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Management 
Samenvatting
Met dit document geven wij als partners inzicht in 

waarom we met elkaar willen samen werken, waaraan 

we willen samenwerken, wat we willen bereiken en hoe 

we dit willen organiseren als vervolg op het plan van 

aanpak 2015-2018. Het ‘strategisch meerjarenplan  

CIV Smart Technology 2019-2023’ biedt zowel de stip 

op de horizon als de route ernaartoe. Het beschrijft  

de doorontwikkeling van de reeds uitgezette koers, 

biedt houvast en inspireert ons om samen verder de 

technologische veranderingen aan te kunnen.

Bestaande en nieuwe uitdagingen

Veel van de uitdagingen waarvoor het CIV is 

opgericht in 2015 zijn nog steeds actueel. Ook 

zijn er belangrijke uitdagingen bijgekomen. 

Daarbij valt te denken aan hoe we de moge-

lijkheden van Smart Technology in de sectoren 

kunnen benutten. Maar ook aan hoe slimme 

technologie kan bijdragen aan het oplossen 

van maatschappelijke vraagstukken. En hoe 

de kennis die ontstaat rondom Smart Tech-

nology in de regio kan worden verzameld en 

gedeeld in het kader van Leven Lang Ontwik-

kelen van zittend en toekomstig personeel.

‘Slimme technologische 
oplossingen verschijnen in 
een rap tempo in ons werk 

en leven.’

Missie en visie

De missie van het CIV is: “Slim samenwerken 

rondom Smart Technology biedt bedrijven, 

overheden, brancheorganisaties en onderwijs-

instellingen in de regio de kans om sneller en 

slimmer te innoveren om bij te dragen aan het 

oplossen van regionale vraagstukken met als 

resultaat een sterke en slimme regio.” Het is 

onze visie dat het CIV Smart Technology een 

duurzame katalysator voor ondernemers, over-

heden en onderwijs wordt bij het onderzoeken, 

ontwikkelen en succesvol toepassen van Smart 

Technology in producten en diensten, maat-

schappelijke vraagstukken en in het ontwikke-

len van zittend en toekomstig personeel.

Strategisch focus 2019-2023

Om deze missie uit te dragen en onze visie 

vorm te geven gaan de partners zich de ko-

mende vier jaar inzetten op vier strategische 

speerpunten. Deze speerpunten zullen zowel 

een verdieping als een verbreding betekenen 

voor de activiteiten van het CIV. 

De vier speerpunten zijn: 

1. Verder ontwikkelen en integreren van 

Satellietlabs in curricula; 

2. Aanpakken grondige onderwijsvernieuwing 

waarbij ruimte is voor projectmatig werken

3. Leven Lang Ontwikkelen;

4. Onderzoeken en doorvoeren van innovaties 

door toepassingsgericht onderzoek. 

Op basis van de strategische speerpunten  

zal het CIV actief toewerken naar het behalen 

van concrete doelstellingen die zijn vastgelegd 

in dit strategische meerjarenplan.

Samenwerken in het Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap Smart Technology

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap 

Smart Technology is de afgelopen jaren echt 

een merk in de regio geworden dat staat voor 

dé plek waar ondernemingen, onderwijs en 

overheid slim samenwerken rondom het thema 

Smart Technology. Als CIV hebben we de afge-

lopen jaren steeds meer een eigen cultuur en 

werkwijze ontwikkeld waar de partners elkaar 

kunnen vinden en aanvullen. 

Het CIV is een stichting met een bestuur.  

Het bestuur wordt ondersteund door  

een stuurgroep. Daarnaast worden er  

klankbordgroepen en een werkconferentie  

georganiseerd waaraan de partners actief 

deelnemen. Om het CIV goed te laten  

functioneren is er een programmamanage-

ment dat bestaat uit een programmadirecteur 

en –coördinator die samen met een secreta-

resse en een communicatiemedewerker het 

organiserend vermogen vormen van het  

CIV Smart Technology. Daarnaast werken we 

met een team projectleiders. Met deze teams  

en de partners vormen we  gezamenlijk het  

Centrum voor Innovatief Vakmanschap  

Smart Technology. 

Terugblik en voortzetting

In 2015 startten meer dan 30 partners onder 

penvoerderschap van mboRijnland (destijds  

ID College) het Centrum voor Innovatief  

Vakmanschap Smart Technology.  

Een publiek-private samenwerking tussen 

overheden, bedrijven, brancheorganisaties 

en onderwijsinstellingen in de drie arbeids-

marktregio’s, respectievelijk Holland Rijnland, 

Zuid-Holland Centraal en Holland Midden.  

De partners constateerden in 2015 met elkaar 

dat “slimme technologische oplossingen in  

een rap tempo verschijnen in ons werk en  

leven. Oplossingen waarbij de grens tussen  

ICT en Techniek vervaagt en soms zelfs  

verdwijnt”. Anno 2019 is de integratie van 

techniek en ICT-oplossingen versneld en wordt 

deze op steeds meer sectoren toegepast en 

zichtbaar. De afgelopen jaren zijn er door de 

CIV-partners initiatieven en projecten 

bedacht, uitgevoerd en succesvol afgerond.  

Er is veel gedaan en bereikt. Niet voor niets 

werd regelmatig het nieuws gehaald. Daarom 

hebben de partners van het Centrum voor 

Innovatief Vakmanschap aangegeven de  

ingeslagen weg door te zetten richting 2023.
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Een mooie start…

In 2015 startten meer dan 30 partners onder 

penvoerderschap van mboRijnland (destijds  

ID College) het Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap Smart Technology. Een pu-

bliek-private samenwerking tussen overheden, 

bedrijven, brancheorganisaties en onderwijsin-

stellingen. De partners constateerden toen met 

elkaar dat “slimme technologische oplossingen 

in een rap tempo verschijnen in ons werk en  

leven. Oplossingen waarbij de grens tussen  

ICT en Techniek vervaagt en soms zelfs ver-

dwijnt. Deze snelle veranderingen kenmerken 

zich door een steeds verdergaande integratie  

van software, hardware en machines.” Een 

spannende tijd, toen en nu!

…en nu verder

Sterker nog, de scope en impact van technolo-

gisch gedreven veranderingen is alleen  

maar toegenomen. Op allerlei vlakken is de 

integratie van techniek en ICT-oplossingen 

aan een opmars bezig. Of het nu gaat om de 

bouw, de mobiliteitsindustrie, de industrie, de 

energiemarkt, de zorg of de logistiek, in alle 

sectoren speelt het slimme samenspel tussen 

techniek en ICT een steeds belangrijkere rol. 

Niet voor niets hebben de partners aange-

geven het programma van het CIV te willen 

doorzetten richting 2023. 

