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Voorwoord vol verwachtingen

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, steekt een prangende vraag de kop weer op. Hoeveel men-
sen zouden dit voorwoord lezen? En wie zijn zij? Medewerkers van het TCZL, leden van het
Dagelijks of Algemeen Bestuur? Overigen? Steeds meer maakt de veronderstelling dat een
voorwoord niet gelezen wordt, zich van mij meester. Als frequent ‘voorwoordlezer’ behoor
ik zelf niet tot die groep, net zoals u. Daarom schets ik hieronder, speciaal voor u, kort een

beeld van enkele belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar en
blik ik vooruit op 2013.

Na het ‘overgangsjaar’ 2011 was ook 2012 wederom een
spannend jaar. Een jaar waarin diverse stevige en boeiende
projecten werden aangevraagd en aangezet. Een jaar waarin
de samenwerking tussen TCZL, License to Operate en Proces-
techniek Limburg intensiever werd, hetgeen in 2013 hopelijk
resulteert in een effectieve vorm van samengaan.

Daarbij was 2012 ook het jaar waarin Wien Kohl afscheid nam.
Op zijn verzoek gebeurde dit op zeer bescheiden wijze. Graag wil

ik hem vanaf deze plek nogmaals bedanken voor de bekwame wijze
waarop hij TCZL geleid heeft. Op 1 januari 2013 mochten we Gerard Ensink verwelkomen
als nieuwe directeur. We hebben goede verwachtingen over wat hij kan betekenen voor
TCZL en voor de realisatie van onze corebusiness: het enthousiast maken van (jonge) men-
sen voor techniek, zodat voldoende technische vakprofessionals beschikbaar zijn om in te
stromen in het technische bedrijfsleven.

Er is in 2013 veel te doen. De inzet van alle medewerkers en bestuursleden is absoluut
noodzakelijk om een krachtig TCZL te blijven realiseren. Graag nodig ik al onze stakehol-
ders uit om zich samen met ons hiervoor in te zetten.

Terugkomend op het begin van dit voorwoord wil ik u als ‘collega-voorwoordlezer’ tot slot
van harte bedanken voor uw tijd en aandacht. 

J. Th. Sørensen, voorzitter Bestuur TCZL

V O O R W O O R D

TECHNOCENTRUM
ZUID-LIMBURG
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Gerard Ensink per 1 januari 2013 directeur TCZL

Onder de vlag van DSM groeide hij uit tot een expert op het gebied van arbeids-
markt en onderwijs. Jarenlang was hij verantwoordelijk voor arbeidsmarktgerela-
teerde zaken en onderwijsaangelegenheden van DSM in Nederland. Hij is een
verbinder, heeft oog en oor voor samenwerken en beschikt over een hart voor 
techniek. Zijn directeurschap bij het Technocentrum Zuid-Limburg ziet hij vanuit dit
opzicht als een natuurlijke stap in zijn carrière, maar vooral ook als een hele leuke.
“Ik was uiteraard vereerd dat ik hiervoor gevraagd werd,” aldus Gerard Ensink.
“Een mooie uitdaging om in deze fase van mijn loopbaan op te pakken. Dit is mijn
speelveld, hier voel ik me thuis.”

Dat blijkt, want hoewel de honderd dagen nog niet voorbij zijn, voelt
Gerard Ensink zich hier duidelijk als een vis in het water. “Voor-
deel is natuurlijk dat ik vanuit mijn positie bij DSM al intensief
heb samengewerkt met het Technocentrum Zuid-Limburg. 
Zo was ik onder andere lid van de stuurgroep Linking Life
Sciences en programmamanager van License to Operate.
Er is dus heel duidelijk een link. Alle activiteiten hier zijn
gericht op bèta en techniek en altijd gerelateerd aan de 
arbeidsmarkt. Binnen dat veld voel ik mij heel erg thuis.
Hoewel ik geen technische achtergrond heb, is mijn affiniteit
met techniek groot. Datzelfde geldt voor het onderwijs. Vanuit

dit oogpunt is deze overstap voor mij een heel natuurlijk vervolg.”

De juiste aansluiting

Een vervolg dat nu al heel concreet vorm krijgt. “Er zijn tal van projecten die dit jaar echt
van de grond gaan komen,” vertelt hij. “Kijk bijvoorbeeld naar ontwikkelingen als 
‘Toptechniek in bedrijf’, ‘Technologie in de Zorg’ en ‘Macrodoelmatigheid Groen Onder-
wijs’. Daarmee wordt actief gewerkt aan een betere aansluiting van theorie en beroeps-
praktijk, onderwijs en arbeidsmarkt. Dat is essentieel, want je bevordert de ontwikkeling
van de technische industrie niet alleen door jongeren te enthousiasmeren voor techniek en
zo de tekorten op de arbeidsmarkt op te heffen. Het gaat heel nadrukkelijk ook om de
juiste aansluiting van vraag en aanbod, de optimale balans tussen kwaliteit en kwantiteit.
Vanuit dit oogpunt is een hechte samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven cruciaal.
Wij werken voor de drie o’s, overheid, onderwijs en ondernemingen, brengen partijen bij
elkaar, fungeren vaak als facilitator en regelmatig ook als aanjager.”

A A N G E N A A M
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Boeiende vooruitzichten

“Er zijn tal van nieuwe ontwikkelingen waarbij deze drie Limburgse o’s elkaar blijven 
ontmoeten en wij bovengenoemde rollen kunnen blijven vervullen,” vervolgt Ensink. “Een
opvallende ontwikkeling is dat zowel het bedrijfsleven als het onderwijs er steeds meer van
doordrongen raakt dat er reeds in het primair onderwijs aandacht moet zijn voor techniek
en technologie. De afgelopen decennia hebben we jonge kinderen krampachtig op afstand
gehouden van deze wondere werelden. Techniek en technologie staan hierdoor zo ver van
ze af dat het opbouwen van affiniteit hiermee en het maken van een bewuste beroepskeuze
in deze sector in een later stadium gestimuleerd en gerealiseerd moeten worden. De groei-
ende kentering in het basisonderwijs is daarom van essentieel belang.” 
Een andere belangrijke ontwikkeling is de op stapel staande samenvoeging van TCZL, 
License to Operate (LtO) en Procestechniek Limburg (PTL). “Door de krachten te bundelen
zullen we nog efficiënter en effectiever kunnen opereren. Kortom een boeiend vooruitzicht
met tal van  uitdagingen. Er is volop werk aan de winkel.”
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LLSc doet naam eer aan: een terugblik

Linking Life Sciences

Linken, dat was het sleutelwoord in het programma Linking Life Sciences (LLSc). Het linken
van stakeholders, het linken van kenniswerkers, het linken van ervaringen en het linken van
onderwijs en bedrijfsleven. En gelinkt is er. Samen met tal van projectpartners werd een 
divers aanbod aan initiatieven en projecten van de grond getild en gerealiseerd om de 
toptechnologische regio Zuidoost-Nederland te versterken. Met succes. Eind 2012 werd
het grootste gedeelte van de activiteiten afgerond, gevolgd door de definitieve afsluiting in
maart 2013. Tijd dus voor een terugblik op een van de omvangrijkere projecten van 
Technocentrum Zuid-Limburg van de afgelopen jaren. 

