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Samenwerken:
Voorzie je een toekomst waarin  
studenten, bedrijven en scholen samen aan 
gemeenschappelijke doelen werken?

Innoveren:
Geloof je dat nieuwe uitdagingen 
nieuwe oplossingen vereisen?

Opleiden:
Wil je de bètatechnische topstudenten 
opleiden die onze toekomst vorm gaan 
geven?
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Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap.

innovatief onderwijs door publiek-private 
samenwerking.

Voorwoord Hans Corstjens

Het Nederlandse economisch klimaat hangt af van de innovaties 

van bedrijven. Innovaties, die worden gedaan door goed opgeleid 

personeel. Het bedrijfsleven roept daarom om meer kwaliteit, maar 

door de snelle technologische ontwikkelingen weten studenten 

niet altijd van de nieuwste technieken en innovaties. Daarnaast 

vragen veel technische bedrijven om meer bètatechniekstudenten. 

Prognoses voor de komende jaren laten zien dat door deze groei-

ende vraag een tekort aan uitstroom van bètatechnici zal ontstaan. 

Het technisch beroepsonderwijs staat voor een uitdaging. 

Het onderwijs alleen kan deze roep om kwaliteit en kwantiteit niet 

beantwoorden. Om de snelle innovaties binnen de techniek bij te 

benen, zal het onderwijs moeten samenspelen met het bedrijfs-

leven. In de business based innovatiestrategie waar deze publicatie 

over gaat, wordt precies dát aangejaagd. Bedrijfsleven en onderwijs 

nemen samen, vanuit hun eigen expertise, de verantwoordelijk-

heid voor innovatief beroepsonderwijs. Zo komt een duurzame 

samenwerking op gang tussen deze twee stakeholders.

Platform Bèta Techniek daagt onderwijs en bedrijfsleven 

uit tot samenwerking.

Namens de overheid daagt het Platform Bèta Techniek het 

bedrijfsleven en het onderwijs uit dit samenspel binnen centra aan 

te gaan. Het Platform Bèta Techniek faciliteert de centra bij 

The proof of the pudding 
is in the eating
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De 9 Topsectoren:

  1 . Agrofood 
 2. Chemie
 3. Creatieve industrie 
 4. Energie
 5. High Tech
 6. Life sciences
 7 . Logistiek 
 8. Tuinbouw 
 9. Water

het volbrengen van hun doelstellingen. Hiervoor maken we 

gebruik van onze uitgebreide kennis en ervaring, en een breed 

netwerk binnen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Daarbij 

treedt het Platform Bèta Techniek namens de overheid ook op 

als investerende partner. In deze rol toetst het Platform het rende-

ment van de investering op basis van prestatie-indicatoren. 

Dit leidt tot een spannend innovatieproces, dat uiteindelijk moet 

leiden tot een kwalitatief hoogstaande en financieel zelfstandige 

centra.

De komende jaren zal dit type publiek-private samenwerking 

een hoge vlucht nemen. Zie hiervoor bijvoorbeeld de strategische 

agenda hoger onderwijs en het huidige topsectorenbeleid van 

het kabinet. Binnen deze 9 topsectoren willen bedrijven graag 

investeren in het innovatief beroepsonderwijs, met als doel deze 

topsectoren te versterken.

Echter, the proof of the pudding is in the eating. Dat wil ik de lezer 

wel meegeven. De publicatie die nu voor u ligt bundelt daarom de 

ervaringen en expertise van de eerste generatie centra. 

Hans Corstjens

Directeur

Platform Bèta Techniek
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Het business model: 
Basis voor een succesvolle 
publiek private start-up 

Nieuwe uitdagingen vragen 
om nieuwe oplossingen

In dit lint onderaan de pagina’s van het handboek 

wordt een aantal van de cruciale ingrediënten waar-

uit een centrum is opgebouwd uitgelicht: van klant-

groepen tot partners, van inkomsten tot uitgaven, 

en van sleutelactiviteiten tot kanalen om de klant te 

bereiken. Al deze onderdelen samen vormende basis 

van het business model. Het lint vormt zo een  

illustratie voor de theorie en praktijkervaringen die 

op de verschillende pagina’s worden beschreven.

Ook bevat het lint waardevolle tips en ervaringen uit 

de praktijk. 
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Het business model: 
Basis voor een succesvolle 
publiek private start-up 

 

Sinds begin 2011 is Nederland zes start-ups in publiek-private 
samenwerking (PPS) rijker. Deze start-ups - ook wel bekend als 
‘Centres of Expertise’ (hbo) en ‘Centra voor Innovatief vakman-
schap’ (mbo) - zijn het concrete resultaat van het topsectorenbeleid 
dat recent door de Nederlandse overheid gestart is ter bevordering 
van innovatie en cross overs tussen het bedrijfsleven en onderzoek 
en onderwijs. De overheid heeft zichzelf in dit nieuwe beleid de rol 
van investeerder toebedeeld om ondernemerschap te stimuleren. 
Dus geen subsidies meer, maar een investeringsbijdrage. 

Introductie: 
De Expertcommissie

De expertcommissie begeleidt het opstartproces van de eerste generatie centra. De expertcommissie heeft als taak de centra zowel te adviseren bij hun ontwikkeling als ze te beoordelen op hun voortgang. De commissie bestaat uit Piet van Staalduinen (voorzitter), Edwin Berends, Matthijs Bobeldijk, Jan J. van den Berg en Anton Wolthuis. Door het handboek heen staan hun Tips vermeld. 

Mini CV’s:

>  Piet van Staalduinen  

Algemeen directeur Syntens  

Innovatiecentrum.

>  Edwin Berends 

Manager Innovation Program Office 

(DSM), Executive Board member 

 (KIVI NIRIA).

>  Matthijs Bobeldijk 

Business Consultant,  

Business Models Inc.

>  Anton Wolthuis 

Managing director, AW Project BV, HTAS

>  Jan J. van den Berg 

Voormalig Director International  

Business Development bij ARCADIS

De ervaringen van deze eerste generatie kunnen 

nieuwe centra in PPS helpen om sneller en beter 

uit de startblokken te komen. Deze ervaringen 

zijn gebundeld in dit boek. Dit handboek biedt zo 

een startpunt voor iedereen die een centrum wil 

starten. 
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Business Based Innovatie

Het ‘Business Based Innovatieprogramma’, waarbinnen de PPS’en 
worden opgestart, maakt gebruik van het business-modelgedachte-
goed en het business model canvas. Het canvas – 9 bouwstenen die 
samen het business model vormen - werd in 2004 ontwikkeld door 
Alex Osterwalder. In 2009 publiceerde Alex zijn boek waarvan al  
23 vertalingen zijn uitgekomen en meer dan 250.000 exemplaren 
zijn verkocht. 

Waarom staat het business model centraal in dit 
programma? 

Een aantal redenen:
>  De afgelopen jaren hebben bedrijven en onderwijsinstellingen te 

maken met een sterk veranderende wereld. Bedrijven moeten snel 
en doortastend reageren om ‘in business’ te blijven. Hiervoor is 
nieuw gereedschap nodig. Het canvas biedt hier uitkomst voor de 
PPS. 

>  De veranderende wereld vraagt nieuwe vaardigheden van directies 
en organisaties. Dit betekent voor de PPS ondernemen, snellere 
besluitvorming, snellere executie en het heel goed begrijpen van 
de klant. Het canvas maakt dit snel inzichtelijk. 

>  Het business model canvas geeft snel een eenvoudig inzicht in 
de PPS, het dient hier als gemeenschappelijke taal voor zowel de 
PPS zelf als tussen de verschillende PPS’en. 

>  Het business model canvas is gereedschap voor innovatie.  
Het dient als versneller voor het bedenken van nieuwe business- 
modelopties.

Revenue Streams
> For what value are our customers really willing to pay?
> For what do they currently pay?
> How are they currently paying?
> How would they prefer to pay?
> How much does each Revenue Stream contribute to overall revenues?   

 

 

 

 

 

 

Key Activities

> What Key Activities do our 
    Value Propositions require?
> Our Distribution Channels?
> Customer Relationships?
> Revenue streams?

Categories:
> Production

> Problem Solving

> Platform/Network

  

Key Partners

> Who are our Key Partners?
> Who are our Key Suppliers?
> Which Key Resources are 
  we acquiring from partners?
> Which Key Activities do 
   partners perform?

Motivations for partnerships:
> Optimization and economy

> Reduction of risk and uncertainty

> Acquisition of particular resources 

   and activities

Key Resources
> What Key Resources 
   do our Value Propositions 
   require?
> Our Distribution Channels? 
   Customer Relationships?
> Revenue Streams?

Types of resources:
> Physical

> Intellectual (brand patents, copyrights, data)

> Human

> Financial

Channels
> Through which Channels 
   do our Customer Segments 
   want to be reached? 
> How are we reaching them now?
> How are our Channels integrated? 
> Which ones work best?
> Which ones are most cost-ef�cient? 
> How are we integrating them 
   with customer routines?

Cost Structure
> What are the most important costs inherent in our business model?
> Which Key Resources are most expensive?
> Which Key Activities are most expensive?

 

Customer 
Relationships
> What type of relationship does   
   each of our Customer?
> Segments expect us to establish  
   and maintain with them?
> Which ones have we established? 
> How are they integrated with the 
   rest of our business model?
> How costly are they

Value Propositions
> What value do we deliver to the 
   customer?
> Which one of our customer’s problems 
   are we helping to solve? 
> What bundles of products and services 
   are we offering to each Customer 
   Segment?
> Which customer needs are we 
   satisfying?

Characteristics:
> Newness

> Performance

> Customization

> “Getting the Job Done”

> DesignBrand/StatusPrice

> Cost Reduction

> Risk Reduction

> Accessibility

> Convenience/Usability

Customer
Segments
> For whom are we creating value?
> Who are our most important 
   customers?

> Mass Market

> Niche Market

> Segmented

> Diversi�ed

> Multi-sided Platform

Is your business more:
> Cost Driven (leanest cost structure, low price value proposition, 

   maximum automation, extensive outsourcing)

> Value Driven ( focused on value creation, premium value proposition)

Sample characteristics:
> Fixed Costs (salaries, rents, utilities) 

> Variable costs

> Economies of scale 

> Economies of scope

TIP 2  
Werk aan een gemeenschappelijke visie van 

de PPS, dit brengt namelijk duidelijkheid in 

ambitie en realisatie; alle partners zullen 

input moeten geven over de stip op de horizon 

die zij voor de PPS zien. Waarom doen de 

partners mee? Wat is de bijdrage van de 

partners aan de PPS? Wat krijgen de partners 

hiervoor terug? En hoe zien de partners de 

positie van de PPS in de markt?

TIP 3 
Werk meerdere business-

modelopties uit. Het 

optimale PPS-business-

model bestaat niet!

TIP 1 
Stel vast hoe het business  model er uit ziet voordat je  samenwerking aangaat; zorg ervoor dat je als samenwerkings-

partners overeenstemming  hebt over de negen bouwstenen 
van het business model van de 
PPS.
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Leermomenten voor PPS in een centrum 

Het afgelopen jaar zijn de verschillende PPS aan de slag gegaan. 

We hebben ze elk van dichtbij mogen bekijken. Wat zijn nu de 

leerervaringen geweest? Kunnen we spreken van een Best 

Practice? Of zijn alle samenwerkingen uniek? De leerervaringen 

van de PPS zijn samengevat in een fictief Best Practice business 

model van een PPS en gepresenteerd tijdens een kennisconferen-

tie over de PPS. De presentatie van het Best Practice business 

model is te zien via het YouTubekanaal van Platform Bèta 

Techniek met de titel ‘intro’: 

www.youtube.com/user/pbetatechniek 

Ervaringen 

1) Het ontwerpen en realiseren van een PPS is complex. Het gaat 
namelijk niet alleen om het nieuwe gezamenlijke business model. 
Het is belangrijk om eerst het business model voor elk van de deel-
nemende partijen inzichtelijk te hebben. Op basis van dit inzicht 
moet een gemeenschappelijke visie worden ontwikkeld met een 
business model dat hierbij past. 

2) Er zijn meerdere business-modelopties per PPS. In het  
business model gedachtegoed wordt ‘design denken’ toegepast in 
een zakelijke context. Een van deze technieken betekent het werken 
met verschillende prototypes. Een designer werkt niet toe naar één 
oplossing, maar zal altijd verschillende prototypes uitwerken.  
Er bestaat namelijk niet één business model.  

Roadmap 
Business Based Innovation
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3) Elk PPS business model is uniek. De uitwerking van het business 
model van de PPS is een resultante van de onderliggende business 
modellen en de gemeenschappelijke visie. Je kunt dus niet zomaar 
zeggen dat er voor publiek-private samenwerkingen een generiek 
model bestaat. 

4) Er is een sterke regisseur voor de PPS nodig. Een PPS heeft een 
sterke regisseur nodig die de gemeenschappelijk visie uitdraagt, het 
kernteam aanstuurt en een resultaatgerichte aanpak hanteert.  
Alleen dan is de PPS in staat om echt te starten en een positie in 
het speelveld te claimen. 

5) De PPS is in feite een publiek-private start-up! Bij een ‘start-up’ 
denken mensen vaak aan bedrijven als Facebook of YouTube, of 
aan een stel vrienden dat vanuit een garage in Silicon Valley met 
revolutionaire technologie komt die de hele wereld op zijn kop zet. 
Maar, een start-up kan bijvoorbeeld ook door een onderwijsinstelling 
en een cluster van bedrijven in Heerlen worden gestart; met een 
investeringsbijdrage van de Nederlandse overheid. De PPS binnen 
een centrum, is in feite ook een start-up, maar dan publiek-privaat. 
Dat betekent dat de centra met soortgelijke uitdagingen van doen 
hebben als andere start-ups. Bijvoorbeeld dat ruim 9 van de 10 
start-ups niet in staat is om in de eerste drie jaar winstgevend te 
worden.  

Voor meer over deze problematiek, zie het hoofd-
stuk ‘Een succesvol centrum: een kwestie van goed 
geluk of van goed gereedschap?‘ op pagina 30.

Zie pagina 82-83 voor een uitgebreide blik 
op de 9 bouwstenen die de 
publiek-private samenwerking vorm geven.
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Vooruitzicht 2012...

De centra hebben in 2011 met veel ambitie en enthousiasme een 
voortvarende start gemaakt. De uitdagingen waar de centra in 2012 
voor staan zijn groot. Misschien zijn de uitdagingen nog wel groter 
dan die van een gemiddelde start-up. Hieronder staan nieuwe 
inzichten vanuit de start-uptheorie, die door de centra in een PPS 
gebruikt kunnen worden om de uitdagingen aan te gaan.

Hoe vergroten we de slagingskans van de PPS?

Steve Blank, een investeerder en ‘start-upgoeroe’ uit Silicon Valley 
heeft een start-uptheorie over Customer Development ontwikkeld, 
waarin wordt uitgelegd dat de lage slagingskans van start-ups over 
het algemeen niets te maken heeft met het product of de dienst die 
door de start-up wordt aangeboden, maar met de manier waarop het 
bedrijf gestart is. 

Zijn theorie gaat ervan uit dat de behoefte van de klant altijd cen-
traal staat. Om deze reden zal een lean-and-mean kernteam altijd 
moeten beginnen met het valideren van aannames die de start-up 
over klantbehoeften heeft gedaan. Dan pas kan het bedrijf produc-
ten en diensten ontwikkelen. Niet eerder. Ook adviseert Blank pas 
te starten met het bouwen van een organisatie nadat de waardepro-
posities bij voldoende klanten zijn getoetst en er daadwerkelijk een 
gat in de markt is gevonden. Wat betekent dit dan voor de centra? 
Dit betekent dat we niet direct de brochures gaan laten drukken, 
personeel aannemen en een locatie betrekken. Nee, we gaan eerst 

kijken of onze klant onze propositie ziet zitten. En, of hij/zij bereid 
is om hiervoor te betalen. 

Het is anno 2012 dus veel verstandiger om te starten bij de klant, 
en daarna pas de organisatie uit te bouwen. Hierdoor kan het kern-
team in de startfase, samen met de klant, veel meer een lerende 
en ontdekkende reis maken, in plaats van de markt op te gaan met 
producten waaraan geen behoefte is. Zo voorkomt het kernteam ook 
dat het met systemen en structuren in de organisatie wordt gecon-
fronteerd die de organisatie log en inflexibel maken.  

