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Verantwoording 

Dit business plan is in de tweede helft van 2015 tot stand gekomen met inspanning van de diverse 

bestuurlijk verantwoordelijken, belanghebbenden en medewerkers van het Technocentrum/Huis 

van de Techniek in Zeeland. 

De directie (Dick Schipper en Jean-Paul Leenknegt) heeft daartoe mede op basis van input van de 

stakeholders de concepten geschreven, welke door het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen 

Bestuur (AB) in diverse bespreekrondes van commentaar en aanvullingen zijn voorzien. E.e.a. is in 

een presentatie op hoofdlijnen beschikbaar gemaakt en bestuurlijk besproken en vastgesteld. 

Uiteindelijk is ook deze uitgeschreven versie door het bestuur gezien en vastgesteld. 

Dit plan vormt in eerste aanleg een kader voor de komende business plan periode tot en met 2020. 

Daarin zijn met de nieuwe naam en bestuurlijke samenstelling echter ook een nieuwe ambitie en 

doelstellingen omschreven. Het business plan dient daarom tevens om diverse (potentiële) 

participanten te informeren over de visie en doelstellingen van het Huis van de Techniek en hen te 

interesseren in het bijdragen aan de voortzetting van  goede oriëntatie op techniek  c.q. deelname 

aan technisch onderwijs in Zeeland. Daartoe zijn bijdragen zowel van ondernemers, overheden als 

onderwijs, als belangrijkste stakeholders zonder meer voorwaardelijk. Het bedrijfsleven wordt nu, 

na initiële commitment vanuit de BZW betreffende de vormgeving van het Huis van de Techniek, 

nu ook voor het eerst breed benaderd. Zeeland staat er ten opzichte van andere landsdelen niet 

slecht voor in de techniekcijfers, maar een voortgaande en verbeterde inspanning is noodzakelijk 

om dit ook zo te houden. 

We gaan ervan uit dat dit plan de basis biedt om het kiezen voor, leren en werken in de techniek in 

Zeeland (het motto van het Nationaal Techniek Pact) optimaal te kunnen gaan stimuleren. 

Namens de directie, 

 

Terneuzen, 14 december 2015 

Jean-Paul Leenknegt / Dick Schipper 
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Management samenvatting 

De nieuwe business plan periode 2016 – 2020 vraagt  niet alleen om een nieuw business plan, 

maar gezien de in gang gezette wijzigingen richting Huis van de Techniek (HvdT) ook om een 

nieuwe ambitie en doelstellingen. 

Reeds enige tijd heeft de discussie over doel en richting van het Technocentrum Zeeland (TCZ) in 

de brede kring van de 3O‟s plaatsgevonden. Dit zowel binnen de overheden (provincie en 

gemeenten) en het brede onderwijs, maar tevens niet in laatste plaats bij de ondernemers, zoals 

de BZW (commissie Onderwijs & Arbeidsmarkt). Hoewel het concept van het TCZ aantoonbaar 

succesvol is gebleken, ontstond bij partijen tevens de behoefte aan vernieuwing, meer ambitie, 

nieuwe doelen en een andere bestuurlijke invulling. De statutenwijziging eind 2014 en het 

aantreden van een nieuw bestuur en aanvullen van de directie in 2015, hebben in ieder geval de 

gewenste kaders gegeven. Vanaf dat punt is door directie, in nauwe samenwerking met Algemeen 

en Dagelijks Bestuur gewerkt aan het voorliggende business plan 2016 – 2020. 

Met betrekking tot de geformuleerde missie en visie is het van belang te constateren, dat het Huis 

van de Techniek hèt centrale punt wil zijn voor de uitvoering van het Techniek Pact in Zeeland, te 

weten het stimuleren van het kiezen voor, werken in leren in de techniek. Daartoe heeft het HvdT 

diverse rollen, van faciliteren en coördineren tot het adviseren en signaleren. De strategische 

doelstelling van het HvdT is output gericht, ook al is het directe effect niet eenduidig meetbaar: het 

realiseren van voldoende aanbod van gekwalificeerd personeel in de techniek in Zeeland. Een juist 

in de genoemde beleidsperiode uitdagende doelstelling, gegeven de krimp in de regio en de 

voortdurende druk op inschrijvingen voor technische opleidingen. 

De doelgroepen zijn natuurlijk uiteindelijk de scholieren, studenten en (toekomstige) werknemers, 

welke voor de keuze van hun (vervolg-)opleiding staan. Direct en indirect (via scholen, docenten, 

ouders enz.) probeert  het Huis van de Techniek de keuze voor techniek, met beroepen met 

genoeg werk in de regio, onder de aandacht te brengen en te beïnvloeden. 

Op activiteitenniveau dienen allereerst de basisfunctionaliteiten (waaronder de Techniek 

Ambassadeurs, de Techniek Bus, Bedrijf + School, de glossy Girls Future) te worden geborgd, 

maar reikt de ambitie verder. Naast bestaande en succesvolle ondersteuning en projecten (en waar 

mogelijk en wenselijk combinatie en reductie daarvan) zullen ook nieuwe activiteiten worden 

toegevoegd, zoals die gericht op Havo/VWO of die rondom stages in het bedrijfsleven. 

De grootste uitdaging in de komende business plan periode ligt met name in het leggen van de 

relatie tussen de activiteiten van het HvdT en de meerwaarde daarvan enerzijds, met de 

inkomstenstroom (veelal lumpsum of naar rato) van de participanten anderzijds. Hoewel bij het 

verschijnen van dit business plan het grootste deel van de begroting van 2016 reeds door 

toezeggingen is gedekt, is deze nog niet geheel rond. Voor het eerst worden nu ook bedrijven, 

mede naar aanleiding van de commitments van BZW, hierover direct benaderd. Ook voor de 

groeiambitie daarna, zal de funding mee dienen te groeien, waarbij met name aan de 

dienstverlening aan en het aanhaken van het MKB wordt gedacht. 