2009
Zuidoost-Nederland ontwikkelt zich in hoog tempo tot een toonaangevende, toptechnolo-
gische 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 zet de Pro-
vincie 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. 

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. Er zijn aanvankelijk
negen projectpartners die de aanvraag hebben ingediend, te weten: Biopartner Center
Maastricht, Brainport International Community, Chemelot Campus/DSM, LIOF, Maastricht

Health Campus, Provincie Limburg, Stedelijk Netwerk
(gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen, Maas-
tricht), TCZL / TOA Limburg en Universiteit
Maastricht. In november 2011 sluiten ook
Zuyd Hogeschool en Stichting Greenport
Venlo zich aan. Een belangrijke meer-
waarde, want door de aansluiting met
Zuyd Hogeschool kan, rekening 
houdend met de wensen vanuit het
bedrijfsleven en de mogelijkheden
van kennisinstellingen, de onderlinge
afstemming tussen onderwijs en 
bedrijfsleven gegarandeerd worden. De
aansluiting van Greenport Venlo com-
pleteert daarnaast de vertegenwoordiging

van de campussen in Zuidoost-Nederland. 

V E R S L A G  P R O J E C T E N  2 0 1 2
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2010 – 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.

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. 

Met het einde van 2012 loopt ook LLSc bijna ten einde. Alle projectdoelstellingen en resul-
taten zijn samengevat in een eindrapportage. De projectresultaten zijn gewaarborgd door
enerzijds de ‘Business Development’-aspecten, waaronder ook de inhoudelijke themabij-
eenkomsten en het netwerkboek, onder te brengen bij het Cluster Development van de
Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus. En anderzijds door de ‘Human 
Capital’-aspecten, waaronder de afstemming onderwijs-arbeidsmarkt, mee te nemen bij
de uitwerking van de Human Capital Agenda Life Sciences & Health, een uitvoerings-
programma onder regie van de Provincie Limburg.

Technocentrum Zuid-Limburg kijkt als penvoerder en coördinator van Linking Life Sciences
tevreden terug op deze uitdagende en enerverende klus. Een klus die een tomeloze inzet
vroeg en veel energie vergde, maar vooral ook heel veel energie opleverde. LLSc gaf 
concreet invulling aan de missing link die essentieel was voor een verdere ontwikkeling van
de toptechnologische regio Zuidoost-Nederland. Zelden was een naam zo toepasselijk,
dat bleek telkens weer. Door alle partijen te linken, met elkaar om tafel te zitten en het 
gesprek aan te gaan, is de basis gelegd of versterkt voor samenwerking. Constructieve 
samenwerking die, gevoed door een groeiend vertrouwen, ertoe leidde dat alle neuzen 
dezelfde richting op wezen. Wat dat betreft bleek de naam Linking Life Sciences dit project
dus niet alleen op het lijf geschreven, maar heeft het zijn naam ook eer aan gedaan. 

Programmamanager: Anique Soetermeer-Gabriëls, a.soetermeer@tczl.nl.
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Wetenschap & Techniek zet koers richting A2

W & T in het Basisonderwijs

Wat moeten we doen om wetenschap en techniek structureel in te
bedden in het basisonderwijs? Vertegenwoordigers van vier koe-
pels gingen in 2011 samen op zoek naar het antwoord en legden
zo de basis voor een discussienota en een projectplan. 

Na een bespreking van het plan met een aantal experts in 2012,
werd gestart met een inventarisatie van good practices in Zuid-Limburg.
Daarbij zijn alle gebieden van de diverse schillen van de kernstructuur
onder de loep genomen. 

De zoektocht heeft geleid tot de realisering van een handzaam boekwerk: Wetenschap en
Techniek in de klas, Voorbeelden uit de praktijk. Eind 2012 werd het boek uitgereikt tijdens
een druk bezocht event in Basisschool de Blinker. 

Voorbeelden uit de praktijk biedt scholen een breed scala aan handvatten om activiteiten
op het gebied van wetenschap en techniek op te pakken of

uit te breiden. De inleiding tijdens het event van
hoofdonderzoeker Paul Jungbluth, die vanuit de
Universiteit Maastricht veel onderzoek doet
naar het benutten van kansen van kinderen
in Zuid-Limburg, trok veel aandacht. Zijn
bevindingen mogen hoogst opmerkelijk
worden genoemd. Samen met alle betrok-
kenen zal hier uiteraard nader invulling
aan worden gegeven. 

De eerste stap daartoe werd reeds in juni
gezet. Toen werd namelijk het idee gebo-
ren om voor leerlingen van het basisonder-
wijs activiteiten te ontwikkelen rondom de

ondertunneling van de A2. Het onderwerp biedt
volop kansen om wetenschap en techniek op een

verantwoorde en actuele manier onder de aandacht
te brengen. 

Projectleider: Jean Schrijen, j.schrijen@tczl.nl.
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Erfolg hat drei Buchstaben: TUN

RWTH-VO

In de tweede helft van de vorige eeuw volgden nog honderden Nederlandse studenten een
ingenieursstudie in Aken. Hoe anders is dat nu? Het project RWTH-VO, geïnitieerd door
de Stichtingen LVO en SVO|PL, RWTH Aachen, Provincie Limburg en Technocentrum Zuid-
Limburg wil daar verandering in brengen. Het streven: de RWTH in Aken opnieuw prominent
op de kaart zetten in het Zuid-Limburgse voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en
daarmee mede een bijdrage leveren aan de inspanningen van de Provincie Limburg om
het wetenschappelijk onderwijs Euregionaal te promoten en hoogopgeleiden voor de regio
te behouden.

Vanuit de overtuiging dat het belang hiervan alleen maar
toeneemt, heeft de stuurgroep eind 2011 besloten

een doorstart te maken. Mede bepalend waren
de hoge kwaliteit van de Excellenz Universität
RWTH Aken en de talrijke industriële moge-
lijkheden in Duitsland. Voor deze doorstart
is de projectstructuur ingrijpend gewijzigd.
Zo is gekozen voor een specifieke focus
op het Grotius College, het Sintermeer-
tencollege en de drie Technasiumscholen:
Bernardinuscollege, Graaf Huyn College
en Scholengemeenschap Sophianum. 
Tevens is naast de stuurgroep een project-
groep opgericht bestaande uit directieleden
en een werkgroep van coördinatoren die per

school gaan functioneren. De coördinatoren,
die gefaciliteerd worden door de scholen, stellen

jaarlijks samen met de projectleider een activiteitenplan
op. Dat plan bestaat onder andere uit het bezoeken van de stad

Aken, de voorlichtingsdagen van de RWTH, de Girls Day, de informatiebijeenkomsten op
school, de ‘meeloopdag’, de Wissenschaftsnacht, de masterclasses en de deskundigheids-
bevordering van docenten.