Een stimulerend innovatieprogramma dat werkt

In 2011 bleek het nieuwe PPS-beleid in combinatie met het  
Business Based Innovatie programma daadwerkelijk ondernemer-
schap te stimuleren. Het biedt de centra de ruimte om te leren  
ondernemen, en daarnaast echt te innoveren. Vervolgens is het aan 
de centra om deze ruimte te benutten en de innovaties te verzilve-
ren. De komende jaren zal dit type business-based samenwerkingen 
naar verwachting enorm toenemen. Kijk bijvoorbeeld naar de 9 top-
sectoren, waarin bedrijven graag willen investeren in het innovatief 
beroepsonderwijs, met als doel de topsector te versterken. 

Dit handboek bevat daarom een gestructureerd overzicht van de 
enorme hoeveelheid nieuwe kennis en ervaringen bij het opzetten 
van de eerste generatie PPS-initiatieven is opgedaan. Het handboek 
biedt zo houvast aan eenieder die betrokken wil zijn bij het ontwik-
kelen van nieuwe PPS-initiatieven.

TIP 4  
Visualiseer je business 

model! Gebruik visuals 

om het verhaal over je 

business model kracht bij 

te zetten.    

TIP 5   
Ga niet direct over tot
implementatie. Test je
business model bij de 
potentiele klanten; bouw 
daarna je organisatie. 

Dit hoofdstuk is tot stand gekomen op basis van de 

bijdragen van Matthijs Bobeldijk. Matthijs is lid van 

de expertcommissie die namens het Platform Bèta 

Techniek de eerste generatie centra adviseert en 

beoordeelt. Hij is Business Consultant bij Business 

Models Inc, een internationaal strategie en business 

model adviesbureau. Business Models inc. helpt 

ondernemers, corporate organisaties en manage-

ment teams met de analyse, innovatie, validatie en 

implementatie van (nieuwe) business modellen.
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Waarom?
Why?

1.

Venture visie
2.

Alpha-fase
4.
Marktontwikkeling
& opschaling

3.
Bèta-fase

PRODUCT / DIENST

Delivery

Product/Dienst

Platform

Control/Operations

Financiering
Liquide middelen

Team

CEO

Business development/
Verkoop

Marketing
Business plan

Board

MIDDELEN

MARKT

MENSEN

Delivery

Product/Dienst

Platform

Control/Operations

Financiering

Liquide middelen

Team

CEO

Business development/
 Verkoop

Stage 4:
Marktontwikkeling & opschaling

Stage 2:
Alpha-fase

Stage 3:
Bèta-fase

Stage 1:
Venture visie

Marketing

Business plan

Board

Waarom bestaat mijn centrum?
een inspirerende visie op het bestaans-
recht van een centrum.
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?Hoe komt het dat bepaalde bedrijven exponentieel groeien en  

andere niet? Wat maakte Martin Luther King tot een legende  

en Google tot heerser van het wereldwijde web? Volgens  

Simon Sinek, onderzoeker bij de RAND Corporation, business  

consultant en de auteur van ‘Start with Why’, is het antwoord  

simpel. Het is belangrijker voor mensen om te weten waarom je  

als onderneming bestaat, dan wat je te bieden hebt.

Het begint 
met waarom.
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1.

Venture visie
2.

Alpha-fase
4.
Marktontwikkeling
& opschaling

3.
Bèta-fase

PRODUCT / DIENST

Delivery

Product/Dienst

Platform

Control/Operations

Financiering
Liquide middelen

Team

CEO

Business development/
Verkoop

Marketing
Business plan

Board

MIDDELEN

MARKT

MENSEN

Delivery

Product/Dienst

Platform

Control/Operations

Financiering

Liquide middelen

Team

CEO

Business development/
 Verkoop

Stage 4:
Marktontwikkeling & opschaling

Stage 2:
Alpha-fase

Stage 3:
Bèta-fase

Stage 1:
Venture visie

Marketing

Business plan

Board

De Golden Circle van 
       Simon Sinek

Het begint 
met waarom.
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Start met het waarom

Om dat nader toe te lichten ontwierp Sinek de gouden cirkel. Deze 
bestaat uit drie schillen. De binnenste schil betreft het ‘waarom’, 
de middelste schil het ‘hoe’ en de buitenste schil het ‘wat’.  
Belangrijk is het om met die binnenste schil te beginnen. De mees-
te bedrijven doen het echter andersom: hun verhaal begint met wat 
ze doen. Sommige lichten toe hoe ze dat doen. Slechts een klein 
aantal bedrijven communiceert ook waarom ze doen wat ze doen.  

Gerard Adema, directeur van het Centre of expertise ‘Water techno-
logy’ laat zien hoe communiceren vanuit een persoonlijke drijfveer 
zeer krachtig kan werken: “Wij geloven dat ieder individu recht 
heeft op ontwikkeling. Wij willen die ontwikkeling faciliteren door 
een voedingsbodem te creëren waarop het goed groeien is. Het 
talent dat wij ontwikkelen is in staat om met kennis, competenties, 
ervaring, en expertise die ze opbouwen, oplossingen te bedenken 
voor de vraagstukken die er mondiaal spelen op het gebied van 
water. Op die manier ontwikkelen wij talent én productinnovaties.”

Het waarom van Adema? Het recht op ontwikkeling voor ieder 
individu. Vanuit dit beginsel legt hij uit hoe zijn centre of expertise 
ontwikkeling van talent bewerkstelligt. Zijn verhaal eindigt met het 
resultaat dat hij voor ogen heeft.

Andersom was deze boodschap saai en minder effectief geweest. 
Denk bijvoorbeeld aan de talloze reclames die meteen beginnen 
met het aanbod. Mensen kopen niet wat je doet, maar waarom je 
het doet. Adema zet zijn boodschap kracht bij door zijn persoonlijke 
motivatie te koppelen aan het waarom van zijn centrum. 

Om dit principe te kunnen toepassen op een nieuw centre of  
expertise is wel wat zelfreflectie nodig. De reden van het bestaan 
van jouw organisatie moet kraakhelder zijn. Begin dus met ‘waarom’ 
en leg vanuit je bestaansrecht uit hoe je de beste producten of 
diensten levert. Martin Luther King had geen plan. Hij had een 
droom!

Schrijf een levensplan vanuit een persoonlijk statuut

Waar begin je als je de ‘waaromvraag’ van jouw bedrijf wilt  
beantwoorden? In Steven Covey’s ‘7 eigenschappen van effectief 
leiderschap’ wordt uitgelegd dat de basis van effectief hande-
len primair bij jezelf ligt. Hij adviseert een persoonlijk statuut te 
schrijven waarin je je principes uiteenzet. Vanuit daar schrijf je 
een levensplan. Door je principes helder op het netvlies te hebben 
wordt je houding doelgericht en proactief. Alles staat dan als een 
huis, ook als het even tegenzit. 

* Ted Talk van Simon Sinek:
http://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4

*
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De meest succesvolle bedrijven zijn namelijk ontstaan, doordat de 
persoonlijke motivatie van de oprichters werd gekoppeld aan de 
missie van het bedrijf. Apple maakt prachtige producten omdat 
Steve Jobs liefde had voor esthetiek. Virgin is stoer omdat Richard 
Branson een passie heeft voor avontuur. 

Wees ondernemend

Begin dus bij jezelf, maar besef dat passie alleen niet genoeg is 
voor het bouwen van een business. Als ondernemer aan het roer 
van een expertisecentrum staat je een grote uitdaging te wachten. 
Je zult moeten experimenteren met nieuwe business modellen, en 
dit zal niet altijd vlekkeloos verlopen. Met vallen en opstaan zul 
je echter je tot duurzame business modellen komen. Bij dit soort 
werk hoort geen loondienstmentaliteit, maar de mentaliteit van een 
ondernemer die met hart en nieren achter het centrum staat. 

Dus stel jezelf drie vragen: 
>  Welke momenten in mijn leven hebben mij gevormd  

tot wie ik nu ben? 
> Welke normen en waarden zijn voor mij belangrijk?
> Hoe koppel ik dit aan mijn onderneming? 

Zodra deze koppeling helder is kun je vanuit het waarom van jouw 
centrum denken, en er volledig achter staan. Je hebt dan het voor-
recht gecreëerd om vanuit je hart te opereren. Het verstand volgt 
vanzelf. Gefeliciteerd: je hebt nu geen baan meer, maar een kans. 
Voor welke kans sta jij iedere ochtend op? 

 

Dit hoofdstuk is een bijdrage van Pim Betist, oprichter van Sellaband 

en Africa Unsigned. Hij bedacht een slim business model om via 

crowdfunding de consument aan de macht te laten in de muziek-

industrie in Europa, Amerika en Afrika. Betist is internationaal een 

veelgevraagd spreker bij congressen, universiteiten en bedrijven. 

Hij verscheen op de Management Team lijst van Nederlands meest 

creatieve mensen in business. In deze bijdrage licht Betist toe 

hoe je als ondernemer succesvoller kunt zijn door je eigen normen en 

waarden te koppelen aan het business model.
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baan meer, maar een kans. 

Voor welke kans sta jij iedere 
ochtend op? 
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Ewoud Goudswaard

Toen Ewoud Goudswaard de NMB Bank had zien groeien 

tot de ING Groep met 110.000 werknemers vond hij 

dat het tijd was voor een sabbatical. Met zijn vrouw en 

zoontje trok bij de wereld door en bij thuiskomst wist hij 

wat hij wilde: een jaar daarna werd hij directeur van 

ASN Bank.

Wat is de waarom van deze bank en hoe verhoudt dit zich 

tot de normen en waarden van Ewoud Goudswaard?

Het waarom bij 
ASN Bank
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Kunt u ons vertellen over het waarom van ASN Bank?

“Er waren in 1959 een aantal leden van de vakbonden, de voorlo-
pers van het FNV, die op zoek waren naar een bank waarbij ze er van 
opaan konden dat die geen rare dingen met hun geld zou doen. Toen 
ze die niet konden vinden, hebben ze in 1960 de ASN Bank opge-
richt. Het uitgangspunt was toen dat geld niet geïnvesteerd mocht 
worden in dingen die wij niet acceptabel vonden.” 

Wat is niet acceptabel?

“De definitie van niet acceptabel had toen onder meer te maken 
met wapens en Zuid-Afrika (ten tijde van de apartheidsdiscussie). 
Dat is in de afgelopen vijftig jaar langzaam maar zeker steeds verder 
uitgebouwd. We noemen het nu duurzaamheid en hebben het begrip 
in 3 pijlers uitgewerkt: mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Wij 
willen de duurzaamheid in de samenleving bevorderen.”

Wat is uw eigen ‘waarom’?

“Ik wist na mijn sabbatical dat ik bij een kleinere organisatie met 
maatschappelijke meerwaarde wilde werken. Er is veel maatschap-
pelijk onrecht. Voor mij was het een mooie combinatie dat ik daar bij 
een bank wat aan kon doen. Daarnaast vind ik het extreem belang-
rijk dat klanten en medewerkers tevreden zijn. Daar haal ik veel 
meer genoegdoening uit dan een bedrag X dat onderaan de streep 
overblijft.”

Dus geld is niet belangrijk?

“Ook belangrijk, want als je de bank commercieel uitbouwt kun je 
ook je missie beter realiseren. Bovendien kun je met geld, of je dat 
nou leuk vindt of niet, een verandering teweeg brengen.”

Hoe vertaal je deze persoonlijke drijfveren in de bedrijfs-
voering?

“Ik ben de afgelopen tien jaar bezig geweest om ervoor te zorgen dat 
we de bank verder konden uitbouwen gebaseerd op haar duurzame 
uitgangspunten. Die missie staat gewoon voorop.”

Hoor ik nu het waarom van Ewoud Goudswaard of dat 
van de ASN Bank?

(stilte)...”Dit is misschien wel de reden dat ik het inmiddels al 10 
jaar volhoud bij de ASN Bank, en dat ik me er heel erg thuis voel. Ik 
geloof écht in de uitgangspunten die we hanteren. Onze uitdaging is 
dat we nu ook al die andere banken zover krijgen.”

“Als je de bank commercieel uitbouwt 
kun je ook je missie beter realiseren.”



Carla Langen

Het waarom van 
een centrum: 
De praktijk bij Hét Centrum voor Chemie

Carla Langen is voorzitter van het College van Bestuur van 

ROC Leeuwenborgh, in Maastricht en Sittard. Namens ROC 

Leeuwenborgh is zij nauw betrokken bij Hét Centrum voor Chemie. 

Voor haar rol bij Leeuwenborgh was zij Gemeente-secretaris en 

Human-Resources directeur bij de gemeente Deurne.

Hét Centrum als kruispunt onderwijs en bedrijfsleven

Waarom een centrum starten? Omdat wij van mening zijn dat PPS 
een toegevoegde waarde heeft voor het onderwijs. Momenteel ont-
moeten de wegen van het onderwijs en het bedrijfsleven elkaar wel, 
maar ontbreekt het nog aan een vast kruispunt. Met Hét Centrum 
voor Chemie willen wij dat kruispunt worden. Dat doen wij door twee 
doelen na te streven: het opleiden van goed geëquipeerd personeel, 
en het bij het onderwijs betrekken van innovatie uit het bedrijfs-
leven. Wij presenteren ons centrum daarom naar de buitenwereld 
toe als een inspirerende, realistische werk- en leeromgeving.
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“De aanwezigheid van onze labs werkt 
ook bijzonder inspirerend. ”

Publiek-Private Samenwerking overbrugt ‘gap’

In het reguliere onderwijs is sprake van een ongewenste ‘gap’ tussen 
bedrijfsleven en onderwijs, zowel wat betreft kennis van elkaars 
behoeften als elkaars aanbod. Scholen lopen vaak achter innova-
tie aan. Het centrum verminderd die ‘gap’ – je zal nooit compleet 
up-to-date zijn, maar wij zitten er wel veel dichter op. Dat leidt 
niet alleen tot het opleiden van betere studenten, maar ook docen-
ten. Die krijgen namelijk allerlei nieuwe vakkennis mee vanuit de 
samenwerking met het bedrijfsleven. Naar studenten toe bieden wij, 
door de vanzelfsprekende verbinding met bedrijven, perspectief op 
duurzame, interessante werkgelegenheid. Voor bedrijven bieden wij 
een kweekvijver van toptalent.

Door het uitvoeren van opdrachten vanuit het bedrijfsleven zien 
jongeren ook meteen waar het om gaat in een bedrijf. Momenteel 
krijgen jongeren daar in het onderwijs geen goed beeld van en zijn 
daardoor niet goed voorbereid op hun toekomst. Het is dankzij die 
link met bedrijven en echte werksituaties veel makkelijker om stu-
denten te enthousiasmeren. 

De aanwezigheid van onze labs werkt ook bijzonder inspirerend. 
Op het moment dat leerlingen een lab binnenlopen beginnen hun 
ogen echt te twinkelen. Ook de docenten en ik raken door die labs 
gemotiveerd. Het creëert een prachtige ambiance. Het is voor mij 
duidelijk van belang om een inspirerende, fysieke locatie te hebben 
voor het centrum.

Verminderen cultuurverschillen proces

Uiteraard is er wel sprake van cultuurverschillen tussen het bedrijfs-
leven en onderwijs. Het verminderen van die cultuurverschillen is 
een proces. Het vraagt overtuiging en inzet om ze te overbruggen. 

Over het algemeen verloopt de samenwerking overigens bijzonder 
plezierig, maar soms lopen de verwachtingen en handelingswijze 
uiteen. Daarbij speelt ook het feit dat er in het onderwijs veel regel-
geving bestaat, waar het bedrijfsleven zich niet zo bewust van is, of 
geen raad mee weet. Juist omdat de doorlooptijden in het onderwijs 
vaak wat langer zijn, is het aan ons om zo doortastend mogelijk te 
opereren, slagvaardig aan de slag te gaan, en de realisaties goed 
bij te houden. Uiteindelijk tellen slechts harde resultaten, zowel in 
het bedrijfsleven als het onderwijs. Alleen zo kunnen wij mensen 
overtuigen van de waarde van het centrum.

Jongeren laten excelleren op eigen niveau

Voor ons centrum zijn wij op zoek naar excellente studenten. Bij ons 
geen zesjescultuur! Op eigen niveau excelleren, is daarbij het doel. 
Wij willen dus niet specifiek de allerbeste leerlingen, maar vooral de 
leerlingen die het allerbeste uit zichzelf halen. Kortom, studenten 
met drive. Docenten stellen dat vast tijdens het reguliere onderwijs. 
Zij kennen jongeren al en geven aan of inschrijvers beschikken over 
een ondernemende attitude. 

