MISSIE en PROPOSITIE TECHNETKRINGNWN 2019
De TechNetkringNWN biedt sinds 5 jaar een regionaal platform waarin (primair en
voortgezet) onderwijs, technologiebedrijven en de gemeenten Maassluis, Vlaardingen,
Schiedam participeren, met als doel om de samenwerking tussen genoemde partijen te
bevorderen, zodat jongeren en hun ouders een goed beeld krijgen van de regionale
beroepshorizon en de kansen voor werk in de techniek en technologie.
De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het opbouwen van een relevant netwerk en is de
meeste aandacht gegaan naar (primair) onderwijs in haar taak om jeugd en jongeren te
interesseren voor bèta beroepen. In veel gevallen heeft de TechNetkringNWN het voortouw
genomen om partijen te matchen en heeft daarbij een sterk uitvoerende rol op zich
genomen.
Na evaluatie van onze missie, activiteiten en de impact daarvan, zijn missie en propositie
bijgesteld. De TechNetkringNWN stelt zich ten doel te komen tot een werkwijze welke leidt
tot een meer duurzame impact. TechNetkring kiest daarbij nadrukkelijk voor een
‘makelaarsrol‘ en een netwerkfunctie om samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken en
vraag en aanbod te matchen. Deze rol is faciliterend van aard.
Hieronder lichten we dit nader toe.
Stakeholders en belangen
In het netwerk van de TechNetkringNWN participeren drie groepen, te weten onderwijs,
bedrijfsleven en gemeenten. Ieder van deze groepen heeft een aanzienlijk belang dat kan
worden verbonden in dit netwerk:






Het ONDERWIJS is erbij gebaat dat de leerlingen/studenten die zij onder hun hoede
hebben een serie van goede beroepsbeelden krijgt aangeboden tijdens hun
schoolloopbaan.
Het BEDRIJFSLEVEN is erbij gebaat als er in de regio een duidelijke werkgevershorizon is. De vraag om goed opgeleid personeel groeit alleen maar. Een heldere en
aansprekende propositie formuleren voor aankomende werknemers is een
belangrijk onderdeel.
De GEMEENTEN zijn gebaat bij een goede citymarketing. Zij willen bekend staan als
aantrekkelijke gemeente om te wonen en te werken. Hoe beter de aansluiting op de
arbeidsmarkt, hoe hoger de sociale stijging al zijn.
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Missie en propositie (WHY)
Uit het verbinden van deze belangen is onze missie ontstaan:
“Bevorderen van samenwerking tussen onderwijsinstellingen, technische bedrijven en
gemeenten met als doel jongeren en hun ouders te interesseren
- en een goed beeld te geven van het werken in de techniek en technologie in de regio.”

De ‘why’ van TechNetkringNWN kan dan als volgt worden geformuleerd:
‘Een duurzame impuls geven aan de ontwikkeling van de regio NWN, door nieuwe
generaties te verbinden aan de kansen en mogelijkheden van techniek en technologie.’

Doelstellingen en activiteiten (WHAT)
 Verbinden van de bovenstaande doelen en eerder genoemde belangen;
 Meer co creatie;
 Grotere betrokkenheid bedrijven;
Op basis van deze doelstellingen brengen we meer focus aan in de activiteiten die gaan
worden uitgevoerd: Minder doen, met meer impact. Activiteiten moeten relevant zijn en
worden in een projectorganisatie vorm gegeven.
1) Verbinden van partijen en hun belangen rond gezamenlijke doelen:
Het gezamenlijke belang van gemeenten, bedrijven en onderwijs, is gelegen in het branden
van brede werkgevers-/ beroepshorizon voor de jeugd in onze regio. Als collectief kunnen
wij een marketingfunctie vervullen voor technologie-gerelateerde bedrijven, waardoor de
kracht en toekomst (werkgelegenheid/ werkgeverschap) in de regio NWN sterk worden
neergezet richting de toekomst. Thema’s die ons allen aangaan, zijn:
-

Welke beroepen zijn leuk en hebben toekomst? > jeugd en hun ouders
Wat maakt de regio interessant voor bedrijven? > bedrijven en gemeenten
Hoe helpen we de jeugd de juiste keuzes maken, ín de regio > scholen (en ouders),
gemeenten en bedrijven

