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VOORWOORD

Woord Voor Woord
2013 leek geen spectaculair jaar te worden voor TCZL,
al waren er zeker positieve ontwikkelingen. Zo deed een
nieuwe directeur met veel ervaring in de relatie bedrijfsleven-onderwijs zijn intrede, beschikten we over prima
projectleiders en medewerkers om hem bij te staan en werd
er enthousiast gewerkt aan de fusieplannen voor de samenvoeging van TCZL, PTL en LtO per 1 juli 2014.
TCZL bereikte in 2013 een gezonde financiële structuur en positie, met mooie projecten in
portefeuille en tevreden stakeholders. Kortom: een mooi gebalanceerde situatie. In de
najaarsvergadering van het algemeen bestuur werd het mooie plaatje evenwel verstoord.
De vertegenwoordiger van het voortgezet onderwijs deelde, namens deze geleding, in de
vergadering mede het lidmaatschap van TCZL in 2014 te willen beëindigen.
TCZL zou in de visie van het voortgezet onderwijs een projectenorganisatie zonder shareholders en dus zonder bestuurders uit de betrokken geledingen moeten worden. Daar kiest
TCZL met een langdurige samenwerkingsrelatie tussen ondernemingen en onderwijs niet
voor. Als we geen eigendom meer zijn van deze twee O’s, mede gefinancierd en gestimuleerd door de derde ‘O’ van Openbaar Bestuur, zien we de continuïteit van inzet en
bedrijfsvoering verdwijnen en worden we een uurtje-factuurtje-consultancybedrijf.
Onze bewezen meerwaarde in makelen en schakelen, netwerken, innovaties en het
binnenhalen van financiële bijdragen verdampt dan. Het sensibiliseren van de jeugd ten
behoeve van techniek is niet goed meetbaar en verdwijnt daarmee ook.
Inmiddels is het 2014. De gesprekken over de governance-structuur en de relatie met de
stakeholders worden binnenkort afgerond. Het bedrijfsleven en de Provincie hebben hun
vertrouwen in onze ‘fusieclub’ uitgesproken.
Wij hebben er vertrouwen in dat onze onderwijs-shareholders het belang en de continuïteit
van TCZL, met de fusiepartners LtO en PTL, inzien. Dat we op hun steun kunnen rekenen
en daarmee de governance-structuur en positie voor de komende jaren weer vastleggen.
J. Th. Sørensen, voorzitter Bestuur TCZL
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HET AFTELLEN IS BEGONNEN

Een optelsom
Het jaar 2013 stond volop in het teken van de samenvoeging van TCZL, PTL en
LtO. Er werd intensief gesleuteld om de beoogde organisatie te verwezenlijken.
Het bijstellen van de geplande ingangsdatum, eind vorig jaar, heeft het
enthousiasme van alle betrokken partijen dan ook geenszins getemperd. Het vertrouwen in de oprichting van één overkoepelende organisatie met een Limburgbrede scope is alleen maar gegroeid. De basis werd gelegd, de blauwdruk
gerealiseerd en inmiddels is men op weg naar één dak. Jørgen Sørensen, Gerard
Ensink en Frank Donders over de afgelegde route, de mooie stappen voorwaarts
en glorende kansen.
“Het rotsvaste vertrouwen van alle participanten in de grote meerwaarde die de samenvoeging van de drie organisaties kan opleveren, is continu overeind gebleven,” steekt bestuursvoorzitter Jørgen Sørensen van wal. “Nut en noodzaak hebben nooit ter discussie
gestaan. Door drie organisaties, die op aangrenzende en overlappende velden actief zijn,
in elkaar te schuiven, ontstaat een grote toegevoegde waarde. We zijn allemaal doordrongen van het feit dat we hierdoor nog effectiever kunnen gaan werken en nog meer
slagkracht kunnen creëren. Buiten kijf staat ook dat dit op een uiterst zorgvuldige wijze
gerealiseerd dient te worden. Leidend hierbij is de goede bestaande praktijken in stand te
houden. Dat betekent alle partijen in hun kracht laten, sterke punten overeind houden,
mensen en middelen goed inzetten.”
Stip op de horizon
Dat de geplande ingangsdatum, 1 januari 2014, eind vorig jaar werd bijgesteld naar
1 juli 2014, was een gevolg van diverse ontwikkelingen. “De komst van een nieuwe directeur bij TCZL, het voortgezet onderwijs dat druk in de weer was met de realisatie van de
macrodoelmatigheid en het bijbehorende spreidingsplan van de technische opleidingen
en de ontwikkelingen rondom de uitrol van LtO,” somt Sørensen op. “Het heeft ertoe geleid
dat de samenvoeging enigszins is vertraagd. Al bood deze bijstelling ons tegelijkertijd ook
de ruimte om de laatste zaken uit te werken. De blauwdruk ligt er inmiddels en in maart
werd ook het spreidingsplan afgerond. Nu is het zaak te kijken hoe we gezamenlijk een
stip op de horizon kunnen zetten.”
In eigen kracht
“Want zo’n fusieproces vereist een gedegen aanpak,” vertelt Frank Donders, secretaris
Zuid-Nederland bij de Vereniging FME-CWM (de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie). “PTL heeft structureel bijeenkomsten met bedrijven georganiseerd om
alle voor- en nadelen te inventariseren, af te wegen en uitvoerig te bespreken. Het grote
voordeel van PTL is de platte organisatiestructuur. Er is één centraal belang: de onderne-
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mingen. Door de samenvoeging wordt de insteek breder, maar daar staat tegenover dat
de slagkracht vele malen groter wordt. We zullen onverminderd aan de bal blijven en onze
eigen plannen blijven formuleren. Doordat alle partijen in hun kracht worden gelaten, levert
deze samenvoeging voor iedereen een belangrijke meerwaarde.”
Winnend plaatje
“Leidend blijven de ontwikkeling van volwaardige maintenance-afdelingen op scholen en
het opleiden van procestechniek- en maintenancemedewerkers in heel Limburg,” vervolgt
hij. “Onze ambities passen perfect in het plaatje. Deze samenvoeging is een win-winsituatie.
We gaan er uiteindelijk allemaal op vooruit. Iedereen ziet de vele voordelen. Een mooie
toekomst gloort.”
Op weg naar één dak
“En nadert met rasse schreden,” aldus Gerard Ensink, directeur TCZL. “Nadat in 2012 besloten werd de organisaties samen te voegen, is in 2013 hard gewerkt aan de uitvoering.
Alles stond in het teken van de voorbereidingen. Door met elkaar in de praktijk samen te
werken, is de operationele invulling geïntensiveerd. We zijn nu ook op weg naar één dak.
Dat vormt wederom een mooie stap voorwaarts. Een fysieke samenvoeging is cruciaal om
de nieuwe organisatie in de praktijk zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Medio dit
jaar zullen we samen onze intrek nemen in een ander pand waardoor de samenvoeging
nog concreter invulling krijgt.”
Grote verbondenheid
“Al zit de echt grote meerwaarde natuurlijk in de structurele krachtenbundeling,” benadrukt
Ensink. “Als je kijkt naar de besturen en doelstellingen van de afzonderlijke organisaties zijn
er veel overeenkomsten. Ieder heeft weliswaar een eigen focus, maar we zijn alle drie gericht
op bèta en techniek, het terugdringen van de tekorten op de arbeidsmarkt en het bevorderen van de kwantiteit en kwaliteit van de instroom. Er was dus altijd al een grote
verbondenheid. Door deze samenvoeging groeien we echter nog meer naar elkaar toe.
Dat biedt kansen. Samen kunnen we zaken meer samenhangend aanpakken en nog effectiever opereren. Deze samenvoeging is dus eigenlijk een heel logische stap.”
De vraag voorop
“En een heel noodzakelijke,” voegt Sørensen toe. “Er is een grote behoefte aan een sterke
organisatie die in staat is om nieuwe projecten op te starten want die zijn hard nodig om
de nieuwe ontwikkelingen in de technische industrie van de grond te krijgen. We moeten
voorkomen dat het technisch bedrijfsleven Nederland de rug toe keert. Een vraaggestuurde
organisatie is daarom onmisbaar. Het accent ligt momenteel op maintenance en procestechniek, maar door het ontstaan van de nieuwe organisatie kunnen we ook andere
sectoren gaan exploreren. Nieuwe interessante exploratiegebieden zijn bijvoorbeeld de
zorg-, agri- en bouwtechniek. Dat zijn belangrijke spelers voor de toekomst. Het is onze
taak hierop te anticiperen. Wij beantwoorden de vraag van de markt. Daaraan danken wij
ons bestaansrecht. De nieuwe organisatie kan deze markt nog beter bedienen.”
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VERSLAG PROJECTEN 2013
De afronding van een succesvol programma