Wij werven deze jongeren tot nog toe vooral in de eigen regio.  
Omdat wij in de grensstreek opereren, rekenen we daar ook  
Duitsland toe. Wij hopen onze werving daarheen te verbreden. Ook in 
Duitsland heb je namelijk goede technische opleidingen – en vraag 
naar excellentie vanuit studenten en bedrijven. Financiële regel-
geving staat dat nu nog in de weg – maar het is zeker ons streven 
om Euregionaal te opereren. Dat creëert ook weer additionele waarde 
voor onze klanten en partners, zoals DSM en Sabic, twee van onze 
partners. Zij hebben namelijk ook een zeer gevarieerd, multinationaal 
werknemersveld. Internationale uitwisseling van studenten en kennis 
is daarom van belang voor ons centrum. 
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Waarom?
Waarom?
Mijn centrum heeft  
nu bestaansrecht.

Hoe?
De randvoorwaarden van het 
centrum staan nu rotsvast.

Wat?
Het centrum voert zijn 
doelstellingen uit.
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Waarom?
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Hoe?
How?

Hoe maak ik mijn visie tot 
werkelijkheid? 
De randvoorwaarden voor een centrum.
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Hoe?
>  een succesvol centrum: een kwestie van  
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Een succesvol 
centrum: 
Een kwestie van goed geluk 
of van goed gereedschap?

Het opzetten van een centrum is geen project, maar een hele 

onderneming. Daarbij spelen vele en uiteenlopende vragen. 

Is het succes van zo’n centrum slechts afhankelijk van goed 

geluk, of is er sprake van een onderliggende structuur?

Het opzetten van een nieuw centrum is een initiatief van reeds 
gevestigde organisaties, zoals ROC's, hogescholen en bedrijven. 
Is het wel mogelijk het innovatief vermogen van een startende 
onderneming te realiseren binnen zo’n bestaande organisatie? 

De ‘business based innovation’ aanpak van Platform Bètatechniek 
is nu de pioniersfase voorbij. Het wordt uitgerold over alle top-
sectoren. Daarnaast inspireert de aanpak ook initiatieven die in de 
competitie voor opstartinvesteringen niet zijn geselecteerd, maar 
die toch verder ontwikkeld worden door de onderwijs- en bedrijfs-
partners. Moet een ROC of hogeschool die meerdere centra tegelijk 
ontwikkelt, dit zien als een verzameling afzonderlijke experimenten, 
of zijn er voordelen te realiseren door als ROC of hogeschool te 
kiezen voor een gecoördineerde aanpak?

In de ontwikkeling van nieuwe ondernemingen in het bedrijfsleven 
kunnen we antwoorden op deze vragen vinden. 

Systematiek

Het centrum heeft te maken met 

kosten van de projectorganisatie, 

marketing, locatie en docenten. 

Het exact monitoren van de inkomsten 

en uitgaven van een centrum is van 

groot belang. Hiervoor moet het 

centrum een systeem ontwikkelen.
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Ontwikkeling van een centrum: de waarde van een 
gestructureerde aanpak

De ontwikkeling van een Centrum voor Innovatief Vakmanschap of 
een Centre of Expertise is vergelijkbaar met die van een start-up. 
Immers, beide typen organisaties zullen zich moeten ontwikkelen 
van een idee op papier tot een onderneming die financieel op eigen 
benen kan staan. Ervaringsgetallen uit het bedrijfsleven leren dat 
van de 10 start-ups slechts 1 een groot success wordt, dat 2 het 
best aardig zullen doen, en dat 7 zullen falen. Bij falen is de verlei-
ding groot om dit uitsluitend te wijten aan externe omstandigheden. 
“De markt was er nog niet klaar voor”, “We konden de juiste men-
sen niet vinden”, “Investeerders waren huiverig om te investeren”. 
Deze uitspraken illustreren echter vooral een gebrek aan inzicht in 
de omgeving en aan kritische zelfreflectie op de eigen voortgang.

Analytische hulpmiddelen kunnen start-ups helpen om de eigen 
voortgang inzichtelijk te maken, om de aandacht te richten op de 
zwakke plekken in de onderneming, en om zo de kans op succes 
aanzienlijk te vergroten. De waarde van analytische hulpmiddelen is 
dat deze een gebalanceerde en gecontroleerde ontwikkeling van het 
centrum mogelijk maken. Ook stimuleren ze dat alle betrokkenen 
continu leren tijdens de ontwikkeling van het centrum. 

Een voorbeeld van zo’n analytisch hulpmiddel is het Bell Mason 
Venture Development Framework. Dit model is ontwikkeld door 
Silicon Valley-veteranen Gordon Bell en Heidi Mason op basis van 
hun ervaring met honderden start-ups in de USA. Het model is niet 
alleen toepasbaar op zelfstandige start-ups, maar ook op nieuwe 
bedrijven die door een bestaande organisatie worden opgezet, zoge-
naamde ‘corporate ventures’. 

De Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centres of Expertise zijn 
in feite ‘corporate ventures’: binnen een aantal grotere organisaties 
wordt een nieuwe onderneming opgericht. Ter illustratie volgt een 
overzicht van de vier kernelementen van het Bell Mason Venture 
Development Framework, toegepast op de ontwikkeling van nieuwe 
centra: karakterisering, fasering, kwantificering en visualisering.

Karakterisering nieuwe venture kent 4 categorieën 

De karakterisering van een nieuwe venture gebeurt aan de hand van 
12 dimensies verdeeld over 4 categorieën:

1. Markt: ieder nieuw centrum begint met een business-idee, dat 
wordt uitgewerkt in een business plan. Al snel wordt inzicht in de 
markt cruciaal: wat zijn de behoeften van mijn klanten, in welk 
segment beginnen we? Daarna pas is het zaak om over te gaan op 
business development en verkoop.

Introductie: 

Rene van Asch
Rene van Asch is kennismakelaar bij het 

Automotive Center of Expertise (ACE) te 

Helmond. Het is zijn taak vraag en aanbod 

bij elkaar te brengen op het centrum. 

Op basis van zijn jarenlange internationa-

le ervaring in de automotive sector geeft 

hij in dit handboek tips uit de praktijk.

Mini CV:
•  Kennismakelaar ACE

•  Attaché TNO op ambassade  

in Peking

•  Onderzoeker alternatieve  

brandstoffen

•  Technische afdeling TNO  

Automotive Powertrains

•  Opleiding: Master of Business  

Administration (Univ. Twente),  

Autotechniek (HTS Apeldoorn)

Tip van de Expertcommissie:
“Een goede monitorsystematiek is van levensbelang 

voor het centrum. Stel meetbare doelstellingen aan 

de hand van kernindicatoren, en toets regelmatig wat 

de voortgang is. Ontwikkel ook verschillende alterna-

tieve scenario’s voor deze doelstellingen. Zo kan het 

centrum inspelen op veranderende omstandigheden 

en komt het niet voor verrassingen te staan.”
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2. Mensen: de start van een nieuw centrum staat of valt met een 
gedreven ondernemer. Hij of zij zal een team moeten samenstellen 
en deskundige adviseurs moeten aantrekken. Adviseurs die partners 
weten te linken aan de venture en behulpzaam zijn in het binnen-
halen van de eerste klanten.

3. Middelen: zonder een eerste startkapitaal is alle begin zeer 
moeilijk. De opstartinvestering van het Platform Bèta Techniek 
levert hier een bijdrage aan. In het uitbouwen van het centrum is 
het zaak om aanvullende investeringen aan te trekken. Naarmate 
de organisatie groeit en de eerste diensten aan de markt geleverd 
worden, gaat beheersbaarheid van de organisatie een steeds grotere 
rol spelen.

4. Product / dienst: een kansrijk centrum is niet afhankelijk van 
één heel specifiek idee voor een product of dienst. Integendeel, 
succesvolle centra zijn gebaseerd op een platform op basis waarvan 
zij steeds weer nieuwe vraaggerichte producten en diensten weten 
te leveren. 

Ontwikkeling venture verloopt via 4 fases

De ontwikkeling van nieuwe ventures kan ingedeeld worden in 
4 fases:

1. Venture visie: in deze eerste fase vertaalt een klein team de 
ideeën in een eerste business plan voor het centrum. 

2. Alpha-fase: in deze tweede fase, ook wel genoemd ‘seed fase’, 
bouwt het centrum het platform op en werkt het de plannen voor 
een eerste dienst uit. 

3. Bèta-fase: in deze derde fase, ook wel genoemd ‘product/dienst 
ontwikkelingsfase’, test het centrum een eerste dienst met een 
kleine, geselecteerde groep klanten, en verwerkt het alle feedback 
van die klanten. 

4. Marktontwikkeling & opschaling: in deze laatste fase lanceert het 
centrum de eerste dienst commercieel. Wanneer succesvol, geeft 
dit het centrum de ruimte en tijd om parallel te werken aan de 
ontwikkeling van nieuwe diensten op basis van het platform.

Figuur 1: De twaalf dimensies van het Bell-Mason model
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Figuur 2: De vier fasen in het Bell-Mason model
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In de programmastrategie van het Platform Bèta Techniek worden 
grofweg dezelfde fases gehanteerd, waarbij het doel is na vijf jaar 
in de vierde fase te zijn: een verduurzaamd centrum met een solide 
positie op de markt.

Kwantificering en visualisering

Figuur 3 geeft de evolutie weer van een ideale nieuwe venture. Hier-
uit blijkt duidelijk dat de uitdaging voor een nieuw centrum is om 
zich in elk kwadrant ‘met de klok mee’ te ontwikkelen. De voortgang 
van een nieuwe venture kan worden gekwantificeerd aan de hand 
van een assessment per fase. De resultaten hiervan kunnen worden 
gevisualiseerd door deze op de 12 dimensies grafisch te vergelijken 
met de ‘best practice’ voor die fase in een radardiagram. 

Een vergelijking van dit ideaalplaatje met de ontwikkeling van de 
eerste Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centres of Expertise, 
levert op dat de belangrijkste verbeterpunten zich in het ‘markt’-
kwadrant bevinden. De belangrijkste tips voor nieuwe centra zijn 
dan ook:

>  behandel het business plan en het daarin gepresenteerde business 
model niet als een projectplan, maar als een levend document: 
werk het bij met de nieuwste inzichten en werk je business model 
verder uit – geen enkel business model overleeft het contact met 
je eerste klant!

>  besteed in alle fasen veel tijd met je klanten, zowel tijdens het 
ontwikkelen van je diensten als tijdens het testen daarvan;

>  denk groot, begin klein, test vaak met echte klanten, en schaal 
snel op.

Ontwikkeling van een centrum: pionieren door een  
bestaande organisatie

Zoals eerder aangegeven, lijken Centra voor Innovatief Vakmanschap
en Centres of Expertise meer op corporate ventures dan op onafhan-
kelijke start-ups. Zij worden immers gestart door bestaande orga-
nisaties en zijn daar ook sterk van afhankelijk als het gaat om de 
toegang tot kennis, contacten, infrastructuur en financiële midde-
len. Deze afhankelijkheid is niet alleen een voordeel, maar kan ook 
verstikkend werken. Het opstarten van een centrum vereist immers 
een werkwijze die anders is dan wat het reguliere onderwijsprogram-
ma vraagt. De vraag is nu hoe instellingen een omgeving kunnen 
creëren die genoeg vrijheid verschaft om te innoveren, terwijl daarin 
ook sprake is van genoeg structuur om risico’s te beheersen.
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Figuur 3: De ideale ‘best practice’ scores per fase volgens het 
Bell-Mason model
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Ontwikkeling van meerdere centra door één organisatie: 
de waarde van een support office

ROC’s en hogescholen zouden venturing niet moeten beperken tot 
een enkel experiment, in dit geval het oprichten van een enkel  
centrum, maar zouden venturing zelf ook moeten benaderen als een 
in hoge mate gestructureerd en voortdurend proces. 
Een support office kan hierin behulpzaam zijn. Zo’n office heeft 
meerdere functies, waaronder het bieden van een beschermde 
omgeving voor de ontwikkeling van de centra, het bewaken van de 
strategische waarde van de ventures voor de moederorganisatie en 
het bewaken van de voortgang in de ventures.

Het oprichten van een support office is een interessante gedachte 
voor ROC’s en hogescholen die meerdere centra gaan ontwikkelen. 
Het support office zou ook kunnen uitgroeien tot het ‘center of 
expertise’ dat ondernemende studenten die bedrijfjes willen oprich-
ten, ondersteunt. Niet alleen door up-to-date onderwijs en toege-
past onderzoek, maar ook door het genereren van spin-offs kunnen 
ROC’s en hogescholen hun maatschappelijke relevantie vergroten.
Voor zover bekend heeft nog geen enkele ROC of hogeschool een 
venturingprogramma ondersteund door een support office opgezet. 
Voordat het zover is, zijn er toch al waardevolle lessen te leren uit 
succesvolle venturingprogramma’s in het bedrijfsleven:

>  monitor de voortgang van een centrum aan de hand van  
sleutel-mijlpalen;

>  zet een centrum op enige afstand om het de ruimte te geven om 
het klimaat te creëren dat nodig is voor succesvol ondernemen;

>  geef een centrum de ruimte om een eigen identiteit te  
ontwikkelen.

Leer van de reis op weg naar het centrum

Het ontwikkelen van een centrum is een reis waarbij niet alleen 
de bestemming telt, maar ook het leren van de ervaringen onder-
weg, en het durven aanpassen van het reisplan op basis van deze 
ervaring. Door de ontwikkeling van het centrum vorm te geven als 
een gefaseerd proces en daarbij binnen iedere fase stil te staan bij 
de voortgang, kan invulling gegeven worden zowel aan het leren als 
aan het bijsturen. Het Bell Mason Venture Development Framework 
kan hierbij een inspiratiebron zijn.

In de ontwikkeling van het centrum gaat het niet alleen om een 
financieel gezonde en zelfstandige onderneming aan het eind van 
de rit, maar ook om de strategische betekenis hiervan voor de ROC 
of hogeschool: om te leren, om de cultuur te veranderen, en uitein-
delijk: om te overleven.

ROC’s en hogescholen die meerdere centra tegelijkertijd ontwik-
kelen, zouden een overkoepelende aanpak moeten definiëren, 
vergelijkbaar met venturing programma’s in het bedrijfsleven. 
Het oprichten van een support office kan behulpzaam zijn voor de 
succesvolle uitvoering van zo’n programma.

Op basis van de ervaringen met de eerste centra, zijn de 
belangrijkste tips voor ROC’s en hogescholen:
>  zet een ondernemer en niet een projectmanager aan het 

hoofd van het centrum;
>  zorg vanaf de testfase voor een dedicated team;
>  investeer op tijd in marketing & business development  

expertise.
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Meer informatie over het Bell-Mason Venture 

Development Framework is te vinden in het boek 

“The Venture Imperative” van Heidi Mason en 

Tim Rohner uit 2002. Hoewel Mason en Rohner 

zich richten op grote bedrijven die een venturing 

programma willen opzetten, bevat het veel bruik-

bare inzichten en checklists die voor Centra voor 

Innovatief Vakmanschap en Centres of  

Expertise bruikbaar kunnen zijn. 

Een Nederlandstalige samenvatting van het boek is gepubliceerd 

door Eva van Wijngaarden. Deze samenvatting bevat ook een uitge-

breide checklist met ‘must haves’ en ‘red flags’ per ontwikkelfase.

Referenties:

> The Bell Mason Group, www.bellmasongroup.com

>  Mason, H. and Rohner, T. (2002). The venture imperative.  

A new model for corporate innovation. Boston, MA (USA):  

Harvard Business School Press.

>  Wijngaarde, E. van (2011). Nederlandstalige management  

samenvatting van “The Venture Imperative. A new model  

for corporate innovation”. Eindhoven: Culture in Control. 

Beschikbaar via: http://www.slideshare.net/evavanwijngaarden/

bell-mason-the-venture-imperative-8437763  
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Met de centra wordt ingespeeld op een economisch-maatschappelijke 
business case. De centra zijn een gedeelde verantwoordelijkheid 
tussen de deelnemende partners, die verschillende perspectieven en 
belangen hebben. Hoewel alle partijen kansen zien, blijkt het in de 
praktijk moeilijk om te komen tot concrete proposities. 

De hier gekozen aanpak gaat uit van de kracht van de gedeelde 
business case. Onderwijs en bedrijfsleven zijn gelijkwaardige 
partners in het centrum. De kracht van een business case is de 
gedeelde verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. De kracht 
van een business model is dat partijen worden gedwongen na te 
denken over hoe het centrum waarde creëert.

