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1. Introductie
In geschreven versie:
1.1

Verantwoording

1.2

Management samenvatting

1.3

Inleiding

2.1 Achtergrond en uitgangspositie

•
•

Tot 2011 Technocentrum Zeeland door OC&W gesubsidieerd

•

2012-2013: initiatieven te komen tot een Huis van de
Techniek om techniek promotie activiteiten te bundelen en
samenwerking te stimuleren, mede door BZW commissie
Onderwijs en Arbeidsmarkt

•

2015: aanpassing statuten, naam en bestuur: Huis van de
Techniek

•

2016-2020: nieuwe businessplan periode en ambitie

Business plan periode 2011 -2015 voortzetting mogelijk
dankzij participatiebijdragen 3O’s en incidentele bijdragen
uit sponsoring en subsidies

2.1 Achtergronden en uitgangspositie (budget)

2.2 Achtergrond en uitgangspositie (budget)

Realisatie 2011 – 2015 (ex.BTW)

Onderwijs

Overheid

Sponsoring
Bedrijven Techniekbus

Subsidies

incidentele
bijdragen

Jaar

Totaal

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

Conclusies:

•
•
•

Realisatie loopt terug van 434K naar circa 360K (2011 uitzondering
Zeeuwse Maatjes, Oranjefonds)
Bijdrage onderwijs stabiel, overheid stijgend (toetreden enkele
gemeenten) en bedrijfsleven afhankelijk van enkele grote
participanten -> dalend door afname bijdrage Delta
Inkomsten uit sponsoring, subsidies en incidenteel instabiel

2.2 Achtergronden en uitgangspositie (activiteiten)

2.2 Achtergrond en uitgangspositie (activiteiten)
Bereik van activiteiten Huis van de Techniek (Technocentrum Zeeland) 2014
Activiteiten/projecten
soort
omschrijving

BF

Basisfunctionaliteiten
Bedrijf+ School; techniekbus

BF
BF
BF
BF
PR
BF

Bedrijf+School; techniekambassadeurs
Vrouwelijke rolmodellen
Gastlessen
Docentstages
Girls Future
Techniekcijfers

OA

Advies en ondersteuning
Foodsector

OA
OA
OA
OA

Doelgroep

PO

277 ritten
9777 leerlingen
PO VO MBO, HBO
73 ambassadeurs
PO VO MBO, HBO
45 rolmodellen
PO VO MBO, HBO
150 gastlessen
PO VO MBO, HBO
10 stages
meisjes VMBO-2 en havo/vwo 3-4
algemeen

PR
OA

PO
PO
PO

OA

Coördinatie en faciliteren
Zeeuws Techniekkampioenschap

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

Kinderkunstweek
Ontdekkasteel
Wetenschapsdag
Techniek Ambassadeurs icm PO
Thoolse techniekdagen
Zeeuwse Havens
Mini-zonneboot/solar race
BTZ

VO MBO, HBO

Gealloceerd budget HvdT
uren
kosten

Partners/opmerkingen

€

6.650 €

71.000

€

5.665 €

5.835

scholen (bij niet deelnemende gemeenten)
300 bedrijven (tijd voor ontvangst, presentatie e.d)
bedrijven (tijd ambassadeurs)

€
€

18.500 €
1.400

24.500

HZ, Scalda, Provincie Zeeland
2 jaarlijkse update, koppeling Arbeidsmarktmonitor

Foodport Zeeland, Friesland Campina
Edudelta, Markiezaat
ZPPC

Havens & Logistiek
Procesindustrie
Energiesector
Bio based
B+S Vlaanderen
Talent in Zicht
Wetenschapsknooppunt UCR

OA
OA

Aantallen

VO MBO, HBO

25 ritten, 1115 leerlingen (Zld) €
€
€

15.600 €
3.400
2.600

15.995

PO

8 scholen, 73 leerlingen (2015) €

2.630 €

1.760

PO
PO
PO
PO
PO
PO
PO

€
€

1.275 €
6.180 €

6.770
680

VMBO

15 scholen, 460 ll. (2015)
bijna alle zws.basissch. (210)
500 leerlingen
pilot met 4, uitrol naar alle
17 scholen, 400 leerlingen
6 scholen, 190 leerlingen
15 scholen, 390 leerlingen
12 scholen, 1300 leerlingen

€
€
€

€
10.000 €
14.000 €
9.500 €

2.500
3.700
6.500
13.000

VMBO
VO
VMBO
VMBO

12 scholen, 166 leerlingen
€
6 scholen, 327 leerlingen (2015)
4 scholen, 396 leerlingen (2015) €
3 scholen, 211 leerlingen

520 €
€
6.600 €
€

1.100
2.930
15.850
2.000

45 scholen, 1430 leerlingen
19 scholen, 680 leerlingen
21 scholen, 500 leerlingen

€
€
€

920 €
250 €
2.285 €

11.640
8.650
3.695

1059 adressen; 3x p/jr.
194 adressen; 2x p/jr.