Veel gedaan en veel geleerd

De afgelopen jaren zijn er vanuit het Cen-

trum voor Innovatief Vakmanschap tal van 

initiatieven en projecten bedacht, uitgevoerd 

en succesvol afgerond. Zo zijn er een nieuwe 

opleiding, keuzedelen en het concept van sa-

tellietlabs ontwikkeld, bedrijfslabs en livinglabs 

opgezet, innovatieve producten ontwikkeld, 

hackathons georganiseerd, docenten en 

medewerkers van bedrijven geschoold, maat-

schappelijke vraagstukken opgenomen in 

projecten, en ga zo maar door. Al deze activi-

teiten hebben o.a. geleid tot een aanzet voor 

een betere aansluiting van het onderwijs op de 

arbeidsmarkt, vernieuwing van onderwijs, 

onderzoek van maatschappelijke vraagstuk-

ken en koppeling hiervan aan het onderwijs, 

meer instroom en meer studenten met affini-

teit met Smart Technology, veel publiciteit voor 

modern techniek & ICT onderwijs en het wer-

ken in de techniek & ICT sector, nieuwe kennis 

die kan worden toegepast in de producten  

en diensten van de aangesloten bedrijven en 

in het onderwijs. Kortom, er is veel gedaan en 

bereikt. Niet voor niets haalde het CIV regel-

matig het nieuws. Ook hebben we met elkaar 

veel geleerd. De samenwerking tussen on-

dernemers, overheid en onderwijs slaagt niet 

vanzelf. Het vraagt energie en soms doorzet-

tingsvermogen. Maar juist in gezamenlijkheid 

en werkend vanuit verschillende disciplines 

kunnen we oplossingen bedenken en realise-

ren die individuele partners in hun eentje niet 

snel voor elkaar krijgen. 

De uitdagingen waar we voor staan

Veel van de uitdagingen waarvoor het CIV is 

opgericht in 2015 zijn nog steeds actueel. 

1. De beschikbaarheid van voldoende goed 

geschoold personeel, nu en in de toekomst, 

is gezien de snelheid waarmee ontwikkelin-

gen plaatsvinden op het gebied van tech-

niek en ICT een zorg.

2. Het huidige personeel van bedrijven/part-

ners heeft behoefte aan om-, -her en bij-

scholing zodat er voldoende kennis en vaar-

digheden rondom nieuwe technologie zijn.

3. Het techniek- en ICT-onderwijs moet kwali-

tatief up-to-date worden om te kunnen vol-

Inleiding rijk om deze kennis te verzamelen en te 

delen bijvoorbeeld in het kader van Leven 

Lang Ontwikkelen van zittend en toekomstig 

personeel.

Strategisch meerjarenplan CIV Smart  

Technology 2019-2023

De komende vier jaren zet het Centrum voor 

Innovatief Vakmanschap Smart Technology 

zich opnieuw in om als katalysator op deze 

uitdagingen concrete vooruitgang te boeken. 

Niet reactief langs de zijlijn toekijkend, maar 

proactief aan de slag gaan. Dit document 

geeft inzicht in waarom wij als partners met 

elkaar willen samen werken, waaraan we willen 

samenwerken, wat we willen bereiken en hoe 

we dit willen organiseren. Dit ‘strategisch meer-

jarenplan CIV Smart Technology 2019-2023’ 

biedt zowel de stip op de horizon als de route 

ernaartoe (voor zover deze nu uit te tekenen 

valt). Het beschrijft onze koers en biedt hou-

vast. 

doen aan de huidige en toekomstige vraag 

uit het bedrijfsleven en de samenleving.

4. De instroom van studenten in techniek on-

derwijs moet worden verhoogd door promo-

tie van kwalitatief uitstekend (slim) techno-

logieonderwijs- en aanbod.

Ook zijn er nieuwe uitdagingen bijgekomen:

5. Inmiddels is het niet de vraag ‘of’ ontwikke-

lingen als Smart Technology moeten wor-

den omarmd maar is de vraag gekanteld 

naar ‘hoe’ dit te doen. Hoe benutten we de 

mogelijkheden van Smart Technology in de 

diverse sectoren?

6. Slimme technologie kan bijdragen aan het 

oplossen van maatschappelijke vraagstuk-

ken. Een van de uitdagingen van het CIV 

voor de komende jaren is om als katalysator 

in gezamenlijkheid actief bij te dragen aan 

het oplossen van maatschappelijke vraag-

stukken.

7. Nu er steeds meer kennis ontstaat rondom 

Smart Technology in de regio is het belang-

‘Het vraagt energie en soms  
doorzettingsvermogen.’
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Betrokken 
partners
Het Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap Smart  

Technology bestaat uit een 

breed gezelschap van  

bedrijven, overheden,  

brancheorganisaties en  

onderwijsinstellingen.  

In onderstaand overzicht  

staan de huidige partners en 

betrokkenen genoemd:

Bedrijven

• ABC Techniek

• Acacia Water

• Accenda

• A+O Metalektro

• BIT datacenters

• BLR-Bimon

• Blueprint Automation

• Bosch Witgoed

• Canon

• Centric

• Capptions

• Croda*

• DiMarco

• Dura Vermeer

• Complex E-techniek*

• DARE!!*

• Festo en Formex Mediecal

• Fundis

• Groene Hart Ziekenhuis

• Gyromotics

• Hager

• Kiremko

• KPN/IoT Academy

• Microsoft*

• Nederlands Instituut voor 

Lastechniek

• QBTEC

• Rabobank Gouwestreek/

Zoetermeer

• Siemens*

• SMC Pneumatics*

• Stedin

• Siroopwafelfabriek  

Kamphuisen

• Technolab Leiden/Open 

Innovatie Lab

• Technolution*

• Transformism

• Unica Installatietechniek*

• Van den Pol Elektrotechniek

• Van Dorp Installaties*

• Vergeer

• Verpleegthuis Zoetermeer

• Vidomes

• Vopak

Overheden

• Gemeente Alphen*

• Gemeente Gouda*

• Gemeente Woerden*

• Gemeente Zoetermeer*

• Gemeente Leiden

• Metropoolregio Rotterdam 

Den Haag 

Onderwijsinstellingen

• mboRijnland*

• Da Vinci College Dordrecht*

• Oranje Nassau College 

Zoetermeer*

• Beroepscollege Zoetermeer*

• Schoonhovens College*

• Carmel College Gouda*

• Haagse Hogeschool*

• Hogeschool Utrecht*

• Hogeschool Rotterdam

Brancheorganisaties & 
overige organisaties

• FME*

• Koninklijke Metaalunie*

• Gouda Onderneemt*

• Consortium  

Beroepsonderwijs

• Woerdens Techniek Talent*

• Otib*

• ECO 071

• Smart 071

• KPE Mondriaan

• Het Groene Hart werkt

*) Deze bedrijven/instellingen, organisaties en overheid zijn de partners van het eerste uur.
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Ondernemingen 

In de regio van het CIV zijn veel ondernemin-

gen werkzaam op het gebied van techniek  

en ICT. Daarbij gaat het niet alleen om  

multinationals, maar ook groot en klein MKB. 

Verschillende bedrijven zorgen voor een dyna-

misch CIV waarbij ieder vanuit de eigen kracht 

kan bijdragen. Daarnaast zijn bedrijven uit  

andere sectoren ook interessant als zij op 

dit moment multidisciplinaire vraagstukken 

tegenkomen waarbij techniek en ICT een 

belangrijke rol spelen. Het CIV is daarbij zowel 

Onze partners zorgen 
voor onze toegevoegde 
waarde
Als Centrum voor Innovatief Vakmanschap zijn we trots op onze 

partners. De partners maken het CIV en de veelkleurigheid van 

de partners maken dát het CIV van grote toegevoegde waar-

de kan zijn voor ondernemers, overheden en onderwijs kan zijn. 