Het business plan 
Gedeelde doelstellingen bepalen

Business Plan
Plan waarin de gewenste ontwikkleingen

en doelstellingen van een centrum voor

een bepaalde periode zijn vastgelegd en

onderbouwd

Business Case

Wat en Wie?

Business model en 
operationalisering

Hoe?
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Tip van de Expertcommissie:
“In de praktijk bestaat de neiging om de 

ontwikkeling bij onderwijspartijen neer te leggen. 

Daardoor dreigt teveel focus naar het onderwijs uit te 

gaan. Centra verworden dan al snel trage, ouderwetse 

onderwijs organisaties, waar bedrijven zich niet thuis 

voelen. Leg vanaf het begin dus de verantwoordelijk-

heid ook bij het bedrijfsleven!”

De termen business plan, business case en business model 
worden nogal eens verschillend ingevuld en door elkaar gebruikt. 
Het business plan is een instrument waarmee op een kwalitatieve en 
kwantitatieve manier het centrum wordt beschreven. Het geeft weer 
wat het centrum in de toekomst wil bereiken (de business case) en 
hoe het dat wil bewerkstelligen (het business model). 

Voor het centrum is het een instrument met een hoge interne en 
externe waarde. Intern is het een beheersinstrument: aan de hand 
ervan wordt nagegaan of de voorgestelde doelen worden gereali-
seerd. Wanneer dit niet het geval is, biedt het business plan de 
instrumenten om oorzaken te achterhalen en vervolgens bij te 
sturen. Extern is het business plan een communicatie-instrument: 
het moet overtuigen om partners bij het centrum te betrekken.

Zoals gezegd bestaat het business plan uit een business case en een 
business model met operationalisering.

>  De business case: vanuit elke deelnemende partij wordt de inves-
teringsbeslissing onderbouwd, waaruit blijkt wat de toegevoegde 
waarde is van het centrum. De kern hiervan is een kosten- en  
batenanalyse. Voor elke partij moet een duidelijke kans of  
probleem bestaan dat met het centrum wordt verzilverd of via het 
centrum wordt opgelost. Duidelijk wordt wat de doelstelling is van 
het centrum, welke partijen worden betrokken en hoe elke partij 
zich tot het centrum en zijn doelstellingen verhoudt.

>  Het business model levert het bewijs hoe het centrum  
toegevoegde waarde creëert, aflevert en vasthoudt. In essentie 
is een business model de blauwdruk van het centrum. In het 
business model komt de concrete invulling van het centrum aan 
de orde, waarbij verschillende onderdelen van het centrum worden 
beschreven. Een voorbeeld van een business model wordt in de 
bijlage gegeven. De operationalisering van het business model 
omvat een financiële analyse, een omgevingsanalyse en risico-
analyse, de uitvoering, en de organisatie en governance.

Meer informatie over het opstellen van een business plan en 

business case is te vinden via Platform Bèta Techniek en in het 

boek “Business Model Generation” van Alexander Osterwalder en 

Yves Pigneur uit 2010. 

Referenties:
>  Call for Proposals 2012, Platform Bèta Techniek. 

www.centresofexpertise.nl en  

www.centravoorinnovatiefvakmanschap.nl

>  Osterwalder, A. & Yves Pigneur (2010). Business Model 

Generation.  www.businessmodelgeneration.com/book
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De instrumenten die worden beschreven zijn in een expert-

sessie met vertegenwoordigers van alle centra ontwikkeld, 

met onder meer bijdragen van adviesbureau Berenschot en 

belastingexpert Hans Wiggers. Nog meer informatie over het 

opzetten van de structuur, en voorbeelden van de structuren 

die door de eerste generatie centra worden gebruikt, kunt u 

vinden op de website www.centresofexpertise.nl en  

www.centravoorinnovatiefvakmanschap.nl

Veel vragen rondom governancestructuur PPS

Hoe richt je de governancestructuur van publiek-private 
samenwerking in? Hoe kan deze structuur helpen bij het 
ontstaan van een gedeeld gevoel van eigenaarschap, het 
waar-borgen van de inhoudelijke en financiële betrokkenheid, 
en het vastleggen van de gemaakte afspraken gedurende de 
gehele looptijd van het centrum? Terwijl tegelijkertijd het 
centrum niet in beton wordt gegoten: getouwtrek over de 
precieze vorm, toezeggingen en machtsverhoudingen kunnen 
zorgen dat het lang duurt voordat men aan de slag gaat. 

Het is daarom bij de opstart van een publiek-private samen-
werking verstandig om een aantal keuzes in het beginproces 
goed vast te leggen, en vooral ruimte te houden voor groei en 
aanpassing. Tot slot begeeft de publiek-private samenwerking 
zich op de commerciële en publieke markt, waardoor ook de 
publieke middelen, BTW-regelgeving en onderwijsregelgeving 
goed moet worden geregeld.

Governance
Structuur volgt inhoud
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Het centrale uitgangspunt zou moeten zijn dat structuur inhoud volgt. Het volgende denkmodel laat dit zien: 

Aard van 
de activiteiten

Motieven Doordenken

Model

Consequenties

Uitbesteding

> Uitbesteding
> BTW
> Financieel
> Aanbestedingsrecht
> Publiek-privaat

Waarden
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>  De eerste stap in het denkmodel is de aard van de activiteit. Dit 
gaat over de taakopvatting. Wat worden volgens de publieke én 
private partners de taken van het centrum? Zeker als het gaat om 
de taakverdeling: “wat doet het centrum, wat doet de onderwijs-
instelling, en wat doen de bedrijven”. Hierbij kan het onderscheid 
tussen kortetermijndoelen en langetermijndoelen van belang zijn, 
en daarmee ook effect hebben op de structuur voor de korte en 
lange termijn. Tot slot is een belangrijke vraag hierbij of het type 
taak grenzen stelt aan de rechts- of organisatievorm of zelfs be-
paalde vormen uitsluit (omdat het wettelijk niet mag of bestuurlijk 
niet acceptabel is) (zie kader 1). 

>  Motieven gaan over wat de deelnemers aan de centra van belang 
vinden bij de taakuitvoering. Hier komen vragen als “waarom 
nemen bedrijven en onderwijsinstellingen deel aan de centra” en 
“waarover willen bedrijven zeggenschap hebben?” aan de orde 
(zie kader 2). 

Kader 1: Aard van de activiteiten

De verschillende centra gaan de volgende activiteiten verrichten:

>  De ontwikkeling van de inhoud van bekostigd onderwijs  

(inhoud, structuur, stage, wijze van examinering etc.). 

> De werving van nieuwe studenten.

>  De ontwikkeling van de inhoud van niet-bekostigd onderwijs 

voor het bedrijfsleven. In veel gevallen voert het centrum ook dit 

type onderwijs uit.

>  De uitvoering van onderzoek voor onderwijsinstellingen en 

bedrijven.

Kader 2: Motieven

De verschillende deelnemers hebben de volgende motieven om 

deel te nemen aan een centrum:

Bedrijven kunnen in een centrum een bijdrage leveren aan  

kwantitatieve en kwalitatieve onderwijsontwikkelingen.  

Ook krijgen bedrijven toegang tot onderzoeksmogelijkheden.

Onderwijsinstellingen kunnen via een centrum hun onderwijs  

verbreden, verdiepen en innoveren. Ook kunnen onderwijs-

instellingen hun onderwijs praktijkgerichter maken door in een 

centrum samen te werken.

Voor overheidsinstellingen is een centrum een instrument om de 

economische infrastructuur en het vestigingsklimaat te verbete-

ren. Ook zien overheden het centrum als een instrument om het 

onderwijsniveau in de regio te verbeteren.

Tips bij het opstellen van een structuur

TIP 1  

Houd rekening met be-

langen en waarden van 

alle partijen en benoem 

deze.

TIP 2  
Houd rekening met ‘gegroeide verhoudingen’ 

en historie van samen-werkingsrelaties en bouw 
hierop voort. 
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>  Met waarden worden de opvattingen bedoeld van de deelnemers 
over de organisatievorm van de centra. Hier komen vragen als 
“moet het centrum ‘zwaar’ of ‘licht’ worden vormgegeven?” en 
“komt het personeel in dienst van het centrum?” aan de orde  
(zie kader 3). 

>  Het model heeft verschillende typen consequenties: o.a. voor 
BTW, aanbestedingsrecht, de financien (publiek-privaat) en  
uitbesteding van onderwijs. Als deze consequenties aanvaardbaar 
zijn kan de keuze voor de organisatievorm goed worden onder-
bouwd en bevestigd en verder worden uitgewerkt. Als dat niet het 
geval is zal de organisatievorm heroverwogen of op onderdelen  
zo gemodelleerd moeten worden dat deze wel voldoet aan de  
motieven, waarden, uitgangspunten en randvoorwaarden  
(kader 4).  

Kader 3: Waarden

Het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen blijken vaak 

dezelfde waarden te hebben voor de juridische vormgeving 

van een centrum: de organisatie moet snel, wendbaar en niet 

te bureaucratisch worden. Daarbij geldt wel dat de onderwijs-

instellingen aan wet- en regelgeving (Whw, WEB, handrei-

king van OCW inzake publiek-private arrangementen, etc.) 

gebonden zijn.

Kader 4: Consequenties

Centra hebben veel aan extern advies op het gebied van de  

financiële regelgeving en andere juridische zaken. 

De complexe regelgeving op dit gebied is vaak moeilijk te 

overzien. Het valt dan ook aan te bevelen contact op te nemen 

met een lokale belastingadviseur om hier duidelijkheid in  

te krijgen. Op overheidsniveau is momenteel aandacht voor  

de regelgeving die op de centra van toepassing is. Ook van  

die zijde zal meer duidelijkheid worden verschaft op het  

juridische gebied.

TIP 3   
 Zorg steeds voor gezamenlijke 
‘stip op de horizon’ (bijvoor-
beeld toetreding van andere 
partners), het centrum moet 
ook qua structuur kunnen 
groeien. 
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>  Tot slot is het vraagstuk van de implementatie aan de orde. Het 
gaat hier om de vraag hoe de organisatievorm, die voortvloeit 
uit de voorgaande stappen, daadwerkelijk tot stand kan worden 
gebracht (aanpak, tijd), welke inspanningen (geld, middelen) 
daarvoor nodig zijn en of deze haalbaar zijn. Als het antwoord 
op deze vragen niet aanvaardbaar is, geeft ook dat aanleiding de 
gekozen organisatievorm of de uitwerking ervan te heroverwegen 
of te amenderen (kader 5).

 

Kader 5: Implementatie

Centra geven veel aandacht aan het opzetten van de organisa-

tiestructuur en de samenwerkingsafspraken tussen partners. 

Vooral onderwijsinstellingen zijn geneigd zich zeer te focus-

sen op regelgeving en de organisatiebasis. Hierdoor verliest 

men veelal de aandacht voor het bedrijfsmatige deel van de 

centra. Dit leidt tot vertragingen in het opstartproces en een 

gebrek aan concrete resultaten. 

Aan te raden valt bij aanvang voor een beknopte structuur te 

kiezen en deze in stadia uit te bouwen op basis van de groei 

van het centrum.

TIP 4   

Blijf waarde hechten aan 

gevoeld ‘eigenaarschap’ van 

alle partijen.

 

Tips 

1)  Structuur volgt inhoud: houd tijdens het inrichtingsproces steeds 

de gezamenlijke business case voor ogen en redeneer vanuit de 

activiteiten die het centrum gaat uitvoeren en welke partners met 

welk doel zeggenschap hebben over welke activiteit.

2)  De mate van zeggenschap kan per partij en per activiteit verschil-

len. Iedere partij heeft zowel een gemeenschappelijk belang als 

ook een eigen organisatiebelang of wetgeving waar eventuele 

restricties uit voortkomen. 

3)  Houd er rekening mee dat het College van Bestuur én de Raad van 

Toezicht van betrokken onderwijsinstellingen, in ieder geval over 

publiek geld, maximaal verantwoording moet kunnen afleggen. 

Dit kan ertoe leiden dat het College van Bestuur voorafgaande 

goedkeuring moet verlenen aan bepaalde besluiten van het 

bestuur van de centra.

4)  Mocht het centrum private activiteiten gaan verrichten, dan ligt 

het voor de hand een gescheiden boekhouding in te richten. Een 

verdergaande optie is het oprichten van separate rechtspersonen 

voor publieke en private activiteiten.

5)  Bij het opstellen van de structuur is het aan te raden al met 

elkaar vast te leggen onder welke voorwaarden nieuwe partijen 

(onderwijsinstellingen en bedrijfsleven) kunnen deelnemen en 

toetreden aan/bij het centrum.
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Hoe?
Waarom?
Mijn centrum heeft  
nu bestaansrecht.

Hoe?
De randvoorwaarden van het 
centrum staan nu rotsvast.

Wat?
Het centrum voert zijn 
doelstellingen uit.
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Hoe?
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Wat?
What?

Wat ga ik bouwen op deze basis?
Praktische uitvoering op het centrum.
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Waardepropositie

Het centrum biedt een prachtige locatie om aan de vraag 

en het aanbod van bedrijven, studenten en docenten te 

voldoen. Het eindresultaat? Een goed opgeleide en  

enthousiaste student met praktijk-ervaring en een net-

werk nog voordat hij / zij begint met werken! De bedrijven 

krijgen ondersteuning van studenten en onderwijs en 

onderzoek op maat. De docent faciliteert daarbij het leer-

proces van alle partijen. 

Waarde-
 proposities
De meerwaarde van 
een centrum bepalen

 

Tip van de Expertcommissie:
“Door waardeproposities te testen bij potentiële 

nieuwe klanten krijg je een duidelijk beeld  

van de markt. Breng dus duidelijk de wensen in  

kaart van partners en klanten. Zoek naar  

verschillende marktsegmenten binnen de sector. 

Pas het aanbod aan deze segmenten aan om zo beter 

op de marktvraag inspelen.”
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Waarde-
 proposities
De meerwaarde van 
een centrum bepalen

 

Als je hebt besloten waarom je een centrum wil starten, en ook 

weet hoe je het centrum vorm gaat geven, kom je vanzelf uit bij 

de vraag wat je nu precies gaat doen. Wat het centrum nu precies 

is en doet, wordt grotendeels bepaald door de partners en klanten 

van het centrum. Zij beheren namelijk de inkomstenbronnen die 

door het centrum moeten worden aangeboord om te overleven.  

Om toegang tot die bronnen te krijgen, moet het centrum een 

heldere, onderscheidende meerwaarde bieden aan de klanten en 

partners. Die meerwaarde geeft het centrum een gezicht naar de 

buitenwereld.

De kracht van de publiek-private samenwerking is dat het de weg 
opent naar allerlei nieuwe, voorheen voor het onderwijs onbe-
reikbare inkomstenbronnen. Het is voor ieder centrum een eigen 
zoektocht om de unieke meerwaarde die het centrum kan leveren 
te ontdekken en ontginnen. De praktijk laat dan ook zien dat ieder 
centrum tot een andere, unieke mix van producten en diensten 
komt waarmee inkomsten worden gegenereerd. 

Ieder centrum heeft te maken met een eigen groep klanten, die 
het op een eigen manier benadert. Sommige centra hebben in de 
opstartfase enorm veel klanten, andere centra hebben slechts een 
paar grote, vaste partners. Sommige centra komen zo tot een zeer 
gevarieerd productaanbod, andere centra specialiseren zich meer 
op een specifieke productgroep of inkomstencategorie. Wat een 
‘juiste’, succesvolle aanpak is, verschilt enorm per centrum. 