Door het afstemmen van de activiteiten is de samenwerking met de Nederlandse studen-
tenvereniging K.A.V. Alcuinus in 2012 verder geïntensiveerd. De bestuursleden van Alcuinus
hebben een informatieve website www.studereninaken.nl en een daaraan gekoppelde 
brochure gerealiseerd die door het project zijn gesponsord. De studenten van Alcuinus 
verzorgen daarnaast de voorlichtingsbijeenkomsten op de Limburgse scholen en begeleiden
de leerlingen tijdens de steeds populairder wordende ‘meeloopdag’. Op de voorlichtings-
dagen van de RWTH verzorgt Alcuinus tevens een programmaonderdeel dat speciaal 
gericht is op Nederlandse bezoekers.
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In 2012 is wederom een bezoek gebracht aan de Beratungstage (voorlichting over studie-
mogelijkheden) en werd deelgenomen aan de Girls Day (open dag voor meisjes). 
Tal van leerlingen hebben, onder begeleiding van studenten van Alcuinus, deelgenomen
aan de ‘meeloopdag’ op de RWTH. In juli heeft een groep leerlingen de Studie-
Informatie-Dag bezocht. Verder zijn in 2012 twee Masterclasses georganiseerd met als 
thema’s Software-Modelling (geleid door professor Katoen op het instituut Informatica2) en
Humane Technologie voor ouderen (geleid door professor Ziegle op het Instituut HumTec). 
In november bezocht een buslading belangstellende leerlingen, soms vergezeld door 
ouders, de Wissenschaftnacht die naast diverse voorlichtingsbijeenkomsten bol stond van
uitdagende experimenten. 

Geconcludeerd mag worden dat het kalenderjaar 2012 door het geherstructureerde project
positief is ingevuld. De gemiddelde waardering van de activiteiten is goed en bovendien is
het aantal deelnemers gegroeid. Een mooie ontwikkeling die laat zien: waar een wil is, is
een weg ofwel Erfolg hat drei Buchstaben:TUN.

Projectleider: John Bijsmans, j.m.j.bijsmans@planet.nl.

De Limburgse arbeidsmarkt op de rails

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 de
bevordering van de aansluiting van het technisch onderwijs op de arbeidsmarkt in het 
algemeen en op het gebied van het topsectorenbeleid in het bijzonder.

RAIL biedt jaarlijks een eenduidig overzicht van de ontwikkeling van de Limburgse arbeids-
markt 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.

Projectleider: Wien Kohl, w.kohl@tczl.nl.
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Floriade-project valt bij ‘wizzkids’ in goede aarde

Floriade Wizzkids

Om jongeren meer te betrekken bij de Floriade 2012
organiseerde de Provincie Limburg het project Floriade
Wizzkids. Dit project nodigde vijfdejaars vwo-
leerlingen uit, deel te nemen aan deze internationale
happening en bood ze de mogelijkheid om hun 
profielwerkstuk te koppelen aan één van de zes 
Floriade-thema’s: Smaak, Duurzaamheid, Logistiek,
Voeding, Gezondheid en Kleur. 

Het project viel bij de ‘wizzkids’ duidelijk in goede
aarde. In totaal gingen zo’n 125 leerlingen enthousiast
op de uitnodiging in. Zo besteedden veertig vwo-leerlingen
van het Sint Maartenscollege een lesmodule aan de Floriade
en koppelden ruim tachtig leerlingen, afkomstig van het Limburgs
Voortgezet Onderwijs en scholen in de omgeving van de Floriade, een Floriade-thema aan
hun profielwerkstuk. Technocentrum Zuid-Limburg dat het project richting de scholen coör-
dineerde, bracht de best practices in kaart. 

Best Practices
• Het idee om jongeren meer te betrekken bij regionale ontwikkelingen en ze daarmee te 
enthousiasmeren voor deze thema’s is zeer positief ontvangen door zowel de betrokken 
leerlingen als de scholen en het bedrijfsleven.

• De kick-offs waarbij leerlingen in hun eigen taal met veel beeldgebruik werden aange-
sproken, bleek een effectieve en aantrekkelijke manier om een boodschap over te 
brengen. 

• De uitnodiging aan leerlingen om in de Statenzaal van de Provincie Limburg voor een 
panel een presentatie te houden, werd positief ontvangen. Het leverde gemotiveerde 
leerlingen op en aangenaam verraste panelleden. Deze relatief eenvoudige opzet kan 
onderwijs en bedrijfsleven dus, met succes, nader tot elkaar brengen. 

• Een centrale coördinatie richting de scholen is cruciaal. Door deze verantwoordelijkheid 
bij één partij neer te leggen, wordt de aandacht vastgehouden en blijft er voeling met 
de doelgroep. Intensief contact is essentieel om zo’n project van de grond te tillen. 

Projectleider: Anique Soetermeer-Gabriëls, a.soetermeer@tczl.nl.

Carrierschap CAO gelden DSM en SABIC 

In 2012 heeft het aantal projecten dat werd ingediend en toegekend een grote vlucht 
genomen.

Een aantal onderdelen van DSM werd verkocht (Sitech, OCI en Lanxess), maar deze 
bedrijven besloten mee te blijven doen met bijdragen aan het Carrierschap.

Carrier: Jean Schrijen, j.schrijen@tczl.nl.
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Samen werken aan regionale samenwerking

Jet-Net

Op 15 november vierde Jet-Net zijn tienjarig jubileum. Terugblikkend kan geconcludeerd
worden dat in die tien jaar een hecht ‘Jet-Netwerk’ is opgezet dat heeft geresulteerd in een
samenwerkingsverband van 85 bedrijven met 170 havo/vwo-scholen, verspreid over heel
Nederland. De ontwikkelingen met betrekking tot Jet-Net kunnen in grofweg twee fasen 
- ofwel doelstellingen - onderverdeeld worden. 

De eerste doelstelling, gerelateerd aan de fase 2002 tot en met 2010, is inmiddels behaald.
Hierin werd er zorg voor gedragen dat meer leerlingen van havo en vwo kozen voor de
richtingen NT, NG of een combinatie van beide en de doorstroom naar Bètaopleidingen
met minimaal vijftien procent toenam. In de tweede fase, die startte in 2011 en loopt tot
en met 2016, wordt met name ingestoken op het verduurzamen en verankeren van het
landelijke Jet-Net programma, dat waarschijnlijk in 2016 afloopt, en het voortzetten van

de kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding van bèta excellent,
zowel op het gebied van leerlingen als onderwijs.