Het gaat om de wisselwerking en de verbinding, en dat maakt de positie van een platform
dat de TechNetkringNWN biedt, bijzonder. We willen dat kinderen -ook zij die thuis niet de
juiste stimulans of perspectieven mee krijgen- de juiste keuzes kunnen maken, niet uitvallen
en een kansrijke toekomst bouwen. Gezamenlijk kunnen wij hen daar beelden bij aanreiken.
2) Meer co-creatie:
De TechNetkringNWN kan dienen als denktank voor projecten rond regionale thema’s waar
bedrijven, scholen en gemeenten elkaar kunnen versterken. Projecten ontstaan vanuit een
vraag of behoefte.
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TechNetkringNWN kan vanuit haar ‘makelaarsrol’ vraag en aanbod matchen. Zo’n match kan
leiden tot een projectvoorstel, waarbij participerende partijen bijdragen in menskracht en/of
middelen, waardoor een project levensvatbaar wordt.
3) Grotere betrokkenheid bedrijven:
Door actieve werving van bedrijven willen we de participatie in de TechNetkringNWN laten
groeien. De propositie richting deze bedrijven moet de relevantie op een eenvoudige wijze
duiden. Actieve acquisitie is hierbij het middel.
De TechNetkringNWN biedt aan om VLOGS te maken, waarin een bedrijf zich aan jeugd en
jongeren kan presenteren, door de techniek/ technologie, het beroepsperspectief en de
baankansen in beeld te brengen. Bedrijf en de TechNetKringNWN zijn hierbij
samenwerkende partners. Deze korte, aansprekende filmpjes zijn makkelijk toegankelijk en
kunnen makkelijk worden gedeeld. Effect is efficiënte exposure, in aansluiting op de leef- en
beleefwereld van jongeren (social media).
Het streven is om met onderwijs en bedrijven gezamenlijk een samenhangend aanbod aan
lesmateriaal rondom techniek en technologie te laten ontstaan. In insteek is om dit in cocreatie vorm te geven rond lokale initiatieven (denk b.v. aan de Blankenburgtunnel).
Voor het realiseren van deze doelstellingen en activiteiten zal het aanvragen en binnenhalen
van subsidies tot één van de taken gaan behoren van de TechNetkringNWN.
Organisatie en besturing (HOW)
De TechNetkringNWN wordt aangestuurd door een dagelijks bestuur, bestaande uit drie
personen:
-

Voorzitter: Cedric Muchall (Ondernemer, Maassluis)
Penningmeester: John van Beek (College Vos, Vlaardingen)
Secretaris: Judith Donkers (zelfstandig adviseur/ interim manager Onderwijs,
Vlaardingen)

Een Adviesraad adviseert het bestuur over beleidskeuzes binnen de hier beschreven missen
en propositie. In de Adviesraad zijn onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten
vertegenwoordigd.
Het bestuur wordt ondersteund door een coördinator (administratieve support) en een
verbindende ‘makelaar’. Beiden zijn ZZP’ers, waarbij de makelaar zijn rol deels risicodragend
uitvoert. De Technetkring is geen werkgever maar opdrachtgever. Coördinatoren en
makelaar worden primair gefinancierd uit bijdragen van (bedrijfs-)donaties; projecten die uit
de inspanningen volgen worden gedragen door participerende partijen (en al dan niet
gesubsidieerd). Dit kan wisselen per project. De TechNetKring faciliteert het aanvragen van
eventuele subsidies.
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Resumé:
1. Er is een heldere scheiding tussen Bestuur en Adviesraad.
2. In de Adviesraad zijn onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten vertegenwoordigd.
3. De uitvoering van de werkzaamheden worden in een projectorganisatie uitgevoerd;
participerende partijen dragen bij in menskracht en/of middelen. Zo dragen we er
zorg voor dat de vraag (en niet het aanbod) de activiteiten bepalen en dat de impact
en relevantie van projecten en activiteiten voor de betrokkenen zo groot mogelijk is.
Subsidies kunnen onderdeel vormen van de financiering van een project. De
TechNetkringNWN kan de aanvraag coördineren of faciliteren.
4. Het bestuur is opdrachtgever en aanspreekpunt voor de makelaar en de coördinator.
Beiden werken als ZZP-er en op projectbasis.
5. Het bestuur maakt ieder jaar een jaarplan en begroting, op basis van input van de
Adviesraad en ziet toe op de realisatie daarvan.
6. De Adviesraad ondersteunt het bestuur waar mogelijk (bijvoorbeeld in het werven/
aantrekken van nieuwe bedrijven), de vertegenwoordiging van TechNetkring in
netwerken of na overleg anderszins.
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