€
€

1.400
960

VO

Met de monteur op stap
Week van de Procestechniek
Week van de industrie
Bedrijventour Techniek Kanaalzone
Meisjes en techniek
First Lego League
Fishing for litter
STEM
2x Collegetour André Kuipers

PO
PO
PO
PO

Communicatie
3x Nieuwsbrief - algemeen
2x Nieuwsbrief - bestuurders

algemeen
bestuurders

VO

RTC-Oost Vlaanderen, RTC West Vlaanderen
Alpha-scholengroep, Prisma-scholen
UCR

Scalda, UCR, Talent in Zicht, St. Techniek Promotie
Vrienden van Elektro
CBK
Pabo, Zeeland Seaports (lessen 2014)
ZB, HZ,
Pabo, Talent in Zicht
Technetkring Tholen
Scalda
ZPPC, Vrienden van Elektro, Portaal van Vlaanderen
Scalda, Bouwmensen ZW, Vrienden van Elektro
Dekanenkring Zeeland (VMBO)
Otib
PZW
SHI
Jongeren Loket Zeeuws Vlaanderen
HZ, Scalda, Provincie Zeeland
HZ
IVN, Trinseo, BBE TC
SHI
Wetenschapsknoopunt, Pabo, BBE-TC

3.1 SWOT-analyse (TCZ/HvdT)
S

O

- breed draagvlak 3O’s
- naamsbekendheid (TCZ)
- unieke basisfunctionaliteiten
- groot netwerk in techniek
- deskundig personeel
- sector onafhankelijk
- flexibiliteit
- coördinatiefunctie voor
bedrijfsleven
- elimineren, reduceren en
combineren van activiteiten
- actieve netwerkfunctie
- grensoverschrijdende
activiteiten
- uitvoering Techniekpact
- “banen van de toekomst”

- inzicht in effect activiteiten
W
- transparantie en samenhang
- nieuwe naamgeving
- beschikbaarheid basisfunctionaliteiten te afhankelijk van budget
- marketing en communicatie
- weinig invloed op kwaliteit
inbedding activiteiten in onderwijs
- zeeuws eilanddenken
- continuïteit in funding 2016-2020
- terugtrekken stakeholders
- “free riders”
- krimp versus instroom techniek
- beschikbaarheid voldoende
stageplaatsen en BBL-plekken
T

3.2 Ontwikkelrichtingen 2016-2020 (1)
Ongewijzigd beleid
• sterk teruglopende funding
• en dus gedwongen afbouw activiteiten
Geleidelijke groei
• ontwikkeling in ambitie samen met stakeholders: verhoging kwaliteit

•
•

en groei van activiteiten
vanuit bestaande organisatie en budget
in eerste aanleg aanvulling voor wegvallende fondsen, daarna groei

Hoog ambitieniveau
• forse uitbreiding in activiteiten en capaciteit voorwaardelijk
• dus snelle extra groei in budget en middelen benodigd
• groot afbreukrisico

3.2 Ontwikkelrichtingen 2016-2020 (2)
Vanuit gekozen scenario geleidelijke groei
• ontwikkeling in ambitie samen met stakeholders: verhoging kwaliteit en groei
van activiteiten

•
•

vanuit bestaande organisatie en budget
in eerste aanleg aanvulling voor wegvallende fondsen, daarna groei

Hoofdrichtingen beleid n.a.v. confrontatie-analyse (uit SWOT):
• beschikbaarheid van basisfunctionaliteiten borgen
• meer actieve coördinatiefunctie tussen bedrijfsleven en onderwijs, ook gericht
op kwaliteit techniekpromotie, alsmede binnen de 3O’s

•

stroomlijnen bestaande portfolio aan activiteiten en ontwikkelen van nieuwe
initiatieven, mede in kader Techniekpact en innovaties in de techniek

•
•
•

dienstverlening en participatie-bijdragen ordenen naar servicemodellen

verbreding draagvlak bij participanten en gebruikers uit 3 O’s
verbinding Zeeuwse regio’s en aansluiting op interregionale en
grensoverschrijdende activiteiten, zoals in Vlaanderen

4.1 Missie

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

4.2 Visie Huis van de Techniek 2016-2020
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.

4.3 Strategische doelstelling 2016 – 2020
Het realiseren van voldoende aanbod van
gekwalificeerd personeel in de techniek in Zeeland. Dit
door actieve bevordering en facilitering van de instroom
in technische beroepsopleidingen en technische
beroepen, maar ook door advisering gericht op
activiteiten ten behoeve van doorstroom en het behoud
van technisch personeel.
De subdoelstellingen zijn geformuleerd in het kader van
“kiezen, leren en werken” in de techniek.