Onze partners zijn: 

interessant voor de werkgevers als werknemers 

van deze ondernemingen.

Overheid 

Vanuit de lokale overheid wordt actief  

gestuurd op de aansluiting van onderwijs  

en arbeidsmarkt, waarbij Leven Lang  

Ontwikkelen een belangrijk onderwerp is. 

Daarnaast is er ook een focus op de  

ontwikkeling van techniek en ICT binnen de  

regio. Zo is The Dutch Innovation Factory  

bijvoorbeeld een belangrijk cluster voor de  

gemeente Zoetermeer waarop ingezet  

wordt. Hier komen onderwijs en bedrijven  

samen, multidisciplinair en multilevel. Ook  

spelen er maatschappelijke vraagstukken 

waarbij Smart Technology een oplossing  

kan bieden, zoals Living Lab Palenstein  

Aardgasvrij in Zoetermeer en de focus op  

bodemdaling in Gouda.

Onderwijsinstellingen 

mboRijnland voert op dit moment het bestuur 

van het CIV. In de regio’s worden ook onder-

wijsinstellingen op andere niveaus (VMBO/ 

HBO) betrokken om zo integraal mogelijk  

oplossingen aan te bieden op het gebied  

van onderwijs. Bij de onderwijsinstellingen 

spelen docenten en studenten een cruciale 

rol. Innovatief onderwijs vraagt om innovatieve 

docenten die op een nieuwe manier het  

leren faciliteren. Een boeiende transitie die veel 

vraagt van docenten maar ook enorm veel  

enthousiasme genereert. Ook studenten 

worden uitgedaagd door het onderwijs dat 

met partners van het CIV wordt ontworpen en 

gefaciliteerd. Studenten kunnen mede dank-

zij het CIV een betekenisvolle en uitstekende 

technische opleiding volgen die aansluit op de 

actuele ontwikkelingen. 
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Visie op regio en  
haar ontwikkelingen
Onze regio

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap 

Smart Technology brengt al zo’n vier jaar  

onderwijs, overheid en bedrijfsleven samen  

in drie arbeidsmarktregio’s, respectievelijk  

Holland Rijnland, Zuid-Holland Centraal 

en Holland Midden. Een groot deel van het 

CIV-werkgebied staat ook bekend onder de 

naam Het Groene Hart en neemt een  

bijzondere positie in binnen de Randstad – 

centraal gelegen ten opzichte van Amsterdam, 

Den Haag, Rotterdam en Utrecht – en geeft 

kleur aan het stedelijk netwerk van de  

Randstad. We noemen dit onze primaire regio.  

De meeste partners van het CIV zijn actief  

in deze regio. De penvoerder van het CIV  

Smart Technology, mboRijnland is actief in  

6 steden in de regio: Leiden, Alphen aan de 

Rijn, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, 

Gouda en Woerden. Naast de primaire regio,  

is er ook sprake van een secundaire regio, 

deze strekt zich uit van Amsterdam, Den Haag, 

Rotterdam en Utrecht. Dit betreft het gebied 

waarin veel van onze regionale partners uit de 

primaire regio zakendoen. 

Terwijl het benoemen van de primaire en 

secundaire regio belangrijk is om de samen-

werking in het CIV vorm te geven, is er tegelij-

kertijd het besef dat er steeds minder sprake 

is van traditionele grenzen en afbakeningen, 

een groot aantal partners opereren wereldwijd. 

Dit vraagt om een open houding ten opzichte 

van mogelijke nieuwe partners. Nieuwe part-

ners kunnen zowel van buiten de primaire en 

secundaire regio komen als van andere werk-

velden. 

Voor arbeidsmarktcijfers spreken we bij deze 

regio’s in principe over Holland-Rijnland, 

Zuid-Holland Centraal en Midden Holland. 

Van de 800.000 banen in de regio zijn er 

60.000 (7%) in de techniek- en 40.000 (5%) in 

de ICT-branche. Techniek & ICT richt zich dus 

primair op 12% van het totale beroepenveld.1  

Binnen de regio kunnen hier kleine verschillen 

zitten. Van de 226.000 banen in de regio Hol-

land-Rijnland zijn er bijvoorbeeld 25.000 (11%) 

in de techniek- en 6.500 (3%) in de ICT-bran-

che. Daar richt het CIV zich dus primair op 14% 

van het totale beroepenveld.2  

Relevante partijen

De partners die zich de afgelopen jaren  

hebben verbonden aan en hebben samenge-

werkt met het Centrum voor Innovatief  

Vakmanschap zijn vooral partijen geweest in 

de werkvelden van Techniek en ICT, met name 

bedrijven, overheden en onderwijsorganisaties 

die bezig zijn met Smart Technology en multi-

disciplinaire vraagstukken. Waar het CIV zich 

in de eerste jaren succesvol heeft gefocust op 

deze partijen, gaat het bij huidige en  

toekomstige vraagstukken steeds vaker ook 

over het brede techniekveld en over de 

toepassing van Smart Technology binnen  

andere sectoren zoals bijvoorbeeld zorg en  

logistiek. Het is dan ook de wens en visie van 

het CIV om de komende jaren richting 2023  

te groeien in de diversiteit aan partners  

vanuit de sectoren die we later in dit stuk zullen 

beschrijven. 

Belangrijkste regionale trends 

De demografische ontwikkelingen in de regio 

wijzen uit dat in de leeftijdsgroep 0-15 jaar de 

populatie in Zuid-Holland fors boven het  

landelijk gemiddelde ligt terwijl de populatie 

15-25 jaar (van de zittende studenten) juist  

onder dat gemiddelde scoort. Dit geeft een 

rooskleurig perspectief op de potentiële  

instroom van nieuwe leerlingen (ook in tech-

niek en ICT) in de komende jaren.3  

De overheid maakt zich sterk voor het facili-

teren van publiek-private samenwerking. De 

regio werkt hier graag aan mee, getuige de 

grote belangstelling voor het CIV Smart Tech-

nology, Masterplan MEI, en Platform LPT/LPI. 

Partners en regionale bedrijven willen nu ook 

actief deelnemen aan de vorming van hybride 

onderwijs en ‘klankbordgroepen’ waarin zowel 

studenten, docenten als bedrijven allemaal 

‘lerende’ zijn.

Kijkend naar de huidige uitdagingen van de 

techniek en ICT-sector in Nederland laat het 

Nationaal Techniekpact in haar laatste cijfers 

nog steeds een ontnuchterend beeld zien4:

• Het aantal openstaande vacatures binnen 

de sector lijkt ietwat te stabiliseren, maar 

is nog steeds erg hoog (~80.000 vacatures 

staan open, waarvan 30.000 op middelbaar 

niveau).

• Dit terwijl het aantal werkenden binnen de 

ICT de afgelopen jaren enorm toenam: van 

280.000 naar 360.000 tussen 2013 en 2018

• ICT- en Techniekdocent vacatures zijn de 

moeilijkst vervulbare vacatures in het VO  

en MBO/HBO

• Een groot deel van de techniekstudenten 

stroomt richting andere sectoren uit: zo gaat 

rond de 40% ergens anders aan de slag.

