zien	dat	deze	
regio	ook	niet	zonder	de	steun	en	partnership	
van	het	rijk	kan.	Deze	samenwerking	is	van	
essentieel	belang	om	ons	economisch	
groeivermogen	tot	het	maximum	te	benutten	
en	daardoor	duurzame	werkgelegenheid	te	
behouden.

onmisBARe en uRgente impulsen vAn Regio en Rijk 

Actielijn 1 
realiseren hogere instroom in bètatechnische opleidingen 
en arbeidsmarkt

1a: Instroom in bètatechnische opleidingen op vMBo, MBo, hBo en Wo niveau

w Regio impuls               
A.	 Realiseren	van	een	curriculum	met	bètatechniek,	ondernemerschap	en	creativiteit	voor	

groep	7	en	8	op	iedere	basisschool.	De	regionale	partners	willen	deze	thema’s	op	een	
structurele	wijze	in	het	Basis	Onderwijs	aanbod	positioneren,	waaronder	iedere	basisschool	
(individuele	leerkrachten	en	schooldirecteuren)	dit	kan	realiseren.	

B.		 Instellen	van	een	Captains	of	Education	overleg	in	de	regio	tussen	de	scholen	in	het	
voortgezet	onderwijs,	het	bedrijfsleven	en	de	regionale	overheid	met	als	doel	het	voortgezet	
onderwijs	nauw	te	betrekken	bij	de	arbeidsmarktuitdagingen	in	Brainport	Regio	Eindhoven.

C.	 Optimaliseren	van	de	instroom	van	Nederlandse	en	internationale	studenten	in	relatie	tot	
de	vraag	vanuit	het	bedrijfsleven.	Dit	gebeurt	door	het	maximaal	benutten	van	bestaande	
wettelijke	mogelijkheden	(zoals	collegegelddifferentiatie)	om	de	instroom	te	sturen.	

D.	 Zorgen	dat	iedere	afgestudeerde	van	Pabo’s	in	de	regio	een	techniekaantekening	heeft.	
Pabo’s	in	de	Brainport	Regio	Eindhoven	hebben	Wetenschap	en	Techniek	(W&T)	structureel	in	
hun	curriculum	opgenomen	en	verbinden	W&T	met	cultuureducatie	en	ondernemerschap.	Iedere	
student	behaalt	vóór	afstuderen	een	basisaantekenening	Wetenschap	en	Techniek.	De	Pabo’s	
realiseren	tevens	de	bijscholing	op	dit	gebied	voor	bestaande	docenten	in	het	onderwijs.	

l nAtionAle impuls             
1.		 Beloon	basisscholen	die	de	keuze	voor	bètatechniek,	ondernemerschap	en	creativiteit	

als	profiel	stimuleren	extra	vanuit	de	prestatiebox.
2.		 Stel	incentives	op	voor	onderwijsinstellingen	gericht	op	minimaal	50%	NT/NG	profielkeuze

bij	iedere	Havo-	en	VWO-school.	Specifiek	zijn	incentives	nodig	ten	gunste	van	de	keuze	voor	
Wiskunde	B	en	D.

3.		 Uitbreiden	van	het	succesvolle	programma	Jet-Net	van	het	Platform	Bèta	Techniek	met	
activiteiten	voor	(V)MBO-	en	VO-scholieren	en	hun	ouders.	Deze	nieuwe	activiteiten	dienen	
te	worden	uitgevoerd	met	nationale	middelen	en	maken	in	de	regio	gebruik	van	de	succes-
volle	uitvoeringskracht	van	het	programma	Focus	en	Passie	voor	Techniek.

4.	 Versoepel	de	toepassing	van	regels	rond	‘taalbeleid’	(te	behalen	referentieniveaus)	voor	
eenzijdig	getalenteerde	bètaleerlingen.	Zodoende	worden	zij	door	de	verscherpte	taaleis	niet	
geremd	in	hun	ontwikkeling	en	komen	zij	als	potentieel	goede	vakmensen	beschikbaar	voor	
de	technische	beroepssector.

1b: aantrekken van (internationaal) bètatechnisch talent

w Regio impuls               
E.		 Opzetten	van	het	Brainport	Talent	Centre	('The	Box'):	een	online	talent	community,	waarbij	

talent	en	werkgevers	elkaar	op	een	vernieuwende	interactieve	manier	ontmoeten.	Primaire	doel	
is	intensieve	samenwerking	tussen	bedrijven	en	kennisinstellingen	als	het	gaat	om	het	delen	
van	talent:	optimale	matching	tussen	talenten	en	werkgevers,	arbeidsmobiliteit	stimuleren,	
gezamenlijke	sourcing.	Een	belangrijk	uitgangspunt	is	dat	de	talenten	zelf	centraal	staan.	

F.		 Intensiveer	het	Brainport	International	Community	programma	door	het	opzetten	van	
een	integraal	wervingsprogramma	van	bedrijfsleven	en	onderwijsinstellingen	om	(inter)
nationaal	bètatechniek	talent	te	rekruteren	en	behouden,	ook	via	EU	mobility	projecten.

l nAtionAle impuls            
5.		 Bied	een	warm	welkom	aan	buitenlandse	kenniswerkers:	maak	van	expat	centres	een	

one-stop-shop	voor	internationale	kenniswerkers:	breid	daartoe	de	dienstverlening	uit	en	
maak	die	toegankelijk	voor	een	grotere	doelgroep	zoals	onderzoekers,	kenniswerkers	uit	
EU-landen	(pilot	definitief	maken),	grensarbeiders	en	(zoekjaar)	studenten.

6.		 Vereenvoudig	de	toegankelijkheid	van	Nederland	voor	kort	verblijvende	kenniswerkers	op	
MBO-4,	HBO	en	WO-niveau	voor	alle	technologiebedrijven	bij	succesvol	verloop	van	de	pilot	
kortverblijf.



Actielijn 2
verhogen kwaliteit onderwijs op alle niveaus passend 
bij de behoefte van topsectoren

w Regio impuls          
G.		 Blijvende	inzet	op	fysieke	clustering	van	doorlopende	leerlijnen.	

Voor	Automotive	engineering	op	de	AutomotiveCampusNL,	voor	
procestechnologie	op	het	Food	Tech	Park	Brainport	en	voor	HTSM	
op	het	TU/e	Science	Park	met	wetenschappelijk	onderwijs	op	één	
locatie.	

H.	 Bedrijven	uit	de	regio	garanderen	stage-	en	opleidingsplaatsen,	
opdrachten	en	projecten	voor	MBO,	HBO	en	WO-studenten	
afkomstig	van	locaties	waar	doorlopende	leerlijnen	zijn	geclusterd	
en	ontwikkelen	daarvoor	instrumenten,	zoals	gedaan	in	het	
Convenant	Duale	route	Installatietechniek.

I.	 	 Zorgen	voor	individuele	begeleiding	van	leerlingen	in	het	
voortgezet	onderwijs	en	vroegtijdige	schoolverlaters	met	een	
bèta	profiel	naar	een	technische	opleiding	of	baan.	

l nAtionAle impuls                 
7.		 Versterk	de	mogelijkheden	voor	bedrijven	om	Partner	in	

Education	te	zijn	door	bedrijven	die	deelnemen	aan	bètatechniek-
promotie-	en	educatieprogramma’s	te	steunen	met	een	fiscaal	
instrument	vergelijkbaar	met	de	WBSO	systematiek:	Wet	
Bevordering	Techniek	Promotie.	

8.		 Maak	structurele	middelen	vrij	voor	de	implementatie	van	de	
Technologieroute	voor	VMBO	en	MBO	uit	de	Experimenteerwet	
en	topopleidingen	die	onderdeel	zijn	van	doorlopende	leerlijnen	
naar	voorbeeld	Centra	voor	Expertise	en	wetenschappelijke	
toponderzoekscentra.	Andere	mogelijkheden	zijn	onbelaste	
scholarships	en	een	innovatief	(sociaal)	leenstelsel.	Momenteel	
stroken	de	nationale	ambities	niet	met	de	middelen	die	hiervoor	
worden	vrijgemaakt.

9.		 Bevorder	de	inzet	van	duale	aanstellingen	bedrijf/kennis-
instelling	en	de	inzet	van	medewerkers	uit	bedrijven	in	het	
onderwijs.	Regelgeving	terzake	bevoegdheid	en	onderwijsuitvoe-
ring	in	het	MBO	vormt	nu	onnodige	belemmeringen.	Praktijkles-
sen	van	medewerkers	uit	het	bedrijfsleven	dienen	te	worden	
aangemerkt	als	onderwijstijd.

Actielijn 3
Behouden en onderhouden van mensen 
in de techniek

w Regio impuls                     	
J.			 Er	komen	career	centres	bij	Fontys	en	TU/e	om	de	aansluiting	

tussen	onderwijs	en	arbeidsmarkt	te	versterken	en	(inter)nationale	
bètatechniek-studenten	te	behouden	voor	de	regio.	Dit	wordt	
gekoppeld	aan	het	lopende	Brabant	Talents	programma,	mede	in	
samenwerking	met	Tilburg	University	en	andere	hoger	onderwijs-
instellingen.

K.	 Er	komt	een	pilot	voor	het	aanbieden	van	werkgaranties	binnen	
de	Brainport	regio	voor	bètastudenten-studenten	uit	MBO,	HBO	
en	WO	die	zijn	afgestudeerd	op	locaties	waar	doorlopende	
leerlijnen	geclusterd	zijn.

l.	 	 Bevorder	de	inzet	van	bètatechnische	expertise	en	waardevolle
ervaring	van	oudere	werknemers	in	de	regionale	economie	door	
inzichtelijk	maken	van	competenties,	effectieve	begeleiding	van	werk	
naar	werk	en	structurele	inzet	op	leven	lang	leren.

l nAtionAle impuls                 	
10.	 Instellen	van	een	nationale	werkgroep	bestaande	uit	ministeries	

EZ,	SZW,	OCW,	koepels	van	werkgevers	en	werknemers,	O&O-
fondsen	en	regionale	stakeholders	gericht	op	het	ontwikkelen	van	
een	dynamische	arbeidstijdaanpassingsregeling,	RETAIN:	Regeling	
Efficiënte	en	Tijdelijke	Arbeidstijdsaanpassing	en	INvestering	in	
scholing.	Doel	is	het	organiseren	van	werkzekerheid	voor	bèta-
technisch	opgeleiden	van	alle	leeftijden	(onderhoud	van	vakman-
schap	en	het	bevorderen	van	zij-instroom).	Hierbij	wordt	onder	
andere	gekeken	naar	het	voorbeeld	van	Duitse	Kurzarbeit-regeling	
in	combinatie	met	scholingsmaatregelen.

11.	 Vergroot	de	bekendheid	van	bestaande	regelingen	en	carrière-
mogelijkheden	zodat	het	aantal	afgestudeerde	internationale	
bètatechniek-talenten	dat	na	afronding	van	studie	of	promotie	
voor	een	technische	baan	in	Nederland	blijft	minimaal	verdubbeld.	
Deze	talenten	krijgen	toegang	tot	de	expat	centra.	Daarnaast	zal	
de	SER	in	maart	aanbevelingen	doen	omtrent	dit	onderwerp.	



Actielijn 4
Strategische samenwerking

4a: Strategische Communicatie 

w Regio impuls              	
M.	 Maak	carrièrekansen	integraal	onderdeel	van	de	

communicatiestrategie	van	Brainport	Regio	Eindho-
ven.	Zo	wordt	de	regio	gepositioneerd	als	‘employer	
brand’.	Deze	rode	draad	wordt	ook	doorgetrokken	
richting	activiteiten	gericht	op	het	aantrekken	van	
buitenlandse	investeringen,	internationale	R&D	
samenwerking	en	handelsbevordering.

l nAtionAle impuls          
12.	 Investeer	in	een	imagocampagne	voor	hightech	

sector	als	innovatief,	maatschappelijk	en	internatio-
naal	en	verbeter	de	waardering	voor	vakmanschap	en	
ingenieurs	naar	voorbeeld	campagne	Brainport	Regio	
Eindhoven,	‘slimste	regio	van	de	wereld’.	De	landelijke	
uitrol	van	de	high	tech	ontdekkingsroute	van	de	
Dutch	Technology	Week	vormt	hiervoor	een	bouw-
steen.