 

. 
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1. Inleiding 

 

Tot 2011 was Technocentrum Zeeland (TCZ) een door OC&W gesubsidieerde stichting. Na het 

beëindigen van de overheidssubsidie heeft TCZ haar werkzaamheden voort kunnen zetten dank 

participatiebijdragen van het bedrijfsleven (m.n. Delta NV, Zeeland Seaports, Waterschap 

Scheldestromen, Covra en EPZ), een 6-tal Zeeuwse gemeenten en alle Zeeuwse 

onderwijsinstellingen voor VO, MBO en HBO. Daarnaast waren er incidentele bijdragen uit subsidies 

en sponsorovereenkomsten. Daarmee was de constellatie voor continuering van het Technocentrum 

uniek in Nederland te noemen. 

 

De huidige business plan periode (2011 – 2015) loopt eind dit jaar af, hetgeen tevens geldt voor de 

meeste  participatie-overeenkomsten en –bijdragen. Daarnaast heeft het afgelopen jaar de 

omzetting van TCZ naar Huis van de Techniek plaatsgevonden. Deze was in 2012-2013 door de 3 

O‟s (onderwijs, overheid en ondernemers), maar met name door de Brabants-Zeeuwse Werkgevers 

(BZW, commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt) in gang gezet. Met nieuwe statuten, een nieuwe 

samenstelling van het  bestuur en een nieuwe ambitie is er alle  reden om opnieuw te kijken naar de 

businesscase, mede in samenspraak met de huidige en potentiële participanten en stakeholders. De 

visievorming in het bestuur en de totstandkoming van het businessplan zijn daarin katalysatoren 

geweest om tot die gedachtenuitwisseling en dus draagvlak te komen. 

 

In het voorliggend business plan wordt de bestaande situatie beschreven, om vervolgens aan de 

hand van een SWOT-analyse te komen tot mogelijke ontwikkelrichtingen en strategische doelen. 

Deze worden vertaald in een marketing en communicatieplan en in een jaarlijks vast te stellen 

activiteitenplan (Jaarplan). In financieel opzicht komen natuurlijk de meerjarenbegroting en de 

benodigde financiële middelen aan de orde. In dit plan wordt ook de bestuurlijke en operationele 

organisatiestructuur van het Huis van de Techniek nader toegelicht. 
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2. Achtergronden en uitgangspositie 

 

Huis van de Techniek 

 

Bestuurlijk is  december 2014 (AB) het besluit genomen om de naam van Technocentrum Zeeland te 

wijzigen in „Huis van de Techniek‟. In de statuten is deze wijziging alsook die van de bestuurlijke 

samenstelling inmiddels doorgevoerd.  

De communicatie van deze naamswijziging, inclusief de aanpassing van de huisstijl,  zal met de start 

van de nieuwe businessplanperiode (vanaf 2016) volledig worden  geëffectueerd. In dit business 

plan is daarom ook nog wel sprake van het Technocentrum Zeeland (TCZ) als naar de voorliggende 

periode wordt verwezen. 

 

Evaluatie planperiode 2011 – 2015 

 
Activiteiten 

Het Technocentrum Zeeland voerde in de nu aflopende businessplanperiode onder meer de 

volgende basis functionaliteiten uit: 

 Bedrijf+School: een database met ruim 300 Zeeuwse en 100 Vlaamse bedrijven die zich bereid 

hebben verklaard het onderwijs te ondersteunen d.m.v. het ontvangen van bedrijfsbezoeken,  

geven van gastlessen, projectopdrachten of beschikbaar stellen van materialen 

 Techniek Ambassadeurs: een pool van  73 actieve  medewerkers van grote en kleine bedrijven 

uit de provincie die op verzoek beschikbaar zijn om het onderwijs te ondersteunen 

 Vrouwelijke rolmodellen: een pool van circa 70 vrouwen die technische functies vervullen en 

hun ervaringen graag willen delen met meisjes 

 De Techniekbus: een bus voor personenvervoer die groepen leerlingen gratis (of voor een 

geringe bijdrage) naar en van bedrijfsbezoeken of techniekactiviteiten brengt 

 Girls Future: een glossy voor meisjes (en ouders en docenten) die een keuze moeten gaan 

maken in welke richting ze hun opleiding willen gaan vervolgen; de glossy wordt gemaakt door 

en voor leerlingen uit de doelgroep (één editie per jaar voor VMBO en één per jaar voor 

Havo/VWO) 

Diverse vormen van project-ondersteuning, -advisering en -facilitering gericht op techniekpromotie 

en instroombevordering 

Verder ondersteunde, coördineerde  en faciliteerde TCZ tal van activiteiten die in samenwerking 

met andere partijen werden georganiseerd. Dit in het kader van projecten en initiatieven gericht op 

techniekpromotie en instroombevordering. Deze ondersteuning varieert van het beschikbaar stellen 

van de Techniekbus tot en met het inzetten van projectleiders en leveren van organisatie- en 

administratieve ondersteuning. 

In de periode 2011-2015 werden voor  de belangrijkste (basis-)functionaliteiten, opgesplitst naar 

soort onderwijs, activiteit en regio de in de onderstaande grafieken (zie ook bijlage 1) 

weergegeven resultaten gerealiseerd: 1500 ritten met de techniekbus, bijna 600 bedrijfsbezoeken 

en meer dan 70 opgeleide en actieve techniekambassadeurs. Al met al zijn er in afgelopen jaren 

circa 80.000 leerlingen (PO t/m HO) met behulp van de geboden faciliteiten in aanraking gekomen 

met het technisch bedrijfsleven. 
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Bekostiging 

TCZ/HvdT kon geen aanspraak maken op overheidssubsidies en was derhalve afhankelijk van:  

 Participatiebijdragen van onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven 

 Sponsorinkomsten 

 Incidentele bijdragen 

 Projectsubsidies 

In onderstaande tabel zijn de bijdragen vanuit de verschillende inkomstenstromen over de jaren 

weergegeven. 