Linking Life Sciences
Het project Linking Life Sciences resulteerde in een succesvolle krachtenbundeling. De samenwerking met tal van projectpartners leidde ertoe dat een
divers aanbod aan initiatieven en projecten van de grond getild en gerealiseerd
werd ter versterking van de toptechnologische regio Zuidoost-Nederland.
Een korte terugblik op het drie jaar durende programma dat in maart 2013
werd afgerond.
November 2009
Zuidoost-Nederland ontwikkelt zich in hoog tempo tot een toonaangevende, toptechnologische regio waarin economische en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van
life sciences een belangrijke rol spelen. De resultaten van diverse gezamenlijke projecten
waaronder Regional Cooperation for Global Knowledge en Kweek de Kwekers zetten de
Provincie Limburg, de Universiteit Maastricht, DSM en TCZL ertoe aan een nieuw
programma te ontwikkelen. Samen initiëren ze Linking Life Sciences. Het doel: de toptechnologische regio Zuidoost-Nederland versterken. Hoe? Door een aantrekkelijk
vestigingsklimaat te creëren voor (inter)nationale kenniswerkers en ondernemers en de
kennisinfrastructuur, op het gebied van life sciences, te versterken. Voor het programma
wordt een ‘Pieken in de Delta-subsidie’ aangevraagd.
April 2010
Na de toekenning van een ‘Pieken in de Delta-subsidie’ van het Agentschap NL, de
Provincie Limburg en het Stedelijk Netwerk in april, klinkt officieel het startschot. Het
programma kan van start gaan. Projectpartners zijn: Biopartner Center Maastricht, Brainport
International Community, Chemelot Campus, DSM, Greenport Campus Venlo, LIOF,
Maastricht Health Campus, Provincie Limburg, Stedelijk Netwerk (gemeenten Heerlen,
Sittard-Geleen, Maastricht), TCZL / TOA Limburg, Universiteit Maastricht en Zuyd
Hogeschool. Penvoerder is Technocentrum Zuid-Limburg.
April 2010 – Maart 2013
Om de doelstellingen te bereiken, heeft LLSc diverse projecten en initiatieven geïnitieerd,
die onderverdeeld zijn in de volgende vier werkpakketten.
Werkpakket 1: Programmamanagement projecten Life Sciences
Het inventariseren en in kaart brengen van alle initiatieven op het gebied van life sciences
in Zuidoost-Nederland om zo meer richting te geven aan nieuwe initiatieven.
Werkpakket 2: Talentpool Life Sciences
Het ondersteunen van de ontsluiting van het informele netwerk van kenniswerkers om meer
kenniswerkers aan te trekken en aan de regio te binden.
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Werkpakket 3: Afstemming onderwijs-arbeidsmarkt
Het bevorderen van een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Werkpakket 4: Stimuleren lerend vermogen van de regio
Het stimuleren van het lerend vermogen van de regio betreffende het aantrekken en binden
van ondernemers en kenniswerkers.
Maart 2013
Het project is afgerond. Hiermee is een einde gekomen aan een omvangrijke en uitdagende
klus. Door alle partijen te linken gaf LLSc concreet invulling aan een missing link die
essentieel was voor een verdere ontwikkeling van de toptechnologische regio ZuidoostNederland. Alle projectdoelstellingen en resultaten zijn terug te vinden in de eindrapportage,
die aangevraagd kan worden via het secretariaat van TCZL.
Programmamanager: Anique Soetermeer-Gabriëls, a.soetermeer@tczl.nl.
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Gezamenlijke aanpak maakt vliegende start

Cluster Development campussen
Vanuit de borging van het programma Linking Life Sciences (LLSc) werd eind
2012 besloten de Business Development-aspecten van het programma onder
te brengen bij het Business Development van de campussen. In het kader
hiervan voerde de programmamanager van LLSc, op verzoek, in 2013 diverse
werkzaamheden uit. Zo werd de continuïteit gewaarborgd en maakte de
gezamenlijke aanpak van Cluster Development voor de Chemelot Campus en
Maastricht Health Campus, wat betreft deze onderdelen, een vliegende start.
De werkzaamheden waren gericht op het overdragen en continueren van een aantal
Business Development-aspecten gerelateerd aan LLSc-activiteiten en het overdragen van
het netwerk en best practices vanuit het programma. Doel hiervan was de continuïteit te
waarborgen.
Succesvolle afsluiting
Begin 2013 waren vijf Business Development-functies vacant voor de Chemelot Campus.
De programmamanager van TCZL heeft de invulling van deze vacatures ondersteund door
een proactieve begeleiding van het wervings- en selectieproces. Na de succesvolle afsluiting
van dit proces medio juni is de aandacht specifiek uitgegaan naar een gedegen inwerkprogramma, zowel op individueel vlak als op teamniveau. Onderdeel hiervan was ook het
overdragen van specifieke LLSc-activiteiten en deliverables.
Programmamanager: Anique Soetermeer-Gabriëls, a.soetermeer@tczl.nl.