In Limburg is inmiddels een samenwerking gerea-
liseerd van vier individuele bedrijven met dertien
scholen en twintig clusterbedrijven met drie
scholen. In 2012 mocht wederom een aantal
nieuwkomers verwelkomd worden. Zo ging 
Sitech de samenwerking aan met Scholenge-
meenschap Sophianum, voegde Océ een
vierde school - het Dendron College in Horst
- aan zijn Jet-Net samenwerking toe en besloot
Houtum Papier te gaan deelnemen aan het
Roermondse Jet-Net bedrijvencluster.

Aangezien de focus tot 2016 vooral ligt op de regio-
nalisering zal ook de komende periode gezocht blijven

worden naar duurzame onderlinge samenwerking en het 
vinden van aansluiting bij andere initiatieven die gerelateerd zijn aan het bedrijfsleven en
onderwijs. In het kader hiervan is daarom besloten alle deelnemers - scholen en bedrijven
in Limburg - te vragen naar hun visie op Jet-Net 2016 en de mogelijkheden die zij zien
voor verdere regionale samenwerking.

In 2012 hebben reeds zeventien gesprekken plaatsgevonden met Jet-Net scholen en 
bedrijven. De resultaten hiervan zijn vastgelegd in een notitie die tijdens een bijeenkomst
op 24 mei 2012 bij DSM in Sittard met de participanten werd besproken. Zo werden de 
opportunities benoemd: de mogelijkheid tot meerdere contacten tussen bedrijven en 
scholen, een betere uitwisseling van de best practices en het verbeteren van de aansluiting
en afstemming. Maar zijn ook de concerns in kaart gebracht, te weten: de tijdsbeschik-
baarheid van bedrijven en docenten, de vraag hoe alles georganiseerd moet worden, de
kosten, het ontbreken van landelijke exposure en de realisering op langere termijn. 



13TECHNOCENTRUM ZUID-LIMBURG JAARVERSLAG 2012

In navolging hierop was er op 12 oktober 2012 bij Océ in Venlo wederom een Jet-Net 
bijeenkomst die druk bezocht werd. Naast twee rondleidingen werden er vier workshops
gehouden waar Noord-, Zuid- en Midden-Limburg al veel interessante bevindingen deelden
en meningen uitwisselden. Deze regionale samenwerking zal in 2013 en de daarop 
volgende jaren verder uitgewerkt worden.

Voor het tweede jaar werd in 2012 samen met de TU/e ook de Career Day Zuid georga-
niseerd. Zo’n 1300 leerlingen van havo-4 en vwo-5 bezochten het evenement dat bol stond
van interessante en interactieve activiteiten verzorgd door twintig technische bedrijven, vijf
hogescholen en de TU/e. De Career Day moet een bijdrage leveren aan de beoogde 
verdubbeling van de instroom naar Bètaopleidingen in 2025.

Projectleiders: Jean Schrijen, j.schrijen@tczl.nl en Wil Peeters, wilpeeters@home.nl.

De kring rond voor het vervolg

Technet

Tijdens de bijeenkomst Technet Limburg in februari 2012 is afgesproken dat de kringen zelf
kunnen kiezen voor verdere samenwerking. In een vervolg hierop is tevens overeengekomen
dat TCZL ondersteuning blijft bieden aan de kringen die deze samenwerking willen voort-
zetten. 

Dit houdt in dat het TCZL individuele gesprekken voert over de plannen die een kring heeft
tot 2016. Daarnaast organiseert TCZL twee studiemiddagen die onder andere gericht zijn
op het uitwisselen van best practices. 

Negen kringen hebben ervoor gekozen om de samenwerking voor de duur van één jaar te
continueren. De individuele gesprekken en de eerste studiemiddag hebben inmiddels
plaatsgevonden. 

Projectleider: Jean Schrijen, j.schrijen@tczl.nl.
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Samen innoveren in vmbo techniek

TEC2020 

Het vmbo in Limburg wordt geconfronteerd met een stevige ontgroening. Daarnaast 
verkiezen steeds meer leerlingen havo boven vmbo en verliest techniek steeds meer terrein
ten opzichte van andere sectoren. De ondergrens, die gesteld wordt aan het aantal leerlin-
gen en essentieel is voor het aanbieden van adequaat techniekonderwijs in het vmbo, komt
op een aantal scholen reeds in zicht. Daarmee dreigt de voornaamste voedingsbron voor
het mbo-techniekonderwijs op te drogen. Het is dus bittere noodzaak het tij snel te keren.

Gedegen onderzoek is daarbij essentieel. In het ‘Doorbraakproject vmbo techniek’ wordt
de doorbraakmethodiek toegepast. Het probleem wordt hierbij ontleed in interfererende
deelaspecten die echter ook los van elkaar onderzocht kunnen worden. Door de onder-
zoeken parallel te laten verlopen en de benodigde interactie met de deelaspecten te 
verankeren, kan in een korte tijd een doorbraak gerealiseerd worden die oplossingen biedt.

Het ‘Doorbraakproject vmbo techniek’ is erop gericht het pedagogisch-didactisch concept
en de programmatische aansluiting op het bedrijfsleven en het mbo-techniekonderwijs
(ROC’s) te vernieuwen. Deelprojecten hierbij zijn: 
1. herontwerp van loopbaanoriëntatie, loopbaanbegeleiding en keuzeprocessen;
2. boeiend en uitdagend onderwijs;
3. optimaliseren rol bedrijven in relatie tot programmering en examinering;
4. optimaliseren rol mbo (ROC’s) in doorlopende leerlijnen.

Boven deze vier samenhangende deelprojecten ‘hangt’ een vijfde overkoepelend deelpro-
ject dat zich richt op het professionaliseren van directeuren en docenten zodat innovaties
in het onderwijs duurzaam geïmplementeerd worden.

De deelprojecten worden uitgevoerd door vijf clusters.
Elk cluster bestaat uit twee vmbo-scholen van LVO
en het DaCapo College. Deze clusters opereren
niet standalone; zij dienen ook ervaringen en
expertise uit andere clusters op te halen en te
testen. Het testen van de effectiviteit van de
doorbraakmethodiek voor het oplossen van
dit soort problemen is daarbij een doel op
zich.

Naast medewerkers uit het vmbo (docenten,
teamleiders en directeuren) participeren ook
medewerkers van ROC’s en bedrijven (twee-
duizend uren) in het project.

De deelprojecten van het ‘Doorbraakproject’ zijn
in hoge mate direct gerelateerd aan de beoogde in-

novaties uit het rapport van SVP (Stichting Vmbo Platform)
genaamd: Naar een kern- en keuzeprogramma vmbo techniek. 