Bijdragen 2011 - 2015 (bedragen excl. BTW)  
     

         

Jaar Totaal Onderwijs Overheid  Bedrijven 
Sponsoring 
Techniekbus Subsidies 

incidentele 
bijdragen 

 

2011 
       

646.766  
           
97.500  

            
17.647  

        
252.500  

            
15.810  

          
257.366  

               
5.943  

 

2012 
       

434.212  
           
97.500  

            
22.523  

        
245.000  

            
17.753  

            
35.300  

            
16.136  

 

2013 
       

423.757  
           
97.500  

            
22.150  

        
195.000  

            
20.573  

            
72.353  

            
16.181  

 

2014 

       

360.476  

           

97.500  

            

22.150  

        

120.000  

            

22.408  

            

81.340  

            

17.078  
 

2015 
       

357.342  
           
97.500  

            
26.842  

        
160.000  

            
15.000  

            
48.000  

            
10.000  

 

          

Ten aanzien van het verloop en de samenstelling van de inkomstenstroom in de diverse planjaren, 

valt het volgende op te merken: 
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 Qua inkomsten was het jaar 2011 een uitzondering vanwege bijdragen in subsidievorm 

voor de projecten Zeeuwse Maatjes van het Oranjefonds 

 In de jaren 2012 tot 2015 liep de realisatie gestaag terug van € 434K naar € 357K 

 Bijdragen van het onderwijs bleven in die jaren stabiel, die van overheden stegen 

(toetreden van enkele grote gemeenten). De bijdrage van het bedrijfsleven liep over deze 

periode met bijna € 100K terug tot € 160K in 2015. De voornaamste reden voor die daling 

was de afname in de bijdrage van Delta, vanaf het begin één van de belangrijkste 

participanten  

 De overige inkomsten, te weten sponsoring Techniekbus, subsidies en incidentele 

inkomsten (dit zijn bijvoorbeeld bijdragen in Techniekbus door de onderwijsinstellingen uit 

de niet-participerende gemeenten) fluctueren, maar vormen een substantieel deel van het 

budget 

Dit leidde voor de reeds afgeronde boekjaren tot onderstaande resultaatontwikkeling, waarbij 

inkomsten en uitgaven in het algemeen in balans waren, maar in 2014 een klein bedrag kon 

worden gereserveerd, vanwege eenmalige meevallers (subsidies). 

 

De effectiviteit van de inzet van de diverse soorten van basisfunctionaliteiten, activiteiten en 

projecten valt moeilijk direct te meten. Wel beschikken we over vergelijkende cijfers (en 

Infographics, zie bijlagen 2 en 3) ten aanzien van de deelname aan het technisch onderwijs 

Zeeland/Nederland, ook betreffende meisjes. Hoewel geen causaal verband aantoonbaar is, zal het 

hoge niveau van techniekpromotie in de provincie hieraan zeker een bijdrage hebben geleverd. 

Om de effectiviteit van het ingezette budget enigszins meetbaar te maken kunnen we wel de 

diverse activiteiten in de laatste twee budgetjaren, de doelgroepen, het bereik en de kosten 

daarvan nader in beeld brengen. Dit leidt tot het overzicht dat in bijlage 4 is weergegeven. 

Bij dit overzicht kan opgemerkt worden, dat: 

 De basisfunctionaliteiten in uren en out of pocket kosten een substantieel beslag op het 

budget leggen, maar daarmee dan ook alle onderwijsdoelgroepen en een breed volume aan 

leerlingen worden bereikt 

 Er tal van initiatieven in de brede zin van techniekpromotie zijn, waaraan TCZ/HvdT in de 

zin van coördinatie en faciliteren een belangrijke bijdrage levert, zowel in ondersteuning in 

uren als in ondersteuning in kosten. Juist deze activiteiten zijn vaak faciliterend en 

branche- of regiogericht, maar geven ook de mogelijkheid inhoudelijk bij te dragen en de 

kwaliteit te borgen 

 Het in kaart brengen van activiteiten en gerelateerde kosten, versus de bereikte doelen en 

doelgroepen, een instrument kan zijn in de sturing van de budgetrealisatie en-evaluatie. 

 -100.000
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3. SWOT analyse en ontwikkelrichtingen 

 

Na de beschrijving van de algemene achtergronden, richten we ons nu op de analyse van de 

sterktes en zwaktes versus de kansen en bedreigingen (SWOT) voor het TCZ/HvdT. 

Het speelveld van wetenschap en  techniek is landelijk en provinciaal volop in beweging. Zowel de 

ontwikkeling van de wetenschappelijke c.q.  technische sector, de arbeidsmarkt, maar ook 

demografie spelen hierin een rol, welke haar weerslag heeft op de wenselijkheden en 

mogelijkheden ten aanzien van promotie van de technische sector onder jongeren. 

De belangrijkste sterktes en zwaktes van het TCZ/HvdT (interne analyse) en de voornaamste 

ontwikkelingen in de zin van kansen en bedreigingen voor het TCZ/HvdT (externe analyse) zijn 

hieronder in 4 kwadranten weergegeven. 

 

 

 

Sterktes en zwaktes (interne analyse) 

Het TCZ/HvdT heeft in het verleden zeker haar bijdrage kunnen leveren aan de in landelijk 

perspectief hoge instroomcijfers in de technische opleidingen in Zeeland. Dit heeft geleid tot een 

goede naamsbekendheid gebaseerd op deskundigheid en een groot netwerk. De nieuwe 

naamgeving, zeker in relatie tot het onlangs gevormde Techniekhuis in Goes, is echter niet voor 

alle doelgroepen even voor de hand liggend. Daarnaast is de samenhang tussen de diverse 

activiteiten niet altijd transparant en zijn er tal van activiteiten op het gebied van techniekpromotie 

die om het TCZ/HvdT heen lijken te gaan. Dit zou kunnen leiden tot versnippering van aandacht en 

middelen . In die zin is een breder rol in techniekpromotie en afstemming van de totale portfolio 

van activiteiten en de profilering daarvan een aandachtspunt. 

 

 

- breed draagvlak 3O’s

- naamsbekendheid (TCZ)

- unieke basisfunctionaliteiten

- groot netwerk in techniek

- deskundig personeel

- sector onafhankelijk

- flexibiliteit

- inzicht in effect activiteiten

- transparantie en samenhang

- nieuwe naamgeving

- beschikbaarheid basisfunctionali-

teiten te afhankelijk van budget

- marketing en communicatie

- weinig invloed op kwaliteit 

inbedding activiteiten in onderwijs

- coördinatiefunctie  voor 

bedrijfsleven

- elimineren, reduceren en     

combineren van activiteiten

- actieve netwerkfunctie

- grensoverschrijdende 

activiteiten

- uitvoering Techniekpact

- “banen van de toekomst”

- zeeuws eilanddenken

- continuïteit in funding 2016-2020

- terugtrekken stakeholders 

- “free riders”

- krimp versus instroom techniek

- beschikbaarheid voldoende 

stageplaatsen en BBL-plekken

3.1 SWOT-analyse (TCZ/HvdT)

S

O

W

T
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Kansen en bedreigingen (externe analyse)  

Er wordt de komende twintig jaar een forse krimp voorzien van de Zeeuwse bevolking, met als 

gevolg een teruggang van 15% (Walcheren) tot 25% (Zeeuws -Vlaanderen) van leerlingen en 

studenten. Momenteel bestaat  er al een forse lijst van moeilijk vervulbare – technische vacatures 

(600 in eerste helft van 2015). Verwacht mag worden dat deze lijst bij een aantrekkende economie 

allerminst zal afnemen. De spanning op de Zeeuwse arbeidsmarkt zal derhalve toenemen. 