In de regio zien wij daarbij twee relevante 

trends: (1) De toenemende vraag naar vakman-

schap en specialisten in specifieke sectoren én 

‘Een groot deel van het CIV- 
werkgebied staat ook bekend onder  
de naam Het Groene Hart en neemt 

een bijzondere positie in binnen  
de Randstad.’
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(2) de vraag naar kennis van toepassingen van 

slimme technologie over sectoren heen. In di-

verse verbanden vindt hierover overleg plaats 

zoals in de SwaS, Groene Hart Werkt, Econo-

mie071, Economic Development Board Alphen 

a/d Rijn, Programmabureau Warmte Koude 

Zuid-Holland, Ons Platform, Energie Transitie 

Leiden en met stagebedrijven in werkveldcom-

missies. De teneur is dat de markt vraagt om 

betere aansluiting van de technische opleidin-

gen op de vraag en dat er een langdurig tekort 

is aan technisch personeel.

De ontwikkelingen die aan de oprichting van 

het CIV Smart Technology ten grondslag lagen 

zijn dus zoals gezegd nog steeds relevant. 

Kansen in de markt liggen daarbij vooral in de 

toenemende behoefte tot samenwerken vanuit 

het bedrijfsleven. Dit biedt mogelijkheden om 

in de triple helix (ondernemers, overheden, on-

derwijs) regionale vraagstukken op te pakken. 

Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen van het 

Klimaatakkoord, de Human Capital Agenda 

en gemeentelijke Green Deals zoals de ener-

gietransitie en professionaliseren van werkne-

mers. 

Voor het onderwijs liggen er bedreigingen bij 

de dalende instroom van techniekstudenten 

vanuit het vmbo en mbo, gebrek aan samen-

werking met het vo en het gebrek aan goed-

gekwalificeerde docenten op de arbeidsmarkt 

die het onderwijs van de toekomst ook écht 

kunnen vormgeven.

1  Bron: Kwaliteitsagenda mboRijnland
2  Bron: https://hollandrijnland.nl/over-ons/kerncijfers 

/arbeidsmarkt/vestigingen-banen/
3 Bron: Kwaliteitsagenda mboRijnland
4  Bron: https://www.techniekpactmonitor.nl/sites/ 

default/files/infographic_monitor_2019.pdf

‘Partners en regionale bedrijven  
willen nu ook actief deelnemen aan de 

vorming van hybride onderwijs.’
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Missie en visie

Aangescherpte missie

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap 

Smart Technology zorgt ervoor dat 

ondernemingen, overheden en onderwijs slim 

samenwerken aan techniek en ICT doordat:

1. bedrijven sneller en slimmer kunnen in-

spelen op de kansen en uitdagingen die er 

spelen  

bij de ontwikkeling en toepassingen van 

combinaties techniek en ICT.

2. onderwijs sneller en slimmer kan inspelen  

op de kwalitatieve en kwantitatieve vraag 

naar techniek en ICT-personeel uit het  

bedrijfsleven. 

3. Studenten en werknemers voor om-, her-,  

en bijscholing uitstekende smart technology  

gerelateerde opleidingen of cursussen op 

maat kunnen volgen die aansluiten op de 

laatste ontwikkelingen in de regionale  

arbeidsmarkt. 

4. Nieuwe kennis sneller en slimmer wordt 

opgedaan en bestaande en nieuwe kennis 

wordt gedeeld in de regio.

5. Maatschappelijke (regionale) vraagstukken 

snel en slim worden opgepakt door de  

partners en een context biedt waarin on-

derwijs, innovatie en kennisontwikkeling 

plaatsvinden.

Ons aangescherpte missiestatement is:

Slim samenwerken rondom Smart Technology 

biedt bedrijven, overheden, brancheorganisa-

ties en onderwijsinstellingen en studenten in 

de regio de kans om sneller en slimmer te  

innoveren om bij te dragen aan het oplossen 

van regionale vraagstukken met als resultaat 

een sterke en slimme regio.

Aangescherpte Visie

Technische- & ICT-bedrijven vormen de slag-

aders van onze regio’s. Toepassen van Smart 

Technology biedt dan ook grote kansen en 

uitdagingen voor ondernemingen, onderwijs 

en overheden. Met het Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap Smart Technology beogen we 

een sterke en slimme regio waarin Smart  

Technology – door de samenwerking tussen  

ondernemingen, onderwijs en overheden – 

zorgt voor de groei van welvaart én welzijn.

Het is onze visie dat het CIV Smart Technology 

als een katalysator werkt in de samenwerking 

tussen ondernemer, overheid en onderwijs.  

Het zet zich in op het gebied van onderzoek,  

ontwikkeling en toepassing van Smart  

Technology in relatie tot maatschappelijke 

vraagstukken (o.a. Klimaatakkoord, Human 

Capital Agenda, Green deals, Programma  

Regionale energiestrategie, zorgtechnologie)

Het CIV Smart Technology helpt onderwijs  

en bedrijven om sneller en slimmer in te  

spelen op de kansen en uitdagingen die Smart 

Technology biedt. Het CIV helpt overheden om 

maatschappelijke vraagstukken slimmer en 

sneller op te pakken en deze in beweging te 

brengen in samenwerking met onderwijs en 

bedrijven middels slimme technologische  

oplossingen en een brede coalitie van sta-

keholders. En het CIV helpt het onderwijs om 

sneller en slimmer in te spelen op de kwalitatie-

ve en kwantitatieve scholingsvragen vanuit de 

maatschappij, overheden en bedrijfsleven. Het 

werken vanuit satellietlabs is de vorm waarin 

deze samenwerking vooral zichtbaar zal zijn.

Het is de ambitie van het CIV Smart  

Technology om de komende jaren verder  

door te groeien als volwassen en duurzame 

PPS. Het CIV Smart Technology is een voor-

beeld van hoe ondernemingen, overheden en  

onderwijs (slim) met elkaar kunnen  

samenwerken.  Ook in deze ambitie past de 

gedachte om in elke regio van mboRijnland  

te werken vanuit een living lab, een techniek 

hub, of in ieder geval vanuit een plek (centrum) 

waar de samenwerking tussen partijen  

zichtbaar is.

‘Het CIV Smart Technology helpt  
onderwijs en bedrijven om sneller  

en slimmer in te spelen op de kansen 
en uitdagingen.’

Ons visiestatement luidt dan ook:

Het CIV Smart Technology is een duurzame 

katalysator voor ondernemers, overheden, 

brancheorganisaties, onderwijsinstellingen  

en studenten bij het onderzoeken, ontwikkelen 

en succesvol toepassen van Smart Technology 

in producten en diensten, maatschappelijke 

vraagstukken en in het faciliteren van  

de ontwikkeling van zittend en toekomstig 

personeel.

Profilering

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap 

Smart Technology profileert zich als een 

netwerk waarin innovatie vanuit maatschap-

pelijke vraagstukken plaatsvindt, waar ook de 

professionalisering van werknemers een rol 

speelt en dat zich richt op de regio.  