Vijf inkomstenbronnen in centra te onderscheiden

Ondanks deze verschillen, vertonen de inkomstenbronnen van 
de reeds bestaande centra wel enige overeenkomsten. Zo blijkt 
dat de inkomstenbronnen kunnen worden uitgesplitst in vijf 
categorieën: 

> Onderwijs en Cursussen
> Onderzoek en Consulting
> Winstdeling en Licenties
> Faciliteiten en Netwerken
> Investeringen en Subsidies

Het valt overigens op dat de centra grofweg voldoen aan vier 
 verschillende typen, als we ze op basis van deze categorieën 
vergelijken. Dit biedt voor nieuwe centra enige houvast bij het 
nadenken over verdienmodellen.
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Type 1 Onderzoek & Onderwijs

Dit type centrum is zeer sterk op onderwijs en onderzoek gericht. 
Het genereert inkomsten op basis van de koppeling tussen onderwijs 
(studenten) en productontwikkeling (klanten). Het centrum heeft 
daardoor een duidelijk profiel en een duidelijke meerwaarde als 
het slaagt deze koppeling te realiseren. Deze focus kan echter ook 
belemmerend werken als de realisatie vertraging oploopt, of  
ingespeeld moet worden op een specifieke marktvraag die( nog) 
niet in de werkwijze past. Deze opzet uit zich in een focus op de 
volgende producten en diensten:

>  Toegepast onderzoek (testen, simulaties, prototyping) door  
studenten

> Studentenwerving (promotie, instroombevordering, voorlichting)
>  Detachering van afstudeerders die bij een bedrijf hun  

afstudeeropdracht uitvoeren
>  Bemiddeling bij facility sharing, personel sharing, netwerken, 

samenwerking
> Kennisontwikkeling, kennisdeling, consultancy 
>  Aanbod en ontwikkeling van cursussen en opleidingen voor  

docenten / professionals / bedrijven
> Aanbod en ontwikkeling van opleidingen voor reguliere studenten
> OCW-financiering 
> Aanbod van faciliteiten aan (beginnende) ondernemingen

 

 

Tip van de Expertcommissie:
“De centra zijn een unieke kans om de  
samenwerking tussen onderwijs en het  
bedrijfsleven vorm te geven. Het is ook de enige 
kans om dit eens en voor altijd goed neer te  
zetten. Als de beoogde business dynamiek  
op deze kansrijke locaties nu niet wordt  
gerealiseerd, dan is de kans verkeken, ook  
voor toekomstige pogingen.”

Onderwijs 
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Onderzoek 
en Consulting

Winstdeling 
en licenties

Faciliteiten  
en Netwerken

Investeringen 
en Subsidies
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Legenda

>  Het centrum is vrijwel uitsluitend actief op deze 
vlakken

> Het centrum is relatief meer actief op dit gebied
> Het centrum is op dit vlak actief
> Hier doet het centrum niets aan
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Type 2: De alleskunners

Dit type centrum kenmerkt zich door een variëteit aan inkomsten-
stromen. Het centrum kiest niet voor één grote inkomstenstroom 
maar dekt risico’s af door meerdere bronnen aan te boren. Door deze 
nadruk op productdifferentiatie en zekerheid, ligt de focus daarbij 
enigszins op structurele onderwijsbaten en overheidssubsidies. Het 
centrum neemt weinig risico’s. Keerzijde hiervan is dat een duidelijk 
profiel moeilijker te creëren is en bedrijfspartners lastiger zijn te 
enthousiasmeren. Inkomstenbronnen voor het centrum zijn veelal:

> Een percentage van de overheidsbekostiging voor studenten
> Collegegelden en andere inkomsten per deelnemende student
> EU-subsidies
> Lokale subsidies
> Onderzoeksopdrachten in opdracht van bedrijven
>  Aanbod van faciliteiten aan klanten op basis van  

commerciële tarieven

 

 

Onderwijs 
en Cursussen

Onderzoek 
en Consulting

Winstdeling 
en licenties

Faciliteiten  
en Netwerken

Investeringen 
en Subsidies

Verdienmodellen

Maar hoe zien de verdienmodellen eruit? 

De investeringsbijdrage van Platform Beta Techniek is in 

eerste instantie de belangrijkste inkomstenbron. 

In de toekomst zal de verkoop van trainingen, onderzoek 

en onderwijs aan het bedrijfsleven voor een blijvende 

geldstroom moeten zorgen. Met deze geldstroom moet 

het centrum op langere termijn het business model zelf 

in de lucht houden. Het centrum moet dus gebruik maken 

van deze investering om de exploitatie van het centrum 

op gang te brengen! De investeringsbijdrage is echter niet 

vrijblijvend: het centrum en het Platform Bèta Techniek 

maken vooraf resultaatafspraken. Bijvoorbeeld over de 

instroom van studenten. 
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Ideaaltype 3: Het Directe Partnership

Het Directe Partnership model heeft net als het eerste model een 
variëteit aan inkomsten. Dit model haalt deze inkomsten echter 
voornamelijk uit de directe samenwerking met enkele grote  
(bedrijfs)partners. Veelal komt het centrum voort uit een al  
bestaande samenwerking tussen een onderwijsinstelling en deze 
grote bedrijven. Door die bestaande relatie kan het centrum zich 
focussen op een klein aantal hechte partnerships dat zich langzaam 
uitbreidt. Het centrum heeft een centrale locatie, waar het zeer 
gericht zijn diensten aanbiedt en bedrijven aantrekt. Het centrum  
is daardoor wel sterk afhankelijk van de grote partners.  
Inkomstenbronnen zijn bijvoorbeeld:

>  Onderzoeksopdrachten in opdracht van partnerbedrijven (bedrijven 
in de ‘eerste schil’)

>  Onderzoeksopdrachten in opdracht van externe bedrijven  
(bedrijven in de ‘tweede schil’)

> Cursussen en opleidingen voor professionals en bedrijven
> Directe investering door partnerbedrijven
> Aanbod van faciliteiten aan partnerbedrijven
>  Verhuur van infrastructuur aan partnerbedrijven en startende 

ondernemingen
>  Collegegelden en inkomsten op basis van aanbod van onderwijs 

aan studenten
> Opbrengsten uit productlicenties

 

 

Onderwijs 
en Cursussen

Onderzoek 
en Consulting

Winstdeling 
en licenties

Faciliteiten  
en Netwerken

Investeringen 
en Subsidies

Waardeproposities. 

Het centrum biedt een prachtige locatie om aan de 

vraag en het aanbod van bedrijven, studenten en 

docenten te voldoen. Het eindresultaat? Een goed 

opgeleide en enthousiaste student met praktijk-

ervaring en een netwerk nog voordat hij / zij begint 

met werken! De bedrijven krijgen ondersteuning 

van studenten en onderwijs en onderzoek op maat. 

De docent faciliteert daarbij het leerproces van alle 

partijen. 
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Ideaaltype 4: De Spin in het Web

Het ‘Spin in het Web’ model kenmerkt zich, net als het ‘Directe 
Partnership’, door een aanbod van verschillende soorten diensten. 
Het centrum richt zich met deze diensten echter niet op enkele gro-
te partners, maar op een breed scala aan klanten. In tegenstelling 
tot het ‘Alleskunner’-model, worden deze klanten zeer vraaggericht 
bediend, dankzij klantdifferentiatie op basis van marktonderzoek. 
Het centrum is daardoor niet afhankelijk van enkele partners. In te-
genstelling tot de centrale organisatie van het ‘Directe Partnership’, 
is deze variant daardoor zeer diffuus: het betreft een echte netwerk-
organisatie. Kenmerkende inkomstenbronnen zijn onder meer:

> Betaalde netwerkfunctie & ontwikkelingswerk
>  Ledenbijdrages door partners op basis van verschillende types 

‘member fees’
> Werving en behoud van jongeren in de regio
> Consultancy en advies voor bedrijven
> Cursussen en opleidingen voor bedrijven
> Fees voor labonderzoek
> Onderzoeks- en ontwikkelopdrachten in opdracht van bedrijven
> OCW-bekostigingen en O&O-fondsen
>  Cursussen en opleidingen voor docenten en onderwijsinstellingen
> Subsidies op projectbasis
> Fees voor labonderzoek
> Uitvoering van maatschappelijke en regionale beleidsagenda’s
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en Subsidies

Rene van Asch, kennismakelaar ACE: 

“Het MKB heeft vaak een korte termijnvisie. Dat is bij het 
vinden van investeringen voor het centrum een obstakel. 

Maar door in te spelen op problemen die bedrijven  
hebben, en hands-on hun problemen op te lossen, kun je 

toch dat spanningsveld doorbreken.”
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De Klant aan het woord: 
Nedtrain vond uitstekende 
partner in CIVOM

Jeroen Davids is implementatiecoördinator bij Nedtrain. 

Deze onderneming verzorgt het onderhoud, de service, de 

reiniging en de revisie op de treinen van de Nederlandse 

Spoorwegen. Internet in de trein, de nieuwe inrichting van 

de dubbeldekkertreinen: Nedtrain organiseert het allemaal, 

en Jeroen Davids is van dichtbij bekend met alle onderdelen 

van het bedrijf.

Na zijn vakschool te hebben afgerond, begon hij als  
monteur op de werkvloer. Daarna klom hij omhoog:  
achtereenvolgens als hoofdmonteur, serviceplanner,  
kortetermijnplanner, langetermijncoördinator, coördinator 
materieelcorrectie, en tenslotte implementatiecoördinator. 

Als er een nieuwe trein wordt gekocht, zorgt hij dat het  
personeel ermee om kan gaan. In deze functie houdt hij 
zich daarom onder meer bezig met de scholing, diplomering 
en kwalificering van de werkkrachten van Nedtrain. 
Zo kwam hij in contact met het Centrum voor Innovatief 
Vakmanschap voor Onderhoud in Mobiliteit (CIVOM).

Jeroen Davids

54  >  Publiek Privaat Profileren  > Wat?
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Nedtrain en CIVOM: partners in onderwijs

In 2015 moeten alle monteurs van Nedtrain over een gecertificeerd 
mbo-diploma op Web3-niveau beschikken. Nedtrain beschikt voor 
treinspecifieke opleidingen over een eigen opleidingsinstituut. 
Normaliter leren onze medewerkers dus op onze eigen locatie. 
Voor het SLT-project, dat zijn de nieuwe sprinters, hadden wij echter 
behoefte aan een onderwijsmodule ‘Besturingstechniek’. Wij moes-
ten daarvoor op zoek naar een onderwijspartner. 
Om tot dergelijke opleidingen te komen via normale ROC’s duurde 
te lang. Vanwege onderwijsstructuren en roostering zou het twee jaar 
hebben geduurd voor een dergelijke opleiding van start kon gaan. 
Vooral voor de ‘Sprinter Light Train’ (SLT) treinen was het echter 
van groot belang snel te handelen: omdat deze relatief nieuw waren 
en de leveranciersgarantie binnen korte tijd afliep. We moesten dus 
snel ons personeel over een erkenning van competenties laten be-
schikken. Rondvraag bij mbo-instellingen resulteerde in contact met 
het Zadkine, waar ze ons meteen doorverwezen naar het CIVOM. 
Zo kwam onze huidige klantrelatie tot stand. 

Opleiding op basis wensen Nedtrain

Het CIVOM kon ons als soepel opererend expertisecentrum op zeer 
korte termijn helpen met het inventariseren van welke module 
nodig was voor deze specifieke opleidingen, en heeft deze toen een 
‘railsausje’ gegeven: alle stof werd op ons specifieke spoorwegmilieu  
toegespitst. Op basis daarvan werd een proeve van bekwaamheid 
ontwikkeld. Wij hebben na deze inventarisatie een selectie van 
38 personen onder ons personeel gemaakt. Het CIVOM heeft vervol-
gens bijzonder snel drie Mechatronica-docenten vrijgemaakt om hen 
de lesstof in de praktijk bij te brengen. 

Eindresultaat verbluffend goed

Het eindresultaat was fantastisch: 35 van de 38 man zijn geslaagd 
voor hun proeve van bekwaamheid. De drie die zijn afgevallen vielen 
af door externe, medische redenen. Ook de contractuele afhandeling 
van het CIVOM was zeer professioneel. Wij werden er zelfs 
financieel beter van: CIVOM en Nedtrain deelden beiden in het 
diplomageld. Ook levert samenwerking met erkende onderwijs-
instellingen belastingvoordelen op. Een enorme incentive om met ze 
samen te werken.

Voor het CIVOM was het resultaat ook belangrijk. Hun docenten 
hebben, door tijdens het hele proces ook mee te lopen op de werk-
vloer, enorm veel nieuwe kennis opgedaan over de gang van zaken in 
de beroepspraktijk, de treinen, en de kennis die daarbij belangrijk 
is. Ook heeft het CIVOM de nodige ervaring opgedaan met consul-
tancy: waar zijn bedrijven precies naar op zoek? Wat moet het  
CIVOM vragen om tot een juist aanbod te komen? Die samenwer-
king is voor zowel bedrijven als centra compleet nieuw, en door dit 
project heeft het CIVOM die kennis nu in huis. Zo kwamen zowel het 
CIVOM als Nedtrain sterker uit de samenwerking naar voren!

Jan van Geffen, Directeur ad interim van het CIVOM vult aan:

Dit traject heeft ons geleerd dat we op een hoog niveau in bedrijven moe-

ten insteken om over de juiste resources te beschikken. Ook hebben we 

besloten, op basis van dit traject, dat we ons vaker op consultancy gaan 

richten. Hier liggen enorme kansen. We begonnen zonder uitgewerkt 

contract aan het voorbereidende consultancytraject. Dit heeft zich uit-

betaald in veel vertrouwen en goede resultaten. Snel handelen heeft ons 

zo als eerste centrum een klant opgeleverd. Onze positieve, maar 

kritische houding ten opzichte van Nedtrain heeft ook een rol gespeeld 

in het eindsucces van deze samenwerking: door alles kritisch te bekij-

ken, wat soms tot wat wrevel leidde, konden wij de wensen en behoeftes 

van Nedtrain aanscherpen, en tot een betere dienstverlening komen.
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Het risico om te falen smoort creativiteit en vooruitgang.  

Bij innovatie komt altijd de nodige dosis mislukkingen kijken.  

Een belangrijk onderdeel van de mentaliteit van het centrum is 

daarom de wil om voorbij die verlammende terughoudendheid 

te stappen. 

Succesvol falen noodzakelijk

Omdat fouten maken onvermijdelijk is, is een stevige en doordachte 
fundering van niet te onderschatten belang. Het opzetten van een 
centrum is voor alle betrokkenen iets compleet nieuws. 

Bijna niemand weet van te voren precies wat men bij de uitvoering 
zal tegenkomen. Natuurlijk is het van belang van te voren de groot-
ste risico’s af te dekken. Het is echter onmogelijk alle valkuilen en 
problemen te voorzien. Een productgerichte start-up-mentaliteit is 
daarom ook van belang om die valkuilen en problemen te ontdekken. 

Door aan de slag te gaan, kom je vanzelf de praktische problemen 
tegen. Hoe eerder je problemen ontdekt, hoe sneller en efficiënter 
je ze kunt oplossen. Quick failures zijn gemakkelijker te overkomen 
dan big failures. Een ander voordeel van deze mentaliteit is dat het 
momentum kweekt. Door aan de slag te gaan krijgt een centrum 
vanzelf vaart en zijn toekomstige valkuilen gemakkelijker te 
passeren.

Van belang hierbij is wel om focus te behouden. Een jonge onder-
neming kan niet te veel tegelijkertijd uitvoeren. Het is dus zaak 
goede keuzes te maken. So start with why: wat is het doel van het 

Startup mentality
Overwin de angst om te falen

“Blijf niet te lang bij de basis hangen. Nu is het een 
kwestie van tempo maken. Dan kan het geheel gaan 
vliegen.”
Advies van de auditcommissie aan een van de centra.
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Tip van de Expertcommissie:

Bij de start van een nieuw centrum is het aan te raden om een onder-

nemende directeur of manager aan het roer te zetten, bij voorkeur 

afkomstig van één van de bedrijfspartners.

centrum? Welke resultaten geven dit doel het best weer naar de  
buitenwereld toe? Nadat een eerste aantal goede resultaten is 
behaald, kan het centrum deze vanzelf gaan opschalen. Zo kan het 
centrum op organische wijze groeien.

Quick wins effectief

Het centrum is een start-up. Voor een start-up is het van groot 
belang snel resultaten te behalen. Een productgerichte start-up-
mentaliteit helpt hier enorm bij. Het kan lastig zijn om de negatieve 
connotaties weg te nemen die bedrijven bij ‘onderwijs’ en ‘publieke 
sector’ hebben. Quick wins zijn daarom enorm effectief bij het 
overtuigen van potentiële partners en klanten. Niets is zo effectief 
bij het vinden van (nieuwe) partners als het behalen van resultaten.

“Een mooi trackrecord spreekt 
boekdelen. Dat gaat 

vanzelf rondzingen binnen de 
bedrijfswereld.”

Een kennismakelaar bij een centrum.
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Aanstellen regisseur

Om partijen binnen een centrum bij elkaar te brengen is er ie-
mand nodig die dit faciliteert: een regisseur. Vaak weten potentiële 
partners namelijk niet van elkaars bestaan af. Het bijeen brengen 
van deze partijen is de belangrijkste taak van het centrum. Daarvoor 
moet contact worden gelegd tussen ondernemers, docenten en stu-
denten. De directeur van het centrum vervult deze sleutelrol. Daar 
komt veel bij kijken. Het is niet gemakkelijk om met de verschillen-
de betrokken partijen vast te stellen hoe een centrum gaat opereren. 
Iedere partij heeft zo haar eigen plannen en dromen. Om vervolgens 
van deze plannen en dromen een eenduidige visie te smeden, blijkt 
soms flink lastig zijn. Nog moeilijker is het om een dergelijke visie 
daarna in acties om te zetten. Dat is waar een krachtige regisseur 
het verschil kan maken; mits met de juiste bevoegdheden. 