Afgelopen jaren is eens te meer gebleken dat Zeeuwse jongeren onvoldoende bekend zijn met de 

sectoren die de Zeeuwse economie dragen, in sociaal-economisch beleid benoemd als de Zeeuwse 

topsectoren. Er ligt een belangrijke uitdaging om de leerlingen, studenten (nog) meer kennis te 

laten maken met bedrijven die in deze sectoren actief zijn en de beroepsmogelijkheden die hier 

liggen. De industrie en havens vertegenwoordigen immers zo‟n 50% van het bruto Zeeuws 

product. 

De laatste jaren is de instroom in techniek nog toegenomen, maar heden dient de aandacht tevens 

gericht te worden op het beschikbaar hebben van voldoende stageplaatsen en 

instroommogelijkheden voor al die technici. Een nauwe en verdergaande samenwerking tussen 

onderwijs en bedrijfsleven is hiertoe noodzakelijk, waarin het Huis van de Techniek een 

faciliterende rol zou moeten kunnen spelen. 

Meer en meer worden „ wetenschap en technologie‟ in één adem genoemd. Het gaat er hier om bij 

jongeren -los van het opleidingsniveau-  een nieuwsgierige en onderzoekende houding te 

ontwikkelen.  

Er is een sterke behoefte ontstaan om, ook in het kader van effectief inzetten van de beschikbare 

middelen, versnippering van activiteiten in het kader van techniek oriëntatie tegen te gaan, 

beginnend met het in relatie tot elkaar brengen van die activiteiten. Een centraal punt waar die 

initiatieven bekend zijn en afgestemd en waar nodig samengevoegd en gecoördineerd kunnen 

worden is een behoefte, die vooral vanuit het bedrijfsleven naar voren wordt gebracht. 

Onderwijskundig verantwoorde activiteiten zijn vanuit het onderwijsbeleid een must in verband met  

het stringenter wordende eisen die gesteld worden aan de onderwijskwaliteit. 

Daar waar het TCZ indertijd met enkele substantiële bijdragen (m.n. Delta) haar activiteiten kon 

uitvoeren, zal het in de nieuwe businessplan periode aankomen op het verwerven van een breder 

draagvlak en bijdragen van velen. Zowel aan de kant van overheden (gemeenten) als onderwijs 

(participerende VO-scholen) en ondernemers (grote bedrijven, maar ook MKB) ligt de uitdaging 

ieder aan boord te houden of juist te krijgen. Niet-participerende partijen zullen als “free rider” op 

de één of andere manier voor de dienstverlening dienen te betalen. Het ontwikkelen van 

transparante servicemodellen is hierin voorwaardelijk, dit overigens zonder aan het brede 

draagvlak voor techniekpromotie afbreuk te doen. 

Landelijk staat de uitvoering van het Techniekpact in de aandacht. In de provinciale uitwerking van 

dit pact liggen er juist voor het Huis van de Techniek kansen om in het “kiezen, leren en werken in 

wetenschap en  techniek” een rol te spelen in de uitvoering van haar activiteiten. 

 

Ontwikkelrichtingen 2016 – 2020 

Gezien de hierboven gesignaleerde mogelijkheden en beperkingen, alsmede de reeds eerder 

aangegeven ambitie van het Huis van de Techniek zijn drie mogelijke beleids-scenario‟s van 

toepassing: 

 Ongewijzigd beleid, niets doen: geen vernieuwing, nieuwe ambitie wordt niet 

geconcretiseerd en gerealiseerd. Risico is dat aflopende funding niet kan worden 

vervangen, laat staan groeien. De activiteiten zullen hierdoor moeten afnemen 
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 Geleidelijke groei: samen met de stakeholders (3 O‟s) wordt de ambitie in de 5-jarige 

business plan periode stap voor stap verder geconcretiseerd. Dit met nadruk op verhoging 

van de kwaliteit van bestaande en ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Groei kan daardoor 

geleidelijk en vanuit het huidige budgetniveau plaatsvinden 

 

 Hoge ambitie: hiertoe zijn per direct een uitbreiding van activiteiten en daardoor ook 

middelen en medewerkers nodig. Hiertoe dient het budget fors opgetrokken te worden en 

ontstaat een behoorlijk afbreukrisico. 

 

Voor de nieuwe business plan periode wordt gekozen voor het middelste scenario, dat van 

geleidelijke groei. De hogere ambitie zal als einddoel voor de planperiode evenwel gehandhaafd 

blijven, maar als resultante van geleidelijke groei. 

Indien de sterktes en zwaktes en de kansen en bedreigingen en relatie tot elkaar worden gebracht 

(confrontatie-analyse) leidt dit tot de volgende hoofdrichtingen voor beleid: 

1. Borgen van beschikbaarheid basisfunctionaliteiten. Deze vormen de ruggengraat van 

de dienstverlening van het HvdT en dienen over het jaar beschikbaar te zijn 

2. Inrichten van een meer actieve coördinatiefunctie tussen het bedrijfsleven en het 

onderwijs, maar ook binnen de 3 O‟s, mede gericht op kwaliteitsverbetering van de 

techniekpromotie 

3. Het verder stroomlijnen van de bestaande eigen portfolio aan activiteiten met die van 

andere partijen (ook door elimineren, reduceren en samenvoegen) en ontwikkelen van 

nieuwe initiatieven, mede in het kader van het Techniekpact en innovaties in het 

technisch speelveld 

4. De dienstverlening ordenen naar servicemodellen en in relatie brengen tot het al dan 

niet participeren in het Huis van de Techniek 

5. Verbreding van het draagvlak voor techniekoriëntatie bij (potentiële) participanten en 

gebruikers uit de 3 O‟s 

6. Het verbinden van de Zeeuwse regio‟s en zoeken van aansluiting bij nationale, 

interregionale en grensoverschrijdende activiteiten, zoals met Vlaanderen. 
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4. Missie, visie en strategische doelstellingen 

 

Uit de in het vorig hoofdstuk naar aanleiding van de SWOT-analyse vastgestelde ontwikkelrichtingen 

en hoofdlijnen voor het beleid, dienen de missie, visie en strategische doelstellingen van het Huis 

van de Techniek ten opzichte van die van het Technocentrum Zeeland opnieuw te worden 

geformuleerd. 