Hierbij zal de programmadirecteur als  

boegbeeld dienen, maar kan het CIV net zo 

goed worden vertegenwoordigd door een of 

meerdere van haar partners. Zo wordt het 

brede draagvlak vertaald naar echt eigenaar-

schap. Het CIV is immers van de gezamenlijke 

partners. Binnen het CIV wordt slim samenge-

werkt aan Smart Technology. Dit betekent dat 

het CIV actief toewerkt naar het behalen van 

doelstellingen. Het CIV Smart Technology is 

de afgelopen jaren echt een merk in de regio 

geworden dat staat voor het centrum waar 

ondernemingen, onderwijs en overheid slim  

samenwerken aan het thema Smart Techno-

logy. De komende jaren willen we dit merk  

verder uitbouwen naar de verschillende  

sectoren in alle regio’s van mboRijnland.
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Strategische 
speerpunte 
2019-2023

n

Algemeen

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap 

Smart Technology  is dankbaar voor wat, 

dankzij de inzet van alle partners, is bereikt  

in de afgelopen vier jaar. De komende jaren 

willen we als CIV Smart Technology weer  

grote stappen zetten. Zoals verwoord in onze 

visie willen we een katalysator zijn bij het 

onderzoeken, ontwikkelen en succesvol toe-

passen van Smart Technology in producten en 

diensten, maatschappelijke vraagstukken en in 

het professionaliseren van zittend en toekom-

stig personeel. Om dit voor elkaar te krijgen 

hebben we vier nieuwe strategische speerpun-

ten benoemd. Deze speerpunten zullen zowel 

een verdieping als een verbreding betekenen 

voor de activiteiten van het CIV. Deze speer-

punten vormen de pijlers waarop we als part-

ners binnen het CIV de komende jaren aan de 

slag gaan. Nog steeds staan kwaliteit, kwanti-

teit, leven lang ontwikkelen, samenwerking en 

promotie aan de basis hiervan. 

De strategische speerpunten zijn:

1. Verder ontwikkelen en integreren van Satel-

lietlabs in curricula; 

2. Grondige onderwijsvernieuwing waarbij 

ruimte is voor projectmatig werken; 

3. Leven Lang Ontwikkelen (LLO);  

4. Onderzoeken en doorvoeren van innovaties 

door toepassingsgericht onderzoek. 

Speerpunt 1
Verder ontwikkelen en integreren in curricula 

van Satellietlabs

Het werken met en in satellietlabs is afgelopen 

jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste 

activiteiten in het onderwijs vanuit het CIV.  

De drie soorten satellietlabs (Living Labs,  

Bedrijfslabs en Technohubs) zijn een vliegwiel  

gebleken voor ontwikkeling van nieuw  

onderwijs, het uitvoeren van innovatief onder-

wijs, leven lang leren, promotie en een concrete 

manier om partners samen te laten werken:

• Een Living Lab is een lab waarin, vaak  

multidisciplinair en multilevel, wordt gewerkt 

aan één of meerdere opdrachten van een 

bedrijf, overheid of een maatschappelijke 

organisatie (zie speerpunt 2). 

• Een Bedrijfslab is een lab dat al dan  

niet dagelijks gebruikt wordt in de bedrijfs-

voering. Onderwijs kan gebruik maken van  

de faciliteiten en kan technische vaardig-

heden trainen aan de hand van ‘real-life’ 

opdrachten. 

• De Technohub is een lab waar innovatie-

ve machines, gereedschappen en andere 

faciliteiten aanwezig zijn die kunnen worden 

gebruikt door het onderwijs van primair tot 

aan hoger onderwijs, bedrijven en overheid.

Ook de komende jaren zien we een belangrijke 

rol in de opleidingen voor de satellietlabs.  

Deze willen we dan ook verder ontwikkelen en 

integreren in de opleidingen. 

Concreet betekent dit het volgende:

a) Verdere ontwikkeling van Technohubs in de 

regio in samenwerking met partijen; 

b) Ontwerpen van ruimte in het curriculum van 

opleidingen;

c) Realiseren van een platform vraag en  

aanbod.

Dit speerpunt draagt bij aan: verkleinen  

afstand onderwijs-arbeidsmarkt, oplossen 

maatschappelijke vraagstukken, leven lang 

ontwikkelen, innovatieve producten en  

diensten leveren

Speerpunt 2 
Grondige onderwijsvernieuwing, waarbij  

ruimte is voor projectmatig werken

Werk maken van de huidige maatschappelij-

ke vraagstukken en aanbieden van relevant 

onderwijs vraagt om een multidisciplinaire 

aanpak. De huidige opleidingen van onderwijs-

instellingen als mboRijnland zijn vaak  

monodisciplinair ingericht: de kennis die 

leerlingen opdoen is  gericht op een specifiek 

vakgebied. In de realiteit van het huidige werk-

veld zijn beroepen eerder multidisciplinair, met 

de verwachting dat de vraag naar kennis van 

meer vakgebieden alleen maar toeneemt. Het 

Centrum voor Innovatief Vakmanschap vraagt 

partner mboRijnland  hier verandering in aan 

te brengen. Het doel is daarbij om opleidingen 

van mboRijnland te organiseren rondom de 

sectoren Building, Industry, Energy, Mobility, 

Logistics en Health. Studenten studeren hierbij 

af in een opleiding waarin kennis van meer-

dere sectoren gebundeld is. Deze opleidingen 

verbreden de kennis en vaardigheden van  

de student zodat hij/zij beter op de werk-

zaamheden van het beroep wordt voorbereid. 

Maatschappelijke vraagstukken spelen zich 

niet op slechts een vakgebied af, maar eerder 

op een of meerdere van deze sectoren. Living 

labs/projecten gebaseerd op multidisciplinaire 

leerdoelen worden hiervoor ingezet.

Samen met de partners zijn de volgende  

6 sectoren, op basis van de topsectoren,  

geïdentificeerd: 
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Smart Building – Bouw, Installatietechniek,  

ICT, Elektrotechniek

Smart Energy – Elektrotechniek, Installatie-

techniek, ICT

Smart Industry – Mechatronica, Elektrotech-

niek, ICT, Installatietechniek

Smart Logistics – Economie, Mechatronica, ICT

Smart Mobility – Motorvoertuigentechniek, 

Elektrotechniek, ICT, Mechatronica 

Smart Health – Zorg, Welzijn, ICT

Het Living Lab is de vorm  van satellietlabs 

waar multidisciplinair en multilevel over de 

sectoren heen gewerkt wordt aan en geleerd 

wordt van maatschappelijke vraagstukken. 

Hier vindt het onderwijs in de echte wereld 

plaats. Het Centrum voor innovatief Vakman-

schap werkt mee aan een aantal grote Living 

Labs/projecten zoals Living Lab Palenstein, 

Technohub Woerden , het innovatielab  

Rotterdam the Hague airport, CityLabs,  

Dutch Innovation Factory , Waterstofbus en  

Bodemdaling Gouda. Andere Living Labs/pro-

jecten bevinden zich nog in een oriënterende 

fase.

Concreet betekent dit het volgende:

a) mboRijnland ontwerpt en organiseert  

onderwijs inde sectoren smart building, 

smart energy, smart industry, smart mobili-

ty, smart logistics en smart health

b) Living Labs  koppelen aan regionale  

(maatschappelijke) vraagstukken

c) Living Labs koppelen aan onderzoek  

(zie speerpunt 4)

d) Benutten van kansen voor Leven Lang  

Ontwikkelen voor medewerkers van  

bedrijven en docenten.