Met een ondernemende persoonlijkheid
De regie van een centrum vergt ondernemerszin en vechtlust, dit 
moet dan ook terugkomen in de persoonlijkheid van de regisseur. 
Een regisseur is niet bang om keuzes te maken. Omdat hij zo snel 
mogelijk producten en services moet realiseren, durft hij voorbij 
planmatig en operationeel denken te stappen. Waar anderen zich 
vastklampen aan structuren en plannenmakerij, gaat de regisseur 
gewoon aan de slag. 

Ondernemerschap
De regisseur als drijvende kracht

De regisseur. 

Weten de klantgroepen elkaar zelf te vinden? Nee! 

Wie regisseert nu het contact tussen de drie klant-

groepen? De directeur van het centrum heeft hierbij 

een sleutelrol! Hij stuurt als projectleider de 

projectorganisatie aan en zorgt voor het samen-

brengen van de klantgroepen.

Daarnaast regelt hij dat er onderwijs wordt 

aangeboden en onderzoek wordt verricht. 
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Verschaf vroegtijdig mandaat
Om werkelijk resultaten te kunnen boeken, moet de regisseur de 
ruimte krijgen om te handelen. Daarom heeft hij een mandaat van 
alle betrokkenen nodig. De regisseur moet een rendabel bedrijf op-
tuigen, dat voor alle betrokkenen toegevoegde waarde genereert. Het 
is voor een jong bedrijf van groot belang die waarde zo snel mogelijk 
te genereren, waarbij plannen snel worden omgezet in concrete 
resultaten. De regisseur moet daarom op tijd bij het centrum worden 
betrokken en snel de ruimte krijgen om te handelen: zijn kracht is 
immers het realiseren van de gemaakte plannen. 

Om regisseur eigenaarschap te laten versterken
Een goedlopend centrum vereist toegewijde en actief participerende 
partners. Een belangrijke taak voor de regisseur is dan ook het 
versterken van eigenaarschap. Als hij erin is geslaagd verschillende 
klantgroepen te vinden en met elkaar in contact te brengen, is het 
zaak met de nieuwe contacten de gedane toezeggingen om te zetten 
in inzet en werkelijke resultaten. De regisseur brengt die binding en 
inzet tot stand. 

Resources.

Ook regelt de regisseur de locatie waar het 

onderwijs gegeven kan worden en waar er 

werkplekken zijn ingericht om met praktijk-

opdrachten aan de slag te gaan.

De regisseur mobiliseert ook docenten en 

anderen die deel uitmaken van de project-

organisatie. Samen met docenten en ande-

ren uit de organisatie onderhoudt hij een 

relatie met de studenten, bedrijven 

en docenten.
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Gerard Adema studeerde engineering aan de Technische 

HTS, gevolgd door een studie bedrijfskunde. Hij maakte 

8 jaar lang carrière binnen KPN, wat hem langs diverse 

managementfuncties voerde. Na KPN volgde een periode 

van 3 jaar als externe consultant namens een organisa-

tieadviesbureau. Dit leidde tot zijn aanstelling bij Kiestra 

Lab Automation, waar hij 3 jaar als manager verantwoor-

delijk was voor organisatie- en personeelsbeleid. 

Naast deze functies, zet hij zich maatschappelijk in op 

het gebied van onderwijs. Nu wendt hij deze uitgebreide 

ervaring in de ontwikkeling van talent, technologie en 

organisaties aan om van het Centre of Expertise Water-

technology (CEW) in Leeuwarden een succes te maken. 

De Regisseur in het echt: 
CEW Leeuwarden

Gerard Adema
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CEW in een notendop

De missie van het CEW is simpel samen te vatten: streven naar het 
opleiden van meer en beter bètatechnisch talent in de sector water, 
door middel van toegepast onderzoek. 

Helderheid bevordert effectiviteit

Het opstellen van een bedrijfsplan is één, maar het werkelijk 
uitvoeren ervan is een tweede. Mijn werkelijke taak is dan ook om 
het geheel in beweging te brengen. Hierbij leert mijn ervaring dat 
het van belang is om duidelijke afspraken te maken door middel 
van contractering. Een heldere structuur maakt effectieve uitvoe-
ring mogelijk. Het aanbrengen van die structuur is een kwestie van 
duidelijkheid creëren naar partners en klanten toe. 

Ook binnen het centrum zelf moet die duidelijkheid worden  
gecreëerd door harde afspraken te maken in het verlengde van de 
statuten. Op basis daarvan kan de directeur een duidelijk mandaat 
claimen. Ook naar de medewerkers van het centrum toe zijn duide-
lijke afspraken de basis van hun bewegingsvrijheid. Als directeur 
moet je je mensen de ruimte geven om hun taken uit te voeren.  
Dit kan alleen op basis van heldere afspraken.

Daarnaast is het vinden van de juiste mensen is een belangrijke 
taak van de directeur. Het succes van het centrum hangt af van het 
vinden van vooruitstrevende, innovatieve medewerkers, die van aan-
pakken weten. Het scheppen van duidelijke doelen en vertrouwen 
stelt dat soort mensen in staat om bergen te verzetten.
Een directeur moet om dit alles te bereiken een ondernemend type 
zijn, dat vanuit een bedrijfsmatige visie werkt. Ik denk dat het ook 
iemand moet zijn met bedrijfskundige alsook economische ervaring 
en kennis. 

Bedrijfspartners komen in twee soorten

Tussen onze partners valt ruwweg een tweedeling te maken. Er is 
een eerste groep van jonge, middelgrote bedrijven die bij ons toege-
past onderzoek willen doen, om zo hun time to market te verkorten. 

De gevestigde orde van grote bedrijven vormt een tweede groep, die 
naast praktische onderzoeksmogelijkheden, ons vooral vanuit hun 
strategische personeelsplanning benaderd. Zij willen de toekomstige 
instroom van goed opgeleide, nieuwe werknemers veiligstellen.
Deze twee groepen spreken wij dan ook aan vanuit hun eigen 
behoeftes. Je moet bedrijven op die wijze laten zien wat de toege-
voegde waarde van het centrum is. 

Neem tijd voor het bouwen van de basis

Ik denk dat veel onderwijsinstellingen van oorsprong de fout maken 
om naar buiten toe hun contractering wel redelijk te regelen, maar 
na te laten dit naar binnen toe ook te doen. Wat ik daarmee bedoel, 
is dat zij met het bedrijfsleven en leveranciers duidelijke contracten 
afsluiten, maar niet gewend zijn om binnen de eigen organisatie die 
contracten ook helder te maken, na te leven en te waarborgen. Dat 
er veel aandacht aangaat naar het borgen van de externe verantwoor-
delijkheden is een goede zaak. Het afdekken van risico’s is voor on-
derwijsinstellingen van belang. Maar intern moet er meer aandacht 
voor komen, om afspraken ook echt op te volgen, concreet te maken 
en uit te voeren.

Tegelijkertijd is het wel van belang om niet zomaar van alles te gaan 
doen. De neiging is als directeur groot om zo snel mogelijk een grote 
hoeveelheid aan zaken te bereiken. Mijn advies hierin is: ‘bezint eer 
ge begint’. Ik meen dat het goed is als een toekomstige directeur 
de tijd neemt om eerst de zaken goed neer te zetten. Je moet je als 
directeur niet laten verleiden tot overhaaste beslissingen. 

Het behalen van resultaat is van groot belang, waarbij eenieder 
profijt heeft van de samenwerking. Een centrum beschikt over veel 
geld, en dat betekent dat er veel mensen zijn die daarvan willen 
profiteren. Het is aan de directeur om er voor te zorgen dat niet 
alleen die mensen, maar ook het centrum zelf profijt heeft van 
dergelijke samenwerking. De ervaring tot nu toe leert dat die borging 
en het opzetten van de basis meer tijd kost dan over het algemeen 
wordt verwacht. Het is zaak om in het businessplan met die 
onvermijdelijke aanlooptijd rekening te houden.
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Een belangrijke functie van een centrum is het overbruggen van 

de kloof tussen publieke en private partijen. Deze twee werelden 

zijn soms moeilijk met elkaar te verenigen: bedrijven hebben vaak 

een compleet andere cultuur en doelstellingen dan onderwijs-

instellingen. Het centrum zal een brug moeten slaan tussen deze 

verschillende werelden. Hiervoor moeten oude denkpatronen worden 

doorbroken. Het centrum is namelijk een nieuwe omgeving, waar 

oude gewoontes niet tot het gewenste resultaat leiden.

Cultuurkloof
Overheid en bedrijfsleven laten 
samenwerken

Sleutelpartners.

Het centrum heeft een aantal onderwijsinstel-

lingen, investeerders en bedrijven als belangrijke 

partners. Die moeten in het centrum opeens met 

elkaar samenwerken. Daar ligt een mooie uitda-

ging voor de projectleider!
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Visie van bedrijven commercieel

Medewerkers van onderwijsinstellingen handelen en denken volgens 
het bedrijfsleven vaak niet voldoende bedrijfsmatig. De problematiek 
van de bedrijven wordt vaak ook niet goed begrepen. Zij hebben ten 
opzichte van publiek-private samenwerking namelijk een commer-
ciële grondhouding. Zij participeren in de eerste plaats voor eigen 
gewin. Daarbij is snel resultaat van belang. 

Publieke instellingen hebben echter vaak te maken met een 
complex systeem van regels, regelgevers en belanghebbenden. Het 
vergt daardoor vaak grote inspanningen iets nieuws van de grond te 
krijgen. Het blijkt vaak lastig voor bedrijven om hier begrip voor op 
te brengen.

Toch zullen private partners actief moeten durven participeren en 
investeren in zo’n complex samenwerkingsverband. Dit vergt moed, 
empathie en vertrouwen van de kant van de private sector. Onder-
wijsinstellingen zullen dat vertrouwen van het bedrijfsleven moeten 
winnen. Dit is niet een kwestie van een jaar hard werken, maar van 
jaren strijden.

Denken uit meerdere bedrijfsmodellen oplossing

Bij het opzetten van een centrum zullen private partners en publieke 
partners zich dus moeten verplaatsen in elkaars posities. Publieke 
en private partners werken volgens compleet verschillende business 
modellen. Om een effectieve samenwerking te realiseren zullen zij 
elkaars model moeten begrijpen, maar uiteindelijk gaan denken 
vanuit één business model: die van het centrum. 

Heldere communicatie en directe betrokkenheid van het bedrijfs-
leven in het uitvoeringsproces helpt dit begrip en vertrouwen te 
kweken.

Bedrijven.

Bedrijven in Nederland zijn op zoek naar nieuwe kennis, 

nieuwe medewerkers, meer medewerkers, specialistische 

onderzoeksopdrachten en werkplekken voor studenten 

die ‘on the job’ aan het leren zijn. In ruil voor deze kennis 

en mensen beschikken de bedrijven over onderzoeks- 

en uitvoeringsopdrachten en de investeringsbudgetten 

om die opdrachten te realiseren. Ook leveren zij mensen, 

machines, locaties en andere zaken die het centrum 

kan inzetten om onderwijs en onderzoek te verzorgen. 

Sommige bedrijven zijn daardoor zowel als klant als 

partner bij het centrum betrokken. Door cultuurverschil-

len tussen onderwijs en bedrijfsleven, is het soms echter 

moeilijk zo’n relatie op te bouwen.
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Juiste mensen op de juiste plek van belang

Om de cultuuromslag die nodig is om snel goede resultaten te 
boeken te realiseren, speelt personeelselectie een grote rol. Het 
aanstellen van de juiste mensen op de juiste (werk)plek is van 
essentieel belang. Het bewerkstelligen van zo’n cultuuromslag is 
namelijk niet voor iedereen gemakkelijk. Veranderingen in gedrag 
en denken vergen vaak tijd. Het is ook niet vreemd dat veel mensen 
moeite hebben om hun gewoontes aan te passen, deze zijn immers 
afgestemd op het systeem waarin zij werken. 

In het vorige hoofdstuk kwam de rol van de regisseur al voorbij. Dit 
is bij uitstek een positie die moet worden ingevuld door een persoon 
met ondernemerszin en vechtlust. Ook de andere partners en me-
dewerkers van het centrum, zoals lectoren, bestuurders en zelfs de 
studenten, zullen marktgericht en bedrijfsmatig moeten denken en 
opereren. 

Het belang van de juiste mensen op de juiste plek kan niet worden 
onderschat. Het centrum is een start-up. In de start-upfase van een 
bedrijf kan de meeste winst worden geboekt, maar ook de meeste 
vertraging worden opgelopen. Mensen met de juiste kwaliteiten 
maken hierbij het verschil. Als van het begin af aan een bedrijfs-
matig denkende, op snelle resultaten gerichte groep mensen betrok-
ken is bij het centrum levert dit enorm veel momentum op. Het al 
vroeg betrekken van personen met een achtergrond in het bedrijfs-
leven levert hierbij vaak een enorm voordeel op.

“Bestuurlijk overleg? Daar is 
meestal geen animo voor. Dat wordt 
ervaren als een praatsessie zonder 
resultaat. Operationele zaken, ja 
daar komen wij wel voor!”
Een bedrijfspartner van een centrum

Studenten.

Een belangrijke klantgroep voor het centrum is de 

student. Het centrum zal toponderwijs bieden aan 

studenten. De vraag die hieruit volgt is welk type 

student het centrum zoekt? De gemiddelde, minder 

gemotiveerde student. Het type dat liever een pilsje 

op de bank drinkt dan zich in te spannen? Of de 

supergemotiveerde student met een passie voor het 

vakgebied?
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“We hebben samen met de founding partners 
een aantal kwartiermakers aangesteld, die in 

de schaduw van de oprichting van het centrum 
al zaken hebben opgezet en uitgevoerd”

Bestuurder van een centrum

Rene van Asch, Kennismakelaar ACE :

Het meest effectief is het om als kennismakelaar gewoon iedere 
dag het land in te gaan om partners te zoeken. Ik wil zo min 

mogelijk aan de binnenkant van de organisatie bezig zijn. 
Het draait om de relatie met de buitenwereld. Overheid, MKB 

en grote bedrijven: iedere klantgroep moet je anders benaderen, 
een ander soort oplossingen bieden.
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Carel Dahmen

De rol van de overheid: 
Helmond

Carel Dahmen is Beleidscoördinator Bedrijfsleven en Onderwijs,  

namens de gemeente Helmond. Hier houdt hij zich onder meer  

bezig met de speerpunten van het economisch beleid. Zodoende 

is hij betrokken bij de ontwikkeling van de mbo en hbo Automotive 

centra in deze gemeente. Hij gaf ons uitleg over de betrokkenheid 

van de gemeente bij de ontwikkeling van deze centra.

Autosector speerpunt voor gemeente Helmond

De gemeente Helmond is, samen met Eindhoven en andere 
omringende steden in de regio, onderdeel van de Brainportstrategie. 
Helmond neemt in Nederland een speciale plek in, dankzij de 
aanwezigheid van de High Tech Automotive Campus. Voor de 
gemeente Helmond is de economische ontwikkeling op dit gebied 
dan ook een speerpunt. Om de toekomst van deze waardevolle 
sector te waarborgen, is het voor ons van belang om de onderwijs-
infrastructuur voor de Automotive sector verder op te bouwen. 

In onze gemeente is al ruimschoots ervaring met publiek-private 
samenwerking aanwezig, onder meer vanuit de foodsector en de 
Hightech Automotive Campus (HTAC). Op basis van die ervaringen 
hebben wij met onderwijs en bedrijfsleven de koppen bij elkaar 
gestoken. Namens de gemeente was ik daar intermediair in. 
Dit resulteerde uiteindelijk in de plannen voor het MBO Automotive 
Centre (MAC) en Automotive Centre of Expertise (ACE), de twee 
centra in onze gemeente. 
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De rol van de overheid: 
Helmond

“Naast de bedrijven, benadrukken wij 
de rol van lectoren in de centra.”

Deze centra vormen een integraal onderdeel van onze onderwijs-
strategie. Ons doel is om een contextrijke leeromgeving te bouwen. 
Essentieel voor die borging is voor de gemeente dat mbo-opleidin-
gen, die door het MAC ontwikkeld worden, opgenomen worden in 
de kwalificatiestructuur, of dat de opleidingen domeinerkenning 
krijgen, bijvoorbeeld binnen Engineering. 