Het ‘Doorbraakproject’ kan gezien worden als een evidencebased onderzoek en een pilot
die mede de basis vormt voor het te ontwikkelen landelijk kader.
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Lectoren met specifieke expertise op het gebied van vmbo/mbo, professionalisering van
docenten en de doorbraakmethodiek worden ingezet voor onderzoek en advisering tijdens
de projectuitvoering. Ook wordt gebruik gemaakt van de expertise van de adviseurs van
het ondersteuningsteam van Het Platform Beroeps Onderwijs, kortweg HPBO.

Het project en de toegepaste methodiek zijn geslaagd zodra, na enige tijd: 
• meer leerlingen bewuster voor vmbo-techniek kiezen;
• leerlingen die voor mbo-techniek gekozen hebben het onderwijs als boeiend en uit-
dagend ervaren en gemotiveerd zijn om een opleiding te volgen voor een baan in de 
techniek;

• de uitval van vmbo’ers techniek in het mbo-techniek afneemt;
• het bedrijfsleven over meer gemotiveerde, zelfverzekerde en adequaat opgeleide be-
ginnende vaklieden (tenminste vm-2 niveau) beschikt.

De startconferentie heeft plaatsgevonden op 14 en 21 mei 2012. In de voorbereidingsfase
(mei/juni 2012) zijn de projectteamleden van de vmbo-scholen geschoold in de doorbraak
en de pdsa-methodiek. Alle clusters hebben de probleemanalyse uitgevoerd en met elkaar
gedeeld. Na het zomerreces hebben de clusters hun projectplan in de pdsa-methodiek 
opgesteld en is gestart met de uitvoering van het projectplan. In april 2013 vond een 
tussentijdse audit plaats. Het project eindigt in december 2013.

TCZL heeft de projectaanvraag opgesteld, het overleg hierover gevoerd met HPBO en voert
het projectcoördinatorschap uit namens de stuurgroep TEC2020. De implementatie van
de good practices van TEC2020 vindt plaats in het kader van Toptechniek in Bedrijf.

Projectleider: Wien Kohl, w.kohl@tczl.nl.

Zeepkist nieuwe stijl: van Nederlandse krat naar Limburgs bedrijf

Soapbox

De term Soapbox, ofwel zeepkist, kan zowel refereren aan de houten krat waarin vroeger
zeep werd verzonden, als aan het populaire gebruik hiervan als spreekgestoelte in vervlogen
tijden. Anno 2012 wordt Soapbox in Limburg inmiddels gretig gekoppeld aan het bedrijf
dat andere bedrijven en instellingen op een unieke en eigentijdse manier in contact brengt
met specifieke doelgroepen. 

Dat gebeurt door het organiseren van zogenoemde customized populariteitsverkiezingen.
Centraal tijdens deze ‘verkiezingen’ staat een bedrijf of instelling, wiens doelgroepen actief
deelnemen. Een nieuwe manier van online marketing, waarbij het de doelgroep is die een
bedrijf of instelling promoot. 

In 2012 heeft TCZL actief meegewerkt aan het opzetten en starten van drie techniekwed-
strijden. Hiervan was er één gericht op leerlingen van het mbo en twee op leerlingen van
het vmbo en havo/vwo. Tienduizenden jongeren hebben tot nu toe actief meegedaan.

Projectleider: Jean Schrijen, j.schrijen@tczl.nl.
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Bedrijven, overheid en onderwijs vormen de poort

Brainport 2020

Het samenwerkingsverband Limburg Economic Development, waarin bedrijven, overheid
en onderwijs de krachten bundelen, heeft als doel het Brainport2020-programma in Zuid-
Limburg te realiseren. TCZL maakte in 2012 deel uit van de Programmacommissie People,
die driewekelijks bij elkaar kwam om de ontwikkelingen op dit gebied te bewaken en aan
te jagen.

Projectleider: Josephine Maranus, j.maranus@tczl.nl.

De succesformule: industriële setting in het klaslokaal 

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 gerea-
liseerd. Dit gebeurde in de vorm van een in-
structiefabriek en simulator. 

Deze infrastructuur, die begin 2000 
gerevitaliseerd is, heeft sindsdien een 
cruciale plek in het curriculum van de
Operator Class Limburg. Jonge studenten,
in de leeftijd van zestien, zeventien jaar,
kunnen hierdoor namelijk in een schoolse
leeromgeving aan de slag in een fysiek 
herkenbare industriële setting. Met behulp
van deze succesformule is er inmiddels een

jaarlijkse instroom van honderd leerlingen in de
Operator Class Limburg gerealiseerd. 

Het Arcus College maakt inmiddels intensief - vier dagen
per week ofwel 38 uren - gebruik van deze infrastructuur. De resterende tijd wordt de 
instructiefabriek gebruikt door het hbo en het bedrijfsleven. Om excellente vakmensen te
kunnen blijven opleiden voor een toptechnologische regio is een ‘automatiseringsupgrade’
van de instructiefabriek en de simulator dringend noodzakelijk. Arcus College en Zuyd HS
hebben TCZL opdracht gegeven om, uitgaande van de huidige status van de instructiefa-
briek en simulator, te onderzoeken wat de positionering van de instructiefabriek en simulator
moet zijn in relatie tot de activiteiten die in CHILL (gaan) plaatsvinden. En hoe te komen tot
een state-of-the-art  blijvende fabriek en simulator. Ook wordt gekeken hoe, ten behoeve
van de automatiseringsupgrade, een bijdrage kan worden verworven van de relevante 
stakeholders uit de triple helix. De onderzoeksrapportage zal opgeleverd worden in 2013.

Projectleider: Wien Kohl, w.kohl@tczl.nl.
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Bedrijvige uitdaging leidt tot ontwikkeling twee programmalijnen  

Toptechniek in Bedrijf

Begin 2012 heeft het Platform Bèta Techniek (PBT) in opdracht van het Ministerie van OCW
een call for proposals uitgeschreven. Hierin werden samenwerkingsverbanden van onder-
wijsinstellingen en bedrijven uitgedaagd om voorstellen te doen voor Centra voor Innovatief
Vakmanschap. In navolging van de door TCZL geïnitieerde bijeenkomst in maart, werd in
april besloten om de eerste projectaanvraag in te dienen. Dit leidde uiteindelijk tot de vast-
stelling van een regiovisie die de basis vormde voor de opzet van twee programmalijnen,
te weten: de Vakmanschapsroute en de Technologieroute (programmalijn 1) en een 
Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Technologie in de Zorg (programmalijn 2). 

Naast het samenstellen van het kernteam, dat de aanvraag voorbereidde en opstelde,
zorgde TCZL op verzoek, in samenspraak met het kernteam, ook voor het opstellen van de
regiovisie. Inmiddels is door alle betrokkenen vastgesteld dat deze visie breed gebruikt kan
worden bij het initiëren en plannen van volgende projecten binnen de scope van Brainport
2020 en het respectievelijke Actieprogramma voor Zuid-Limburg ‘Een koers voor Limburg’.
De kernbegrippen focus, samenwerking en kwaliteit spelen in deze visie een centrale rol.
De regio beschouwt het als haar missie om aansluiting te realiseren op de vraag van het
regionale bedrijfsleven. Dat gebeurt door innovatie en het herschikken van het techniek-
onderwijs van ‘meer’ naar ‘meer én beter’.  