4.4 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

KPI’s
2014/15

2020

NL 26%
Zld 30%

?
? +5%

NL 29%
Zld 21%

?
? +0%

?

80 %

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 onderwijsarbeidsmarkt (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

Nog te bepalen

Nog te bepalen

73+60

110+90

PM

3xp.j.

PM

2xp.j.

5.1 Doelgroepen
onderwijsinstellingen

docenten

verdiepen

studenten
leren

boeien

techniek

werken
(toekomstige)

werknemers
kiezen

scholieren

binden

ouders
overheden

werkgevers

5.2 Servicemodellen

Pro-actieve monitoring
trends

Nieuwe initiatieven
en activiteiten

Basisfunctionaliteiten,
projecten en
activiteiten

adviseren
signaleren
stimuleren
initiëren
coördineren
faciliteren

strategisch
tactisch

operationeel

5.3 Participatie naar servicemodellen (geheel nieuw)
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

5.4 Activiteiten naar servicemodellen

Mogelijke aanvullende activiteiten in komende
beleidsperiode:
• Koppelen Techniek & Kunst
• Activiteiten Havo/VWO (technische rolmodellen/ondernemers, banen
van de toekomst)
• Grensoverschrijdend zoals project haveninfocentra, biobased
• Zeeuwse topsectoren in de techniek (waaronder Food)
• Facilitering, coördinatie en ontwikkeling SHI en STEM
• Stimuleringsregeling nieuwe stijl (rondom stageplaatsing)
• Werken in de logistiek i.s.m. onder meer WSP
• Doorontwikkelen techniekambassadeurs en continuering “meisjes in de
techniek”
• Participantenplatforms

6. Concept meerjarenbegroting 2016-20 op hoofdlijnen

In k o m s t e n

2016

2017

2018

2019

2020

O n d e rw ijs

97,500

100,425

103,438

106,541

109,737

O v e rh e id

30,000

30,900

31,827

32,782

33,765

B e d rijv e n

250,000

277,500

305,825

335,000

365,050

S p o n s o rin g

15,000

19,450

24,034

28,755

S u b s id ie s

25,000

29,750

34,643

In c l. b ijd ra g e n

10,000

11,300

4 2 7 ,5 0 0

4 6 9 ,3 2 5

T otaal

U it g a v e n 2 0 1 6
O rg a n is a t ie k o s t e n
B a s is f u n c t io n a lit e it e n

90,000
152,500

N ie u w e in it ia t ie v e n

80,000

33,617

O n d e rs t e u n in g s p ro je c t e n

55,000

39,682

44,872

S u b s id ie p ro je c t e n

50,000

12,639

14,018

15,439

5 1 2 ,4 0 5

5 5 6 ,7 7 7

6 0 2 ,4 8 0

N.B. startpunt 2016 is begroting 2015

T otaal

4 2 7 ,5 0 0

7. Financiële middelen en funding door stakeholders
•

begroting groeit in business plan periode mee met stijgend ambitie- en
activiteitenniveau van € 427K naar € 602K. In de funding van deze groei dient nog
te worden voorzien

•

deze groei wordt per jaar in het Jaarplan nader uitgewerkt, en gaat met name uit
van de behoeften van de stakeholders/participanten in het HvdT

•

in business plan wordt een stijging voorzien van inkomsten uit subsidies (+ 80%),
sponsoring (+ 120%) en bedrijven (+ 45%)tussen 2016 en 2020, indexering
inbegrepen

•

Bij het samenstellen van de begroting 2016 worden bestaande en nieuwe
participanten benaderd en worden waar mogelijk commitments voor 5 jaar
afgesproken. De behoeften worden samen met de vertegenwoordigers van de 3 O’s
in het AB in beeld gebracht

•

In overleg met en actief ondersteund door de voorzitters BZW enPortiz worden eind
2015/begin 2016 de belangrijkste bedrijven benaderd om te participeren in het
Huis van de Techniek. Ook onderwijs en overheden worden in de volle breedte
benaderd vanuit de representanten in het AB.

Bestuur en organisatie
Ondernemers

Onderwijs

Overheid

Algemeen
Bestuur
Participantenoverleg

Dagelijks
Bestuur
Ondernemers

Onderwijs

Overheid

Directie
Freelance
medewerkers

Secretariaat

Organisatie

Basisfunctionaliteiten

Nieuwe
initiatieven

Ondersteunings
projecten

Gesubsidieerde
projecten

Projectpartners

Projectpartners

Projectpartners

9. Marketing en communicatie
Uitgewerkt in geschreven versie:
9.1

Relatiebeheer en werving van participanten (3 O’s)

9.2

Overige gebruikers, subsidies en sponsoring

9.3

Bereik van doelgroepen: scholieren, studenten, docenten, ouders

9.4

Communicatieplan
- websites, informerend en voor basisfunctionaliteiten

- print en digitaal
- overige marketing communicatie