‘Knappe koppen’ en ‘handige handjes’

STEM-II
Hoewel wetenschappelijk onderzoek aantoont dat leerlingen in de leeftijd van
vier tot en met twaalf jaar het meest gevoelig en nieuwsgierig zijn naar de hun
omringende wereld komt het vakgebied ‘Wetenschap,Technologie & Samenleving’, kortweg WT&S, in het primair onderwijs niet of nauwelijks aan bod.
Hierdoor wordt de aansluiting op de periode die het meest gunstig is voor het
leggen van een basis, die leidt tot de ontwikkeling van technisch talent, volledig
gemist. Om de vraag naar ‘knappe koppen’ (op wo-, hbo- en vwo- niveau) en
‘handige handjes’ (vmbo/mbo) vanuit het primair onderwijs in te vullen, is het
essentieel hier verandering in te brengen.
De ambities zoals beschreven in de plannen ‘Brainport 2020’ moeten dus nú in het primair
onderwijs worden opgepakt. Het Limburgse bedrijfsleven heeft op dit moment én zeker in
de nabije toekomst, grote behoefte aan technisch (top)talent. In het project STEM Kindante,
dat plaatsvond vanaf januari tot en met december 2013, is met steun van de Provincie
Limburg de huidige stand van zaken betreffende het WT&S-onderwijs in kaart gebracht.
De behoeften werden geïnventariseerd en er zijn passende plannen gemaakt om WT&S in
te bedden in het onderwijs. Hierbij zijn ook de reeds lopende initiatieven op het gebied van
8
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wetenschap en techniek verzameld en werd een samenwerking aangegaan met relevante
partijen.
Vervolgens zijn de plannen, in de vorm van een pilot, op vijftien scholen uitgevoerd.
Dit leidde tot zeer positieve resultaten. Niet alleen in relatie tot de inbedding van WT&S,
maar ook wat betreft het opstarten van werkgroepen, het enthousiasmeren van leerkrachten
en het realiseren van planningen/conferenties op scholen, vormt deze pilot een voorbeeldfunctie voor de regio.
In het najaar van 2013 werd gestart met een vervolg: STEM-II. Dit is nadrukkelijk een project
waarbij niet alleen kennis wordt gedeeld tussen scholen, maar ook tussen schoolbesturen.
Zo vindt wetenschap en techniek de weg naar het klaslokaal op veertig Limburgse scholen.
Deze integratie in de dagelijkse onderwijspraktijk komt allereerst ten goede aan het kind
en de kwaliteit van het onderwijs, maar levert daarnaast ook een zeer waardevolle bijdrage
aan de toekomstige arbeidsmarkt en de samenleving. Dat is niet onopgemerkt gebleven.
Steeds meer scholen raken enthousiast en willen graag participeren.
TCZL is sinds medio september actief betrokken bij de voorbereidingen van STEM-II.
Een procesbegeleider, in de persoon van Anique Soetermeer-Gabriëls, ondersteunt de
projectleider van STEM-II, de heer Fons Vossen. Beoogd wordt deze samenwerking ook in
2014 verder voort te zetten.
Programmamanager: Anique Soetermeer-Gabriëls, a.soetermeer@tczl.nl.

Voorbereidingen in volle gang

RAIL
RAIL (Regionale Arbeidsmarkt Informatie Limburg) is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke arbeidsmarktpartijen in Limburg - te weten: de
centrumgemeenten, Provincie Limburg, sociale partners, KvK, UWV werkbedrijf,
onderwijs - en TCZL. TCZL maakt deel uit van de stuurgroep RAIL vanwege
haar expertise op het gebied van bevordering van de aansluiting van het
technisch onderwijs op de arbeidsmarkt in het algemeen en haar expertise op
het gebied van het landelijk Techniekpact en het provinciale Techniekplan.
RAIL biedt jaarlijks een eenduidig overzicht van de ontwikkeling van de Limburgse arbeidsmarkt en blikt vooruit op de komende vier jaar. Op basis van deze informatie kan de
dialoog gevoerd worden over de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken en de vertaling
daarvan in beleidsbeslissingen. Daartoe is de informatie beschikbaar op de niveaus
Zuid-, Midden- en Noord-Limburg.
In 2013 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden voor het uitbrengen van de nieuwe
rapportage in juni 2014. Er is reeds een plan gemaakt dat nu nader wordt uitgewerkt door
de geselecteerde uitvoerende partijen, te weten: E’til en Panteia. De kennis en ondersteuning
van de activiteiten van TCZL ondersteunen het Techniekplan.
Projectleider: Gerard Ensink, g.ensink@tczl.nl.
TECHNOCENTRUM ZUID-LIMBURG JAARVERSLAG 2013
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“Je proeft in alles dat er een verdieping heeft plaatsgevonden”

RWTH-VO
Op 1 oktober 2013 is het project RWTH-VO conform de afspraken met de
subsidiegever, Provincie Limburg, beëindigd. Dankzij de inspanningen van de
betrokkenen zijn de gewenste doelstellingen gerealiseerd. In de eindrapportage delen zij hun ervaringen en zijn alle geboekte resultaten, de
ontwikkelingsgang en de hieruit voortvloeiende toekomstperspectieven
uitgebreid beschreven. Hieronder een inkijkje.
“Dit was een traject met een lange adem, maar we zijn er keihard aan blijven trekken en
continu aan de bal gebleven. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we mooie resultaten
hebben weten te boeken. Want dit project leidde er niet alleen toe dat het aantal Nederlandse studenten naar verhouding sterk is toegenomen, maar vormde ook de aanzet voor
andere mooie ontwikkelingen. Je proeft in alles dat er een verdieping heeft plaatsgevonden
en dat is ontzettend positief want uiteindelijk betekent dit dat er daadwerkelijk mensen voor
de regio behouden blijven.”
John Monsewije
Voorzitter CvB SVO|PL / voorzitter stuurgroep project RWTH-VO
“Door dit project zijn er essentiële zaken veranderd. Indien het contact met de RWTH behouden blijft, zal in de toekomst een groeiend aantal leerlingen voor een studie in Aken
kiezen. We hebben dankzij dit project de banden kunnen aanhalen en veel nieuwe contacten
kunnen leggen. Het is nu zaak om deze te verduurzamen. Uit de praktijk bleek dat dit niet
altijd even makkelijk was. De routes waren nogal lastig en omslachtig. Hoe langer je echter
daarmee bezig bent, hoe transparanter het wordt en hoe meer effect je sorteert. Het is dus
vooral belangrijk om nu aan de bal te blijven.”
Ralph Henssen
Rector van het Bernardinuscollege / lid van de werkgroep projectopzet 2007
“Het is mooi om te zien hoe we na de moeizame opstart toch een weg hebben gevonden.
Door de inzet van TCZL is dit project van de grond gekomen en zijn we op weg gegaan.
In totaal zijn ongeveer drieduizend leerlingen hierbij betrokken geweest en gingen 350
begeleiders vanuit het vwo massaal aan de slag om dit te bereiken. Met resultaat. Er is een
duidelijke groei gerealiseerd van het aantal Nederlandse studenten. Maar liefst 23 leerlingen
zijn dit semester (najaar 2013) door dit project gestart met een studie aan de RWTH.
Dat lijkt niet veel, maar het is een enorme vooruitgang ten opzichte van voorgaande jaren.
Daarbij moet ook niet onderschat worden hoe moeilijk het is om studentenstromen te
beïnvloeden. Al bij al mogen we dus best tevreden zijn met de geboekte resultaten.”
John Bijsmans
Projectleider RWTH-VO
“De inspanningen worden langzaam maar zeker beloond. Voor het schooljaar 2013/2014
hebben we twintig nieuwe leden mogen verwelkomen. Een opzienbarende groei ten opzichte
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van voorgaande jaren waarin er jaarlijks één of twee Nederlandse studenten instroomden.
Daarnaast bleek onlangs uit een analytische evaluatie dat het aantal websitebezoeken bijna
verviervoudigd is. Opvallend was dat naast 2500 unieke bezoekers uit Limburg ook 3000
unieke bezoekers uit andere provincies geregistreerd werden. Het gevolg hiervan zagen we
ook terug tijdens de open dagen van de RWTH eind januari dit jaar. Meer dan de helft van
de mensen die onze presentaties bezochten, kwam uit het Noorden. Er is dus heel duidelijk
een kentering in gang gezet.”
Dennis Potter
Student RWTH en bestuurslid Alcuinus
Samenvattend kan worden gesteld dat de geboekte resultaten en de gerealiseerde
doelstellingen een gevolg zijn van de krachtsinspanningen van de deelnemende vwoscholen (te weten: het Bernardinuscollege, het Graaf Huyn College, het Grotius College,
Scholengemeenschap Sophianum en het Sintermeertencollege), de RWTH Aachen en KAV
Alcuinus, de studentenvereniging van Nederlandse studenten in Aken. Technocentrum
Zuid-Limburg beijverde zich voor het bereiken hiervan en spant zich in om deze ontwikkeling
een duurzaam vervolg te geven. In het kader hiervan zijn er in de regio al veelbelovende
initiatieven ontplooid.
Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het project RWTH-VO.
Projectleider: John Bijsmans, johnbijsmans@me.com.