Programmalijn 1
In het onder regie van TCZL geschreven pro-
jectplan, dat nu bekend staat als Toptech-
niek in Bedrijf en gericht is op de sector
vmbo/mbo-techniek, wordt onder-
scheid gemaakt tussen 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 zijn
twee doelstellingen geformuleerd.
Op de eerste plaats moet er vóór 

1 augustus 2013 een eenduidig plan
liggen betreffende het programma en de

infrastructuur van technische opleidingen in
Zuid-Limburg. Dit geldt voor zowel het vmbo als

het mbo, gebaseerd op de criteria voor macrodoelmatig-
heid. Tweede doelstelling is de arrangementen binnen de contractueel vastgelegde tijds-
planning te realiseren. In de afstemming van de programma’s op de behoeften van het
bedrijfsleven worden kostenefficiencies tot tien procent gerealiseerd. Deze zullen ten goede
komen aan de kwaliteitsverbetering. 
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De beoogde effecten
Over vijf jaar wordt met programmalijn 1 een viertal effecten beoogd. Ten eerste: meer in-
stroom, wat concreet betekent dat het aandeel techniek BK in het vmbo gestegen moet zijn
van 13,5 naar zestien procent. Ten tweede: een hoger niveau in de Vakmanschapsroute,
een stijging van vijftien procent van het aandeel van niveau 3. Ten derde: vijftien procent
meer uitstroom van het mbo-niveau 4. En tot slot: een versnelling van 25 procent waardoor
de leerjaren 3/4 vmbo en 1/2 mbo niet in vier, maar in drie jaar doorlopen kunnen worden. 
Met het bereiken van bovenstaande doelen is een investering gemoeid van 1,7 miljoen
euro. Het PBT zal, volgens plan, een bijdrage hieraan leveren van circa 670.000 euro.  

Programmalijn 2
In Limburg hebben de drie ROC’s: Gilde Opleidingen, Leeuwenborgh Opleidingen en
Arcus College samen met Zuyd Hogeschool de uitdaging opgepakt en besloten een voorstel
uit te werken op het gebied van technologie in de zorg. Voor het uitwerken van het voorstel
is door de ROC’s ondersteuning gevraagd aan TCZL. Waarom technologie in de zorg?
De inzet van technologie in de zorg kan helpen de toekomstige uitdagingen van een ver-
grijzende  bevolking en een krappere arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Tegelijkertijd biedt
technologie cliënten de mogelijkheid om langer zelf de regie te voeren en hun zelfstandig-
heid te behouden. In aansluiting op het landelijk beleid, geformuleerd vanuit de topsector
Life Science & Health, worden op het gebied van de zorgtechnologie in Limburg al grote
stappen voorwaarts gezet. Vanuit een brede samenwerking in Limburg tussen onderwijs,
onderzoeksinstellingen, zorgorganisaties, bedrijfsleven, overheden en intermediaire 
organisaties wordt onder leiding van prof. dr. Luc de Witte invulling gegeven aan het 
Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT).  

De wortels
Om ook het mbo adequaat in te vullen, want hier worden de vakmensen opgeleid die 
ervoor gaan zorgen dat de nieuwe, innovatieve technologische oplossingen vertaald worden
in daadwerkelijke productie én toepassingen in de brede zorgpraktijk, is besloten de krach-
ten te bundelen in één Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) genaamd: Technologie
in de Zorg. Een initiatief van de ROC’s, de zorgsector en bedrijven die actief zijn op dit 
gebied. TCZL werd gevraagd de benodigde activiteiten te coördineren. In april 2012 is met
het opstellen en indienen van een businesscase de eerste stap gezet. Op basis van de ont-
vangen feedback van Platform Bèta Techniek is het voorstel vervolgens verder uitgewerkt
en verwoord in het businessplan ‘CIV, Technologie in de Zorg Limburg’. 

Het traject
Arcus College heeft - als penvoerder van het consortium onderwijs, zorgorganisaties en
betrokken bedrijven - in oktober 2012 het businessplan ingediend om in aanmerking te
komen voor financiële ondersteuning door het Ministerie van OCW. 
Medio oktober kregen alle deelnemers de gelegenheid de ingediende plannen te presen-
teren aan de beoordelingscommissie. Om extra aandacht te genereren maakten de stu-
denten van Arcus een leuk filmpje (http://www.youtube.com/watch?v=4CMgVDEUGNY),
waarin zowel vertegenwoordigers van enkele betrokken zorgorganisaties en bedrijven als
de gouverneur hun steun uitspraken voor het CIV. Dit heeft ongetwijfeld positief bijgedragen
aan de beoordeling van de expertcommissie.
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Geslaagd
Minister van OCW, mevrouw Bussemaker, maakte op 13 december 2012 bekend dat het
businessplan ‘CIV, Technologie in de zorg Limburg’ door de expertcommissie positief 
beoordeeld is. Dat betekent concreet dat er vanuit Den Haag, onder de voorwaarde van
regionale cofinanciering, financiële middelen in het vooruitzicht zijn gesteld voor de reali-
satie van het CIV. Om de cofinanciering te concretiseren is contact gelegd met de Provincie.
Deze had een positieve grondhouding ten opzichte van de gevraagde regionale cofinan-
ciering, maar legde tevens het verzoek neer, na te gaan of gemeentes en mogelijk andere
partijen in de regio hierin wilden participeren. Ondersteund door het TCZL is Arcus College
met een groot aantal partijen het gesprek aangegaan over een mogelijke bijdrage. 
Na extra bijdragen van Zuyd Hogeschool vanuit het EIZT en de drie kerngemeentes in Zuid-
Limburg via LED, heeft de Provincie vervolgens eind februari te kennen gegeven het nog
resterende deel van de regionale cofinanciering voor haar rekening te nemen. In maart
2013 klonk het officiële startsein. 

Alle hens aan dek

Iedereen is uiteraard bijzonder verheugd dat er nu daadwerkelijke begonnen kan
worden. Men zal alles in het werk stellen om dit initiatief tot het succes te maken
dat iedereen voor ogen heeft. Hierbij is volgens de betrokkenen een cruciale rol
weggelegd voor het TCZL. "De deskundige inbreng van TCZL heeft er mede toe
geleid dat er een solide basis is gelegd voor de verbinding van zorg met techniek.
De gezamenlijk ontwikkelde visie op de relatie zorg en techniek heeft essentieel
bijgedragen aan het neerzetten van een degelijk en realistisch plan dat veel
draagvlak heeft bij de betrokkenen uit de zorg, het bedrijfsleven, het hbo en
mbo," aldus Toon van Baal, Directeur Zorg & Welzijn Arcus College. De partners
hebben dan ook TCZL gevraagd de opstartfase te ondersteunen. Het TCLZ heeft
hier gehoor aan gegeven door in de persoon van Arno Knoops invulling te geven
aan het kwartiermakerschap van het CIV. 