 

Missie 

Het Huis van de Techniek is hèt centrale punt voor het stimuleren van kiezen, leren en werken in de 

techniek in Zeeland. 

 

Visie 

Het Huis van de Techniek is namens Zeeuwse ondernemers, onderwijs en overheden betrokken bij 

alle activiteiten, die tot doel hebben het kiezen, leren en werken in de techniek te bevorderen. 

Dit enerzijds middels het faciliteren, coördineren, initiëren en stimuleren van die activiteiten en 

anderzijds door het signaleren en adviseren met betrekking tot relevante ontwikkelingen in het 

technisch onderwijs en de gerelateerde arbeidsmarkt. 

 

Strategische doelstelling 

Het realiseren van voldoende aanbod van gekwalificeerd personeel in de techniek in Zeeland. Dit 

door actieve bevordering van de instroom in technische beroepsopleidingen en technische 

beroepen, maar ook door advisering gericht op activiteiten ten behoeve van doorstroom en behoud 

van technisch personeel. De subdoelstellingen zijn geformuleerd in het kader van “kiezen, leren en 

werken” in de techniek. 

 

Subdoelstellingen 

 

Kiezen voor techniek  

 Het aantal jongeren dat in Zeeland voor een technisch profiel kiest ligt op of boven het 

landelijk gemiddelde 

 Het aantal meisjes dat voor een technisch profiel kiest ligt op of boven het landelijk gemiddelde 

gerelateerd aan de opleidingen die in Zeeland worden aangeboden 

 Alle Zeeuwse leerlingen maken in het PO éénmaal en in het VO-MBO-HBO éénmaal kennis met 

één van de Zeeuwse topsectoren 

 

Leren in techniek 

 Kwalitatieve en kwantitatieve uitbouw van de mogelijkheden voor het technisch onderwijs tot 

praktische oriëntatie op het beroepenveld (in stageplaatsen, gastlessen, bedrijfsbezoeken, 

deelname aan activiteiten enz.) 

 Uitval en uitstroom uit de technische opleidingen is in Zeeland lager dan landelijk gemiddeld 

door activiteiten gericht op de verbetering van de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt 

(stimuleren stages, faciliteiten enz.) 

 

Werken in de techniek 

 Groei van het aantal techniekambassadeurs vanuit het bedrijfsleven 

 Pro-actieve signalering van knelpunten betreffende arbeidsmarktontwikkelingen in het 

kader van door- en uitstroom en advisering inzake het blijven “boeien en binden” van 

technisch personeel 
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 Actieve deelname in (grensoverschrijdende) projecten inzake vraag naar en aanbod van 

technisch personeel, zoals bijvoorbeeld zij-instroom. 

 

Deze subdoelstellingen zijn ook voorzien van KPI’s (kritische performance indicatoren), waardoor 

monitoring van de voortgang in de realisatie van de doelen kan plaatsvinden. Deze zijn opgenomen 

in  onderstaande tabel, voor zover deze reeds zijn voorzien van een KPI. 

 

 

 

 

  

Subdoelstellingen  2016 – 2020

Kiezen voor Techniek
• Het aantal jongeren dat in Zeeland voor een technisch profiel kiest ligt op of 

boven het landelijk gemiddelde

• Het aantal meisjes dat voor een technisch profiel kiest ligt op of boven het 

landelijk gemiddelde gerelateerd aan opleidingen die in Zeeland worden 

aangeboden

• Alle Zeeuwse leerlingen maken in het PO éénmaal en in het VO-MBO-HBO éénmaal 

ieder kennis met één van de Zeeuwse technische topsectoren

Leren in Techniek
• Kwalitatieve en kwantitatieve uitbouw van de mogelijkheden voor het technisch 

onderwijs tot praktische oriëntatie op het beroepenveld (in stageplaatsen, 

gastlessen, bedrijfsbezoeken, deelname aan activiteiten enz.)

• Uitval en uitstroom uit de technische opleidingen is in Zeeland lager dan landelijk 

gemiddeld door activiteiten gericht op verbetering van de aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt (stimuleren stages, faciliteiten enz.)

Werken in Techniek
• Groei van het aantal techniekambassadeurs/rolmodellen vanuit het bedrijfsleven

• Pro-actieve signalering van knelpunten betreffende arbeidsmarkt-ontwikkelingen 

in het kader van door- en uitstroom en advisering inzake het blijven “boeien en 

binden” van technisch personeel

• Actieve deelname in (grensoverschrijdende) projecten inzake vraag naar en 

aanbod van technisch personeel, zoals bijvoorbeeld zij-instroom

KPI’s
2014/15    2020

NL 26% ?

Zld 30% ? +5%

NL 29% ?

Zld 21% ? +0%

? 80 %

Nog te bepalen

Nog te bepalen

73+60     110+90

PM       3xp.j.

PM       2xp.j.
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5. Doelgroepen, servicemodellen en activiteiten 

In onderstaand plaatje worden de belangrijkste doelgroepen en processen in het veld van 

techniekpromotie weergegeven: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Allereerst staat de techniek en het “kiezen voor, leren en werken in” centraal 

 Dit gebeurt aan de hand van de cyclus van het boeien, verdiepen en binden van aankomende 

en zittende technici 

 Hierin spelen dus primair de scholieren (die een keuze moeten gaan maken of hebben 

gemaakt), de studenten (idem) en de (toekomstige) werknemers een belangrijke rol 

 Belangrijke beïnvloeders of zelfs beslissers in dat keuzeproces zijn met name de ouders en de 

docenten (de regisseurs van het leerproces). Daarnaast spelen de onderwijsinstellingen, 

werkgevers en overheden een rol. Het Huis van de Techniek richt zich dan ook mede op die 

partijen om het keuzeproces te faciliteren.  