TECHNOCENTRUM ZUID-LIMBURG JAARVERSLAG 2013
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Een mooie score

Jet-Net
Het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, kortweg Jet-Net, brengt nu
al ruim elf jaar technologie tot leven. Doel van dit samenwerkingsverband tussen bedrijven, onderwijs en overheid is havo- en vwo-leerlingen een reëel
beeld te geven van bèta en technologie en hun interesse te wekken voor een
bètatechnische vervolgopleiding en carrière. Ook in 2013 werd in Limburg
weer stevig aan de weg getimmerd om dit te verwezenlijken.
Met het starten van de samenwerking tussen Essent Productie Maasbracht en het Connect
College Echt kon de wachtlijst voor de regio Limburg worden opgeheven. Zeventien van
de in totaal 27 havo- en vwo-scholen in Limburg zijn nu ‘Jet-Net school’. Hiermee is, wat
betreft de Limburgse scholen, een dekkingspercentage gerealiseerd van 63 procent en
wordt 73 procent van de leerlingen bereikt. Dit is ver boven het landelijk gemiddelde.
Partners en activiteiten
Omdat samenwerking met partners van essentieel belang is voor een sterke regiovorming
werden contacten aangeknoopt met LWV, Fontys Venlo, Universiteit Maastricht, Health
Campus Maastricht, Chemelot/CHILL, Feed Design Lab, Services Valley bv, Nunhems en
Technasium Limburg. Dit leidde tot het aanbieden van twee Limburg-brede activiteiten
namelijk de Nunhems Experience Day (gericht op havo- en vwo-leerlingen,
hun ouders en docenten) en de Service Valley bv, een social mediaworkshop voor docenten.
Career Day Zuid
Daarnaast kan wederom worden teruggeblikt op een succesvolle Career Day Zuid. Het evenement trok ongeveer 1400
leerlingen en de Limburgse inbreng was, door de deelname
van Universiteit Maastricht en Fontys Venlo, groter dan ooit tevoren. Van de 25 workshopstands werden er maar liefst negen
bemand door Limburgse bedrijven en onderwijsinstellingen.
Naast de twee nieuwkomers waren dit DSM (twee stands), Océ,
Rockwool, SABIC, Sekisui Alveo en Zuyd Hogeschool.
Meet the Boss
Ook in 2013 gingen de leerlingen van havo-4/5 en het vwo weer enthousiast het debat
aan met een topmanager van een ‘Jet-Net bedrijf’. De debatwedstrijd, die landelijke voorrondes kent en afgesloten wordt met een finale, werd uiteindelijk gewonnen door Lyceum
Schöndeln. Nadat de leerlingen van het Roermondse Lyceum in de voorronde, die bestond
uit een debat bij DSM met ‘boss’ Atzo Nicolaï (president DSM Nederland), als winnaar uit
de bus rolden, bleken ze ook bij de finale op de High Tech Campus in Eindhoven
onverslaanbaar.
Projectleider: Wil Peeters, wmmpeeters@gmail.com.
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Ontwikkelde producten onder de loep

TEC2020
In 2013 hebben de vijf clusters, elk bestaande uit twee vmbo-scholen, op basis
van het door HPBO (Het Platform Beroepsonderwijs) goedgekeurde projectplan
deelprojectplannen opgesteld voor hun eigen cluster. Doel was om binnen het
toegewezen domein producten te ontwikkelen die voor alle deelnemende
scholen bruikbaar zijn. Bij de ontwikkeling is gebruik gemaakt van de pdsamethodieken.
Van de vijf clusters had er één de taak de overige vier te ondersteunen bij het toepassen
van deze methodiek. Op deze wijze zijn er zes producten ontwikkeld te weten: een beroepenmarkt voor de onderbouw van het vmbo; gedigitaliseerd technisch onderwijs (waaronder
een educatieve game tekening lezen); thematisch techniekonderwijs (windbuggy); oriëntatie
op beroep en opleiding voor de bovenbouw van het vmbo; betrokkenheid bedrijfsleven bij
programma’s en uitvoering curriculum vmbo Techniek (protocol en handleiding) en een
studie naar de doorlopende leerlijn vmbo-mbo niveau 2/3.
In september werd de status van de ontwikkelde producten door de stuurgroep vastgesteld.
Vervolgens startte in oktober de testfase. In deze fase, die doorloopt tot maart 2014, worden
alle ontwikkelde producten door één of meerdere deelnemende scholen getest. Daarbij
wordt wederom gebruik gemaakt van de pdsa-methodieken. Op basis van de testresultaten
zullen de producten waar nodig nog bijgesteld worden. In mei 2014 zal het project met
een zogenoemde Slotconferentie worden afgesloten.
TCZL voert, namens de stuurgroep TEC2020, het projectcoördinatorschap uit. De implementatie van de good practices van TEC2020 vindt plaats in het kader van ‘Toptechniek
in Bedrijf’.
Projectleider: Wien Kohl, wkohl@kpnplanet.nl.