Projectleiders Programmalijn 1 en Regiovisie: Josephine Maranus, j.maranus@tczl.nl
en Wien Kohl, w.kohl@tczl.nl.
Projectleiders Programmalijn 2: Piet Keulers, p.keulers@tczl.nl en Arno Knoops, 
arno.knoops@aranco.nl. 
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Duurzame arbeidsmarktoplossingen in beeld 

License to Operate 

LtO is een overkoepelend initiatief van overheid, ondernemers en onderwijs dat zich richt
op het vinden van duurzame arbeidsmarktoplossingen voor de procesindustrie in Zuid-
Limburg. Doel is om, gedurende de projectperiode tot en met 2013, de verwachte 
structurele tekorten aan procesoperators op de arbeidsmarkt aan te vullen. 

Inmiddels is een groot aantal projecten geïnitieerd voor de domeinen: Info-Atlas over 
arbeidsmarkt, Marketing en Communicatie, Scholieren, Werkenden en Werkzoekenden.
Het programma wordt begeleid door de Stuurgroep LtO, bestaande uit overheid, onderwijs
en bedrijfsleven. De leiding is in handen van een programmamanager en diverse project-
leiders.

In 2012 heeft TCZL in opdracht van de Stichting LtO diverse onderdelen van het 
programma uitgevoerd. Deze samenwerking wordt in 2013 voortgezet.

Programmamanager: Gerard Ensink, g.ensink@tczl.nl.
Projectleiders: Anique Soetermeer-Gabriëls, a.soetermeer@tczl.nl en Wien Kohl, 
w.kohl@tczl.nl.

Meer informatie op www.people-in-process.nl. 
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Groen onderwijs in Limburg 

Macrodoelmatig Innovatief Groen Onderwijs Citaverde 

Het Citaverde College heeft aan TCZL gevraagd een projectontwerp te maken voor het
groene onderwijs in Limburg. Dit gebeurde in navolging van TEC2020 en Toptechniek in
Bedrijf. Uitgangspunten voor het plan vormen de ontwikkelingen binnen de topsectoren
Agro & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, de regionale ontwikkelingen, zoals bijvoor-
beeld Greenport en De Wijk van Morgen, maar ook de lokale eigenschappen van het
groene werkveld.

Citaverde streeft ernaar om de komende drie jaar samen met het bedrijfsleven te komen
tot de ontwikkeling van arbeidsmarktgerelateerd onderwijs in doorlopende leerlijnen 
vmbo-mbo. In het vernieuwde curriculum moeten technologie, duurzaamheid en onder-
nemerschap de rode draad vormen.

De ontwikkeling van het projectontwerp is in 2012 afgerond. In 2013 wordt dit ontwerp
verder geconcretiseerd en klinkt het startschot voor de uitvoering.

Projectleiders: Wien Kohl, w.kohl@tczl.nl en Josephine Maranus, j.maranus@tczl.nl.
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Provinciaal project zoekt en vindt nieuwe energie

Energieke scholen 

Op verzoek van de Provincie heeft het project Energieke scholen van SVO|PL een vervolg
gekregen op nog vier andere scholen in Limburg. In juni 2012 kwam het verzoek binnen
om dit project voor de duur van maximaal één jaar verder uit te rollen. Aangezien de 
stimuleringsmaatregel Leren voor Duurzame Ontwikkeling stopt in juli 2013, is deze vraag
meteen opgepakt en werd gelijk gestart met een zoektocht naar vier geschikte kandidaten
die wilden deelnemen. 

Hierbij is nadrukkelijk gekeken naar een goede spreiding over Limburg. De nieuwe deel-
nemers zijn College Den Hulster in Venlo, het Bouwens Peel en Maas, Lyceum Schöndeln
in Roermond en het Porta Mosana College in Maastricht. De gemeente Maastricht heeft,
als bijdrage voor het Porta Mosana College, vanuit haar gelden voor de Duurzaamheids-

impuls, een subsidie toegekend aan het project.

Doel van 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 wezen-
lijk 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?

Om aan te sluiten op de aan de middelbare scholen gedoceerde economische vakken is
ervoor gekozen om het energiegebruik te relateren aan economische waarden. Dit sluit 
tevens aan op de leefwereld buiten de school waarin de ecologische argumenten veelal
gerelateerd worden aan de kosten die hiermee gepaard gaan. 

Als leidraad dient de driestappenstrategie trias energetica, het door de TU Delft ontwikkeld
basisprincipe om tot duurzaamheid te komen: 

Stap 1 Beperk de energievraag (goed geïsoleerd en luchtdicht bouwen, 
warmteterugwinning, energiebewust gedrag).

Stap 2 Gebruik duurzame energiebronnen (bodemwarmte, zonne-energie, wind, 
biomassa, etc.).

Stap 3 Gebruik eindige energiebronnen efficiënt (hoog rendement).
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Gezien de beperkte looptijd van het project (één jaar) moet in de uitvoering volstaan worden
met de uitwerking van stap 1. Wellicht dat in een later stadium ook de stappen 2 en 3 nog
aan de orde komen.

Een aantal scholen is in 2012 meteen actief aan de slag gegaan. Andere hebben zich 
moeten beperken tot het treffen van voorbereidingen en starten in 2013 met de uitvoering
van dit ‘energieke’ project. 

Projectleider: Jean Schrijen, j.schrijen@tczl.nl.

De zoektocht naar nieuwe chemie

Jeugd en Chemie 

De leerlingen van de basisscholen rondom Chemelot op een speelse manier interesseren
voor techniek en chemie en ze vertrouwd maken met de activiteiten van DSM en SABIC, de
locatie en de fabrieken. Dat is in een notendop de doelstelling van Jeugd en Chemie. 
Het project, dat al vele jaren loopt en uitgevoerd en gefinancierd wordt door DSM, tevens
coördinator, en SABIC kent een brede belangstelling. Jaarlijks doen inmiddels 55 basis-
scholen uit de directe omgeving mee. Dat staat gelijk aan meer dan 1400 leerlingen van
de groepen 7 of 8. Ze worden rondgeleid over de Chemelot Campus, volgen lessen en
gaan actief ‘aan de slag’. Daarbij worden ze begeleid door ambassadeurs van diverse 
bedrijven.

Met de groei van het aantal bedrijven dat zich op de Chemelot Campus vestigt, groeit 
logischerwijs ook de behoefte tot verbreding van het draagvlak van Jeugd en Chemie.
Daarom wordt nu actief gezocht naar nieuwe partners zodat het project door meer 
‘bewoners’ van de Campus gedragen wordt. Aan Technocentrum Zuid-Limburg is gevraagd
een aantal workshops te begeleiden om met potentiële partners en andere direct betrok-
kenen, zowel inhoudelijk als organisatorisch, een aanpak voor de toekomst te ontwikkelen. 