Bedrijfsleven faciliteert onderwijsaanbod

Een bedrijvige campus met labs en innovatieve bedrijven zorgt voor 
een aantrekkelijke onderwijsomgeving. Bedrijven moeten in die 
ontwikkeling leidend zijn. Het is aan hen om te bepalen wat voor 
opdrachten er komen. Het commitment van bedrijven was al langer 
bekend. Het was zaak om dat commitment om te zetten in eigen in-
breng vanuit het bedrijfsleven. Een actieve overheid kan daarin veel 
betekenen. De Brainportstrategie is daar een goed voorbeeld van.
Naast de bedrijven, benadrukken wij de rol van lectoren in de 
centra. De leidinggevende rol van bedrijven lukt alleen als er vraag-
gericht wordt geopereerd. Dat moet vanuit de lectoren komen, via 
ontwikkelopdrachten. Voorbeelden van dergelijke opdrachten zijn de 
electrocar en de elektrische motor, die nu binnen de centra worden 
ontwikkeld.

Gemeente zorgt voor randvoorwaarden

We nemen ook de leiding in het organiseren van randvoorwaarden 
als infrastructuur en het beschikbaar stellen van financiële smeer-
middelen. We geven overigens niet zomaar vrijblijvend subsidie. 
We stellen duidelijke eisen aan de centra en hebben ook wel 
degelijk inspraak.

De taak van de gemeente is dus om het opstartproces te faciliteren. 
We hebben een duidelijk doel voor ogen, maar wij zijn niet direct 
betrokken bij de uitvoeringstaken van de centra. Zodra de startfase 
van het centrum is voltooid en de infrastructuur staat en robuust is, 
zullen wij een stapje terug doen. Wij zijn dan ook geen aandeelhou-
der. Ik meen dat de overheid zeker geen al te duwende rol moet 
spelen in het opzetten van publiek-private samenwerking. We 
moeten voorkomen dat het bedrijfsleven een te afwachtende rol 
inneemt.  

Balans betrokkenheid overheid en bedrijfsleven 
noodzakelijk

Mijn ervaring leert dat een te actieve overheid de betrokkenheid van 
het bedrijfsleven enorm belemmert. De ultieme rol van de gemeente 
is die van monitor. Ook zet ik mij in om de kloof tussen onderwijs 
en bedrijfsleven te overbruggen. Als buitenstaander kan ik beide 
partijen bij elkaar brengen, bijvoorbeeld door het bedrijfsleven 
te steunen als ze kritiek leveren op de traagheid van onderwijs-
organisaties. Tegelijkertijd probeer ik ook de mening van onderwijs-
organisaties te ondersteunen richting het bedrijfsleven.
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Hoe trekken we meer en 
gemotiveerde bèta’s aan?

Bètawerving:    
Gericht aantrekken 
juiste studenten. 



Publiek Privaat Profileren  > Wat?  > 69

 

Het is een blijvende uitdaging jongeren te stimuleren om voor 

een bètaopleiding te kiezen. Het BètaMentality-model biedt 

uitkomst. 

BètaMentality-model spreekt bèta’s aan

Het BètaMentality-model brengt in kaart hoe jongeren staan ten 
opzichte van een toekomst in de technische of exacte wereld en 
biedt handvatten om meer jongeren te enthousiasmeren voor de 
bètawereld. Het is een instrument om meer bèta’s aan te spre-
ken. Het model bestaat inmiddels bijna 5 jaar en wordt door veel 
onderwijsinstellingen actief ingezet om hun doelgroep beter te 
begrijpen, instroom te verhogen en om leerlingen en studenten te 
motiveren in het onderwijs. Enkele voorbeelden van instellingen 
die het model hebben geadopteerd zijn De Haagse Hogeschool, 
Hogeschool Utrecht, Hogeschool Zeeland, de TU/e, Hanzehoge-
school Groningen en ROC Zeeland. 

Uitkomsten groot potentieel

BètaMentality schetst een optimistisch toekomstbeeld voor 
technische en exacte opleidingen en beroepen. Een derde van de 
jongeren vindt techniek en bèta namelijk leuk en interessant en 
zegt een toekomst in de exacte wereld te ambiëren. Daarnaast 
staat één op de vier jongeren niet negatief tegenover een keuze 
voor techniek, alleen missen zij vaak het menselijke aspect in 
een technische baan. Ten slotte is er nog een groep jongeren van 
28% die carrière en status belangrijk vindt, maar dit niet denkt 
te vinden in een technisch beroep. Wie deze jongeren op een 
andere dan traditionele manier benadert en motiveert om wel te 
kiezen voor een technische of bèta-opleiding, beschikt over een 
enorme potentiële doelgroep in Nederland. 

BètaMentality-model: vijf dimensies bepalen houding 
jongeren over bèta en techniek

Het BètaMentality-model is gebaseerd op vijf dimensies, die 
bepalend zijn voor de houding van jongeren ten opzichte van 
bèta en techniek. Dit zijn: ‘houding en toekomstbeeld’, ‘mens- en 
maatschappijgerichtheid’, ‘praktische instelling’, ‘bètatechni-
sche interesse’ en ‘statusgerichtheid’. Elk BètaMentality-type 
heeft een unieke combinatie van deze vijf eigenschappen en een 
sterk overeenkomend profiel. Dat wil zeggen: ze denken globaal 
hetzelfde over de vijf dimensies en hebben eenzelfde visie op een 
toekomst in de exacte wereld. 

Bètawerving:    
Gericht aantrekken 
juiste studenten. 

Rene van Asch, kennismakelaar ACE: 

“Ik stel voor het centrum een portfolio aan 
opdrachten van bedrijven op. Zo bieden wij 

onze studenten een brede selectie aan 
projecten waaruit zij kunnen kiezen!”
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De 4 BètaMentality-types in het kort: 

Concrete Bètatechnici (31%)
Wat kenmerkt Concrete Bètatechnici? 
> Praktisch ingesteld en sterke interesse in bètatechniek.
>  Positief over exacte vakken en positief beeld van werken in  

bètatechniek.
> Meer jongens (60%), wonen iets vaker in landelijk gebied.
> Vaker ouders die werkzaam zijn in een technisch of exact beroep.

Concrete Bètatechnici zijn echte doe-het-zelvers. Techniek vinden 
ze leuk en avontuurlijk en ze willen dan ook graag straks van hun 
hobby hun beroep maken. De Concrete Bètatechnici houden meer 
van praktijk dan theorie en doen graag iets met hun handen. Een 
technisch beroep, waarbij ze werken met apparaten en gereedschap 
heeft de voorkeur. Deze groep ziet de technische en exacte wereld 
als een avontuurlijke omgeving waar een uitdagende baan in het 
verschiet ligt. 

 

BètaMentality Milieus
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Het BètaMentality-model

Praktische tips 
>  Leg de nadruk op het zelf ervaren. Deze jongeren zijn 

meer de doeners. 

>  Laat ze zien dat je als instelling bezig bent met uitdagen-

de en high-tech projecten. Wat zijn interessante  

stageprojecten? Verzamel de interessante verhalen en 

draag deze uit, zowel intern als extern.

Docenten.

Docenten zijn ook klanten van het centrum. Voor deze klant-

groep geldt dat het centrum op zoek is naar gemotiveerde 

topdocenten, die klaarstaan om onderwijsvernieuwing door te 

voeren. De docent kan op het centrum op een nieuwe manier 

een bijdrage leveren aan het ontwikkelpad van de student.

Doel van het centrum is deze topdocenten aan te spreken vanuit 

hun eigen behoeften. De docent wordt zo niet alleen leverancier, 

maar ook klant: het centrum biedt de docent de mogelijkheid 

om op hoog niveau met de nieuwste kennis aan zijn 

eigen ontwikkelpad te werken, in samenwerking met top-

studenten en bedrijven.
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Carrière Bèta’s (28%)
Wat kenmerkt Carrière Bètatechnici? 
> Sterk statusgericht en zijn op zoek naar uitdaging.
> Theoretisch ingesteld, houden van studeren.
>  Iets meer jongens (54%), meestal iets jonger  

(vaker 12 tot 14 jaar).
>  Kunnen de lessen van exacte vakken goed volgen, maar vinden 

exacte vakken vaak saai en niet zo interessant. 

De Carrière Bèta heeft affiniteit met de theoretische kant van de 
exacte wereld en is vooral extrinsiek geïnteresseerd. Status, een 
hoog salaris en carrièremogelijkheden zijn belangrijker dan dat ze 
techniek of bèta ook echt leuk vinden. De lessen van de exacte 
vakken kunnen ze goed volgen, maar ze vinden het vaak saai en 
het lesmateriaal ouderwets. Ze willen levendige lessen met actuele 
voorbeelden. 

Mensgerichte Generalisten (27%)
Wat kenmerkt Mensgericht Generalisten?
> Theoretisch ingesteld, houden van studeren.
> Redelijk positief over bètavakken en werken in bètatechniek.
>  Iets meer meisjes (54%) en iets vaker WO (deels effect van  

hogere leeftijd).
>  Volgen hun interesse; baseren studiekeuze minder op zwaarte van 

studie of beroepsperspectieven en status is niet belangrijk.

Mensgerichte Generalisten hebben geen negatief beeld over de 
technische vakken en beroepen. Het zijn denkers en willen zich 
ontwikkelen: leren en studeren vinden zij leuk en gaat hen makkelijk 
af. De ideale baan voor dit type is iets met mensen, met de maat-
schappij of iets internationaals. Ze willen een baan waarin ze nuttig 
zijn en zichzelf kunnen ontplooien.

Praktische tips
>  Zorg dat carrières in het verlengde van de opleiding al in 

een vroeg stadium van de opleiding zichtbaar zijn. Een 

goede verbinding met het bedrijfsleven in opdrachten en 

gastlessen zijn hier voorbeelden van. 

>  Vermijd het typische beeld van de praktische technicus 

die vies werk doet of in een witte jas in het lab werkt.  

Dit beeld staat Carrière Bèta’s tegen.  

>  Geef alumni en professionals in het verlengde van de 

instelling een rol in voorlichting en leg veel nadruk op 

de kans op een baan, salaris en groeimogelijkheden na 

afloop van de opleiding. 

Praktische tips
>  Laat zien wat je met bèta en techniek kunt betekenen 

voor mensen en voor de maatschappij. Hoe zorgt techniek 

voor een betere wereld? Je kunt hierbij bijvoorbeeld 

denken over de rol van duurzame energie, maar ook van 

techniek in de zorg. 

>  Deze groep heeft geen intrinsieke motivatie voor bèta 

of techniek. Laat daarom in het onderwijs steeds zien 

waarom je bepaalde technieken moet leren. Hoe kun je 

dat later toepassen? Dit vraagt soms een andere benade-

ring van docenten. 
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Non Bèta’s (13%)
Wat kenmerkt Non Bèta’s? 
> Zeer negatief beeld van bètavakken en werk in bètatechniek.
>  Bovengemiddeld maatschappelijk betrokken en weinig  

statusgericht.
>  Meer meisjes (76%), wonen vaker in stedelijk gebied en vaker al 

wat ouder (22 tot 24 jaar).
>  Minder vaak ouders die werkzaam zijn in een technisch of exact 

beroep.

De Non Bèta’s zijn niet warm te krijgen voor techniek. Op school 
vinden ze de exacte vakken moeilijk, saai en oninteressant. Ook 
vinden deze jongeren dat ze er niet goed in zijn. Deze groep is sterk 
maatschappelijk betrokken, maar ziet niet wat voor rol techniek of 
bèta daarbij zou kunnen spelen. Ze willen iets met talen, rechten, 
in de dienstverlening, met kinderen of iets artistieks. Met mensen 
omgaan is dus een belangrijk onderdeel van een toekomstige baan, 
net als individualiteit en jezelf kunnen zijn. 

 

 

Praktische tips
>  Dit is geen wervingsdoelgroep voor bèta- of technische 

opleidingen, maar ze beïnvloeden wel hun leeftijds-

genoten met het negatieve beeld dat ze hebben. Het gaat 

hierbij daarom vooral om het beeld van bèta en techniek 

verbeteren.

>  Laat zien op welke manier techniek en bèta nuttig zijn, 

door aansprekende toepassingen, innovaties en carrières 

te belichten. Weerleg negatieve stereotypen. 

Rene van Asch, kennismakelaar ACE: 

“Onze praktische resultaten geven het centrum haar 
gezicht. De speerpunten van ons centrum liggen vast, 
maar de praktische resultaten geven daar werkelijk 
vorm aan!”
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Het enorme potentieel onder jongeren voor de bètawereld is evident. 
Concrete Bètatechnici (31%) hebben een intrinsieke motivatie en 
moeten vooral uitgedaagd worden. Carrière Bèta’s (28%) koppelen 
hun ambitie en statusbehoefte vaak nog niet aan een carrière in 
bèta of techniek, maar vormen een belangrijke potentiële doelgroep. 
Mensgerichte Generalisten (27%) staan er ook niet negatief tegen-
over. Toch kiest maar een klein deel van alle jongeren nu voor een 
opleiding in die richting. Om het potentieel aan te spreken, kunnen 
voorlichters, marketeers en beleidsmakers bij vervolgopleidingen het 
BètaMentality-model gericht gebruiken om hun werving effectiever 
te maken. 

Het model werkt alleen als de hele organisatie de strategie 
onderschrijft: van CvB tot docent 
De kern van het BètaMentality-model, het doelgroep-denken en het 
besef dat jongeren niet allemaal Concrete Bètatechnici zijn, kan 
voor veel professionals een eye-opener zijn. Dat u met verhalen over 
de maatschappelijke mogelijkheden, status en carrièreperspectieven 
steeds een andere doelgroep aanspreekt is belangrijk om te 
beseffen. 

Een succesvolle vertaalslag van het BètaMentality-model naar de 
eigen organisatie hangt samen met het vroegtijdig betrekken van 
medewerkers, zonder het model op te leggen. Op basis van een  
evaluatie die we in 2010 uitvoerden bleek dit een belangrijke  
succesfactor. Gelijktijdige deelname aan een werksessie door 
bijvoorbeeld docenten, voorlichters, marketeers en beleidsmakers/
management vormen hierbij een goed middel. 

Voor meer informatie over het  

BètaMentality model, inclusief  

uitgebreidere informatie over de vier 

Bèta-types, praktische wervingstips 

en een diepere onderbouwing 

van de data, kunt u het boek 

BètaMentality 2011-2016 – Jonge-

ren boeien voor Bèta en Techniek 

raadplegen. Dit handboek en meer 

informatie kunt u vinden op 

www.betamentality.nl 

BètaMentality als instrument

> Wervingsportfolio
> Middelenkeus
> Kanalen

> Interne Bètascan
> Achterban - Interne Communicatie
> Bètawereld

> BètaMentality-model
> Kwalitatieve analyse

> Doelgroep
> Doelstellingen bepalen
> Propositie bepalen
> Concurrentie-analyse

1. Identiteit

2. Imago3. Positionering

4. Werving

Stel een wervingsplan 
op met een mix aan 

middelen.

Welke positionering 
kies je?

Hoe is de identiteit en 
waarin onderscheid je je?

Hoe is de huidige en het 
gewenste imago?

BètaMentality als instrument
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Hoe stem je een organisatie zo af, dat deze goed aansluit bij de 

diverse motivaties van jongeren om te excelleren? 

Scholieren in Nederland scoren goed in de middenmoot en er is 
veel aandacht voor leerlingen die minder dan gemiddelde resultaten 
behalen. We lopen internationaal gezien echter steeds meer achter 
op het gebied van toppresterende leerlingen in het onderwijs. 
Topstudenten zijn echter wel van grote betekenis voor de 
Nederlandse economie en het bedrijfsleven. In dit hoofdstuk dagen 
we je uit om na te denken over excellentiebevordering. 

Hierbij nemen we de doelgroep zelf als uitgangspunt: Hoe kun je 
jongeren stimuleren om op het hoogst haalbare niveau te pres-
teren? Het Excellentiemodel kan daarbij helpen en behandelt de 
factoren die van invloed zijn op excellentie onder jongeren en biedt 
praktische handvatten voor onderwijsinstellingen om excellentie te 
stimuleren . Een volledige publicatie van het Excellentiemodel is 
te raadplegen of bestellen via www.excellentiemodel.nl. We bespre-
ken in dit hoofdstuk eerst de verschillende Excellentie-types en 
vervolgens hoe je de inzichten toepast in de praktijk van de eigen 
organisatie. 