De dienstverlening van het Huis van de Techniek is in de missie, visie en strategische doelstellingen al 

omschreven. Daarin valt wellicht op, dat het HvdT op diverse niveaus actief is, van vrijblijvend 

(adviseren bijvoorbeeld) tot meer leidend (coördineren). De relatie tussen deze functies, het niveau 

en de activiteiten die daarbij horen, zijn in onderstaande afbeelding samengevoegd aan de hand van 

zogenaamde servicemodellen. 

 

techniek werken

kiezen

leren

boeien

Doelgroepen

verdiepen

binden

studenten

scholieren

(toekomstige) 

werknemers

werkgevers

onderwijs-

instellingen
docenten

ouders

overheden
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Bij het doorvertalen van deze servicemodellen naar activiteiten en de financiering daarvan, komen 

we tot het maken van een onderscheid tussen participanten (organisaties die een structurele 

jaarlijkse bijdrage betalen) en gebruikers (organisaties die niet direct bijdragen, maar wel gebruik 

maken van diverse functionaliteiten en initiatieven van het Huis van de Techniek). Deze laatste groep 

zal voor een aantal functionaliteiten bij gebruik de kosten dienen te betalen. Dit leidt tot het 

volgende overzicht: 

  

  

Participatie naar servicemodellen

Strategisch: advisering en signalering naar 3O’s (stakeholders)

Tactisch: stimuleren en initiëren in kader van beleid AB HvdT en haar 

participanten

Operationeel: coördineren en faciliteren ten aanzien van eigen basis-

functionaliteiten, ondersteuning/advies en projecten

• Overheden (gemeenten): bijdrage per inwoner

Indien geen participant, betalen scholen VO/PO uit die gemeente eigen 

bijdrage voor basisfunctionaliteiten als Techniekbus (1/3 deel kosten)

• Onderwijs (VO bijdrage naar aantal studenten; MBO/HBO lumpsum)

Indien geen participant, betalen scholen VO/PO eigen bijdrage voor 

basisfunctionaliteiten als Techniekbus (1/3 deel kosten)

• Ondernemers: lumpsum (vanaf € 5K)

Per 5K opleiding van één medewerker/jaar als Techniek-ambassadeur

Logovermelding Techniekbus, print (Girlsfuture) en  website HvdT

Optioneel: actief betrekken MKB via verrekenmodel voor stageconvenant
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6. Begroting 2016 - 2020 

 

Meerjarenbegroting 2016 – 2020 

In onderstaande meerjarenbegroting is behalve met 3,5% indexatie ook met een groeiend ambitie- 

en dus ook activiteitenniveau gerekend.  

De uitdaging ligt erin om vanuit een vergeleken met 2015 min of meer gelijkblijvende begroting een 

hoger ambitie- en dienstverleningsniveau te realiseren (met nieuwe initiatieven en samenwerkingen, 

maar ook samenvoeging en eliminatie) en tegelijk de inkomsten op peil te houden, daar waar 

traditioneel bijdragende participanten mogelijk minder zullen gaan financieren.  

In de jaren vanaf 2017 zullen met name de bijdragen vanuit het bedrijfsleven, de sponsorinkomsten 

en de subsidies dienen toe te nemen om de groei in ambitie mogelijk te maken. 

             
 

Toelichting begroting 2016 (uitgaven) 

Onder Basisfunctionaliteiten wordt verstaan: 

 Bedrijf+School:   ruim 300 Zeeuwse bedrijven die Zeeuwse leerlingen ontvangen voor  

bedrijfsbezoeken en het verzorgen van gastlessen 

 Techniekbus:  gratis vervoer naar en van de bedrijfsbezoeken 

 Techniek ambassadeurs:  73  enthousiaste technici die hun ervaringen overbrengen op  

Zeeuwse jongeren. Dit concept doorontwikkelen (“adoptie-

programma”) 

 Vrouwelijke rolmodellen een pool van circa 70 vrouwen die technische functies vervullen en  

hun ervaringen graag willen delen met meisjes 

 

 Girls Future:  voortzetting van de glossy voor en door Zeeuwse meisjes waarin ze  

kennismaken met regionale rolmodellen (subsidie Provincie stopt per  

2016) 

 Techniekcijfers:  de jaarlijkse rapportage van TCZ/HvdT over deelname van  Zeeuwse  
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jongeren aan het technisch onderwijs afgezet tegen de landelijke 

cijfers 

In de beleidsperiode 2016 – 2020 wordt verder gericht op ontwikkeling van een aantal aanvullende 

en nieuwe initiatieven, zoals (niet uitputtend):  

 Aansluiten op projecten die de verbinding tussen kunst en techniek leggen 

 Banen van de toekomst/technische en ondernemende rolmodellen (voor HAVO/VWO) 

 Realisatie van aantal Technetkringen in Zeeland 

 Grensoverschrijdende projecten (havencentra) 

 Profilering van Zeeuwse Topsectoren 

 Verdere facilitering, coördinatie en ontwikkeling met Samen Handen Ineen (SHI) en STEM 

 Opzetten van stimuleringsregeling techniek Nieuwe Stijl (opvolger  van STOeB), gericht op 

faciliteren stages en plaatsing 

 Activiteiten rondom werken in de Logistiek, o.m met Werkservicepunt  en Zeeuwse Werkkamer 

 Feedback ontvangen en richting bepalen aan de hand van jaarlijks  te organiseren 

participantenplatforms 

Reeds regulier ondersteunde projecten zijn onder anderen het  Havenproject, de Beroepen 

Oriëntatie Techniek Zeeland, de Mini Zonneboten Race, de Week van de Industrie, de Week van de 

Procestechniek,  Met de monteur op stap, de Wetenschapsweek, Girlsday en de  Thoolse 

Techniekdagen. 

In 2016 zal het accent verder liggen op: 

Zeeuwse topsectoren 

Alle techniek is van belang voor de Zeeuwse samenleving. De opdracht van het HvdT is dan ook 

„techniek-breed‟. In aansluiting op het provinciale sociaal-economisch beleid stelt het HvdT zich ten 

doel om alle Zeeuwse leerlingen kennis te laten maken met de verschillende Zeeuwse technische 

topsectoren en de kansen die hen dit biedt voor hun toekomst. 