4b: Talent Intelligence
Genereren,	bundelen	en	delen	van	beleidsrelevan-
te	informatie	en	stuurparameters	over	de	arbeids-
markt,	wet-	en	regelgeving	en	wereldwijde	trends,	
best	en	next	practices.	

w Regio impuls              	
N.		 Opschalen	van	de	e-portfolio	pilot	Let’s	

Connect	om	de	noodzakelijke	dynamisering	van	de	
arbeidsmarkt	in	de	industrie	te	faciliteren	en	een	
arbeidsmarktdashboard	te	creëren.	Eerste	stap	hierbij	
is	de	pilot	Human	Capital	Ecosysteem	voor	de	
automotive	sector	(HCEa)	waarin	studenten,	werkne-
mers	en	werkzoekenden	in	een	personal	data	store	
hun	employability	vorm	geven	en	delen	met	werkge-
vers,	opleiders	en	bemiddelaars.

l nAtionAle impuls           	
13.	 Bij	elkaar	brengen	van	vertegenwoordigers	van	

zowel	nationaal	niveau	(ministeries	EZ,	SZW,	OCW,	
Nuffic,	koepels	van	werkgevers	en	werknemers,	
O&O-fondsen)	alsmede	vertegenwoordigers	van	
relevante	technologieregio’s	(Brainport	Regio	
Eindhoven,	regio	Twente)	en	het	expertisecentrum	
Tilburg	University,	om	beleidsrelevante	gegevens	op	
macro	en	micro	niveau	bij	elkaar	te	brengen.	Er	is	
onder	meer	behoefte	aan	betere	‘business	intelligen-
ce’	met	betrekking	tot	de	toekomstige	behoefte	aan	
talent	(kwalitatief	en	kwantitatief)	en	internationale	
best	practices.

4c: Samenwerking regio – rijk – Brussel

w Regio impuls              	 	
O.		 Stichting	Brainport	biedt	als	vertegenwoordiging	

van	de	triple	helix	van	bedrijven,	kennisinstellingen	en	
overheden	uit	de	Brainport	Regio	Eindhoven	aan	het	
rijk	haar	partnerschap	aan	in	het	kader	van	het	
Techniekpact	en	als	pilotregio	voor	nieuwe	arbeids-
markt	initiatieven.	Hiervoor	wordt	een	effectief	en	
actiegericht	overleg	georganiseerd	tussen	regio	en	rijk	
(en	Europa).	Concrete	pilot	op	korte	termijn	is	de	
Technologieroute	uit	de	Experimenteerwet.

Brainport	Regio	Eindhoven	is	een	toptechnologische	broedplaats	voor	innovatie	en	de	thuisbasis	voor	bedrijven,	kennis-	en	

researchinstellingen	van	wereldklasse.	Samen	bedenken	en	maken	zij	de	technologie	van	morgen	die	bijdraagt	aan	een	veilige,	

groene	en	zorgzame	samenleving	en	aan	duurzame	economische	ontwikkeling	van	Nederland.	Brainport,	slimste	regio	ter	wereld	2011,	

omvat	Zuidoost-Brabant	en	is	de	spil	van	een	netwerk	dat	zich	over	Zuidoost-	Nederland	en	de	landsgrenzen	uitstrekt.	

De	vijf	speerpuntsectoren	zijn	High	Tech	Systems	&	Materials,	Food	&	Technology,	Automotive,	Lifetec	&	Health	en	Design.



Doelen voor Topsector chemie als input voor Techniekpact 2020. 

 

In 2020 (en zo mogelijk eerder) bereiken we de volgende situatie:  

 

Kiezen voor techniek 

1. Industrie en onderwijs maken het Stichting C3 mogelijk om materiaal te ontwikkelen voor 

beroepsoriëntatie in de chemie. Alle vo-scholen benutten dit in het onderwijs in elk leerjaar. 

2. Een verdubbeling van het aantal chemiebedrijven als Jet-Netbedrijven. (In 2013 zijn dat er 8.) 

In elke regio benut Chemie-MKB de mogelijkheden van collectief MKB Jet-Netlidmaatschap. 

3. Chemie draagt bij aan curriculumontwikkeling op po, vo, mbo, hbo en wo. (Zie voorbeeld van 

modules Nieuwe Scheikunde op vo. )  

 

Leren in de techniek 

1. Chemiebedrijven maken tijd vrij voor geïnteresseerde en geschikte medewerkers om tijdelijk 

10 – 30 uur per jaar voor de klas te staan. Het aanbod is voor expertise in benodigde vakken. 

2. Een verdubbeling van het aantal chemiebedrijven die deelnemen in Eerst de Klas. (In 2013 

drie: AkzoNobel, DSM en Shell.) 

3. Chemiebedrijven participeren met reële businesscases in CIVs en CoE’s in de regio’s. De 

centra coördineren landelijk onderwijs op hun expertiseterrein en distributie van (modulair) 

lesmateriaal. 

4. Chemie werkt in 5 CIVs en CoE’s samen met andere (top)sectoren. (In 2013 is dit het geval bij 

CIV Maintenance & Procestechniek Rijnmond en CoE BBE in Bergen O/Z.) 

5. Voor elke mbo-4 leerling procestechnologie (die geïnteresseerd is in een carrière in de 

chemische industrie) is er een stageplaats. 

6. Voor elke docent-in-opleiding scheikunde, eerste- en tweedegraads, is er een stageplaats. 

(Mits dit als zodanig formeel is opgenomen in de opleiding.) 

7. Voor elke docent scheikunde in het vo is een stageplaats. (Mits dit formeel is opgenomen in 

het trainingsprogramma voor de docenten.) 

8. Chemiebedrijven betalen jaarlijks 45 - 50 nieuwe Topsector chemiebeurzen en onderhouden 

een steady state van 150 – 170 Topsector chemiebeurzen op hbo en wo. 

9. Het landelijk netwerk van scheikunde-vaksteunpunten ondersteunt docent-ontwikkelteams 

in de regio’s. Het zorgt voor afstemming  van na- en bijscholingsaanbod voor vo-docenten. 

 

Werken in de techniek 

1. 75% van alle scheikunde-afgestudeerden op mbo, hbo en wo starten een carrière in de 

chemische sector. (Momenteel is dat ca. 60%.) 

2. Het aanbod van chemie-relevante opleidingen is, mede door dialoog met de industrie, 

herkenbaar voor student en werkgever. 

3. Vacatures in de chemische industrie voor procesoperators staan maximaal 1 maand uit. 

4. Industrie en onderwijs ontwikkelen samen (modulair) trainingsmateriaal voor bij- en 

nascholing zodat 10% van de VNCI-leden deze bij de mbo- en hbo-instellingen benutten voor 

Leven Lang Leren.  

5. 10% van VNCI-leden passen technieken toe voor sociale innovatie om de organisatie 

optimaal te benutten en medewerkers in staat te stellen hun talenten maximaal toe te 

passen gedurende de hele carrière. 

 

 

CRE, 23 apr. 13 

 

LET OP: Bovenstaand is voor discussie met het projectteam Techniekpact 2020. Finale commitment 

van TS chemie is onder voorbehoud van goedkeuring door VNCI-bestuur. 
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Inleiding 
 
In 2011 hebben Provinciale Staten van Overijssel het hoofdlijnenakkoord De kracht van Overijssel vastgesteld. 

Motto van het akkoord is Inspireren, Innoveren en Investeren. 

 

Onderdeel van dit hoofdlijnenakkoord is een investeringsagenda voor de periode 2011 – 2015. 

De provincies zijn verantwoordelijk voor het regionaal economische beleid. Het rijk decentraliseert deze taken en 

concentreert zich op het nationale ‘topsectoren’beleid. De provincies zijn verantwoordelijk voor het tot stand 

brengen en ondersteunen van innovatieve allianties van ondernemers, kennisinstellingen en overheden. De 

Provincie krijgt daarmee de regie over het regionaal economische beleid. Wij pakken deze rol met kracht op.  

 

De Provincie ziet het als haar opdracht om een robuuste omgeving te creëren die een duurzame zichzelf 

vernieuwende economie mogelijk maakt. De provincie hanteert daarbij het uitgangspunt: niet de provincie staat 

centraal, maar partijen die economische en maatschappelijke meerwaarde leveren. Ruimte maken voor 

creativiteit en initiatieven. De economische kracht van de regio aanboren. Beleid op basis van focus en heldere 

keuzes. Kortom: een stap terug voor de overheid. Twee stappen vooruit voor regionaal ondernemerschap en 

nieuwe vormen van samenwerking met kennisinstellingen. De agendasetting vindt plaats door bedrijfsleven en 

kennisinstellingen.  

 

Kadernota Regionaal Economisch Beleid (REB) 2012 - 2015  

Het Uitvoeringskader Kerntaak Regionale Economie 2011 – 2015 is een uitdrukking van die vernieuwing. Op 18 

april 2012 hebben Provinciale Staten deze kadernota vastgesteld.  

 

Uitvoeringsprogramma Human capital 2012-2015 

Dit uitvoeringsprogramma Human Capital 2012 – 2015 is onderdeel van het uitvoeringskader. Dit 

uitvoeringsprogramma geeft weer hoe de uitgangpunten en beleidslijnen uit de Kadernota REB concreet worden 

uitgevoerd. Hierin geven wij aan welke prestaties wij als provincie de komende periode zullen leveren en voor 

welke prestaties – uit te voeren door derden- wij financiële middelen beschikbaar stellen. Gedeputeerde Staten 

van Overijssel stellen het Uitvoeringsprogramma vast en leggen het ter besluitvorming voor aan Provinciale 

Staten. 

 

 

Totstandkoming 

 

Voor de totstandkoming van dit uitvoeringsprogramma is/wordt het volgende proces doorlopen:  

 Twee rondetafel-sessies ‘Onderwijs-Arbeidsmarkt’ in september en november 2011; 

 Diverse ambtelijke en bestuurlijk gesprekken met ondernemers/bedrijven, onderwijs,  

 (regio)gemeenten, maatschappelijke organisaties in Overijssel; 

 Een onderzoek naar de provinciale rol ten aanzien van het onderwijs-arbeidsmarktbeleid  

 ‘Dynamiseren en verbinden’ door onderzoeksbureau Radar; 

 Reflectie op het uitvoeringsprogramma door stakeholders. 

 

De volgende brondocumenten zijn gebruikt: 

 Hoofdlijnenakkoord Overijssel; 

 Uitvoeringskader Kerntaak Regionale Economie 2012-2015; 

 Advies SER Overijssel Regionaal Economisch beleid; 

 Masterplan Bèta en Techniek ‘naar 4 op de 10’; 

 Human Capital agenda’s topsector HTSM en Chemie; 

 Human Capital Agenda Twente voor de high tech sector, eindrapport juni 2012; 

 Human Capital Agenda region Zwolle i.o. 
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Aanleiding 

 

De ontwikkeling van de regionale (kennis)economie wordt in toenemende mate bepaald door de aanwezigheid 

van menselijk kapitaal. Mogelijke groei van onze bedrijven staat onder druk door een groeiend tekort aan vooral 

technisch personeel op alle onderwijsniveaus. De beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel voor het 

bedrijfsleven nu en in de nabije toekomst is van doorslaggevende betekenis voor een gezonde Overijsselse 

economie in de toekomst. 

 

 

Context 

 

Het uitvoeringsprogramma Human Capital 2012 – 2015 is onderdeel van het Uitvoeringskader Kerntaak 

Regionale Economie 2011 – 2015 (REB). Het REB is op 18 april 2012 door Provinciale Staten vastgesteld. 

 

Tijdens de behandeling van Uitvoeringskader Kerntaak Regionale Economie 2011 – 2015 in provinciale Staten 

van Overijssel op 18 april 2012 zijn door PS onderstaande moties aangenomen. Met het uitvoeringsprogramma 

Human Capital 2012-2015 wordt uitvoering gegeven aan deze moties. 

 

 

 

Motie 

 

Opmerking 

 

Motie Tenkink - Toekomstbestendig 

Arbeidsmarktbeleid 

Roept op om expliciet aandacht te besteden aan 

mensen met kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Is 

noodzakelijk in relatie tot de vergrijzing. Vraagt om 

1000-jongerenplan door te zetten én regionale 

samenwerking tussen gemeenten, werkgevers, 

maatschappelijke organisaties, bonden ea te 

versterken. 

 

Is onderdeel van actielijn 2 en is daarmee een 

belangrijk deel van het Uitvoeringsprogramma Human 

Capital 2012-2015. 