Excellente werving
Aanspreken van gemotiveerde jongeren:
De motivaties van jongeren om 
te excelleren

Sleutelactiviteiten en kanalen.

Een belangrijke activiteit is het werven van studenten en het 

binnenhalen van opdrachten bij bedrijven. Het centrum zal zijn 

plek in de markt moeten claimen. Zowel bij studenten als bij 

bedrijven. Dat kan niet meer alleen volgens de traditionele  

aanpak, het organiseren van een Open Dag. Er moet direct  

contact worden gezocht met studenten, bijvoorbeeld via Social 

Media. Deze studenten maken onderdeel uit van generatie Y. 

Deze generatie heeft ten opzichte van voorgaande generaties 

een geheel andere kijk op de wereld. Met deze studenten zal het 

centrum dus op een nieuwe manier in gesprek moeten treden 

om hen te inspireren bij het centrum onderwijs te volgen.
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Vier excellente types

Het Excellentiemodel is een segmentatiemodel dat jongeren verdeelt 
in vier Excellentie-types. Deze types hebben elk een verschillende 
kijk op excellentie en de prikkels die ze nodig hebben. Terwijl de 
één competitief is ingesteld en altijd wil winnen, voelt de ander zich 
juist enorm geremd door de zesjescultuur in een klas of op school. 
De focus ligt dus niet alleen op topleerlingen, maar op een doorsnee 
van de Nederlandse jongeren. Hoe zorg je ervoor dat je daar het 
beste uithaalt en dat iedereen boven zichzelf uitstijgt? 

Kansen voor een beter excellentieklimaat en profilering 
met excellentie

Excellentie in het onderwijs is onder veel jongeren een non-issue. 
Er wordt onderling weinig over uitblinken en topprestaties gesproken 
en waar ze dat wel doen betreft het vooral sport, muziek of andere 
domeinen uit de jongerencultuur. Excellentie in het onderwijs moet 
een plek krijgen in hun belevingswereld. Binnen onderwijsinstel-
lingen is het daarom belangrijk om excellentie zichtbaar en aantrek-
kelijk te maken voor jongeren en om het thema structureel in te 
bedden in het curriculum. Het gaat niet alleen om honours-trajecten 
en extra uitdagingen voor slimme leerlingen. 

Juist in het dagelijks onderwijs kunnen we veel nadrukkelijker be-
noemen dat we uitblinkers waarderen, dat we jongeren willen helpen 
om een hoger niveau (dan gemiddeld) te bereiken. 

Alleen door continuïteit in aandacht kan excellentie een geaccep-
teerd onderdeel worden van de onderwijservaring van jongeren. 
Met een duidelijke focus op excellentie kunnen de centra zich 
onderscheiden van de concurrentie en aantrekkelijk zijn voor het 
bedrijfsleven. Excellentie heeft bij overheden en in het bedrijfsleven 
veelal een positieve connotatie. Wanneer een instelling bekend staat 
om haar succesvolle excellentiebeleid trekt dit al snel de aandacht 
van organisaties in de gerelateerde branches: iedereen is geïnteres-
seerd in hoog gekwalificeerde potentiële werknemers. Door project-
matige samenwerking kunnen bedrijven ook hun steentje bijdragen 
aan de bevordering van excellentie en zo in contact komen met 
interessante gemotiveerde jongeren die binnenkort de arbeidsmarkt 
betreden. 

Excellentiemodel

Zelfbewuste
Generalisten
39%

Statusgerichte
Toekomstplanners
11%

Beruste
Volgers
16%
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Gemaksgerichte
Levensgenieters
34%

Rene van Asch, kennismakelaar ACE: 
Studenten kiezen vaak voor het zekere, in plaats van het nieuwe. 

Ze neigen daardoor naar reguliere opleidingen, terwijl 
onze opleidingen veel meer op innovatie en de arbeidsmarkt 

gericht zijn. De beeldvorming bij studenten is daarom 
van groot belang bij de werving!
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De vier excellentietypen in het kort

We stellen de vier verschillen excellentietypen kort voor. Wie zijn zij? 
Hoe kijken ze aan tegen excellentie en hoe kunt u ze stimuleren om 
te excelleren? 

Zelfbewuste Generalisten (39%)
Zelfbewuste Generalisten zijn breed geïnteresseerd en intrinsiek 
gemotiveerd om het beste in zichzelf naar boven te halen. Ze bevin-
den zich veelal in een stimulerende sociale omgeving waarbinnen 
excellentie een positief imago heeft en hebben een relatief duide-
lijk beeld van wat ze kunnen en van wat ze later willen bereiken. 
Uitblinken heeft in de ogen van Zelfbewuste Generalisten vooral 
positieve kanten. Excellentie is voor deze groep een breed begrip, 
excelleren in het onderwijs is daarom niet altijd de meest voor de 
hand liggende keuze. Qua tijd, geld en inzet zit het dus vaak al 
goed, maar het kiezen van een duidelijke richting en zich daar op 
focussen is voor Zelfbewuste Generalisten vaak lastig. De nadruk 
moet bij dit type daarom liggen op procesbegeleiding. De belangrijk-
ste vraag die beantwoord moet worden is: Waar moet ik voor gaan? 

Hoe stimuleer je excellentie onder Zelfbewuste Generalisten?
>  Ondersteun deze jongeren continu bij hun loopbaanoriëntatie en 

help ze bij het maken van keuzes. Maak samen met jongeren een 
persoonlijk plan. 

>  Daag jongeren uit en zorg dat ze bekend zijn met bijvoorbeeld een 
honoursprogramma en de voorwaarden om deel te nemen,  
prijsvragen en olympiades. 

Gemaksgerichte Levensgenieters (34%)
Gemaksgerichte Levensgenieters zijn tevreden met hun leven en 
maken zich niet druk over de toekomst. School en studie spelen 
geen grote rol in hun leven en ze zien geen noodzaak om hier in uit 
te blinken. Ze staan niet negatief tegenover excelleren en presteren, 
maar met een zesje red je het ook en die goede baan komt vanzelf 
wel. Met andere woorden: ze zien het nut niet van excelleren en een 
intrinsieke drijfveer ontbreekt. Waarom zouden ze ergens volledig 
voor gaan? Ook missen ze zicht op hun eigen talenten. Pas zodra de 
Gemaksgerichte Levensgenieter een duidelijker beeld heeft van ei-
gen interesses en talenten, kan meer aandacht worden geschonken 
aan het ontwikkelingsproces. Belangrijke vraag voor Gemaksgerichte 
Levensgenieters is: Waarom en voor wie moet ik uitblinken? 

Hoe stimuleer je Gemaksgerichte Levensgenieters om te excelleren?
>  Laat goed zien wat excelleren oplevert. Waarom moeten jongeren 

deel willen nemen aan bijvoorbeeld een honours-programma? Wat 
levert het ze op? 

>  Help ze actief bij het ontdekken van talent door ze veel te laten 
uitproberen en goede coaching te organiseren. Help ze vervolgens 
met reflecteren op waar ze goed in zijn. 

>  Zet aansprekende rolmodellen in als ‘bewijs’ voor het nut van 
uitblinken.

Rene van Asch, kennismakelaar ACE: 

“Bedrijven willen studenten – het centrum kan die bieden. Daar moet 
echter wel wat tegenover staan vanuit de bedrijven. Door met ons 
centrum samen te werken, weten bedrijven wat onze studenten in huis 
hebben en leren onze studenten wat er aan de voorkant van de markt 
speelt. Wij geven onze partners zo bij hun recruitment een stapje voor 
op andere bedrijven.”
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Berustende Volgers (16%)
Berustende Volgers houden van een vertrouwde omgeving; ze treden 
niet graag buiten hun comfortzone. Zowel in hun vrije tijd als op 
school zijn ze niet op zoek naar uitdagingen. Ze hebben geen 
behoefte om uit te blinken en weten ook niet waarin ze zelf kun-
nen excelleren. Ze zijn bang voor de mogelijke negatieve gevolgen 
van excellentie, zoals kritiek, jaloezie en sociale druk om niet uit 
te blinken of op te vallen. Berustende Volgers ervaren een negatief 
excellentieklimaat. Om excellentie te stimuleren onder Berustende 
Volgers moet bij de basis gestart worden: de directe belevingswereld 
en het ontdekken van interesses en talenten. De uitdaging ligt in de 
cultuuromslag die nodig is bij deze jongeren. Hun vraag is: Is het 
wel oké om uit te blinken? 

Hoe stimuleer je Berustende Volgers om te excelleren?
>  Deze groep vormt de grootste uitdaging. Zorg voor een positieve 

sfeer in de klas en de instelling rond leerlingen die een goede 
prestatie leveren. Geef complimenten en bied voordelen voor ex-
cellente jongeren, zoals extra vrije tijd of vrijheid als ze topcijfers 
halen.

>  Deel succeservaringen binnen de instelling. Bij deze groep is het 
belangrijk dat excellentie gekoppeld wordt aan persoonlijke inte-
resses, hobby’s of fascinerende projecten: bijvoorbeeld de jongere 
die al succesvol onderneemt of een topsportprestatie levert.  

Statusgerichte Toekomstplanners (11%)
Statusgerichte Toekomstplanners hebben een relatief duidelijk 
toekomstbeeld en willen nu goed presteren om later verzekerd te 
zijn van succes. Ze zijn gedreven, competitief en tonen veel doorzet-
tingsvermogen. Status is belangrijk, dus factoren als geld  
en aanzien stimuleren deze jongeren om extra hard te lopen.  
Excellentie wordt echter niet sterk gestimuleerd vanuit hun omge-
ving en ze missen vaak (financiële) ondersteuning van derden om 
maximaal te kunnen presteren. Bij het ontwikkelingsproces moet 
de nadruk daarom vooral liggen op het faciliteren van excellentie. 
Statusgerichte Toekomstplanners zijn doelgericht en hebben vooral 
behoefte aan extra mogelijkheden en praktische informatie. De cen-
trale vraag van deze jongeren: Hoe kom ik waar ik wil zijn? 

Hoe stimuleer je Statusgerichte Toekomstplanners om te excelleren?
>  Blijf inspireren! Zorg voor ontmoetingen met inspirerende  

rolmodellen, gastlessen en alumni. 
>  Houd in de gaten dat jongeren ook echt doorzetten. Creëer een 

systeem waarin ze regelmatig beloond worden en zorg dat ze  
doelen stellen in bijvoorbeeld een carrièreplan. 

>  Zorg dat de onderwijsinstelling ruimte biedt voor eigen initiatief 
en extra-curriculaire activiteiten. Ondersteun jongeren met goede 
ideeën en ambities. 

>  Bied deze jongeren een podium. Licht topprestaties uit en maak 
deze zichtbaar binnen de instelling. Hiermee kunnen ze hun 
status verhogen. 

Meer informatie over het Excellentiemodel kunt 

u vinden in het het boek Het Excellentiemodel - 

Jongeren over uitblinken. 

Dit boek bevat nog meer concrete tips om met het 

model aan de slag te gaan. Ook gaat het dieper in 

op het onderzoek en de wetenschappelijke ken-

nis waar het model op is gebaseerd.

Dit boek en meer informatie kunt u vinden op 

www.excellentiemodel.nl 
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Wat?
Waarom?
Mijn centrum heeft  
nu bestaansrecht.

Hoe?
De randvoorwaarden van het 
centrum staan nu rotsvast.

Wat?
het centrum voert zijn 
doelstellingen uit.
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Conclusie...
Het handboek als reisgids.
In het begin van dit handboek begonnen wij met een driedelige vraag: waarom, hoe en wat?

Aan de hand van deze drie vragen, hebben wij de uitdagingen inzichtelijk willen maken die bij het opzetten van 

een centrum komen kijken. 

Om dat te bereiken hebben we eerst het model van publiek-private samenwerking beschreven. Vervolgens werden 

denkwijzen aangedragen om een eigen visie binnen dat model formuleren. We bespraken ook structuurmodellen 

die de ontwikkeling van die eigen visie mogelijk maken. Ten slotte sloten we het boek af met praktijkervaringen en 

achtergrondkennis over effectieve bedrijfsvoering binnen een centrum. 

Deze vorm van een nieuwe publiek-private samenwerking is voor bijna alle betrokkenen een onbekend landschap. 

Bij het opstarten van een centrum leg je in grote vaart enorme afstanden af. Het is daardoor onvermijdelijk dat je 

onderweg soms zult verdwalen. Ieder centrum zoekt hierin zijn eigen weg, en vindt nieuwe oplossingen voor de 

obstakels op dit pad. 

Toch staan jonge centra voor gemeenschappelijke uitdagingen, waarbij gemeenschappelijke instrumenten, kennis 

en ervaringen kunnen helpen bij het bepalen van uw eigen richting. Het is daarom nuttig om af en toe om je heen 

te kijken en positie te bepalen. De Gouden Cirkel, het Bell-Mason model, de verschillende waardeproposities en het 

businessmodel canvas zijn mooie instrumenten om je voortgang bij te houden en waar nodig bij te sturen.

Wij hopen dat dit handboek zo als reisgids dienst kan doen, bij je eigen ontdekkingsreis.
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Business model Canvas

Dit canvas is een mooi hulpmiddel bij het ontwerpen 
van een business model voor je centrum. Ieder vak 
representeert een onderdeel van het business model.

Rechts staan de klanten van het centrum: wie gaat het 
centrum bedienen? Gemotiveerde topstudenten, 
topdocenten en bedrijven!

De waardepropositie van het centrum staat daarom centraal 
in het canvas. Deze belangrijkste waarde die het centrum 
biedt is het bij elkaar brengen van de drie klantgroepen, 
zodat aan de vraag van alle drie de groepen wordt voldaan.

Op basis van die propositie, kun je verdienmodellen gaan 
ontwerpen. Deze inkomstenbronnen staan rechts onderin het 
canvas. Met deze geldstroom moet het centrum op langere 
termijn het business model zelf in de lucht kunnen houden. 

De projectleider van het centrum staat links van de waarde-
propositie. Hij stuurt de projectorganisatie aan en zorgt voor 
het samenbrengen van de klantgroepen. 

Zijn sleutelactiviteiten staan rechts van hem. 
Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld acquisitie, het organise-
ren van onderwijs en onderzoek, het personeelsbeleid en het 
vinden van de locaties waar dit alles plaatsvindt.

Samen met de docenten vertaalt de projectleider ook 
de waardepropositie naar de klantgroepen. 

Dit wordt ondersteund door sterke communicatiekanalen. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan social media, open dagen, 
kortom: gerichte marketing en communicatie.

Om dit alles mogelijk te maken, werkt het centrum samen 
met een aantal belangrijke partners. Deze staan links in het 
canvas. Het zijn onderwijspartners, investeerders, en bedrijfs-
partners. Ook binnen deze samenwerking speelt de project-
leider een belangrijke rol.

Tot slot heeft het centrum te maken met kosten van de 
projectorganisatie, de marketing, de locatie en de docenten. 
Deze staan links onderin het canvas.

Nu hebben we op 1 A4tje het volledige business model 
van een centrum. Met deze one-pager kan je betrokke-
nen en geïnteresseerden snel en beeldend uitleggen hoe 
je business model in elkaar steekt. 
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Colofon
Het handboek Publiek Privaat Profileren is een 
productie van het Platform Bèta Techniek. 

>   Redactie en samenstelling 
Jascha Laan en Pieter Moerman 

>   Ontwerp 
Optima Forma BV 
www.optimaformabv.nl

>   Productie 
Opmeer Drukkerij bv 
www.opmeer.nl 

>   Tekstredactie  
Jaarsma Tekstadvies 
www.jaarsmatekstadvies.nl

>   Illustraties 
Erik van der Pluijm // Business Models Inc. //  
www.businessmodelsinc.com 

>   Externe bijdrages van 
Edwin Berends // www.edwinberends.nl  
Pim Betist // Africa Unsigned // www.pimbetist.com 
Matthijs Bobeldijk // Business Models Inc. //  
www.businessmodelsinc.com  
Joris Schuurman // Young Works Inc. //  
www.youngworks.nl 

Het handboek is gemaakt op basis van de ervaringen 
van betrokken beleidsmakers, beleidsuitvoerders, 
onderwijsinstellingen, onderzoekers, bedrijven, en 
bovenal de pioniers van de eerste zes centra. 

Voor meer informatie over publiek private 
samenwerking in de centra en een digitale versie van 
het handboek, kunt u terecht op de website  
www.centresofexpertise.nl, of kunt u contact 
opnemen met het Platform Bèta Techniek  
(info@platformbetatechniek.nl of 070 - 311 97 11)
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