 

Borging en continuïteit 

Zeeuwse jongeren hebben relatief veel belangstelling voor technisch onderwijs. Faciliteiten als 

Bedrijf+School, Techniek Ambassadeurs, Girls Future en de – in samenwerking met andere partijen 

– vele projecten hebben hiertoe zeker bijgedragen. 

Het HvdT zet zich er voor in deze verworvenheden te borgen, verder uit te bouwen en te 

bestendigen. De gegroeide samenwerking en afstemming met huidige en nieuwe stakeholders en 

andere actoren zoals Vrienden van Elektrotechniek, ZPPC, PZW, dekanen en Foodport Zeeland zijn 

daarbij essentieel. 

 

Stroomlijning en bestendiging projecten 

Er bestaat een groot scala aan techniek-activiteiten en –projecten in Zeeland. Het HvdT stelt zich 

ten doel deze – in goed overleg met betrokkenen - verder te stroomlijnen, te coördineren en 

verder te ontwikkelen. 

 

Technetkringen 

Scholen voor voortgezet onderwijs zijn veelal nog niet gewoon om een intensieve relatie met het 

bedrijfsleven te onderhouden. Technetkringen kunnen hierbij behulpzaam zijn. Technetkringen zijn 

een groep van technische bedrijven – uit verschillende sectoren – die dichtbij een school gevestigd 

zijn. Technetkringen kunnen scholen ondersteunen bij LOB-activiteiten, open dagen, doe-
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activiteiten, onderwijsontwikkeling  etc.  Het HvdT zal scholen die lokale Technetkringen willen 

realiseren ondersteunen. 

 

 

Versteviging techniek in curricula 

Menig school in het PO heeft moeite om techniek in het curriculum op een goede wijze te 

integreren. TCZ/HvdT kan hierbij behulpzaam zijn dmv haar netwerk van bedrijven en Techniek 

Ambassadeurs. Eén van de projecten op dit terrein is een pilot om scholen te laten adopteren door 

één van de 73 Zeeuwse Techniek Ambassadeurs. 

Ondersteuning Loopbaan Oriëntatie en Beroep 

De faciliteiten van het HvdT bieden scholen een uitstekend hulpmiddel om – op het technisch vlak 

– de LOB-activiteiten uit te voeren. De ontwikkeling van de LOB-activiteiten staat nog maar in de 

kinderschoenen. TCZ/HvdT wilt een rol spelen in de verdere ontwikkeling hiervan.  In 

samenwerking met bedrijven uit verschillende sectoren organiseren we bedrijfsbezoeken, 

gastlessen, studie-opdrachten, docentenstages en loopbaan-oriëntatie-projecten. 

Talent in Zicht 

Voor dit stimuleringsprogramma van techniek in het primair onderwijs werd via het Platform Beta 

Techniek in de afgelopen jaren (en ook in 2016) projectsubsidie ontvangen. Doelstelling vanuit dit 

programma is dat de activiteiten die onder dit project worden uitgevoerd in de komende jaren in de 

dienstverlening van het Huis van de Techniek zullen worden geïntegreerd en geborgd. 
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7. Financiële middelen en funding door stakeholders 

Opbouw baten 

In de begroting 2016 is op basis van de bijdragen over de laatste jaren vooralsnog uitgegaan van de 

volgende opbouw in baten: 

 

 Onderwijs:  

o HZ University of Applied Sciences € 20.000 

o HZ: 0,2 FTE ‘in kind’ (ad € 22.000)  

o ROC Scalda € 45.000 

o VO-instellingen 

 Tot 3000 leerlingen € 2.500 

 Groter dan 3000 leerlingen € 3.500 

 Totaal € 18.500 

o PO-instellingen € 14.000  

 Overheid / Gemeenten 

o € 0,15 per inwoner, totaal € 30.000 

 Bedrijven, gezamenlijke participanten € 250.000  

 Sponsoring, op Techniekbus, raming € 15.000 

 Subsidies, raming € 25.000 

 Incidentele bijdragen, o.a. van scholen uit niet-participerende gemeenten € 10.000 

Totaal         € 427.500 

 

Op het moment van schrijven van dit business plan zijn door diverse partijen commitments gedaan 

voor de gehele of een deel van de planperiode, maar is met name de financiering door het 

bedrijfsleven nog allerminst rond. Ook bij overheden (gemeenten) is nog sprake van enige 

terughoudendheid. De AB vertegenwoordigers van de overheden (gemeenten) zullen proberen een 

zo‟n breed mogelijk draagvlak bij alle gemeenten te realiseren. 

Bestaande en potentiële participanten uit het Zeeuwse bedrijfsleven zullen in samenwerking met 

de BZW, commissie Arbeidsmarkt en Onderwijs, en Portiz (met ondersteuning van beider 

voorzitters) worden benaderd voor een (jaarlijkse) bijdrage aan het Huis van de Techniek en een 

commitment voor de periode 2016-2020. 

Gezien de in de loop van de business plan periode stijgende begroting van € 428K naar € 602K en 

de toenemende bijdrage van het bedrijfsleven, is het kritisch dat de ambitie juist met dat 

bedrijfsleven goed wordt afgestemd en het draagvlak breed (niet alleen van grote ondernemingen) 

toeneemt. Een nieuwe stimuleringsregeling (opvolger STOeB) zou hierin door lidmaatschap van de 

stageverlenende technische bedrijven, een belangrijke bijdrage moeten gaan leveren, juist vanuit 

het MKB. 

In de planperiode zal tevens actief op zoek moeten worden gegaan naar uitbreiding van de 

sponsorinkomsten (o.m. busreclame en advertenties in glossy Girls Future).  
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8. Bestuur en organisatie 

Organisatiestructuur 

Het Huis van de Techniek is een kleine, krachtige  en flexibele organisatie, gericht op 

samenwerking, complementariteit en communicatie. Deze bestaat uit  een kleine vaste staf 

aangevuld met een flexibele schil van aanvullende professionaliteit (freelance medewerkers). 

Het bestuur van de stichting wordt gevormd uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de 

lokale overheden en het primair, secundair en middelbaar en hoger beroepsonderwijs. 