Tijdens de eerste workshop in november 2012 is het programma nader belicht bij de  po-
tentiële partners, zijn hun wensen ten aanzien van het programma benoemd en is een eerste
aanzet gemaakt voor een mogelijke samenwerking. Aansluitend vond in december een
workshop plaats met een aantal direct betrokkenen waaronder de docenten die de lessen
op school verzorgen en de labbegeleiders die de leerlingen begeleiden bij de proeven in
het laboratorium op de Campus. Naast het doornemen van de actuele ontwikkelingen 
werden, op basis van hun advies, de mogelijkheden voor de toekomst geïnventariseerd. 

Om de ‘chemie’ tussen het project en de potentiële partners te bevorderen, zal dit proces
in 2013 worden voortgezet. 

Projectleider: Anique Soetermeer-Gabriëls, a.soetermeer@tczl.nl.
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TCZL, LtO en PTL bundelen hun krachten in een nieuwe organisatie 

Meer dan de som der delen 

Nadat Technocentrum Zuid-Limburg, License to Operate en Procestechniek Limburg
eind vorig jaar al aankondigden de krachten nog meer te gaan bundelen, wordt
in 2013 de blauwdruk gemaakt voor de oprichting van één overkoepelende 
organisatie. Alle activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van de Limburgse
(proces)industrie door het bieden van duurzame arbeidsmarktoplossingen, het 
stimuleren en creëren van voldoende instroom en het optimaliseren van de aan-
sluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, steeds gefocust op bèta en techniek,
krijgen daarmee één gezicht. “Hierdoor kunnen we nog effectiever gaan werken
en creëren we nog meer slagkracht. Het schept ook voor de buitenwacht veel meer
duidelijkheid. Er is dadelijk één loket, één Front Office,” aldus bestuursvoorzitter
TCZL Jørgen Sørensen.

Voordat het zover is, wordt dit jaar door een bestuurlijke en een programmatische werk-
groep intensief ‘gesleuteld’ om te komen tot een perfect geoliede organisatie. “Essentieel
is dat we er allemaal in geloven,” stelt Sørensen nadrukkelijk voorop. “Het begin is vorig

jaar gemaakt, we zijn nu ‘en route’. Dat betekent dat de
missie, visie en doelstellingen en de concrete vertaling

daarvan naar de praktijk duidelijk in kaart worden
gebracht. Momenteel vindt er een inventa-
risatie plaats van wat we nu allemaal doen
en hoe we in de toekomst daaraan vorm 
kunnen gaan geven. Een goede basis is 
cruciaal. Om adequaat te kunnen in-
vlechten zul je eerst alles moeten 
ontvlechten.”

Grote gemeenschappelijke deler
“De fysieke samenvoeging is essentieel
om de nieuwe organisatie in de praktijk zo
efficiënt en effectief mogelijk te laten func-
tioneren,” legt directeur Gerard Ensink uit.

“Maar daarmee ben je er nog niet. De grote
meerwaarde zit in de structurele krachtenbunde-

ling. 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 is dus een grote verbondenheid. Daarin schuilt echter ook
het gevaar, want het feit dat we aparte organisaties zijn, kan resulteren in overlap van tijd,
aandacht en energie. Daarbij loop je de kans het overzicht kwijt te raken. Dus waarom zou
je drie verschillende organisaties in stand houden als die op aangrenzende en overlappende
velden actief zijn? Een samenvoeging biedt uitkomst. Het geeft je de kans om zaken meer
samenhangend aan te pakken en effectiever te opereren.” 
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Krachtige optelsom
Daarbij wordt uitgegaan van de expertise, kennis, kracht en kunde die bij de bestaande
organisaties is opgebouwd. “We streven ernaar om bestaande goede praktijken in stand
te houden,” beklemtoont Sørensen. “Het is zaak alle partijen in hun kracht te laten en de

sterke punten overeind te houden. Zo creëer je een
sterke organisatie die in staat is om nieuwe

projecten op te pakken, want die zijn
hard nodig om de nieuwe ontwikke-
lingen in de technische industrie
van de grond te krijgen. Dit moet
er ook voor gaan zorgen dat er
financieel voldoende draag-
vlak gegenereerd wordt. 
Als we niet oppassen, keert
het technisch bedrijfsleven,
Nederland de rug toe. 
Belangrijk is dat wij met
onze kracht in de markt
staan. Door de krachten te
bundelen, staan we nog
sterker.”

De uitkomst
“Eigenlijk zit het enige verschil
tussen onze organisaties in de

ontstaansgeschiedenis,” vervolgt
hij. “We komen allemaal ergens an-

ders vandaan. PTL werd geboren vanuit
het bedrijfsleven, LtO uit de politiek en TCZL

is voortgevloeid vanuit de samenwerking tussen
overheid, onderwijs en ondernemingen. Ons doel is echter

gelijk. We willen de techniek voor het voetlicht halen, nieuwe energie creëren, enthousiasme
kweken voor een vak dat zo mooi is als je je hart erin kunt
leggen. Wat de mensen zien, is vaak veel te beperkt. 
Ze zien het verhaal erachter niet, zien de mensen niet,
de toepassingen. Het is onze taak om het tij te keren,
om dat verhaal te vertellen en te laten zien hoe
boeiend, belangrijk en leuk techniek is. Uitgaand
van de filosofie dat samengaan meer oplevert dan
de som der delen, gaan we dit jaar op zoek naar
de juiste woorden en vertellen we vanaf 1 januari
2014 dit verhaal voortaan samen.”
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Exploitatierekening 2012

Baten 2012 2011

Overige overheidsbijdrage 197.250 371.846

Overige omzet 1.056.090 866.690

Som der baten 1.253.340 1.238.536

Lasten

Projectkosten 506.016 475.251

Personeel projectmatig 387.105 450.105

Bestuur, management, beheerspersoneel 267.779 222.272

Afschrijvingen 2.043 37.711

Huisvestingslasten 7.328 8.142

Overige kosten 83.426 65.562

Som der lasten 1.253.697 1.259.043

Saldo baten en lasten

Rentebaten 722 883

Resultaat boekjaar voor belastingen 365 -19.624
Vennootschapsbelasting -572 3.643

Resultaat boekjaar na belastingen -207 -15.981
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Balans 2012

Activa 2012 2011

Vaste activa 1.507 3.550

Vlottende activa 837.725 1.298.776

Totaal activa 839.232 1.302.326

Passiva

Eigen vermogen 81.837 82.044

Kortlopende schulden 757.395 1.220.282

Totaal passiva 839.232 1.302.326

TECHNOCENTRUM
ZUID-LIMBURG
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