Brainport 2020 / Techniekplan (Zuid-)Limburg
Het samenwerkingsverband Limburg Economic Development, waarin bedrijven, overheid en onderwijs de krachten bundelen, heeft als doel het Brainport
2020-programma in Zuid-Limburg te realiseren. TCZL maakte in 2013 deel uit
van de Programmacommissie People, die regelmatig bij elkaar kwam om de
ontwikkelingen op dit gebied te bewaken en aan te jagen.
In het kader van het ontwikkelde Techniekplan Zuid-Limburg maakt TCZL deel uit van de
projectgroep van Zuid-Limburg. Doelstelling is de samenhang te bewaken en de focus te
houden betreffende alle zaken gerelateerd aan het Techniekplan en alle Zuid-Limburgse
ontwikkelingen rondom techniek. Ger Wagemans vervult hierbij als boegbeeld van het
Techniekplan Zuid-Limburg een adviserende rol ten opzichte van zowel de Provincie als
LED.
Projectleider: Gerard Ensink, g.ensink@tczl.nl, Josephine Maranus, j.maranus@tczl.nl.
TECHNOCENTRUM ZUID-LIMBURG JAARVERSLAG 2013
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De routes in kaart

Toptechniek in Bedrijf – Programmalijn 1
Het project Toptechniek in Bedrijf, dat gericht is op de sector vmbo/mbotechniek, onderscheidt twee routes: de Vakmanschapsroute gericht op de
opleidingen op niveau 2/3 en de Technologieroute Zuid-Limburg gericht op
niveau 4. Hiermee is aangesloten op de visie van de duurzame negenjarige
leerlijn (leren en werken) vmbo/mbo/hbo-techniek. In programmalijn 1 werden
twee doelstellingen geformuleerd. Zo moest er vóór 1 augustus 2013 een
eenduidig plan liggen betreffende het programma en de infrastructuur van
technische opleidingen in Zuid-Limburg. Daarnaast dienden de arrangementen
binnen de contractueel vastgelegde tijdsplanning gerealiseerd te zijn.
In 2013 heeft het programmamanagement in overleg met betrokkenen uit het onderwijs
en het bedrijfsleven onder meer de volgende acties uitgevoerd:
• het opstellen van een prestatiecontract en een bijbehorende begroting;
• het opstellen en operationaliseren van een monitor;
• het formuleren van uitgangspunten voor het voortschrijdend meten van effecten met
betrekking tot de in-, door- en uitstroom van leerlingen en het opleveren van een
nulmeting;
• het instellen van een adviesgroep vanuit het bedrijfsleven;
• het ontwerpen van structuren voor de doorlopende leerlijnen voor vakmanschaproutes
met tekenmeesters uit het vmbo;
• het onderhouden van contacten met het Platform Bèta Techniek, kortweg PBT;
• het voorbereiden van de audit, die het PBT in november heeft afgenomen.
In de audit constateerde het PBT dat er, ten opzichte van de afspraken in het prestatiecontract, onvoldoende voortgang is geboekt. Het PBT verzocht op grond hiervan de
besturen van de ROC’s en het voortgezet onderwijs een bijgesteld plan in te dienen dat
binnen de looptijd van het project voldoet aan gezamenlijk overeen te komen milestones.
Projectmanagement namens TCZL: Josephine Maranus, j.maranus@tczl.nl,
Wien Kohl, wkohl@kpnplanet.nl. Namens het DaCapo College: B. Dormans.

Hét provinciale mbo-kenniscentrum

Zorgtechniek Limburg
Na het indienen van het businessplan eind 2012 en de bevestiging van de
(co)financiering door de regionale partners (Provincie, LED) en het Ministerie
van OCW in de eerste helft van 2013, klonk in juni het startschot voor de
implementatie van het CIV, Centrum voor Innovatief Vakmanschap. Dit
gebeurde tijdens het startevent, waar tevens de nieuwe naam bekend werd
gemaakt, te weten Zorgtechniek Limburg, kortweg ZTL. De afgevaardigden van
alle betrokken partners kwamen hier bijeen voor een gezamenlijke aftrap.

14
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Zorgtechniek Limburg - een samenwerking van onderwijsorganisaties (Arcus, Gilde opleidingen, Leeuwenborgh en Zuyd Hogeschool), zorgaanbieders en het bedrijfsleven - vormt,
ingebed in het Expertisecentrum voor Innovatie Zorg en Technologie (EIZT), hét provinciale
mbo-kenniscentrum voor technologie in de zorg. Door de inzet van technologie in de zorg
kunnen toekomstige uitdagingen, als gevolg van vergrijzing, ontgroening en een krappere
arbeidsmarkt, het hoofd worden geboden. Tegelijkertijd is technologie een middel dat cliënten in staat stelt langer zelf de regie te voeren en hun zelfstandigheid, bij voorkeur in hun
eigen woonomgeving, te behouden.
Zorgtechniek Limburg
Vakmensen met een gedegen (mbo-)opleiding moeten ervoor zorgen dat de innovatieve
technologische producten en diensten geïmplementeerd worden in de brede zorgpraktijk
en dienen deze op professionele wijze te beheren en onderhouden. Zorgtechniek Limburg
leidt deze vakmensen op. Nadat in de voorbereidingsfase reeds vier ‘technologie in de
zorg’-modules door ZTL ontwikkeld werden,
startten in het najaar de eerste pilotimplementaties bij de reguliere zorgopleidingen van de drie ROC’s. Tevens is er
vanuit de betrokken partners (onderwijs, zorg en bedrijfsleven), een
team gevormd dat aan de slag is
gegaan met de opzet en ontwikkeling van de nieuwe opleiding
‘Zorgtechnicus’. Doel is dat
studenten vanaf september
2014 kunnen gaan starten met
deze nieuwe volwaardige mboopleiding op niveau 4.
Hard aanpoten
Daarnaast werd ook reeds gestart
met het invullen van de andere kernactiviteiten, zoals de ontwikkeling en
implementatie van nieuwe begeleidingsvormen, nieuwe leer/werkvormen en bijscholingsprogramma’s voor zorgpersoneel om de omgang met de
nieuwe zorgtechnologie te verbeteren. Dit gebeurt allemaal vanuit een multidisciplinaire
aanpak, waarbij onderwijs, zorg en bedrijfsleven samenwerken om de best mogelijke opzet
en invulling van de opleidingsprogramma’s te realiseren. Na een voorspoedige start wordt
de komende maanden hard aangepoot om de gewenste ontwikkeling binnen Zorgtechniek
Limburg vorm te geven. Het team is zeer gemotiveerd en heeft er alle vertrouwen in.
Daarmee is reeds voldaan aan een belangrijke voorwaarde voor toekomstig succes.
Meer informatie op www.zorgtechnieklimburg.nl
Kwartiermaker namens TCZL en projectleider: Arno Knoops, a.knoops@tczl.nl.
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TCZL adviseert, ondersteunt en denkt mee

Soapbox
Soapbox, het ‘spreekgestoelte’ nieuwe stijl,
timmerde ook in 2013 weer stevig aan de weg.
Het bedrijf brengt andere bedrijven en instellingen op een unieke en eigentijdse manier in
contact met specifieke doelgroepen. Een nieuwe
manier van online marketing, waarbij het de
doelgroep is die een bedrijf of instelling promoot.
TCZL adviseert, ondersteunt en denkt mee.
Bedrijven en doelgroepen ontmoeten elkaar op de zogenoemde customized populariteitsverkiezingen. Tijdens deze ‘verkiezingen’ staat een bedrijf of instelling centraal wiens
doelgroepen actief deelnemen. Nadat TCZL in 2012 al actief meewerkte aan het opzetten
en starten van drie techniekwedstrijden, waaraan toen tienduizenden jongeren actief
deelnamen, speelde het in 2013 vooral een adviserende en ondersteunende rol en
fungeerde de organisatie als kennispartner.
Projectleider: Jean Schrijen, j.schrijen@tczl.nl.

Carrierschap CAO gelden DSM en SABIC
In 2013 heeft het aantal projecten dat werd ingediend en toegekend wederom een grote
vlucht genomen.
Het overleg met de bedrijven Sitech, OCI en Lanxess over hun eventuele financiële bijdragen aan het Fonds heeft geresulteerd in een positief besluit. Naar aanleiding hiervan zijn
er, ook met de deelnemende bonden, nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt.
Carrier: Jean Schrijen, j.schrijen@tczl.nl.