Dit speerpunt draagt bij aan: leven lang  

ontwikkelen, onderwijsvernieuwing die aansluit 

op behoefte, verkleinen afstand onderwijs- 

arbeidsmarkt, effectieve kennisontwikkeling  

en -deling.

‘Om-, her- of bijscholing is  
noodzakelijk nu de ontwikkeling in 
techniek en ICT zich onafgebroken 

aandient.’

Speerpunt 3 
Leven lang ontwikkelen (LLO)

Bedrijven en overheden zitten te springen  

om ontwikkeloplossingen voor zowel mensen 

die niet actief op de arbeidsmarkt zijn als  

mensen die dit al wel zijn. Om-, her- of 

bijscholing is noodzakelijk nu de ontwikkeling 

in techniek en ICT zich onafgebroken aandient. 

Voor overheden is arbeidsparticipatie een 

groot goed en voor bedrijven staat hun slag- 

en innovatiekracht onder druk wanneer er  

onvoldoende mogelijkheden zijn voor om-,  

her- of bijscholing. Tot nu toe is LLO vanuit  

het CIV alleen nog een gespreksonderwerp  

geweest. De vraag hiernaar is echter onver-

minderd. Ook nu vanuit de Human Capital 

agenda hierop ingezet wordt met projecten  

als We IT Zuid-Holland en SMITZH 3 waar  

zowel CIV als een aantal partners bij  

betrokken zijn. Het inzetten op LLO betekent 

dat werknemers kortdurende certificeerbare 

modules en/of keuzedelen kunnen oppakken. 

Dit maakt ook dat werkgevers in de regio een 

aantrekkelijker groeiperspectief aan werkne-

mers kunnen aanbieden in samenwerking  

met het CIV.

De komende jaren zal er worden ingezet  

op LLO en bereidt het CIV in samenwerking 

met partners een nieuwe RIF aanvraag voor 

met betrekking tot Leven Lang Ontwikkelen 

binnen techniek en ICT gericht op de 

huidige en aankomende technologische  

veranderingen. Concreet betekent dit het vol-

gende:

a) Inzetten van satellietlabs als context  

of modules voor multidisciplinaire leven  

lang ontwikkelscholing van zittend en  

toekomstig personeel, waar mogelijk in  

combinatie met reguliere studenten en 

docenten;

b) Samenbrengen en actualiseren van  

onderdelen van opleidingen met certificeer-

bare modules die inspelen op de actuele 

vraag van bedrijfsleven richting verschillen-

de doelgroepen;

c) Inzetten van certificeerbare keuzedelen;

d)  Voorbereiden RIF aanvraag met betrekking 

tot Leven Lang Ontwikkelen binnen  

Smart 
Logistics

Smart 
Industry

Smart 
Building

Smart 
Energy

Smart 
Mobility

Smart 
Health

techniek en ICT gericht op de huidige en 

aankomende technologische veranderin-

gen.

Dit speerpunt draagt bij aan: leven lang ont-

wikkelen, innovatievermogen bedrijven ver-

groten, arbeidsparticipatie verhogen, on-

derwijsvernieuwing die aansluit op behoefte, 

verkleinen afstand onderwijs-arbeidsmarkt.

Speerpunt 4
Onderzoeken en doorvoeren van innovaties 

door toepassingsgericht onderzoek

Binnen het CIV wordt samengewerkt en  

samen geleerd. Vanuit de sectoren willen we 
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kennisontwikkeling en -deling verder stimule-

ren in de klankbordgroepen. Deze kennisdeling 

en -ontwikkeling kan verder worden versterkt 

door onderzoek dat direct aansluit bij de  

activiteiten van het CIV. De satellietlabs en  

dan met name de Living Labs bieden een  

zeer interessante context om gestructureerd 

toepassingsgericht onderzoek te doen.  

In Living labs is sprake van een maatschappe-

lijk (regionaal) vraagstuk, een technologisch 

vraagstuk en een opleidingsvraagstuk  

waaraan door verschillende stakeholders 

wordt gewerkt.

Het onderzoek binnen het CIV willen we  

vormgeven middels een practoraat. Het  

practoraat SmartLabs, stelt een practor  

aan die praktijkonderzoek doet naar maat-

schappelijke (regionale) multidisciplinaire 

vraagstukken in de context van een lab in een 

of meerdere sectoren.

‘Binnen het CIV wordt samengewerkt 
en samen geleerd. ‘

De kern van een practoraat is te definiëren als 

‘het ontwikkelen, verkennen van nieuwe be-

roepspraktijken ingebed in het onderwijs door 

praktijkgericht onderzoek.  

De practor zal samen met de CIV-partners op 

zoek gaan naar maatschappelijke (regionale) 

onderzoeksvragen die voor hen relevant zijn en  

die in de context van een living lab kunnen 

worden onderzocht. Kennis en ervaring delen is 

een essentieel onderdeel van het practoraat.  

Dit wordt gedaan door o.a. publicaties en  

symposia, maar vooral ook door direct  

samenwerken met de partners van het CIV.  

Zo wordt de opgedane kennis geborgd bij  

de partners van het CIV en waar mogelijk 

daarbuiten.

 

Concreet betekent dit het volgende:

a) Het opzetten van het practoraat Smart Labs 

in de wereld van Smart Technology

b) Het ophalen, opzetten, begeleiden, uitvoe-

ren en publiceren van onderzoek

c) Het organiseren en stimuleren van kennis-

deling in de klankbordgroepen

Dit speerpunt draagt bij aan: effectieve  

kennisontwikkeling en -deling, onderwijsver-

nieuwing die aansluit op de behoefte,  

innovatievermogen bedrijven vergroten, 

oplossen van maatschappelijke (regionale) 

vraagstukken, potentieel van innovaties beter 

benutten.
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Algemene doelstellingen

1. Het CIV treedt als facilitator op van maat-

schappelijke vraagstukken en living labs/

projecten, waar mogelijk met gebruik van 

subsidie. 

2. Het CIV zoekt verbinding met andere net-

werken teneinde de impact op innovatie in 

de regio’s te kunnen vergroten.

3. Het CIV organiseert klankbordgroepen 

rondom de 6 sectoren.

Speerpunt 1
Verder ontwikkelen en integreren van  

Satellietlabs 

1. Ontwerpen van ruimte in het curriculum 

voor Satellietlabs.

2. Realiseren van tool voor vraag en aanbod 

van labs.

3. Verdere ontwikkeling van (techno)hubs in 

de regio in samenwerking met de regio.

Speerpunt 2
Grondige onderwijsvernieuwing waarbij ruimte 

is voor projectmatig werken

1. Living Labs/projecten zijn gekoppeld  

aan maatschappelijke (regionale)  

vraagstukken.

2. Living Labs/projecten worden daar waar 

het kan gekoppeld aan onderzoek ( zie ook 

speerpunt 4).

3. Living Labs/projecten worden ook ingezet 

voor Leven Lang Ontwikkelen.