 

 

Het Algemeen Bestuur stelt jaarlijks de activiteitenbegroting en de jaarrekening vast en neemt op 

voorstel van het DB besluiten inzake het te voeren beleid. Het AB vergadert normaal gesproken 

tweemaal per jaar. 

Het Dagelijks Bestuur komt overlegt maandelijks bijeen met de directie m.b.t. voortgang van de 

activiteiten en beleidsvoorbereiding voor het AB. 

Jaarlijks wordt er door DB/directie met de diverse participanten overlegd over het beleid en de 

projecten van de stichting. 

Het jaarlijks participantenoverleg heeft als doel reflectie op het gevoerde beleid en adviezen ten 

behoeve van huidige en toekomstige ontwikkelingen. 
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9. Marketing en communicatie 
 

De wisseling in naamgeving, maar ook de nieuwe ambitie voor de business plan periode 2016 – 

2020 dienen natuurlijk aan de (in-)directe doelgroepen en belanghebbenden bekendgemaakt te 

worden. 

Het Huis van de Techniek, waarvan het nieuwe logo reeds eind 2015 in gebruik is genomen, dient 

in heel Zeeland, zowel boven als onder de Westerschelde synoniem te staan voor hèt centrale punt 

voor stimuleren van techniekkeuze. Met de  positieve naamsbekendheid van het Technocentrum 

Zeeland en mogelijke verwarring met het in Goes op te richten Techniekhuis dient in de 

communicatie rekening te worden gehouden. 

M.b.t. te verwerven naamsbekendheid bij diverse doelgroepen en belanghebbenden zullen in de 

Jaarplannen communicatiedoelstellingen worden geformuleerd. 

 

Relatiebeheer en werving van participanten (3 O’s) 

Relatiebeheer zal met name plaatsvinden door de bestaande periodieke nieuwsbrief en het actief 

onderhouden van contacten en bezoeken van relationeel gerichte bijeenkomsten door de directie. 

Continue zal er aandacht zijn voor werving van nieuwe participanten. Dit zowel gebaseerd op 

ontwikkelingen in de markt en (voor het onderwijs) interessante bedrijven/organisaties ten 

behoeve van  uitbreiding van de database Bedrijf + School. Ten aanzien van overheden wordt 

gestreefd naar deelname van alle Zeeuwse gemeenten, in het onderwijs van alle VO-scholen, het 

MBO en HBO onderwijs. Ook met UCR zullen de contacten worden geïntensiveerd. 

Indien het vervolg op STOeB wordt toegevoegd aan activiteiten, biedt dit tevens goede 

mogelijkheid op het middels een servicemodel betrekken MKB-sector, bijvoorbeeld door deelname 

van bedrijven in het Stageconvenant (analoog aan het huidige STOeB met een lidmaatschap en 

afdracht van een stagefee). 

 

Overige gebruikers, subsidie en sponsoring 

Door samen te werken met diverse bracnhe- en koepelorganisties moet het Huis van de Techniek 

voorkomen, dat bedrijven en onderwijsinstellingen vanuit teveel verschillende (technische) 

invalshoeken worden benaderd. Bundeling van voorheen versnipperde activiteiten moet juist de 

kracht van het Huis van de Techniek zijn. Met deze samenwerkingspartners, met name uit het 

onderwijs behoren ook ontwikkeltrajecten met subsidies tot de mogelijkheden. 

De inkomsten door Sponsoring zullen geleidelijk dienen te worden uitgebreid. Voor participanten is 

deze inclusief (met logo in “mede mogelijk gemaakt door”) via print (Girls Future), Techniekbus en 

webpagina‟s. Door actieve acquisitie dienen meerder bedrijven geïnteresseerd te worden in 

betaalde reclame-uitingen in ondermeer de Girls Future  en op de Techniekbus. 

 

Bereik van doelgroepen: scholieren, studenten, docenten en ouders 

Docenten zijn als regisseurs van het onderwijs wellicht de voornaamste doelgroep, om op die 

manier de studenten en scholieren optimaal te kunnen bereiken. Deze groep docenten zal doot het 

HvdT continue voorlgelicht moeten worden, ontzorgd en gefaciliteerd. Dit zodanig, dat techniek op 

de veelal overvolle onderwijsagenda ook haar plaats behoudt en mogelijk zelfs kan uitbreiden. 
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Bedrijven en samenwerkingsverbanden zullen actief worden ondersteund en gefaciliteerd bij het 

ontwikkelen van op wetenschap en techniekoriëntatie gerichte activiteiten. Ook hier dient  

 

Communicatieplan 

In het Jaarplan 2016 en verder zullen de marketing communicatiedoelen per jaar nader worden 

uitgewerkt, met als aandachtspunten: 

 Periodieke digitale nieuwsbrief HvdT aan alle relaties en betrokkenen in het speelveld 

 Nieuwe Website als portal en herkenbare bron voor informatie voor alle op wetenschap en 

techniekoriëntatie gerichte activiteiten 

 Social media wordt ingezet als ondersteuning en communicatiekanaal met leerlingen voor 

specifieke activiteiten 

 Free publicity als belangrijk communicatie-middel naar ouders, docenten, participanten en 

stakeholders, algemeen maar ook activiteiten- en projectgericht. Sturing op 

naamsvermelding Huis van de Techniek indien deze (inhoudelijk of financiële) bijdrage 

levert aan organisatie 

 Adverteren terughoudend (beperkt budget) 

De uitvoering van het communicatieplan zal mede afhankelijk zijn van de beschikbare middelen 

(funding) en waar nodig misschien moeten worden getemporiseerd. Anderzijds is in de afgelopen 

periode te zeer gebleken dat alle inspanningen ten spijt, er nog steeds minder gewenste 

beeldvorming aanwezig is rondom het Huis van de Techniek. De juiste communicatie, maar met 

name ook uitvoering van activiteiten, zal een bijdrage moeten leveren aan verbreding van het 

draagvlak. 
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Bijlagen 

Bijlage I: realisatie 2011- 2014/15 
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Bijlage II: Techniekcijfers 2011 – 2015 
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Bijlage III: Infographics bij Jaarverslag 2014 Technocentrum Zeeland 
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Bijlage IV: Bereik activiteiten Huis van de Techniek (Technocentrum) 2014-15 

 