Uitrol succesvol afgesloten

Energieke scholen
Het verzoek van de Provincie in juni 2012 om het project Energieke scholen
voor de duur van maximaal één jaar verder uit te rollen, leidde ertoe dat dit
project van SVO|PL een vervolg kreeg op nog vier Limburgse scholen. In 2013
hebben alle deelnemende scholen het project succesvol afgerond.
Voor de scholen die in 2012 niet meteen aan de slag konden met dit project, klonk het
startschot in 2013. Inmiddels is het project door alle deelnemers succesvol afgesloten.
De bij de subsidiegevers (Provincie Limburg en de gemeente Maastricht) ingediende
rapportage werd zonder opmerkingen goedgekeurd. De Provincie maakte kenbaar dat,
16
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weliswaar voor een beduidend lager bedrag, ook voor het schooljaar 2013-2014 wederom
subsidieverzoeken ingediend kunnen worden.
TCZL nam reeds contact op met de scholen die tot nu actief zijn geweest op dit gebied.
Zuyd Hogeschool, Lyceum Schöndeln, College Den Hulster, Bernardinuscollege en het
Bouwens lieten al weten hieraan een vervolg te willen geven. Het subsidiebedrag per
deelnemende school is 4080 euro.

Doel van het project Energieke scholen is het thema duurzaamheid en duurzame
ontwikkeling te laten aansluiten op de belevingswereld van de scholieren van het
voortgezet onderwijs in Limburg. Dit moet gerealiseerd worden door in hun directe
omgeving projecten op te starten waaraan zij een actieve bijdrage kunnen
leveren. Vanuit dit oogpunt is ervoor gekozen om een wezenlijk aspect van
duurzaamheid centraal te stellen namelijk: bewust omgaan met energie.
Door de scholieren ervan bewust te maken dat zij als school een samenleving
vormen die voor een belangrijk deel afhankelijk is van energie, wordt geprobeerd
de vertaalslag te maken naar de praktijk. Daarbij worden alle vormen van energie
zoals warmte, licht en verplaatsing onder de aandacht gebracht. Vervolgens is
het van belang deze bewustwording actief vorm te geven. Wat kan ik individueel
bijdragen? En wat kunnen wij samen doen om de ecologische impact van onze
gemeenschap te beheersen?

Projectleider: Jean Schrijen, j.schrijen@tczl.nl.
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De weg naar een automatiseringsupgrade

Instructiefabriek
In 1985 is, met behulp van provinciale, nationale en Europese financiële
middelen, een hoogwaardige infrastructuur voor de mbo-opleidingen Procestechniek en de hbo-opleidingen Chemische technologie gerealiseerd. Dit
gebeurde in de vorm van een instructiefabriek en simulator. Om excellente vakmensen te kunnen blijven opleiden voor een toptechnologische regio was een
‘automatiseringsupgrade’ van de instructiefabriek en de simulator dringend
noodzakelijk.
De infrastructuur, die begin 2000 gerevitaliseerd is, heeft een cruciale
plek in het curriculum van de OperatorClass Limburg.
Jonge studenten - in de leeftijd van zestien, zeventien jaar kunnen hierdoor in een schoolse leeromgeving aan de slag
in een fysiek herkenbare industriële setting. Het blijkt een
succesformule want inmiddels heeft dit geresulteerd in
een jaarlijkse instroom van honderd leerlingen in de
OperatorClass Limburg.
Om deze resultaten te waarborgen was een ‘automatiseringsupgrade’ van de instructiefabriek en de simulator
cruciaal. TCZL heeft een onderzoeksrapportage naar de
positionering van de instructiefabriek opgeleverd en ondersteuning geboden bij het verwerven van de noodzakelijke
fondsen. Inmiddels is dit project afgerond.
Projectleider: Gerard Ensink, g.ensink@tczl.nl en Wien Kohl, wkohl@kpnplanet.nl.

Techniek in het groen

CITAVERDE
‘Techniek is overal’, zo ook in de wereld van het ‘groene’ vmbo/mbo. Daarom
besteedt CITAVERDE College gericht aandacht aan het optimaliseren van technologie in het vmbo-curriculum. TCZL is gevraagd om dit traject te begeleiden.
Medio oktober 2013 vond de kick-off plaats die het startsein vormde voor het
optimaliseren van technologie in het vmbo-onderwijs.
Tijdens deze bijeenkomst werd stilgestaan bij de ‘zeven werelden van bètatechniek’.
Ook belichtten alle adjuncten de stand van zaken betreffende technologie in het onderwijs
voor hun locatie. Per ‘wereld’ is een analyse gemaakt van wat er op welk gebied gebeurt
en op welke manier dit door de vier locaties ingevuld wordt. Vervolgens is gewerkt aan het
opstellen van het projectkader waarin noodzaak, randvoorwaarden, de relatie met andere
projecten en de inbedding van de resultaten van dit project benoemd zijn. Het formuleren
van een projectplan met een omschrijving van onder andere het doel, de resultaten en de
betrokkenen. Het opzetten van een plan van aanpak dat aantoont hoe de gewenste
18
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resultaten en doelen behaald kunnen worden. Het formuleren van de opdrachtomschrijvingen voor de projectteams en de realisatie van een communicatieplan om zo het project
binnen de organisatie helder te positioneren.
Daarnaast zijn ook de ‘zeven werelden van bètatechnologie’ weer vertaald naar de ‘vmbo
groene wereld (AOC) icoontjes’ die bij CITAVERDE College gebruikt worden om de focus
te houden en verwarring te voorkomen.
Alle voorbereidingen waren erop gericht om begin 2014 met de locatieoverstijgende
projectteams per ‘groene’ wereld aan de slag te gaan. De projectteams werken met een
heldere opdrachtomschrijving die erop gericht is technologie in het ‘groene’ vmboonderwijs te optimaliseren en worden hierbij begeleid door de adjuncten.

Beoogde einddoelen van het project:
• optimaliseren technologie in het ‘groene’ vmbo-onderwijs en positionering
hiervan in het vmbo-curriculum;
• zorgdragen voor een optimale aansluiting met het mbo;
• ontwikkelen van aanvullend activerend didactisch materiaal;
• verbinding met LOB;
• opbouwen en verdiepen van relaties met het bedrijfsleven (veelal Technetkringen);
• professionalisering van docenten vooral wat betreft de nieuwere thema’s van
bètatechnologie.