Doelstellingen 
Om de komende jaren weer een grote stap te zetten heeft het 

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology  

ambitieuze plannen opgesteld. Hiernaast benoemen we kort de 

doelstellingen waar we mee aan de slag gaan:

4. mboRijnland ontwerpt en organiseert  

onderwijs in de sectoren smart building, 

smart energy, smart industry, smart  

mobility, smart logistics en smart health.

Speerpunt 3
Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

1. Inzetten van labs/projecten als context  

of modules voor multidisciplinaire  

scholing voor zittend en toekomstige  

medewerkers.

2. Samenbrengen, actualiseren en inrichten 

van opleidingen met certificeerbare modu-

les die inspelen op de actuele vraag van  

bedrijfsleven.

3. Inzetten van certificeerbare keuzedelen of 

modules.

4. Voorbereiden RIF aanvraag met betrekking 

tot Leven Lang Ontwikkelen binnen techniek 

en ICT gericht op de huidige en aankomen-

de technologische veranderingen.

Speerpunt 4
Onderzoeken en doorvoeren van innovaties 

door toepassingsgericht onderzoek

1. Het practoraat Smart Labs wordt opgezet

2. Het ophalen, opzetten, begeleiden,  

uitvoeren en publiceren van onderzoek.
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Planning op  
hoofdlijnen
In de onderstaande planning wordt de uitwerking van 

de doelstellingen vertaald naar concrete mijlpalen.  

In de planning kijken we naar 2 tijdsperiodes:  

schooljaren 2020-2021 en 2022-2023.

Algemene doelstellingen

Doelstelling

Voor de periode van jaren 2019-2023 is de 

sterke samenwerking binnen het CIV zichtbaar 

door participatie van partners en andere be-

trokkenen op de genoemde speerpunten.

Activiteit

• Samenwerking in uitvoering en ontwikkeling 

satellietlabs en onderzoek.

• Klankbordgroepen organiseren bij  

Smartlijnen.

Mijlpalen 2020-2021

• 75% van de partners/ betrokkenen partici-

peert in de uitvoering van de satellietlabs en 

onderzoek.

• Minimaal 4x bijeenkomst met de klankbord-

groep georganiseerd.

Mijlpalen 2022-2023

• 90% van de partners/ betrokkenen partici-

peert in de uitvoering van de satellietlabs en 

onderzoek.

• Minimaal 6x bijeenkomst met de klankbord-

groep georganiseerd.

Speerpunt 1
Verder ontwikkelen en integreren van  

satellietlabs

Doelstelling

Over de periode van de jaren 2019-2023 heeft 

het CIV in samenwerking met partners of 

andere betrokkenen een netwerk aan be-

drijfslabs en technohubs opgezet

Activiteit

• Opzetten en uitvoeren van bedrijfslabs.

• Participatie in opzet en uitvoering van  

regionale technohubs.

• Realiseren van tool voor vraag en aanbod.

Mijlpalen 2020-2021

• Minimaal 10 bedrijfslabs per opleiding in de 

smart sectoren.

• Participatie in 1 technohub.

• Orienteren/onderzoeken bruikbare tool. 

Mijlpalen 2022-2023

• Minimaal 15 bedrijfslabs per  opleiding in de 

smart sectoren.

• Participatie in 2 technohubs.

• Implementeren tool.

Speerpunt 2
Grondige onderwijsvernieuwing, waarbij  

ruimte is voor projectmatig werken

Doelstelling

Over de periode van jaren 2019-2023 heeft 

het CIV onderwijs ontwikkeld in de 6 sectoren, 

waarbij ruimte is voor living labs/projecten in 

samenwerking met de betrokken klankbord-

groep.

Activiteit

• Opzetten en uitvoeren van multidisciplinair 

en/of multi-level living labs/projecten gekop-

peld aan maatschappelijke vraagstukken.

• Living labs/projecten koppelen aan onder-

zoek.

• Living Labs/projecten inzetten voor LLO.

• Ontwikkelen en organiseren van onderwijs 

in de 6 sectoren (Smart industry/building/

energy/ mobility/health /logistics).

Mijlpalen 2020-2021

• Minimaal 1 living lab per sector per jaar, 

afhankelijk van de afbakening van een living 

Lab/project.

• Minimaal 1 living lab/project is gekoppeld 

aan onderzoek.

• Mogelijkheden onderzoeken voor inzet living 

lab/project voor LLO.

• Onderwijs ontwikkeld in 4 sectoren i.s.m. de 

betrokken klankbordgroep.

Mijlpalen 2022-2023

• Minimaal 2 living labs per sector per jaar 

afhankelijk van de afbakening van een living 

Lab/project.

• Minimaal 2 livings labs/projecten zijn gekop-

peld aan onderzoek.

• 1 Living Lab/project wordt ingezet voor LLO.

• Onderwijs ontwikkeld in 6 sectoren i.s.m. de 

betrokken klankbordgroep.
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Speerpunt 3
Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Doelstelling

Over de periode van de jaren 2019-2023 heeft 

het CIV certificeerbare keuzedelen en modules 

ontwikkeld ondersteund door een RIF aan-

vraag.

Activiteit

• Ontwikkelen certificeerbare keuzedelen  

en modules.

• Nieuwe RIF aanvraag LLO in Techniek en ICT.

Mijlpalen 2020-2021

• 2 modules/keuzedelen Ontwikkeld bij  

Engineering, Bouw en ICT

• Voorbereiden aanvraag

Mijlpalen 2022-2023

• 2 modules/keuzedelen ontwikkeld bij  

Autotechniek.

• Uitvoeren activiteiten aanvraag.

Speerpunt 4
Testen en doorvoeren van innovaties door  

toepassingsgericht onderzoek

Doelstelling

Over de periode van jaren 2019-2023 heeft het 

CIV een technisch Practoraat  

opgezet en onderzoeksvragen uitgevoerd

Activiteit

• Opzetten van een practoraat en uitvoeren 

van onderzoeksvragen.

• Publiceren van onderzoeksresultaten in rele-

vante tijdschriften, websites of platformen.

Mijlpalen 2020-2021

• Opzetten en inrichten van practoraat.

• Practoraat geïntroduceerd op de website.

Mijlpalen 2022-2023

• 4 onderzoeksvragen uitgevoerd voor 

CIV-partners.

• 2 kennisdelingssessies georganiseerd in de 

klankbordgroep 4 uitingen/publicaties.
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Samenwerken binnen het CIV

Effectief samenwerken binnen het Centrum 

voor Innovatief Vakmanschap gaat niet van-

zelf. De afgelopen jaren hebben we met elkaar 

hier veel ervaring in opgedaan. De verschil-

lende partners van het CIV brengen allemaal 

eigen kwaliteiten en ervaringen mee. 

Denk hierbij aan het pragmatisme, de actiege-

richtheid en de innovatiegerichtheid van het 

bedrijfsleven. Deze kwaliteiten komen uitste-

kend van pas bij het initiëren en versnellen van 

initiatieven. Maar denk ook aan het netwerk en 

het inzicht in de regio waarover lokale overhe-

den beschikken. Deze komen uitstekend van 

pas om verbindingen te leggen tussen de part-

ners en zo de netwerkfunctie van het CIV te 

versterken. Het onderwijs kan vervolgens haar 

expertise aanwenden om nieuwe opleidingen, 

modules en keuzedelen te realiseren.