 

Motie Westert - Toekomstbestendig maken van 1000-

jongerenplan 

Roept op om het 1000-jongerenplan te bestendigen en 

in een pilot specifiek aandacht te besteden aan 

Wajong/WSW 

 

De voortzetting van het 1000-jongerenplan binnen de 

3 regio’s in Overijssel is juni 2012 goedgekeurd door 

Provinciale Staten. Onder regie van het bedrijfsleven 

zullen tot 1000 jongeren op leerwerkbanen geplaatst 

worden, waaronder tenminste 200 jongeren die voor 

Wajong of WSW in aanmerking (zouden) komen. 

 

Motie Tenkink - Sociale Innovatie  

Roept op om in het HC-beleid expliciet aandacht te 

besteden aan SI-aspecten als vergroting 

inzetbaarheid, verhoging productiviteit e.d. Voorstel is 

om te rade te gaan bij provincie Brabant, waar SI-

beleid al op de agenda staat. 

 

Onderdeel van actielijnen 1 en 2:  

Wij willen aan sociale innovatie invulling geven via het 

nieuwe ESF programma. Inzet voor het nieuwe ESF-

programma 2014-2020 is een drietal thema’s 

waaronder het bevorderen van duurzame arbeidsinzet 

van werkenden. 

In samenwerking met bedrijven en gemeenten zal de 

provincie regionale aanvragen ESF initiëren en 

begeleiden voorsorterend op de nieuwe 

programmaperiode. 

 

Daarnaast willen wij sociale innovatie (Leven lang 

leren, Vernieuwd werkgeverschap) onderdeel maken 

van de human capital agenda’s voor de Overijsselse 

topsectoren. Dit gebeurt o.a. via het lectoraat Sociale 

innovatie van Hogeschool Windesheim.  

 

Wij zien mogelijkheden om met behulp van sociaal 

flankerend beleid ‘Sociale kwaliteit’ de uitvoering van 

de volgende opgaven versterkt en/of versneld uit te 

voeren: 

http://www.overijssel.nl/publish/pages/123327/m9.pdf
http://www.overijssel.nl/publish/pages/123327/m9.pdf
http://www.overijssel.nl/publish/pages/123327/m10d.pdf
http://www.overijssel.nl/publish/pages/123327/m10d.pdf
http://www.overijssel.nl/publish/pages/123327/m8.pdf
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- i.s.m. VNO NCW bedrijven betrekken bij het 

landelijk actieplan laaggeletterdheid; 

- positie van ouderen op de arbeidsmarkt via 

de Regionale Platforms Arbeidsmarkt; 

- sociale innovatie voor wat betreft Leven lang 

leren, Vernieuwd werkgeverschap 

- versterking van Social return. 

 

Deze opgaven versterken zowel de maatschappelijke 

participatie als de sociaaleconomische positie van 

jongeren en ouderen.  

 

Motie Westert - Arbeidsmarktpositie Ouderen 

Regionale Economie 

Roept op om met gemeenten en bedrijven te werken 

aan versterking arbeidsmarktpositie ouderen, bij 

voorbeeld via scholing. 

 

De agendering van de arbeidsmarktpositie van 

ouderen en de uitvoering is het domein van 

gemeenten en agendering en uitvoering van 

initiatieven vindt plaats vanuit de drie Regionale 

Platforms Arbeidsmarkt. 

 

Wij zien mogelijkheden om met behulp van sociaal 

flankerend beleid ‘Sociale kwaliteit’ de uitvoering van 

de volgende opgaven versterkt en/of versneld uit te 

voeren: 

i.s.m. VNO NCW bedrijven betrekken bij het 

landelijk actieplan laaggeletterdheid; 

- positie van ouderen op de arbeidsmarkt  

     via de Regionale Platforms Arbeidsmarkt; 

- sociale innovatie voor wat betreft leven   

   lang leren, vernieuwd werkgeverschap 

- versterking van Social return. 

 

Deze opgaven versterken zowel de maatschappelijke 

participatie als de sociaaleconomische positie van 

jongeren en ouderen.  

 

Motie Overmeen-Bakhuis - Associate Degrees  

Roept op om invoering nieuwe AD-trajecten te 

stimuleren en het mkb hieraan te binden. Vraagt om 

AD in te brengen in Mbo-overleg en met werkgevers te 

bespreken. 

 

Onderdeel van actielijn 1:  

Wij willen het opwaarderen van Associate degree 

programma’s onderdeel maken van de Human Capital 

agenda’s voor de Overijsselse topsectoren. De Human 

Capital Agenda HTSM van de topsector HTSM gaat in 

op het belang van een gebalanceerde uitbouw van 

Associate Degrees. De snelle technologische 

ontwikkelingen in de hightech sector vragen van het 

vakpersoneel dat het zich blijft bijscholen. 

Ondernemers, vooral in het MKB, willen graag gebruik 

maken van gespecialiseerde kennis uit het onderwijs 

om hun medewerkers bij te scholen. T.b.v. de 

Associate Degree trajecten doen MBO en HBO dit 

samen. Op het gebied van Mechtronica zijn Saxion, 

Windesheim, Deltion en ROC van Twente hiervoor aan 

zet en wordt dit vormgegeven via de Human Capital 

Agenda’s en de initiatieven voor het Centrum voor 

Innovatief Vakmanschap HTSM en het Center of 

Expertise HTSM 

 

Motie Kerkdijk - MBO Onderwijs  

Roept op om Mbo-platform te realiseren tbv 

aanscherping en afstemming innovatiebeleid en 

versterking samenwerking bedrijfsleven-onderwijs 

 

Onderdeel van actielijn 2:  

Het versterken van de samenwerking tussen de mbo-

instellingen en het regionale bedrijfsleven op 

provinciale schaal, waarbij het aanbod van deze 

scholingsinstellingen goed wordt afgestemd op de 

vraag van het bedrijfsleven. Hierbij gaat het zowel om 

een inhoudelijke afstemming als om een afstemming 

http://www.overijssel.nl/publish/pages/123327/m14e.pdf
http://www.overijssel.nl/publish/pages/123327/m14e.pdf
http://www.overijssel.nl/publish/pages/123327/m17.pdf
http://www.overijssel.nl/publish/pages/123327/m19.pdf
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qua omvang en opleidingsaanbod.  

In het MBO-platform zal de provincie overleg voeren 

met de Regionale Opleidingscentra en bedrijfsscholen 

in relatie tot de aansluiting op de vraag vanuit de 

Overijsselse prioritaire sectoren (o.a. bouw), het 

topsectorenbeleid, en het te ontwikkelen Centrum 

voor Innovatief Vakmanschap. 

 

 

Landelijk beleid 

Het uitvoeringsprogramma Human Capital 2012-2015 heeft een nauwe relatie met het landelijke 

Topsectorenbeleid van het Ministerie EL&I en de prestatieafspraken met het hoger onderwijs van het Min. OCW 

(Centers of Expertise HBO en Centra voor Innovatief Vakmanschap MBO).  Vanuit de actielijn Leerwerktrajecten 

(1000-jongerenplan, Werkschool) heeft het uitvoeringsprogramma te maken de decentralisatie van de wet 

‘Werken naar Vermogen’, de wet ‘Maatschappelijke Ondersteuning’ en de Jeugdwet. De gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wetten. 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

Daarnaast wordt de uitvoering beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen als de groeiende 

jeugdwerkloosheid, het groeiend tekort aan vakmensen in de sectoren Bètatechniek en Zorg, en demografische 

ontwikkelingen als vergrijzing: 

 

Knelpunten op de arbeidsmarkt 

In Overijssel is op middellange termijn (prognose 2014) grote krapte te verwachten in onder andere de 

middelbare technische beroepsgroepen. De vooruitzichten komen grotendeels overeen met het landelijk beeld. 

Voor hbo en wetenschappelijk niveau wordt landelijk grote krapte verwacht voor wiskunde/natuurkundige, 

technische beroepen, transport, en (para)medisch. Zie bijlage. 

 

Jongeren op de arbeidsmarkt 

Van de Overijsselse arbeidsmarktregio’s heeft vooral regio Twente te maken met hogere jeugdwerkloosheid dan 

het landelijk gemiddelde. Zowel in de regio Twente als de regio IJsselvecht is de jeugdwerkloosheid in de periode 

april 2011 - april 2012 gegroeid. Zie bijlage. 

 

Relatie met andere provinciale programma’s 

Binnen de provinciale kerntaak Regionale Economie zijn de human capital-opgaven faciliterend aan de regionale 

innovatieagenda’s gericht op de Overijsselse topsectoren. Human Capital is onderdeel van de governance 

structuur voor innovatie.  

De provincie investeert veel in infrastructurele projecten waarbij we banen creëren. Dit gebeurt vooral vanuit 

onze provinciale energieopgaven waarbij we extra banen creëren in de bouw door het energiezuiniger maken van 

woningen in particulier bezit. Dit levert werkgelegenheid op.   

 

Relatie met Sociale kwaliteit 

Het sociaal beleid behoort niet meer tot de kerntaken van de provincie. In dat licht benoemt het 

Hoofdlijnenakkoord als opgave: het periodiek signaleren en agenderen van vraagstukken en tekortkomingen. 

Deze collegeperiode is sprake van een transitie van eigen sociaal beleid naar inzet op sociale kwaliteit, 

geïntegreerd mee te nemen in de kerntaken. Wij zien mogelijkheden om vanuit sociale kwaliteit onderdelen van 

dit uitvoeringsprogramma Human Capital 2012-2015 versterkt en/of versneld uit te voeren. Binnen de benoemde 

actielijnen verderop in het programma gaan we hier specifieker op in. 

 

Europa 

Wij gaan voor de uitvoering van dit programma Human Capital 2012-2015 waar mogelijk gebruik maken van 

cofinanciering via de Europese programma’s. In het nieuwe structuurfondsbeleid van de Europese Unie voor de 

periode 2014-2020 maakt Human Capital mogelijk deel uit van de aandachtsgebieden. Dit is pas in 2013 

helemaal duidelijk als de conceptverordeningen van de Europese Commissie worden vastgesteld. Zo bieden het 

nieuwe EFRO en ESF programma hws mogelijkheden voor human capital in de topsectoren, respectievelijk 

leerwerktrajecten en bevorderen van duurzame arbeidsinzet van werkenden; sociale innovatie/ leven lang leren.  
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Doel, doelstelling, actielijnen & resultaat 
 
 

Doel ‘Versterken van human capital en ondernemerschap’ 

Versterken van human capital en ondernemerschap is beleidsdoel 3 van het Uitvoeringskader Regionale 

Economie 2012-2015 en Beleidsdoel 5.2 van de Kerntakenbegroting. De Provincie wil bijdragen aan een sterk 

ondernemende en zichzelf vernieuwende regionale economie en doet dat ook op een ondernemende en 

vernieuwende manier. Open, uitdagend en bindend.  

De Provincie wil via een vraaggerichte onderwijs-arbeidsmarktaanpak komen tot een gezamenlijke aanpak van 

knelpunten. We organiseren daartoe regionale samenwerking tussen onderwijsinstellingen, bedrijven, 

gemeenten, en maatschappelijke organisaties. Het gaat daarbij om alle niveaus van de arbeidsmarkt: de 

Overijsselse topsectoren, startende ondernemingen en werkgelegenheid op MBO-niveau. 

 

Rol provincie 

Wij constateren dat er in het domein van human capital/opleidingen en de regionale arbeidsmarkt een veelvoud 

aan partijen actief is, die allen op eigen initiatief en vanuit hun eigen arena en focus een oplossing willen bieden 

voor de genoemde knelpunten. Onze visie is dat er vanuit een gedeeld probleem in gezamenlijkheid via 

netwerken/coöperaties of regionale arrangementen tot oplossingen moet worden gekomen. De opgaven zijn 

tegenwoordig dusdanig complex dat het niet mogelijk is dat er vanuit ene arena of instituut tot een oplossing kan 

worden gekomen. 

 

Onze inzet en rol is dan ook gericht op: 

 

Versterken en verbinden door samenwerken:  

We verbinden partijen in de regio om tot gezamenlijke aanpak van knelpunten te komen. Op basis van deze 

uitgangspunten is het duidelijk dat we niet een uitgewerkt programma met geplande activiteiten en een 

gedetailleerde begroting presenteren. De concrete invulling van het uitvoeringsprogramma ontstaat vanuit de 

markt en de regio.  