Projectleider: Anique Soetermeer-Gabriëls, a.soetermeer@tczl.nl.
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Op maat gesneden programma voor Noord- en Midden-Limburg

License to Operate
“Voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten nu en in de toekomst,” dat vormt
een belangrijke basisvoorwaarde om de grote economische ambities van
Limburg, waarin een aantal topsectoren centraal staan, te kunnen realiseren.
In het kader hiervan riep TCZL ‘License to Operate’ in het leven. Dit programma, specifiek gericht op de procesindustrie, is de afgelopen jaren vanuit
een gezamenlijk sectorplan in de regio Zuid-Limburg succesvol opgezet en uitgevoerd. Focus hierbij was ervoor te zorgen dat de Zuid-Limburgse
procesindustrie, zowel nu als in de toekomst, over voldoende
gekwalificeerde operators beschikt. De succesvolle uitvoering
van het LtO-programma leidde logischerwijs tot de vraag
naar een uitrol in de rest van Limburg.
Om deze uitrol te kunnen realiseren was het essentieel om de vraag
naar en het aanbod van procesoperators in Noord- en MiddenLimburg in kaart te brengen. Vanuit dit oogpunt zijn gesprekken
gevoerd met diverse bedrijven uit de regio, PMLF, onderwijsorganisaties en het UWV. Zo zijn specifieke gegevens verzameld. Vervolgens
heeft E’til deze verkregen informatie verwerkt in een zogenoemde
quickscan en gekoppeld aan diverse data van onder andere het CBS.
Maatwerk
Op deze wijze is er een duidelijk en helder beeld gecreëerd betreffende de specifieke
arbeidsmarktsituatie voor procesoperators in Noord- en Midden-Limburg over de jaren
2014 tot en met 2018. Geconcludeerd werd dat het structurele tekort aan gekwalificeerde
procesoperators ongeveer 55 personen per jaar bedraagt. De specifieke situatie in Noorden Midden-Limburg vraagt om een maatwerkaanpak. Er moet immers rekening mee worden
gehouden dat hier deels andere topsectoren actief zijn. Naast Chemie en Life Sciences
spelen hier met name de sectoren Food en Agro een belangrijke rol.
Techniekketen
Parallel aan bovenstaande ontwikkeling werd in Noord- en Midden-Limburg besloten om
voor het voortgezet onderwijs en mbo een nieuwe opzet van het techniekonderwijs te
ontwikkelen en implementeren. Dit houdt onder andere in dat, in samenwerking met het
regionale bedrijfsleven, de onderwijsfaciliteiten worden gecentraliseerd en geoptimaliseerd
en dat het onderwijs en het bedrijfsleven kennis en vaardigheden structureel gaan delen.
Daarnaast wordt de doorlopende leerlijn van het v(mb)o, mbo en hbo geoperationaliseerd
als één leerlijn en komt er één laagdrempelige en toegankelijke infrastructuur van alle aangeboden faciliteiten.
Eendrachtige samenwerking
Deze onderwijskundige visie en aanpak, die de basis vormen voor de techniekketen Noorden Midden-Limburg, sluiten uitstekend aan op de uitgangspunten van LtO. Dit heeft geleid
tot een eendrachtige samenwerking waarbij een maatwerkplan is ontwikkeld. Hierin zorgt
het gedeelte ‘Scholieren’ van het LtO-programma Noord- en Midden-Limburg op het
gebied van procestechniek voor de concretisering en invulling van de techniekketen.
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In samenwerking met de in deze regio betrokken partijen vanuit het bedrijfsleven, overheid
en onderwijs is reeds gestart met de uitvoering, die door zal lopen tot eind 2015.
LtO Zuid-Limburg
Vanwege de continuering van een project in het domein ‘Scholieren’, loopt de uitvoering
van het LtO-programma Zuid-Limburg, met goedkeuring van de Provincie, door tot eind
2014. Voor LtO Noord- en Midden-Limburg zal er één stuurgroep geformeerd worden.
Programmamanager LtO Noord- en Midden-Limburg: Arno Knoops, a.knoops@tczl.nl.
Programmamanager LtO Zuid-Limburg: Gerard Ensink, g.ensink@tczl.nl.

Werk in uitvoering

Uitvoeringsprogramma HCA’s
In opdracht van de Provincie Limburg startte TCZL begin 2013 met de nadere
uitwerking van een uitvoeringsprogramma voor de topsectoren ‘Chemie &
Materialen’ (CM) en ‘Life Sciences & Health’ (LSH). Dit gebeurde in samenwerking met de betreffende stakeholders. De door Gedeputeerde Staten
vastgestelde Human Capital Agenda’s, kortweg HCA’s, voor de topsectoren CM
en LSH vormden hiervoor de basis.
Een HCA bevat zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve vraag-aanbodanalyse op het
gebied van personeel op de middellange termijn. Hierdoor kunnen er tijdig maatregelen
worden genomen om te waarborgen dat er in de toekomst voldoende goed opgeleide
arbeidskrachten beschikbaar zijn. Vanwege de grote overlap aan activiteiten binnen de
HCA’s van deze sectoren werd een gezamenlijk uitvoeringsprogramma opgesteld en is,
waar nodig, een onderscheid gemaakt per sector.
Uitvoering in beeld
Het HCA uitvoeringsprogramma richt zich op de activiteiten en/of projecten die nodig zijn
om het onderwijs van het mbo (4), hbo en wo voor de topsectoren CM en LSH beter af te
stemmen op de arbeidsmarkt, het imago van de sectoren te versterken en de aantrekkelijkheid te vergroten. De Human Capital Agenda’s onderscheiden daarom twee actielijnen,
te weten: het versterken van de afstemming onderwijs-arbeidsmarkt (actielijn 1) en het
versterken van het imago van de sector (actielijn 2). Deze actielijnen zijn opgesplitst en
uitgewerkt in een aantal thema’s. Hieruit voortvloeiend zijn een zestal projectschetsen
beschreven.
In onderstaand schema een chronologische weergave van de gehanteerde aanpak:
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In juli is een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin werd toegelicht op welke wijze het
uitvoeringsprogramma gecoördineerd en uitgevoerd gaat worden. De uitvoering wordt
door de stakeholders, zijnde bedrijfsleven en onderwijs, opgepakt onder regie van de Provincie.
Projectleider: Anique Soetermeer-Gabriëls, a.soetermeer@tczl.nl.
Van alfa naar bèta zoekt nieuwe perspectieven

Van A naar B
Limburg krijgt in de toekomst te kampen met een tekort aan vakmensen in de
(proces)techniek. De uitstroom die ontstaat door vergrijzing en ontgroening
kan niet worden opgevangen door de instroom vanuit het onderwijs.
Tegelijkertijd telt Limburg echter relatief veel werkelozen, ruim drieduizend,
die een alfa-opleiding hebben afgerond en ouder zijn dan veertig jaar. Vanuit
de Provinciale Staten rees de vraag of het mogelijk is deze ‘alfamensen’ met
een mbo- en/of hbo-opleiding om te scholen tot technici, die dan bijvoorbeeld
bij Chemelot aan de slag kunnen. ‘Van A naar B’ gaat op zoek naar het
antwoord. Eind 2013 pakte Technocentrum Zuid-Limburg deze vraag op met
partijen in het veld.
TCZL deed dit met het UWV, het bedrijfsleven (waaronder zowel individuele organisaties
als Procestechniek Limburg), diverse opleidingsinstellingen, ambtenaren van de Provincie,
de gemeente Maastricht en professionals op het gebied van HRM en coaching.
Het projectmanagement van ‘Van A naar B’ is in handen van Technocentrum Zuid-Limburg.
Daarmee draagt TCZL de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de volgende
stappen:
- het selectieproces in het tweede kwartaal van 2014;
- de ontwikkeling van de pre-BBL-opleiding in het tweede en derde kwartaal van 2014;
- het uitvoeren van de pre-BBL-opleiding in het najaar van 2014;
- het reguliere BBL-traject vanaf begin 2015;
- een onderzoek naar de mogelijkheden voor opschaling en financiering.
De uitvoering van het project loopt door in 2014.
Projectleider: Roland Bruynesteyn, r.bruijnesteijn@tczl.nl.

