RAP ZWN
Betreft:
Datum:
Plaats:
Presentie:

verslag
17 mei 2018
Cosun Innovation Center, Dinteloord, Kreekweg 1
38 personen w.o. vertegenwoordigers van 13 bedrijven (zie bijgesloten presentielijst)

Opening en vaststellen van de agenda
In aansluiting op een voortreffelijke lunch en een zeer interessante rondleiding door het Cosun
Innovation Center, opent Herbie de vergadering om 13.00 uur. Hij stelt een ruime opkomst vast en ook
de voorliggende agenda.
Intern trainings- en opleidingsprogramma binnen Sloe Centrale (Ritthem)
Edwin de Baare (Operations manager laat de vergadering nader kennismaken met het bedrijf en met
het intern trainings–en opleidingsprogramma binnen de Sloe Centrale in Ritthem).
Er wordt vooral veel interesse getoond voor het zgn. ‘start-stop-systeem”.
De goed voorbereide en heldere presentatie wordt aan dit verslag toegevoegd.
Verslag 15 februari 2018
Geen op –of aanmerkingen; verslag wordt vastgesteld, met dank aan de secretaris
Mededelingen
Bestuur
Geen mededelingen
Bedrijven:
Geen mededelingen
Scholen:
Scalda
Niet vertegenwoordigd.
Markiezaat College
Er wordt een kleine stijging van de BOL-instroom vastgesteld; in totaal hebben 82 studenten zich
aangemeld; 18 studenten op niveau 2 (aantal is gemaximeerd), de overige 64 studenten zijn verdeeld
over de niveaus 3 en 4.
VMBO
Geen mededelingen
OVP
Jos van Rijswijk vraagt aandacht voor de zgn. Duurzame Inzetbaarheid (Flowfactor-y tool).
Samen met TNO en VAPRO heeft OVP een tool ontwikkeld voor bedrijven zodat zij succesvol aan de
slag kunnen met Duurzame Inzetbaarheid.
Deze Flowfactor-y tool omvat twee bedrijfsspecifieke onderzoeken en resulteert in een praktisch
advies-rapport.
De adviezen uit dit rapport kunnen in een vervolgproject ook met maximaal 50% subsidie worden
geïmplementeerd.
Kosten voor de Flowfactor-y tool bedragen € 4.950. Het subsidietraject loopt tot 31 oktober, dus enige
haast is wel geboden. Tot nu toe heeft zich één bedrijf gemeld (dus nog 9 ‘te gaan’)
Flyer wordt aan dit verslag toegevoegd
Technicom
Niet vertegenwoordigd
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HZ University of Applied Sciences (Hogelschool Zeeland)
Geen vertegenwoordiging aanwezig
SBB
Ad Wolfert wordt nader aan de vergadering voorgesteld. Verder geen mededelingen
VAPRO
Raymond Scheurkogel merkt op, dat de beide ROC’s zich kunnen melden voor zgn. ‘hybridedocenten’.
LAP (12 april 2018)
Jan Slokkers meldt dat er vooral aandacht is gevraagd voor
 het rendement van voorlichtingsactiviteiten (kosten-baten)
 de inzet van hybride-docenten
 de inventarisatie van proeffaciliteiten/simulaties procestechniek
 het eindrapport curriculum veiligheid in het MBO
Uitzendbureaus
Uitzendbureau De Pooter
Jeroen Blonk (BU Manager West Brabant) stelt zich nader aan de vergadering voor; hij vervangt
Linsey Tazelaar (zwangerschapsverlof)
Randstad Techniek –en Vakschool
Marie-An Coremans meldt, dat in nauwe samenwerking met het Markiezaat College een in-company
training is gestart bij LambWeston/Meijer (vestiging Kruiningen); het gaat over 20-30 studenten niveau
3 en 4.
PZW
Diane Robyn meldt zeer verrassend dat zij met onmiddellijke ingang haar functie binnen PZW heeft
neergelegd. Lijn Nagtegaal laat namens het bestuur van PZW weten dat naar een passende
oplossing wordt gezocht (asap!).
De promotie van m.n. de bedrijfstak Procesindustrie blijft nog immer een belangrijk aandachtsgebied;
de vergadering vindt het dan ook niet wenselijk deze promotionele activiteiten te stoppen. Er moet
overigens wel kritisch worden gekeken naar de relatie ‘kosten-rendement’!
Tijdens de e.v. bijeenkomst op 27 september a.s. zal Lijn Nagtegaal uiteenzetten hoe PZW dit
aandachtsgebied verder vorm en inhoud gaat geven; bovendien zal duidelijk worden welke acties nog
meer van de zijde van PZW kunnen worden verwacht, o.m. het achterhalen welke voorliggende
ervaringen de loopbaankeuze van nieuwe instroom hebben beïnvloed.
Penningmeester
Alle facturen 2017 zijn betaald; de facturen 2018 zijn inmiddels verzonden.

Lijst van ingekomen en verzonden post
Geen op –en aanmerkingen
Planning 2018



27 september: Van der Valk, Goes (Team Engineer (Jacqueline de Nood-Paree; bovendien
zal aandacht worden geschonken aan het Eindrapport Curriculum Veiligheid binnen het MBO)
6 december: Van der Valk, Goes (o.m. intern trainings –en opleidingsprogramma ICL-IP)

Rondvraag en sluiting
Geen vragen
Jolande wordt hartelijk bedankt voor de super goed geregelde ontvangst (luxe lunch!) en een zeer
leerzame rondleiding binnen het Innovation Center. Topmiddag!
Herbie sluit de vergadering om 16.00 uur.
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