 

Aanjagen:  

Wij jagen aan. We investeren niet in structuren, maar in de opstart van initiatieven die vanuit het veld ontstaan 

en die de potentie hebben zelfstandig (dus zonder structurele ondersteuning vanuit de provincie) voort te 

bestaan. Onze investering is dus een eenmalige. Initiatieven die gericht zijn op aanjagen en ondersteunen van 

een publiek-private samenwerking, zoals de Centers of Expertise, kunnen via subsidies worden gefinancierd. In 

lijn met het REB wordt in pricipe niet meer dan 50% gefinancierd door gezamenlijke overheden. De financiele 

bijdrage van de provincie moet nodig zijn om initiatieven gerealiseerd te krijgen.  

 

Vraaggericht - de werkgever aan kop:  

Wij zetten in op het vergroten van de rol van het bedrijfsleven in het opleiden van (toekomstige) werknemers.  

We zijn van mening dat de vraag van het bedrijfsleven centraal dient te staan en dat de marktpartijen een 

regierol hebben in de planning en uitvoering van activiteiten. De werkgever aan kop. Dit kan worden uitgedrukt 

in sturings- en investeringsverantwoordelijkheid door bedrijfsleven in initiatieven. Een voorbeeld waarbij 

bedrijfsleven initiërend is, is de bedrijfsschool van het bedrijf Rollecate in Staphorst. Een ander voorbeeld is een 

initiatief van Isala Klinieken, Windesheim en zorgorganisaties die een opleiding voor neuro-chirurgie hebben 

opgezet.  

 

Procesgericht 

Wij faciliteren het proces om van gedeeld probleem naar oplossing te komen. Dit doen wij door het faciliteren 

van gesprekken of organiseren van bijeenkomsten, het verbinden van partijen, via bestuurlijke interventies, en 

via cofinanciering van initiatieven.  
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Doelstellingen 

Onze investeringsprestaties moeten in de periode 2012-2015 bijdragen aan de volgende doelstellingen: 

 

Een toename van instroom in beta-technische opleidingen op MBO, HBO en WO niveau in Overijssel.  

We haken hiermee aan bij de landelijke ambitie ‘naar 4 op de 10’, meer technologietalent voor Nederland’, van 

de landelijke topsectoren. 4 op de 10 studenten (40%) heeft een beta- en technologische opleiding genoten in 

2025 ten opzichte van 25% in 2011. Als onderdeel van deze ambitie stellen de topsectoren zich als doel om voor 

een langere periode minstens 40.000 beta-technologische mensen per jaar extra aan te trekken. 

De situatie in Overijssel in 2011 is als volgt: de instroom in beta-technische opleidingen bij het MBO is nu 28%, 

bij het HBO bedraagt deze 19% en voor het WO bedraagt deze 44 %*. Zie bijlage.  

*Het hoge percentage voor WO komt omdat Overijssel een technische universiteit kent.  

 

Minder knelpunten voor werkgevers in de middelbare en lagere beroepsgroepen.  

Om de knelpunten voor werkgevers naar beroep inzichtelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de indicator 

Personeelskrapte (IPK). De IPK geeft aan in welke mate het voor werkgevers mogelijk is om de gewenste 

personeelssamenstelling naar opleidingsachtergrond binnen beroepen te realiseren. Dit is onderdeel van de 

Arbeidsmarkt Prognose Overijssel (APO). Zie bijlage. 

De situatie in Overijssel is als volgt: In Overijssel is op middellange termijn (prognose 2014) grote krapte te 

verwachten in onder andere de middelbare technische beroepsgroepen. De vooruitzichten komen grotendeels 

overeen met het landelijk beeld. 

 

Het ondersteunen van 500 startende ondernemers, en 150 spin offs vanuit 

onderwijs/kennisinstellingen.  

 

 

Indicatoren 

1. Jaarlijkse instroom in bètatechnische opleidingen (mbo, hbo, wo); 

2. Verwachte knelpunten voor werkgevers in middelbare en lagere beroepsgroepen; 

3. Aantal startende bedrijven in Overijssel; 

4. Levensvatbaarheid startende bedrijven (% startende bedrijven die na twee jaar nog bestaan); 

5. Aantal jongeren dat uitstroomt door gebruikmaking van het provinciale 1000-Jongerenplan. 

 

De indicatoren 1 - 4 maken deel uit van de Monitoring/barometer voor het Regionaal Economische Beleid i.o. Een 

verdiepingsslag op deze indicatoren vindt plaats in de Monitor Regionaal Economische beleid. 

 

 

 

 
Actielijnen 
 

Wij voeren het programma Human capital 2012 – 2015 uit langs 4 actielijnen. Langs deze actielijnen realiseren 

wij in de komende periode de door ons benoemde doelstellingen. De actielijnen betreffen: 

 

1. Human Capital voor de topsectoren (topsectoren); 

2. Stimuleren leer werktrajecten (vakmanschap); 

3. Startersondersteuning en spin off (ondernemerschap); 

4. Arbeidsmarktinformatie en kennisuitwisseling. 

 

 

Actielijn 1. Human Capital voor de topsectoren 

Binnen onze topsectoren doet de problematiek van een toenemend tekort aan voldoende gekwalificeerde mensen 

zich vooral voor in de Hightech- en Kunststoffenindustrie en in de Zorg. Zo zal 30% van de technici de komende 

tien jaar uitstromen terwijl de instroom en interesse in techniek beperkt is. Op dit moment is er al een tekort aan 

(hoog) geschoolde medewerkers, zowel vakmensen als ingenieurs, in (bèta)techniek. 

 

Wij willen een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van een aanpak die er op gericht is om het 

aanbod van voldoende en gekwalificeerd human capital voor de Overijsselse topsectoren te optimaliseren. De 

provincie wil haar ambities en acties via regionale human capital agenda’s gericht op de Overijsselse topsectoren 

realiseren. De human capital agenda’s worden opgesteld door de drie ‘O’s en maken onderdeel uit van het 

governancemodel op innovatie.  
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Investeringsprestatie 5.2.6. Uitwerken Human Capital Agenda. 

 

Projectresultaat Gezamenlijke aanpak van knelpunten in de 

personeelsvoorziening. 

Realisatie coalitieperiode Op basis van onderzoek en de ronde tafels ‘Onderwijs-

Arbeidsmarkt’ is in het kader van Regionaal 

Economisch Beleid een Human Capital Agenda 

opgesteld.  

In de komende periode zullen een tweetal Centers of 

expertise HTSM en Techniekonderwijs, en een  

Centrum voor Innovatief Vakmanschap (mechatronica) 

functioneren.  

Als vervolg op het onderzoek en de 

werkgeversconferenties zal in de komende periode 

tevens een vraaggericht regionaal arbeidsmarktbeleid 

worden gerealiseerd, waarbij werkgevers een 

initierende rol vervullen. In dit beleid zal het 1000-

jongerenplan worden geintegreerd. 

 

Prestaties 2013 Realisatie van 2 Centers of expertise. 

Realisatie van het Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap. 

Oprichting mbo platform (doorstroming mbo->hbo | 

associate degree). 

 

Mijlpalen 2013 Mijlpalen 2013 Voortgangsrapportage via reguliere 

P&C-cyclus. 

 

 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Wij gaan bedrijven en onderwijsinstellingen uitdagen om tot opleidings- en onderzoeksprogramma’s te komen 

die aansluiten op de vraag van het regionale bedrijfsleven. We stellen daartoe samen met het bedrijfsleven en de 

onderwijsinstellingen Human Capital agenda’s op voor de Overijsselse topsectoren. De agenda’s dienen aan te 

sluiten en elkaar te versterken: HCA Twente faciliteert de topsector High tech en de HCA regio Zwolle faciliteert 

de topsectoren Kunststoffen/chemie en Health. Deze agenda’s kennen landelijke uitstraling gekoppeld aan het 

landelijke topsectorenbeleid. Daarnaast bevatten de agenda’s aansluiting met beleid voor de brede arbeidsmarkt.   

 

In 2013 stellen wij samen met de regio’s investeringsagenda’s op voor de human capital agenda’s. In deze 

investeringsagenda worden projecten benoemd die concreet bijdragen aan de toename van instroom in beta-

technische opleidingen op MBO, HBO en WO niveau in Overijssel. 

 

De Human capital Agenda Twente voor de high tech sector is een opstap naar een aanpak waar een dominante 

rol is weggelegd voor het technisch bedrijfsleven en de kennisinstellingen en waarin de overheid faciliteert waar 

nodig. De HCAT richt zich op vergroten van de instroom van het technisch beroepsonderwijs, vernieuwd 

werkgeverschap, transparantie en promotie van arbeidsmarktmogelijkheden, en op internationale kenniswerkers.   

 

Wij willen het opwaarderen van Associate Degree programma’s en het thema sociale innovatie (leven lang leren, 

vernieuwd werkgeverschap) onderdeel maken van de Human Capital agenda’s voor de Overijsselse topsectoren. 

De landelijke Human Capital Agenda van de topsector HTSM gaat ook in op het belang van een gebalanceerde 

uitbouw van Associate Degrees. De snelle technologische ontwikkelingen in de hightech sector vragen van het 

vakpersoneel dat het zich blijft bijscholen. Ondernemers, vooral in het MKB, willen graag gebruik maken van 

gespecialiseerde kennis uit het onderwijs om hun medewerkers bij te scholen. T.b.v. de Associate Degree 

trajecten doen MBO en HBO dit samen. Op het gebied van Mechtronica zijn Saxion, Windesheim, Deltion en ROC 

van Twente hiervoor aan zet.  

 

De Human Capital agenda’s voor de Overijsselse topsectoren krijgen onder andere invulling via Centra voor 

Innovatief Vakmanschap CIV (MBO) van onder andere ROC van Twente en Deltion en via Centers of Expertise 

CoE (HBO), het Center of Expertise voor Techniekonderwijs TSE-CTO van onder andere Saxion, Hogeschool Edith 

Stein, Windesheim, UT; en het Center of Expertise HTSM van onder andere Saxion en Windesheim en het Center 
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for Open Chemical Innovation Smart & Biobased Materials Noord-Oost Nederland COCI van Stenden en 

Windesheim. Op WO-niveau is onder andere het University college ATLAS in ontwikkeling.  

 

Ambitie van het Center of Expertise Techniekonderwijs is het ontwikkelen van kennis om het aantal 

afgestudeerde betajongeren toe te laten nemen. De consortiumpartners zijn betrokken bij zowel de ontwikkeling 

van kennis als de implementatie en verankering binnen initiatieven, bijvoorbeeld door middel van Technasia en 

MBO-vakcolleges. De return on investment betreft: meer betatalent dat met goed gevolg uitstroomt van een 

technische opleiding, en verhoging van het percentage beta-afgestudeerden mbo/hbo naar 40% in 2025. 

Momenteel werken de consortiumpartners aan concretisering via een businessplan welke begin 2013 gereed zal 

zijn. 

 

Ambitie van het Center of Expertise HTSM is vergroten van de in en uitstroom van studenten in technisch 

onderwijs en vergroten van het innovatief vermogen van bedrijven. Het CoE zet in op vraagstukken waarin 

bedrijven, studenten, docenten en lectoren samenwerken. Dit levert de volgende resturn on investment: 

kwalitatief goed onderwijs dat aansluit bij de behoefte van het regionale bedrijfsleven. 

Momenteel werken de consortiumpartners aan concretisering via een businessplan welke begin 2013 gereed zal 

zijn. 

 

Ambities van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap HTSM zijn aantrekkingskracht voor techniek, innovatief 

vakmanschap en excellentie, vraagsturing/ondernemers aan zet, resultaatgericht werken. Dit moet leiden tot de 

volgende doelstellingen en resultaten: 10% meer instroom in mechatronica opleidingen; 20% meer instroom in 

techniekopleidingen op mbo 4 niveau; 20% meer gedilomeerde uitstroom op de arbeidsmarkt niveau 1 en 2; 

20% gediplomeerde uitstroom op de arbeidsmarkt niveau 3 en 4. 

Het Center of expertsie HTSM en het Centrum voor Innovatief vakmaschap HTSM gaan nauw samenwerken om 

de ambities te realiseren. 

 

Wij maken op basis van de businessplannen prestatieafspraken met het Centrum voor Innovatief Vakmanschap 

HTSM en de Centers of Expertise over hun bijdrage aan onze doelstelling ten aanzien van human capital voor de 

topsectoren. De prestatieafspraken moeten een bijdrage leveren aan: een toename van instroom in beta-

technische opleidingen op MBO, HBO en WO niveau in Overijssel, en: minder knelpunten voor werkgevers in de 

middelbare en lagere beroepsgroepen. 