Als CIV hebben we de afgelopen jaren steeds 

meer een eigen cultuur en werkwijze ontwik-

keld waarmee de verschillende partners elkaar 

kunnen vinden en aanvullen. 

Op basis van de input van partners hebben 

we tevens een aantal samenwerkingsprincipes 

opgesteld over hoe we binnen het CIV willen 

samenwerken en ons willen opstellen 

1. Het CIV is een dynamische organisatie die 

continu meebeweegt met de vragen uit de 

markt.

2. Het CIV is een organisatie met weinig  

bureaucratie, die zich focust op actie en 

pragmatisme, en waar wordt gewerkt aan 

concrete producten en diensten. Kortom: 

lean and mean.

3. Het CIV is een organisatie waarin lef en durf 

wordt getoond. Waarin op innovatieve  

manieren wordt samengewerkt.

4. Het CIV is een organisatie waarbinnen  

onderling vertrouwen, openheid en samen-

werking kernwaarden zijn.

Inbreng van de partner

Het CIV is van ons allemaal.

Iedere partner  of anderszins betrokkene 

draagt, vanuit zijn of haar ervaring, compe-

tenties en mogelijkheden, bij aan het beha-

len van de strategische speerpunten van het 

CIV Smart Technology. Dit kan gaan om tijd 

van medewerkers, machines, locaties, kennis, 

contacten, inbrengen van onderzoeksvragen, 

geld, etc. Gemaakte afspraken hierover leggen 

we vast in de samenwerkingsovereenkomst. 

Jaarlijks bespreken we de concrete activiteiten 

uit de overeenkomst.

‘De verschillende partners van het  
CIV brengen allemaal eigen kwaliteiten 

en ervaringen mee.’
 

Organisatie-inrichting van het CIV Bestuur

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap 

Smart Technology is een stichting. Het bestuur 

is belegd bij Otto Jelsma, bestuurder van  

mboRijnland.  De stichting kent statuten en een 

huishoudelijk reglement welke is op te vragen 

bij het secretar iaat van de het CIV.

Stuurgroep

Het bestuur van de stichting heeft een 

stuurgroep ingesteld die bestaat uit een  

afvaardigingen van de partners. Otto Jelsma  

is als bestuurder van de stichting tevens  

voorzitter van de stuurgroep. De stuurgroep 

adviseert het bestuur van de stichting bij  

Organisatie besluitvorming en bij het opstellen van de  

visie en strategie van het CIV. De stuurgroep 

komt minimaal vier keer per jaar bij elkaar.

Klankbordgroepen

De klankbordgroep is de opvolger van de voor-

malige Adviesgroep van het CIV Smart Tech-

nology. Met de ontwikkeling van de sectoren 

(mobility, energy, building, industry, health,  

logistics) is er behoefte aan een klankbord-

groep die inhoudelijk goed thuis is in de inno-

vaties en ontwikkelingen op het desbetreffen-

de gebied. Via de klankbordgroep dragen de 

partners op verschillende deelgebieden inhou-

delijk bij aan de ontwikkeling en verbetering 

van mogelijkheden op het gebied van smart 

technology onderwijs.

Werkconferenties

Eén keer per jaar organiseert het CIV een 

werkconferentie voor alle partners, betrokke-

nen en geïnteresseerden. Naast kennisdeling  

is deze werkconferentie ook bedoeld voor ver-

slaglegging van activiteiten en klankborden op 

inhoudelijke thema’s.

Programmamanagement & projectteams

Het programmamanagement bestaat uit een 

programmadirecteur en –coördinator die 

tezamen met een secretaresse, een communi-

catiemedewerker het organiserend vermogen 

vormen van het CIV Smart Technology. Daar-

naast maken projectleiders (teamleiders) en 

een practor onderdeel uit van het uitvoerende 

deel van het CIV. Het programmamanagement 

is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoe-

ring van door het bestuur in samenspraak met 

de stuurgroep uitgezette kaders. De program-

macoördinator stuurt de projectleiders van 

onderliggende projecten aan, monitort voort-

gang en stuurt bij waar nodig. Doormiddel van 

bilateraal overleg en een projectleidersoverleg 

heeft de programmacoördinator contact met 

de projectleiders.

Vastlegging samenwerking

Bij het CIV maken we graag afspraken over de 

samenwerking. Deze leggen we in overleg, vast 

in een samenwerkingsovereenkomst. Partners 

kunnen op verschillende wijze bijdragen leve-

ren aan het CIV, middels bijdragen in financiën, 

middels bijdragen in natura en/of middels inzet 

in stuurgroep, klankbordgroepen en werkcon-

ferenties.Deze bijdrage kan per partner en per 

jaar verschillen. Het CIV stelt voor de samen-

werking per partner een overeenkomst op voor 

de gehele periode van 2019-2023. Jaarlijks 

wordt er per partner op basis van deze over-

eenkomst concrete activiteiten afgesproken.
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Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap 

Smart Technology kan alleen bestaan door 

de inbreng van mensen, middelen, kennis, etc. 

vanuit de betrokken partners en bedrijven. 

Grotendeels gaat het hierbij om inzet van 

mensen (satellietlabs, bijdragen aan ‘klank-

bordgroepen’, onderzoeksvragen inbrengen 

voor het practoraat, etc.) maar er is ook een 

investering in geld nodig om het CIV draaiende 

te houden.

De afgelopen jaren is hier onder meer gebruikt 

gemaakt van de RIF-subsidie vanuit het  

ministerie van OCW. Voor de komende jaren 

moeten de partners van het CIV dit zelf op-

brengen. Hiervoor ziet het CIV een benodigde 

investering van €1.100.000,-. (€275.000,- per 

jaar). Dit geld wordt ingezet voor het organise-

rend vermogen van het CIV (o.a. een program-

madirecteur, projectadministratie, program-

macoordinator, management- en  

programma-assistent en andere organisa-

torische kosten) en als ‘seedmoney’ voor het 

opstarten van projecten.

Begroting De begroting per 4 jaar ziet er als volgt uit:

Inkomsten Uitgaven

Bijdragen mboRijnland 0 Programmadirecteur P.M.

Bijdragen partner gemeenten*
Pro memorie

Programma-coördinator
P.M.

Incidentele inkomsten subsidie Subsidie pro memorie
Secretariële ondersteuning P.M.

Kwaliteitsagenda  

College Techniek & ICT mboRijnland
1.100000 Communicatiemedewerkers P.M.

Seed-money projecten P.M.

Organisatie van events P.M.

Communicatiekosten P.M.

Advies en juridische kosten P.M.

Totaal inkomsten 1.100.000 Totaal uitgaven 1.100000



Contact 

Ineke de Graaf
Programmacoördinator
+31 (0) 6 229 449 51
igraaf@mborijnland.nl

Jan van Laake
Directeur CIV Smart Technology
+31 (0) 6 127 220 70
jlaake@mborijnland.nl

Bezoekadres

CIV Smart Technology
Groen van Prinsterersingel 52
2805 TE Gouda
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Ontwerp: Studio Kordaat

mailto:igraaf%40mborijnland.nl?subject=
mailto:jlaake%40mborijnland.nl?subject=
http://civ-smarttechnology.nl
https://kordaat.nl