22

TECHNOCENTRUM ZUID-LIMBURG JAARVERSLAG 2013

PTL beantwoordt roep om techneuten met klinkende cijfers

De ketenaanpak als lijflied
In een tijd dat de roep om techneuten vanuit het Nederlandse bedrijfsleven
steeds luider klinkt, vat Procestechniek Limburg de koe bij de horens. De
organisatie ontwikkelde een ketenaanpak waarmee ze de veertig bij PTL
aangesloten bedrijven jaarlijks voorziet van ‘nieuw bloed’. “Rode draad is de
structurele samenwerking met het onderwijs en de krachtenbundeling met LtO
en TCZL,” vertelt directeur Paul Jessen. “Samen hebben we een opzienbarende
prestatie weten te boeken. De continu groeiende instroom vormt hét bewijs dat
deze formule werkt.”
De continue aanwas van techneuten wordt door de PTL-bedrijven razend enthousiast
ontvangen. “Ze beschikken hierdoor ineens jaarlijks over stagiairs en afgestudeerden,”
vervolgt Jessen. “Dat is voor velen een openbaring. We willen ervoor zorgen dat er
voldoende instroom is in de OperatorClass Limburg, de MaintenanceClass Limburg en de
opleiding voor Laboratoriumtechniek. Jaarlijks vragen wij daarom de bij ons aangesloten
bedrijven hoeveel medewerkers zij de komende drie jaar nodig hebben. Dat vormt ons
uitgangspunt, van daaruit gaan we aan de slag.”
Kentering in gang gezet
De praktijk leert dat het hier niet om geringe aantallen gaat. Zo zijn er tot 2016 maar liefst
378 operators nodig en102 maintenance technicians. De praktijk wijst echter ook uit dat
PTL al eerder met klinkende cijfers heeft afgerekend. “De instroom in de OperatorClass
Limburg was in 2000 nog 19 terwijl de teller in 2013 op 138 stond,” aldus Jessen. “Er zit
dus een opzienbarende groei in en we doen er alles aan om die te continueren. Dat betekent dat je oog moet hebben voor mogelijkheden en ‘nieuwe’ doelgroepen. Zo zijn we
samen met TCZL en LtO aan de slag gegaan om de instroom van havisten in het mbo te
vergroten. In eerste instantie gebeurde dit door ze uit te nodigen voor een doelgroepgerichte
‘Week van de Procestechniek’. Inmiddels bestaat zo’n veertig procent van de bezoekers uit
havo-leerlingen. De ‘Week van de Procestechniek’ op het Chemelot Industrial Park in
Geleen in 2013 trok, verspreid over vijf dagen, 627 leerlingen waaronder 267 havisten.
Van de veertig leerlingen die in 2013 in de MaintenanceClass startten, kwamen er zeven
van de havo. Zo zie je heel duidelijk dat er door middel van zo’n project een kentering in
gang wordt gezet. Hetgeen betekent dat de aanpak werkt.”
Van het geijkte pad
In 2013 is tegelijkertijd groots ingezet op het bevorderen van de terugstroom van het hbo
naar het mbo. Ook hiervoor werd nauw samengewerkt met het onderwijs en TCZL.
“Een structurele samenwerking met het onderwijs is essentieel,” beklemtoont Jessen.
“Leerlingen die willen overstappen van het hbo naar het mbo moeten zo snel mogelijk
kunnen instromen. We hebben inmiddels een systeem ontwikkeld, dat dit mogelijk maakt.
Iemand die deze week kenbaar maakt te willen overstappen, kan in principe volgende week
al plaatsnemen in de schoolbanken van het mbo. Om de havisten-instroom te vergroten
was het ook essentieel om bij de havo-opleidingen het bewustzijn te creëren dat niet elke
havist per definitie moet doorstromen naar het hbo. Er zijn tal van leerlingen waarvoor een
leerweg via het mbo naar het hbo veel geschikter is. Samen met TCZL hebben we dit
bewustzijn bij directie en docenten van havo-scholen weten te funderen.”
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Techniektweets
“Door de samenwerking met TCZL hebben we daarnaast ook een nieuwe dimensie kunnen
toevoegen aan onze public relations,” vervolgt Jessen enthousiast. ”In het kader van
promotionele activiteiten zijn zeven leerlingen van de drie opleidingen uitgeroepen tot
ambassadeur. Zij delen hun ervaringen via social media, maar zijn bijvoorbeeld ook
aanwezig bij de ‘Week van de Procestechniek’. Op deze wijze zorg je ervoor dat er ook op
Twitter en Facebook aandacht aan dit onderwerp wordt besteed. Door het aanboren van
nieuwe kanalen schep je weer nieuwe mogelijkheden en vergroot je de bekendheid.
Ook dat is cruciaal om zaken fundamenteel te veranderen.”
Beproefd succes
Wat niet zal veranderen is de door PTL ontwikkelde en succesvol beproefde ketenaanpak.
“In deze aanpak schuilt onze kracht,” legt Jessen uit. “Hieraan danken we onze identiteit.
Het is essentieel dat die behouden blijft. Door een structurele samenwerking aan te gaan
met het onderwijs hebben we onder het credo ‘Topopleiding met carrièrestartzekerheid’
een groeiende instroom vakprofessionals in het technisch bedrijfsleven gerealiseerd.
De ketenaanpak, die reikt van het enthousiasmeren van vmbo- en havo-leerlingen en het
bieden van stageplekken tot het bewerkstelligen van de juiste match tussen afgestudeerden
en bedrijven via speeddates, vormt de basis. We nemen de jongeren letterlijk bij de hand
en leiden ze door naar een baan. Zo werk je structureel aan een groeiende instroom.
Zo kun je structureel een ontwikkeling in gang zetten. Door samen te werken met LtO en
TCZL kunnen we deze ontwikkeling intensiveren en versnellen. Ook dat is in 2013 wederom
succesvol beproefd.”

De PTL-ambassadeurs zijn actief op Twitter en Facebook.
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Exploitatierekening 2013
Baten

2013

2012

Omzet subsidies en overige omzet

1.067.424

1.253.340

Som der baten

1.067.424

1.253.340

382.818
369.044
236.237
1.497
6.870
72.622

506.016
387.105
267.779
2.043
7.328
83.426

1.069.088

1.253.697

1.744

722

Resultaat boekjaar voor belastingen
Vennootschapsbelasting

80
-226

365
-572

Resultaat boekjaar na belastingen

-146

-207

Lasten
Projectkosten
Personeel projectmatig
Bestuur, management, beheerspersoneel
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige kosten
Som der lasten

Saldo baten en lasten
Rentebaten
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Balans 2013
Activa

2013

2012

Vaste activa

2.181

1.507

Vlottende activa

523.972

837.725

Totaal activa

526.153

839.232

81.691

81.837

Kortlopende schulden

444.462

757.395

Totaal passiva

526.153

839.232

Passiva

Eigen vermogen
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