 

De financiering van de Centra is mede afhankelijk van de landelijke toewijzing door de topteams en afspraken 

tussen HBO en het Rijk, en door het landelijk Platform Betatechniek (MBO). De reviewcommissie Hoger 

Onderwijs heeft de Overijsselse aanvragen voor de CoE’s voor de topsectoren HTSM, Chemie/Kunststoffen, en 

het CoE Techniekonderwijs als positief beoordeeld. Het Platform Betatechniek heeft de Overijsselse plannen voor 

de Centra voor Innovatief vakmanschap binnen de topsector HTSM als ‘kansrijk’ betiteld.  

  

Inbreng provincie en resultaat 

Budget Human Capital REB: 3, 0 mln.  

 

 

 

Actielijn 2. Stimuleren leerwerktrajecten (vakmanschap)  

 

Alleen investeren in de ontwikkeling van werkgelegenheid in de topsectoren is niet voldoende voor een gezonde 

Overijsselse economie. Werkgevers hebben duidelijk gemaakt dat de kansen voor mensen zonder MBO-

opleidingsniveau zeer beperkt zijn. De uitdaging is om laagopgeleiden toe te leiden naar gekwalificeerde functies 

op MBO-niveau met een adequate beloning en perspectief op doorgroei.  

 

De primaire verantwoordelijkheid voor dit deel van de arbeidsmarktvraagstukken is het domein van gemeenten. 

Voor wat betreft de aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs ligt er een taak voor de Regionale Opleidings 

centra ROC’s. Bij de uitvoering van acties en projecten is de belangrijkste rol weggelegd voor het bedrijfsleven. 

Binnen bedrijven en instellingen dienen opleidings- en leerwerkplekken beschikbaar te zijn. Onderwijsinstellingen 

(inclusief bedrijfsscholen) dienen maatwerk te leveren als het gaat om aanvullende training en scholing. 

Maatschappelijke organisaties (jeugdzorg, maatschappelijke dienstverleners e.a) kunnen een belangrijke rol 

spelen in de begeleiding van de deelnemers aan deze leerwerktrajecten. 

 

 

Investeringsprestatie 5.2.6. Uitwerken Human Capital Agenda. 
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Projectresultaat Gezamenlijke aanpak van knelpunten in de 

personeelsvoorziening. 

Realisatie coalitieperiode Op basis van onderzoek en de ronde tafels ‘Onderwijs-

Arbeidsmarkt’ is in het kader van Regionaal 

Economisch Beleid een Human Capital Agenda 

opgesteld.  

In de komende periode zullen een tweetal Centers of 

expertise HTSM en Techniekonderwijs, en een  

Centrum voor Innovatief Vakmanschap (mechatronica) 

functioneren.  

Als vervolg op het onderzoek en de 

werkgeversconferenties zal in de komende periode 

tevens een vraaggericht regionaal arbeidsmarktbeleid 

worden gerealiseerd, waarbij werkgevers een 

initierende rol vervullen. In dit beleid zal het 1000-

jongerenplan worden geintegreerd. 

 

 

 

Prestaties 2013 Realisatie van 2 Centers of expertise. 

Realisatie van het Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap. 

Oprichting mbo platform (doorstroming mbo->hbo | 

associate degree). 

 

Mijlpalen 2013 Mijlpalen 2013 Voortgangsrapportage via reguliere 

P&C-cyclus. 

 

 

 

 

Investeringsprestatie 8.3.8. Uitvoering 1000-Jongerenplan 

 

Projectresultaat 
Tot 2014 worden 513 jongeren geplaatst in een 
leerwerkplek in het bedrijfsleven. 

Realisatie coalitieperiode 
Het 1000-Jongerenplan is geslaagd. 

Prestaties 2013 
Subsidieverlening ten behoeve van de plaatsing van 

tenminste 175 jongeren in een leerwerkplek in het 
bedrijfsleven, waarvan 75 WAJONG-jongeren. 

Mijlpalen 2013 
Presentatie voortgang uitvoering 1000-jongerenplan. 

 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

De provincie wil in dit kader inzetten op het vergroten van de rol van het bedrijfsleven in het opleiden van 

(toekomstige) werknemers. De werkgever aan kop! Wij gaan nieuwe initiatieven, die ontstaan vanuit het 

bedrijfsleven of samenwerkingsverbanden van bedrijven, MBO, gemeenten, actief faciliteren. Onze bijdrage is 

vooral gericht op het bijeenbrengen van de partijen, faciliteren van de opstart, verbreding naar andere regio’s, 

vergroten draagvlak.  

 

Regionale arrangementen 

We gaan regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs, maatschappelijke organisaties en regionale 

overheden organiseren door partijen te verbinden en de arrangementen aan te jagen. Dit gebeurt onder 

aanvoering van werkgevers in afstemming met de Regionale Platforms Arbeidsmarkt (RPA’s).  

Het gaat om 10 regionale actieplannen ‘leer/werktrajecten’, waarvan 6 in 2013.  

Deze actieplannen moet leiden tot prestatieafspraken over aantallen, soorten trajecten, taakverdeling en 

bekostiging van leerwerktrajecten.  
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Binnen de prestatieafspraken over de regionale actieplannen gaan wij de volgende onderdelen/vraagstukken 

agenderen en inbrengen: 

 

Voortzetting 1000-jongerenplan 

De voortzetting van het 1000-jongerenplan binnen de drie regio’s in Overijssel is juni 2012 goedgekeurd door 

PS. Onder regie van het bedrijfsleven zullen tot 1000 jongeren op leerwerkbanen geplaatst worden, waaronder 

tenminste 200 jongeren die voor Wajong of WSW in aanmerking (zouden) komen. Naast de kwantitatieve 

doelstelling van 1000 leerwerktrajecten voor jongeren is een belangrijk doel om het instrument in te bedden in 

de drie Overijsselse regio’s.  

 

De realisatie van het werkschoolmodel  

Hierbij sluiten wij aan bij het kabinetsbeleid, waarbij aan leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en 

Praktijkonderwijs (PRO) leerwerkbanen worden aangeboden door bedrijven, in combinatie met de opleiding op 

school. Het werkschoolmodel moet worden ingebed in de drie arbeidsmarktregio’s. 

 

MBO platform 

Wij nemen het initiatief tot het versterken van de samenwerking tussen de mbo-instellingen en het regionale 

bedrijfsleven op provinciale schaal, waarbij het aanbod van deze scholingsinstellingen goed wordt afgestemd op 

de vraag van het bedrijfsleven. Hierbij gaat het zowel om een inhoudelijke afstemming als om een afstemming 

qua omvang en opleidingsaanbod.  

Daartoe gaan wij overleg voeren met de Regionale Opleidingscentra en bedrijfsscholen in relatie tot de 

aansluiting bij de vraag van de Overijsselse economisch prioritaire sectoren (o.a. bouw), het topsectorenbeleid,  

en het te ontwikkelen Centrum voor Innovatief Vakmanschap.  

 

Actieplan laaggeletterdheid 

De uitvoering van het actieplan ‘laaggeletterdheid’, gericht op bestrijding laaggeletterdheid en onvoldoende 

rekenvaardigheid op het werk. Ook hier is de provinciale betrokkenheid vooral gericht op het betrekken van de 

actieve deelname van bedrijven. Wij werken hierbij nauw samen met VNO NCW die landelijk trekker is van het 

actieplan laaggeletterdheid.  

 

Sociale innovatie en versterking van ‘Social Return’ 

Wij willen aan sociale innovatie invulling geven via het nieuwe ESF programma. Inzet voor het nieuwe ESF-

programma 2014-2020 is een drietal thema’s waaronder het bevorderen van duurzame arbeidsinzet van 

werkenden. 

 In samenwerking met bedrijven en gemeenten zal de provincie regionale aanvragen ESF initiëren en begeleiden 

voorsorterend op de nieuwe programmaperiode. 

 

Daarnaast willen wij sociale innovatie (leven lang leren, vernieuwd werkgeverschap) onderdeel maken van de 

human capital agenda’s voor de Overijsselse topsectoren. Dit gebeurt o.a. via het lectoraat Sociale innovatie van 

Hogeschool Windesheim.  

 

Conform de wens van Provinciale Staten zal de provincie als werkgever en via inkoop van ‘diensten’ bij 

aanbestedingen en opdrachten die daarvoor geschikt zijn, nadrukkelijk vragen om leerwerkplaatsen bij 

opdrachtnemers.  

 

Wij gaan ‘social return’ bij onze uitvoeringspartners op het gebied van human capital/arbeidsmarkt, zoals de 

Overijsselse gemeenten onder de aandacht brengen door het organiseren van een expertmeeting. 

 

Ten aanzien van social return in de bouw voeren wij gesprekken met de bouwbranche om opleidingsplekken te 

realiseren in maatschappelijke en/of culturele objecten, die voor een deel gerealiseerd worden vanuit een SROI-

fonds (social return on investment). Onze inbreng is gericht op het initiëren en faciliteren van een dergelijk 

fonds, waarin opdrachtgevers en aannemers investeren. 

 

Sociale kwaliteit: maatschappelijke participatie en sociaal economische positie 

Wij zien mogelijkheden om met behulp van sociaal flankerend beleid ‘Sociale kwaliteit’ de uitvoering van de 

volgende opgaven versterkt en/of versneld uit te voeren: 

- deelname bedrijven aan actieplan laaggeletterdheid; 

- positie van ouderen op de arbeidsmarkt via de Regionale Platforms Arbeidsmarkt; 

- sociale innovatie voor wat betreft leven lang leren, vernieuwd werkgeverschap 

- versterking van Social return. 

Deze opgaven versterken zowel de maatschappelijke participatie als de sociaaleconomische positie van jongeren 

en ouderen.  
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Inbreng provincie: 

Budget Human Capital REB: 2, 0 mln.  

4 mln. voor vervolg 1000-jongerenplan 

Budget Sociale kwaliteit: n.t.b. 

  

 

Actielijn 3. Starterondersteuning en spin-off (ondernemerschap) 

 

Wat is ons doel? 

De provincie ondersteunt initiatieven die starters helpen in hun ondernemerschap, zodat ze sneller en 

succesvoller beginnen en op deze wijze de slaagkans van hun bedrijf vergroten. Onze bijzondere aandacht gaat 

uit naar starters/spin offs in de voor Overijssel prioritaire sectoren.  

 

 

Investeringsprestatie 5.2.7. Starters- en ondernemersondersteuning. 

 

Projectresultaat 
Stevige structuur voor starters- en 
ondernemersondersteuning in Overijssel. 

Realisatie coalitieperiode 
Samenwerking tussen regionaal orgaan 
zelfstandigen ROZ, Kamer van Koophandel en 
andere intermediaire 

organisaties rond starters- en mkb-ondersteuning in 
Overijssel 

Prestaties 2013 
Afronding ‘MKB na de crisis’ (200 adviestrajecten 
mkb-bedrijven) 

Voortgang ‘Ik start Smart’ (150 
begeleidingstrajecten) 

Mijlpalen 2013 
Statenbrief formalisering van 
samenwerkingsafspraken tussen ROZ, KvK en 
andere begeleidingsorganisaties. 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

Wij gaan de aanwezige kennis en ervaring rond kennisvalorisatie en ondernemerschap (spin offs) bij Kennispark 

Twente (UT, Saxion en ROC van Twente) verbreden naar de regio Zwolle (Kennispoort regio Zwolle, Hogeschool 

Windesheim, Deltion en Landstede) en verbinden met al bestaande initiatieven in de regio Zwolle zoals de 

Topondernemerregeling van Hogeschool Windesheim, ROC Deltion en Landstede. 

 

Wij hebben meerjarige prestatieafspraken gemaakt met de Kamer van Koophandel Oost Nederland t.a.v. het 

investeren in ondernemersvaardigheden via het bestaande coachingsprogramma ‘Ik Start Smart’. Het huidige 

programma kent een looptijd tot eind 2013. We hebben meerjarige afspraken gemaakt met de Kamer van 

Koophandel en de Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) Twente om startende en doorstartende 

ondernemers te helpen de gevolgen van de economische crisis het hoofd te bieden ‘MKB na crisis’.  

Vanuit de kerntaak ‘cultuur’ ondersteunen wij een project voor creatieve starters gekoppeld aan de creatieve 

fabriek. Dit wordt uitgevoerd door Kamer van Koophandel en het ROZ. Wij hebben met beide partijen afspraken 

gemaakt over de samenwerking in de initiatieven voor de startersondersteuning.  

 

De prestatieafspraken leiden tot het ondersteunen van in totaal 500 starters en 150 spin-offs. Dit wordt 

gerealiseerd op basis van gemaakte afspraken over de programma’s zoals ‘Ik Start Smart’ en MKB na de crisis en 

via bestaande structuren voor startersondersteuning als het Kennispark en in de regio Zwolle.  

Wij gaan de lopende programma’s Ik Start Smart en MKB na de Crisis in 2013 evalueren. De uitkomsten van de 

evaluaties gaan wij toepassen om te komen tot een stevige structuur voor starters- en 

ondernemersondersteuning in Overijssel. 

 

Inbreng provincie 

Budget Human Capital REB: 0,5 mln.  
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Actielijn 4. Arbeidsmarktinformatie & Kennisuitwisseling  

 

Wat is ons doel? 

Het in beeld brengen van vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt en het monitoren van de resultaten. 

De provincie zal, in samenwerking met de kenniscentra (COLO), het UWV en de Regionale Platforms 

Arbeidsmarkt (RPA’s) de informatievoorziening in de Arbeidsmarktprognose Overijssel (APO) verder voortzetten 

en uitbreiden, aansluitend op de vraag van onze uitvoeringspartners (gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven).  

We laten een publiciteitsplan APO opstellen en uitvoeren, gericht op bredere bekendheid met de 

arbeidsmarktontwikkeling in Overijssel en in de drie regio’s. 

APO is daarnaast een beleidsinstrument voor dit uitvoeringsprogramma Human Capital 2012-2015. Het versterkt 

onze eigen arbeidsmarktinformatie. Vanuit APO wordt de REB-monitor ingevuld. 

 

Wat gaan we daar voor doen? 

We gaan de Arbeidsmarktprognose Overijssel (APO)continueren en delen met bedrijfsleven, onderwijs en 

gemeenten. In het kader van de publiciteit zal de provincie samen met de uitvoeringsorganisatie (nu Etil) de 

verspreiding van de kwartaalnieuwsbrief en de organisatie van informatieve bijeenkomsten voor gemeenten, 

onderwijsinstellingen en werkgevers/branches verzorgen. 

 

Inbreng provincie:  

Budget Human Capital REB: 0,1 mln.  

 

 
Middelen  

Voor de uitvoering van het programma Human Capital 2012-2015 zijn de volgende provinciale middelen 

beschikbaar: 6 mln. KVO middelen vanuit investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie (PS/2012/107) 

(Statenvoorstel 2012/107) en 4,75 mln. KVO middelen ten behoeve van het 1000-jongerenplan 2012-2015 

(PS/2012/2010). Het uitvoeringsprogramma geeft een begroting op hoofdlijnen. De provincie wil kunnen 

inspelen op initiatieven vanuit de werkgevers. 

 

 Actielijn Budget 

1. 
Human Capital voor de topsectoren (topsectoren) 

 
3,0 mln.  

 

2. 
Stimuleren leerwerktrajecten (vakmanschap)  

2,0 mln. 

(4,75 mln.) t.b.v. 1000-jongerenplan  

 

3. 
Startersondersteuning en spin off 

(ondernemerschap); 

 

0,5 mln. 

 

4. 
Arbeidsmarktinformatie en kennisuitwisseling. 

 

0,1mln. 

 Uitvoering programma Human Capital 2012-2015 0,4 mln. 

 Totaal (budget Human Capital REB) 6 mln.  

*= additionele middelen (KVO) naast het budget ‘human capital REB’ 
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Bijlage 

 

Toekomstige knelpunten in de personeelsvoorziening  

Wanneer in een beroepsgroep veel mensen werkzaam zijn met een opleidingsachtergrond waarvoor grote 
knelpunten worden verwacht, zullen werkgevers moeite hebben om voor deze beroepsgroep de gewenste 
personeelssamenstelling te realiseren. Om de knelpunten voor werkgevers naar beroep inzichtelijk te maken 
wordt gebruik gemaakt van de indicator Personeelskrapte (IPK). De IPK geeft aan in welke mate het voor 
werkgevers mogelijk is om de gewenste personeelssamenstelling naar opleidingsachtergrond binnen beroepen te 
realiseren. Het relatieve perspectief voor werkgevers kan variëren van geen personeelskrapte (donker groen) tot 
zeer grote personeelskrapte (rood).  
 
In Overijssel is op middellange termijn grote krapte te verwachtten voor werkgevers in de volgende 
beroepsgroepen: middelbare wiskundige, natuurwetenschappelijke beroepen, middelbare technische beroepen, 
middelbare docenten transport-, sportvakken. De vooruitzichten van werkgevers in Overijssel komen ook 
grotendeels overeen met het landelijk beeld. Vanwege de grotere mobiliteit van hoger opgeleide mensen worden 
voor hogere en wetenschappelijke beroepen enkel uitspraken gedaan op landelijk niveau. Tot en met 2014 
worden landelijke grote personeelskrapte verwacht voor: hogere wiskundige en natuurwetenschappelijke 
beroepen, hogere technische beroepen, hogere transportberoepen, hogere (para)medische beroepen en  

wetenschappelijke (para)medische beroepen.  

  
Tabel 1 Knelpunten voor werkgevers (indicator personeelskrapte), eind 2014 

  Nederland Overijssel 

elementaire beroepen vrijwel geen (+) vrijwel geen (+) 

lagere niet-specialistische beroepen enige (=) enige (=) 

lagere agrarische beroepen vrijwel geen (+) enige (=) 

lagere wiskundige, natuurwetenschappelijke beroepen enige (=) enige (=) 

lagere technische beroepen enige (=) enige (=) 

lagere transportberoepen enige (=) enige (=) 

lagere (para)medische beroepen enige (=) enige (=) 

lagere administratieve, commerciële beroepen enige (=) enige (=) 

lagere beveiligingsberoepen enige (=) enige (=) 

lagere verzorgende beroepen vrijwel geen (+) vrijwel geen (+) 

middelbare docenten transport-, sportvakken enige (=) groot (-) 

middelbare agrarische beroepen vrijwel geen (+) enige (=) 

middelbare wiskundige, natuurwetenschappelijke beroepen groot (-) groot (-) 

middelbare technische beroepen groot (-) groot (-) 

middelbare transportberoepen e.d. enige (=) enige (=) 

middelbare (para)medische beroepen enige (=) enige (=) 

middelbare administratieve,commerciële beroepen e.d. vrijwel geen (+) vrijwel geen (+) 

middelbare juridische, bestuurlijke, beveiligingsberoepen vrijwel geen (+) vrijwel geen (+) 

middelbare taalkundige, culturele beroepen enige (=) enige (=) 

middelbare beroepen m.b.t. gedrag en maatschappij vrijwel geen (+) vrijwel geen (+) 

middelbare verzorgende beroepen e.d. vrijwel geen (+) geen (++) 

hogere pedagogische beroepen enige (=)   

hogere landbouwkundige beroepen vrijwel geen (+)   

hogere wiskundige, natuurwetenschappelijke beroepen groot (-)   

hogere technische beroepen  groot (-)   

hogere transportberoepen  groot (-)   

hogere (para)medische beroepen  groot (-)   

hogere administratieve, commerciële, economische beroepen  enige (=)   

hogere juridische, bestuurlijke, beveiligingsberoepen enige (=)   

hogere taalkundige, culturele beroepen enige (=)   

hogere beroepen m.b.t. gedrag en maatschappij  enige (=)   

hogere verzorgende beroepen enige (=)   

managers (hbo werk- en denkniveau) enige (=)   

wetenschappelijke pedagogische beroepen enige (=)   

wetenschappelijke landbouwkundige beroepen  geen (++)   

wetenschappelijke wiskundige, natuurwetenschappelijke beroepen  enige (=)   

wetenschappelijke technische beroepen  enige (=)   

wetenschappelijke (para)medische beroepen  groot (-)   

wetenschappelijke economische, administratieve beroepen e.d.  vrijwel geen (+)   

wetenschappelijke juridische, bestuurlijke beroepen  vrijwel geen (+)   

wetenschappelijke beroepen m.b.t. gedrag en maatschappij e.d. enige (=)   

managers (wo werk- en denkniveau) enige (=)   

Bron: ROA, EBB, COLO; bewerking Etil 
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Jongeren op de arbeidsmarkt 
Van de Overijsselse arbeidsmarktregio’s heeft vooral regio Twente te maken met hogere jeugdwerkloosheid dan 
het landelijk gemiddelde. Zowel in de regio Twente als IJsselvechtstreek is de jeugdwerkloosheid in de periode 
tussen april 2011 en april 2012 gegroeid. De jeugdwerkloosheid in de regio Stedendriehoek is in dezelfde periode 
vrijwel onveranderd gebleven.  
 
Figuur 4: Ontwikkeling aantal niet-werkende werkzoekende jongeren in Overijsselse 
arbeidsmarktregio’s, april 2009-april 2012 

 
Bron: UWV Werkbedrijf 

 
Figuur 5: Ontwikkeling percentage niet-werkende werkzoekende jongeren in Overijsselse 
arbeidsmarktregio’s en Nederland, april 2011-april 2012 (%) 

 
Bron: UWV Werkbedrijf 
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Aantallen en percentages studenten in Overijssel in bèta-/technische opleidingen 
 
In 2011 hebben meer studenten zich ingeschreven voor bèta-/technische opleidingen in Overijssel dan in 2010; 
deze stijging is te danken aan de studenten voor HBO- en WO-opleidingen. Er waren in 2011 minder 
inschrijvingen voor bèta-/technische opleidingen in MBO. Ook procentueel is er een stijging voor HBO- en WO-
opleidingen en een kleine daling voor Mbo-opleidingen. 
 
Figuur 1: Instroom/ inschrijvingen studenten in bèta-/technische opleidingen in Overijssel als 
percentage van alle inschrijvingen, 2009-2011 (%) 

 

 

Bron: Ministerie OCenW, bewerking Beleidsinformatie provincie Overijssel 
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hoofdstuk 1
Ambitie

Werken aan een innovatieve en  
duurzame Gelderse economie
De provincie Gelderland gaat zich de komende periode inzetten voor een 
concurrerende, innovatieve en duurzame Gelderse economie. Daarom geeft  
de provincie de regio nale economie met een vierjarig programma voor innovatie 
en een verdere versterking van het vestigingsklimaat een flinke steun in de rug.

Lees meer

http://www.gelderland.nl/Documenten/Themas/Economie_en_Werk/Topsectoren/Statenvoorstel_prioritair_programma_topsectoren_en_innovatie.pdf
http://www.gelderland.nl/Documenten/Themas/Economie_en_Werk/Topsectoren/Statenvoorstel_prioritair_programma_topsectoren_en_innovatie.pdf
http://www.gelderland.nl/Documenten/Bestuur_%20en_Politiek/Gedeputeerde_staten/Coalitieakkoord/beleidsuitwerkingen_uitdagend_gelderland.pdf


 1 Ambitie

De Gelderse economie is gebaat bij het slim toepassen van Gelderse kennis 
in oplossingen van vraag stukken die op de hele wereld spelen. Zeker nu 
internationale concurrentie steeds groter wordt. Gelderland is vooral sterk 
in de sectoren Food en Health en maak industrie. Slimme zorg op afstand, 
verbeterde diagnose methoden, effectievere behan del ing van ziekten of 
verbete  ring van de kwaliteit en productie methodes van voedsel: zulke 
voorbeelden gaan de hele wereld aan. 

Het aanjagen van snellere innovatie in deze topsectoren én in de aan  pa
lende maakindustrie kan Gelderland duurzaam extra omzet en arbeids
plaatsen opleveren. Daarvoor gaat Gelderland vruchtbare verbindingen 
mogelijk maken tussen verschillende disciplines, tussen onderzoekers 
en ondernemers en tussen hoog opgeleide kenniswerkers en prakti sche 
toepassers.

Gedeputeerde Annemieke Traag 
over innovatie en het versterken van de Gelderse economie.

Sluit

http://www.gelderland.nl/Audiovisueel/Video/Themas/Economie_en_Werk/Annemieke_Traag_topsectoren.mp4
http://www.gelderland.nl/Audiovisueel/Video/Themas/Economie_en_Werk/Annemieke_Traag_topsectoren.mp4
http://www.gelderland.nl/Audiovisueel/Video/Themas/Economie_en_Werk/Annemieke_Traag_topsectoren.mp4


hoofdstuk 2
Pijlers beleid

Versnellen van innovaties 
Ondersteuning van innovaties 
Innoveren is voor de meeste ondernemingen geen dagelijkse kost. Vaak komt 
het er niet van door drukte, de waan van de dag en beren op de weg: onvoldoende 
kennis van wat er allemaal bij het vernieuwen van diensten of producten komt

kijken. Wie het wél wil, moet uitvinden welke van de talrijke (kennis)partners  
en technologieën de moeite waard zijn. 

Lees meer

Internationalisering

Human Capital



 2  Pijlers beleid

Met name voor het mkb wil de provincie het makkelijker en overzichtelijker 
maken om die kennispartner te vinden die de vraag van het bedrijf 
beantwoordt. Andersom wordt reeds beschikbare kennis zo ook eerder 
benut in de praktijk. Bedrijven en kennisinstellingen die samenwerken 
aan innovatieprogramma’s om kennis in nieuwe producten en bedrijven te 
vertalen, kunnen rekenen op ondersteuning. Via de bureaus Health Valley, 
Food Valley en de uitvoeringsorganisatie Oost NV kunnen bedrijven hierbij 
op weg geholpen worden. 

Wilt u gebruik maken van subsidie of revolverende  
middelen om innovatie in uw bedrijf te stimuleren?  
Kijk dan hier voor meer informatie.

Internationalisering

Human Capital

Terug

http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/3/247.html
http://www.health-valley.nl/
http://www.foodvalley.nl/
http://www.ppmoost.nl/
http://www.gelderland.nl/?id=10201&view=product&product_id=10677&top10=0&smarttags=0&navigation=list


Internationalisering
Innovatie is een wereldwijde activiteit. Gelderland staat niet op zichzelf, 
maar is een schakel in wereldwijde kennis en handels netwerken. Over 
de hele wereld zoeken ondernemingen en organisaties partners om 
samen te werken aan technologische vernieuwing en marktvernieuwing. 
Ook Gelderse ondernemingen kunnen daarvan profiteren. De Provincie 
Gelderland helpt hen – onder andere via de bureaus Health Valley en Food 
Valley – contact te leggen met relevante bedrijven en instellingen in het 
buitenland.

Wilt u gebruik maken van subsidie of revolverende  
middelen om innovatie in uw bedrijf te stimuleren?  
Kijk dan hier voor meer informatie.

 2  Pijlers beleid

Ondersteuning van innovaties 

Human Capital

Terug

http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/222.html
http://www.health-valley.nl/
http://www.foodvalley.nl/
http://www.foodvalley.nl/
http://www.gelderland.nl/?id=10201&view=product&product_id=10677&top10=0&smarttags=0&navigation=list


Human Capital 
Vernieuwing kan niet zonder genoeg ‘menselijk kapitaal’ voor al het 
innovatieve werk in de topsectoren Food en Health. Genoeg personeel 
met de juiste opleiding én genoeg innovatieve ondernemers. Omdat 
de beroepsbevolking gaat afnemen moeten onderwijsinstellingen en 
bedrijven de handen ineenslaan om een tekort aan personeel of een 
scheefgroei in vraag en aanbod voor te zijn. Niet alleen door bijvoorbeeld 
werkprocessen technisch slimmer te maken, maar ook door slimmer 
te zijn in de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Gelderland 
ondersteunt projecten van arbeidsmarktpartners om dit te bereiken.

Wilt u gebruik maken van subsidie of revolverende  
middelen om innovatie in uw bedrijf te stimuleren?  
Kijk dan hier voor meer informatie.

 2  Pijlers beleid

Ondersteuning van innovaties 

Internationalisering

Terug

http://www.gelderland.nl/?id=10201&view=product&product_id=10677&top10=0&smarttags=0&navigation=list


hoofdstuk 3
Agrofood

De Food sector is een van de topsectoren die Gelderland graag een extra 
innovatieprikkel geeft. Niet voor niks: de sector agrofood genereert  
48 miljard euro toegevoegde waarde in Nederland en is daarmee de grootste 
economische industrie van ons land. Het bureau Food Valley, met als motor  
de sterk internationaal gerichte universiteit in Wageningen, biedt een 
vruchtbare voedingsbodem – een kraamkamer –voor innovatie. Die sterke 

positie wil de provincie de komende jaren verder uitbouwen. We richten ons 
daarbij niet alleen op het nog verder stimuleren en verbreden van innovatie. 
Maar óók op de verdere verbetering van het vestigingsklimaat, door de juiste 
omgeving voor innovatieve bedrijvigheid te scheppen en bereikbaarheid te 
verbeteren. 

De grootste economische  
industrie van ons land

‘Eerste hulp bij 
foodinnovaties’
Wilbert de Louw (Foodcase)

‘Heinz kiest voor kennis  
in Gelderland’
Mark  Atkins (Heinz)

Lees meer

Lees meer

http://www.foodvalley.nl/
http://www.wageningenur.nl/


 3  Agrofood

 Van innoveren kun je ook je bedrijfsactiviteit maken. Dat deed ondernemer 
Wilbert de Louw met zijn research & developmentbedrijf voor food innovaties 
Foodcase. Zij hebben alles in huis om foodbedrijven te helpen met innovatie. 
“Want niet elk bedrijf in de voedselsector is zo groot dat het een eigen  
r&d afdeling heeft.” 

‘Eerste hulp bij foodinnovaties’
Wilbert de Louw (Foodcase)

Lees meer

Terug

http://www.foodcase.nl/


Bij Foodcase in Wageningen werken nutritionisten (voedingswaarde en 
voedselkwaliteitspecialisten) levensmiddelentechnologen (deskundigen 
op het gebied van voedselbewerkingsprocessen), verpakkingsdeskundigen, 
productontwikkelaars en een consumenten wetenschapper. Daarnaast 
hebben ze labfaciliteiten om prototypen te maken en testen. 

“Het begon met een gezamenlijke productinnovatie: zelfverwarmende 
voedingsproducten met goede voedingswaarden van een Spaanse 
uitvinder waarvan wij de licentierechten kochten en markttoepassing 
deden. Foodcase startte in 2010 om deze en andere innovaties aan 
luchtvaartmaatschappijen en transport ondernemingen te leveren.”

Het niet langer gekoeld maar óngekoeld bewaren van maaltijden met 
dezelfde voedingswaarde en kwaliteit, bracht de voedselgerelateerde 
afvalstroom bijvoorbeeld terug van 35% naar 1% bij de betreffende 
luchtvaartmaatschappijen. “We ontdekten ook dat niet alleen 
producenten hun product nieuwer of proces efficiënter willen maken, 
maar ook dat klantgroepen zélf om specifieke oplossingen vragen. 
Foodinnovatie wordt dus ook steeds meer marktgestuurd. Naast 
ontwikkelaar van de Hot Booster en Foodies zelfverwarmende maaltijden, 
werd Foodcase zo ook r&d serviceprovider en innovatie schakel in de 
voedselindustrie door nieuwe marktvraag naar producenten te brengen.

“Een nieuw type verpakking voor de  Airline industrie van Foodcase wordt 
via Oost NV ondersteund met een provinciale subsidie. Daarnaast is 
Startlife, waar de provincie via Oost NV in mee participeert, betrokken 
bij onze innovatieprojecten.” Startlife geeft innovatieve ondernemers 
financiële ondersteuning voor haalbaarheidsonderzoeken en biedt 
toegang tot het kennisnetwerk van de Wageningen Universiteit.

 3  Agrofood

Sluit

http://www.ppmoost.nl/
http://start-life.nl/
http://www.wageningenur.nl/


‘Heinz kiest voor kennis in Gelderland’
Mark  Atkins (Heinz)

Heinz heeft besloten haar nieuwe Europees Innovatie Centrum, waar alle 
Research & Development voor Europa plaatsvindt, in Nijmegen te vestigen. 
Heinz investeert in Nijmegen om verschillende redenen, legt vicepresident  
r&d Europe Mark  Atkins uit.

 3  Agrofood

Lees meer

Terug

http://www.heinz.nl/


“Onze beslissing in Gelderland te blijven is ingegeven door de universiteiten 
en de research & development infrastructuur in de omgeving. De Food en 
Health clusters bieden goede kansen voor kruisbestuivingen. Dat geeft 
Heinz de mogelijkheid om concurrerender te zijn. We willen steeds op de 
hoogte zijn van de laatste kennis om onze producten zo gezond, voedzaam 
en smaakvol mogelijk te maken.”

“Voor ons is het cruciaal dat we internationale en Engels sprekende  
mensen kunnen werven, omdat we in de hele Europese regio werken.  
De universiteiten van Wageningen en Nijmegen trekken studenten  
vanuit de hele wereld aan, die we stages en afstudeerprojecten kunnen 
bieden. Blijft de regio deze internationale groep mensen aantrekken en 
sturen op een kenniseconomie, dan zit daar het grote onderscheidend 
vermogen voor Gelderland.

Voorbeelden van innovatieve projecten waarin Heinz participeert,  
zijn Food and Cognition Model Systems (focom), GO without Salt en Cater with 
Care. In focom bestuderen de partners wat het beleven (eten of zien) van 
voedsel teweegbrengt in de hersenen en andersom. Met GO without Salt 
willen partners een gezonde en smaakvolle kwaliteitsvervanger maken 
voor keukenzout. Cater with Care beoogt de ontwikkeling van betaalbare 
voedingsproducten met hoge voedingswaarde waaraan behoefte bestaat 
voor patiënten of ouderen in zorginstellingen.

Gelderland draagt financieel bij aan deze programma’s, samen met 
anderen zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.  
De provincie vormde ook samen met Nijmegen, het rijk, Oost NV en 
anderen het team dat Heinz probeerde te behouden voor Gelderland.

 3  Agrofood

Sluit

http://www.ppmoost.nl/


hoofdstuk 4
Health

Nijmegen is met het umc St. Radboud, de Radboud Universiteit en de medisch 
georiënteerde bedrijven die hier gevestigd zijn, inmiddels een belangrijk 
brandpunt geworden van kennisinstellingen en bedrijven in de Nederlandse 
gezondheidssector. Inmiddels zijn er zo’n 300 organisaties op dit vlak bij elkaar 

gevestigd. Dat levert een ideaal ondernemersklimaat op voor bedrijven in de 
gezondheidsmarkt. De koppeling tussen lifesciences en medische technologie, 
dus tussen kennis en technologische toepassing daarvan, kan nog sterker. 

Grote gezondheids -
 vraagstukken oplossen

‘Snellere diagnose tumoren 
van prostaat, blaas en nier’
Bastiaan de Leeuw (NovioGendix)

Lees meer

Lees meer

http://www.umcn.nl/
http://www.umcn.nl/


Meer innovatieve combinaties kunnen in de toekomst grote gezondheids
vraagstukken oplossen. De geneesmiddelenwereld (bio/farma) en 
medische apparatuurwereld (medtech) en ictkunnen elkaar steeds beter 
vinden door een concentratie van medische kennis en bedrijven op de 
zogeheten Red Med Tech Highway: de ‘snelweg’ die de drie grote health 
clusters in Twente, Nijmegen en Eindhoven verbindt. Zo komen kennis van 
wetenschappers en vaardigheden van ondernemers makkelijker bij elkaar 
in nieuwe producten en diensten.

 4  Health

Sluit



 4  Health

Een bedrijf dat continu de kennis van twee medische onderzoeksvelden 
vertaalt naar diagnostische tests op het gebied van urogenitale tumoren. Dat 
is NovioGendix in Nijmegen. Het team en de oprichters stonden, als toenmalig 

medewerkers van umc St. Radboud, aan de basis van de ontwikkeling van de 
eerste moleculair diagnostische test , die in urine de expressie van pca3 rna 
bepaalt. Een aanwijzing voor de mogelijke aanwezigheid van prostaatkanker. 

‘Snellere diagnose tumoren  
van prostaat, blaas en nier’
Bastiaan de Leeuw (NovioGendix)

Lees meer

Terug

http://www.noviogendix.com/
http://www.umcn.nl/


Dit is een revolutie in de diagnostiek van prostaatkanker. Terwijl GenProbe/
Hologic (usa) deze test voor prostaatkanker inmiddels vermarkt, richt 
NovioGendix zich alweer op uitbreiding van de toepassing van deze kennis. 
Ceo Bastiaan de Leeuw: “We werken nu ook aan tests met markers voor 
kanker van de nieren en de blaas. We willen de diagnostiek voor alle drie 
deze ziekten sneller en beter maken, vooral specifiek voor de agressievere 
vormen.”

Het bedrijf kwam in 2006 voort uit de onderzoeksgroepen medische 
microbiologie en experimentele urologie van het umc St. Radboud,  
om de test voor prostaatkanker als service beschikbaar te maken voor 
urologen. De Leeuw: “Dat doen we nog steeds, maar sinds 2008 richt 
NovioGendix zich met name op research: verder onderzoek naar deze 
biomarkers en het doorontwikkelen van de toepassing van de kennis.”

Nijmegen is voor NovioGendix een logische vestigingsplaats, omdat het 
bedrijf dicht bij de ‘moederkennisinstelling’ umc St. Radboud wil zitten, 
met wie actief wordt samengewerkt. “De oprichting was mede mogelijk 
door ondersteuning van de provincie, omdat PPM Oost, waarin de 
provincie Gelderland deelneemt, mee participeert in het bedrijf. Daarmee 
hebben zij goed herkend dat de moleculaire diagnostiek een heel sterk 
cluster in Oost Nederland is.”

Gelderland doet er goed aan op dit soort sterke kennis in te zetten, vindt  
De Leeuw. “Door samen met partners in Health Valley een stevig kennis
cluster mogelijk te maken dat onderwijs, onderzoek, arbeidsmarkt en zorg 
goed verbindt. Maar ook door voor goede huisvestingsmogelijkheden te 
zorgen en de ontwikkeling van een goed sciencepark.”

 4  Health

Sluit



Lees meer

Lees meer

hoofdstuk 5
Maakindustrie

Provincie Gelderland stimuleert innovatie en ondernemerschap onder Gelderse 
organisaties. Het is van maatschappelijk belang dat bedrijven – juist in crisistijd 
– blijven vernieuwen en regelmatig de bakens verzetten. Dat is de enige manier 
om de economie en werkgelegenheid op pijl te houden. 

Voor en door ondernemers

‘Innovatie is meestal 
eenvoudig en slim’
Martin Stor (Achterhoeks Centrum 
voor Technologie)

‘Gebruik het innovatie
netwerk, doe het niet alleen’
Ton van Hecke (PB International)

Lees meer



 5  Maakindustrie

Gelderland helpt bedrijven om te innoveren via de zeven Regionale 
Centra voor Technologie (rct’s), een initiatief dat is ontstaan in de 
Achterhoek. De rct’s zijn met name gericht op de maakindustrie in de 
regio. Innovatiemakelaars van de rct’s prikkelen ondernemers om hun 
innovatieve ideeën in praktijk te brengen. Zij worden hierbij begeleid  
door een bestuur van ondernemers uit de regio.De makelaars bezoeken  
zo’n 200 organisaties per jaar en koppelen ondernemers aan elkaar.  
Ook organiseren zij bijeenkomsten en laten zij haalbaarheidsonderzoeken 
uitvoeren. 

De rct’s werken ondernemersgericht en leveren snel maatwerk. Deze 
aanpak werpt zijn vruchten af. De ondernemers die geholpen worden, 
blijken innovatiever dan andere ondernemers in Nederland. De persoon
lijkheid van de makelaar, de laagdrempeligheid en de regionale insteek  
zijn de kracht van de rct’s, blijkt uit evaluatie.

Goed opgeleid personeel is voor ondernemingen van wezenlijk belang, 
daarom is er ook aandacht voor sociale innovatie. De provincie speelt een 
verbindende rol tussen het bedrijfsleven en het onderwijs om opleidingen 
te verbeteren, zodat die beter aansluiten op de praktijk. Bedrijven weten 
immers het beste welk type medewerker zij nodig hebben en bieden tevens 
de mogelijkheid om studenten bij hen op de werkvloer werkervaring te 
laten opdoen. Op deze manier werkt de provincie samen met haar partners 
aan een toekomst bestendig en innovatief Gelders bedrijsleven.

Sluit



“Klanten willen dingen gemakkelijker, beter of duurzamer. Dát dwingt 
ondernemers in het mkb om te innoveren. Maar verandering betekent  
risico en dat help ik overbruggen.”  Aan het woord is Martin Stor van het  

Achterhoeks Centrum voor Technologie (act). Hij makelt en schakelt tussen 
bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennisinstellingen.

‘Innovatie is meestal eenvoudig en slim’
Martin Stor (Achterhoeks Centrum voor Technologie)

 5  Maakindustrie

Lees meer

Terug

http://www.act-nu.nl/


“De grote noodzaak van innovatie is om óók in de wereld van straks aan  
het werk te blijven en geld te verdienen.  Anders dan wel gedacht wordt,  
is innovatie vaak niet een hoogdravende uitvinding van een geleerde, maar 
een slimme combinatie van dingen die ondernemers aan de gang houdt. 
De aanleiding is meestal eenvoudig: een klant wil een oplossing voor een 
specifieke vraag of een toeleverancier komt met een verbetering waar jouw 
product ook bij kan aanhaken.”

Stor vraagt mkbbedrijven waar ze over drie jaar willen staan en koppelt 
ze aan expertise om ze daarbij te helpen, soms in clusters. “Meestal 
aan een ander bedrijf en waar nodig ook aan een kennis instelling: een 
ingenieursbedrijf helpt bij de ontwikkeling van een nieuw zonnepaneel, 
studenten helpen lijm bedenken met specifieke eigenschappen voor een 
klant of de universiteit zoekt uit of een groen geluidsscherm ook fijnstof 
opneemt. De provincie maakt daarbij op verschillende manieren het 
verschil. Via de de rct’s (act is een van de regionale centra voor technologie) 
kan er tot een max van 10.000 euro een 50% bijdrage aangevraagd worden 
voor de uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken. Of door via Oost NV een 
krediet te verstrekken voor innovatie. Maar ook door eerste opdrachtgever 
te zijn voor een nieuw product, zodat een productontwikkeling ook echt 
een kans krijgt.”
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Een douchekop met zelfreinigend legionellafilter. Kom er maar op. Dat deed  
Ton van Hecke van PB International in Zelhem. Hij wilde een legionellaveilige  
en duurzame douchekop ontwikkelen die enkele jaren gebruikt kan worden,  

als alternatief voor nu gangbare wegwerpdouchekoppen. “Als je een goed plan 
hebt, krijg je in Gelderland serieuze ruggensteun. Je hoeft echt de regio niet uit 
om goed te kunnen werken en je ideeën om te zetten in verkoopbare producten.”

‘Gebruik het innovatie netwerk,  
doe het niet alleen’
Ton van Hecke (PB International)
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http://www.legionellafilter.com/


Na de legionellauitbraak in 1999 in Bovenkarspel bedacht Van Hecke  
dat filtertechniek uit de nierdialyse toegepast kan worden in een  
zelfreinigende filtervorm. Zijn idee kreeg gestalte in centrale water
installaties bij instellingen. “Maar bij een Duitse relatie – een koepel
organisatie van ziekenhuizen – ging nog steeds 600.000 euro per jaar  
om in wegwerpfilters voor douchekoppen.” 

PB International begon met ontwikkelen en kreeg desgevraagd een 
wereldpatent op dit idee en ontwerp. “Met een bescheiden voucher van 
een paar duizend euro van het  Achterhoeks Centrum voor Technologie 
konden we kennis inwinnen over het inrichten van een productiestraat. 
Via PPM Oost kregen we revolverende middelen in de vorm van een 
achtergestelde lening uit het Fonds Gelderland voor Innovaties voor  
het project, om alles op te zetten. In 2011 kwam de eerste order van een 
Duitse groothandel in medische uitrustingen.” 

De productie is net van start gegaan en PB International verwacht tot 
2016 te groeien van 8 naar 20 mensen, deels te werven bij het uwv en 
werkvoorzieningsschap Wedeo. “Voor innovatie is er een groot netwerk, 
waaraan de provincie op verschillende manieren bijdraagt”, zegt  
Van Hecke. “Blijf niet in een hoek zitten met je ideeën, maar leg het  
idee vast, oriënteer je en zoek via instanties zoals act of Oost NV uit  
of de kennis die jij nodig hebt in de regio aanwezig is. Innoveren doen  
wij niet meer alleen.”

 5  Maakindustrie

Sluit

http://www.act-nu.nl/
http://www.ppmoost.nl/
http://www.gelderland.nl/eCache/DEF/22/470.Zm9udD0xJnRleHQ9MA.html
http://www.ppmoost.nl/


Gelderland wil koploper in energietransitie zijn
Naast Food, Health en Maakindustrie richt het Gelderse innovatie beleid zich  
via het programma energietransitie en het basisprogramma economie ook nog 
op een paar andere sektoren, zoals logistiek & transport en de creatieve

sector. Met een energietransitie wil provincie Gelderland een overstap van 
conventionele, fossiele brandstoffen naar een schone, betaalbare, hernieuwbare 
energie bereiken. 

hoofdstuk 6
Economisch innovatiebeleid Provincie 

Energie en Milieu Technology (EMT),  
biobased economy

Lees meer

Logistiek & transport

Creatieve Sector



 6  Economisch innovatiebeleid Provincie

Nederland wil in 2020 één van de meest innovatieve landen van Europa 
zijn en in 2050 een volledig hernieuwbare energievoorziening hebben. 
En Gelderland wil daarin koploper zijn. Dat kan alleen als Gelderse 
bedrijven, bevolking en instellingen er samen de schouders onder 
zetten. Met de provincie als verbindende schakel. Als een spin in het 
energienetwerk blijft de provincie nauw samenwerken met haar partners 
en stimuleert zij partijen om initiatief te nemen. De provincie kiest 
bewust voor het versterken van de sectoren emt en biobased economy 
om de energietransitie te versnellen en zo bij te dragen aan innovatie en 
werkgelegenheid. 

Logistiek & transport

Creatieve Sector

Terug



Logistiek & transport
Gelderland is een logistieke schakel tussen de Rotterdamse haven en  
het Duitse achterland: het Ruhrgebied/NordrheinWestfalen (nrw).  
Het goederenvervoer in Gelderland gaat de komende jaren sterk groeien. 
Gelderland kan profiteren van de werkgelegenheid en economische ‘boost’ 
die dat met zich meebrengt. Tegelijk wil Gelderland zich ervoor inzetten 
dat het transport door de provincie efficiënter, schoner en veiliger wordt. 
Gelderland ziet vooral kansen in het vervoer over water.
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Economisch innovatiebeleid Provincie

Creatieve Sector
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Creatieve sector
Behalve in Food, Health, het mkb, de maakindustrie, emt en logistiek, 
is Gelderland ook sterk in creativiteit. Bijvoorbeeld met het Mode & 
Vormgevingscluster rond Arnhem. Dit kan óók een sterke troef blijken 
 voor andere sterke sectoren. Bijvoorbeeld wanneer het mkb – met name  
de maakindustrie – in het innovatieproces ‘bottom up’ gebruikmaakt van 
de creatieve sector. Zo kunnen Gelderse producten en diensten creatiever, 
slimmer, mooier en bijzonderder worden dan vergelijkbare producten of 
diensten elders. In de toekomst wordt dat belangrijk voor de concurrentie
kracht van Gelderland: concurreren op prijs wordt immers lastiger.
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hoofdstuk 7
Einddoel topsectoren

Met het prioritair programma Topsectoren en Innovatie zet de provincie 
Gelderland in op het stimuleren van innovatie en een excellent vestigings
klimaat voor bedrijven en instellingen. De inzet vanuit het programma heeft  
tot doel om tot meer business cases, meer inzet en meer werkgelegenheid in  
de Gelderse Topsectoren te komen.

Doelen

Lees meer



 7  Einddoel topsectoren

Dit is te bereiken door:
•	knelpunten	op	de	arbeidsmarkt	op	te	lossen	door	een	intensieve	

samenwerking tussen ondernemers en onderwijs en kennisinstellingen,
•	een	subliem	vestigingsklimaat	met	voldoende	en	uitstekend	te	bereiken	

bedrijventerreinen te creëren,
•	te	werken	aan	een	optimaal	woon-	en	leefklimaat.

Sluit



Neem voor vragen of opmerkingen contact op via:
T (026) 359 91 11
post@gelderland.nl
www.twitter.com/provgelderland

COLOFON

Ontwerp
Provincie Gelderland, afdeling Communicatie
8ONTWERP, Arnhem

Tekst
Tekstschrijvers.nl, Nijmegen

Fotografie
Norbert Voskens, Nijmegen

contact
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