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Verslag 

Landelijke Adviescommissie Procestechniek 

14 april 2022 

 

 

Aanwezig: Cees Alderliesten, Peter Wismans, Jan Slokkers, Marcel Honijk Larissa Klaas-

sen, Martin Rommens, Hans Sliepenbeek 

Afwezig:  Onno de Vreede, Hermen Musch (vervanger is Marcel Honijk). 

Datum 24 mei 2022 

Notulist: Hans Sliepenbeek 

 

1. Opening, welkom en vaststellen agenda: 

Cees Alderliesten heet iedereen van harte welkom, met name Larissa Klaassen die als 

nieuwe voorzitter van de RAP-O/G voortaan zal aanschuiven.  
Daarnaast heeft Jan Slokkers te kennen gegeven dat met 

zijn 75 jaar er een einde komt aan zijn zeer actieve deel-

name aan de RAP van ZWN en hij daarom ook de LAP gaat 

verlaten. Hier wordt door Cees Alderliesten, namens de hele 

LAP bij stilgestaan. 

Hermen Musch kan helaas niet aanwezig zijn, Nol v.d. Linden 

is definitief met pensioen, waardoor RAP NH wordt vertegen-

woordigd door Marcel Honijk.  

De agenda zal onaangepast gevolgd worden. 

 

 

2. Verslag LAP 20 oktober 2021 en actielijst 

Geen inhoudelijke opmerkingen. 

Actielijst 

▪ Het blauwe deel betreft de heroriëntatie van de LAP en zijn de activiteiten van de 

werkgroep die nog blijven staan. 

▪ Cees Alderliesten heeft gesproken met Ary Verhagen over deelname aan de LAP. Hij 

stond niet te trappelen en we lijken op zoek te moeten gaan naar een ander. Aan de 

andere kant is het voor Voeding interessant om invloed te hebben op het KD. We 

gaan verder zoeken: 

o Bij Friesland Campina door: ?? 

o Bij PML door Peter Wismans 

o Bij FPTC door Marcel Honijk 

▪ Inbreng discussiestuk over de positie KD komt onder marktsegment 

▪ De notulen kunnen op de site van OVP geplaatst worden. 

▪ Onno en Cees blijven het gesprek voeren met Marijn over promotie van de chemi-

sche industrie en het stimuleren van PPN (Promotie Procesindustrie NL). Samen met 

Marijn is geconcludeerd dat de noodzaak zeer hoog is maar er geen collectiviteit is. 

Er lijkt daarvoor nog te weinig vertrouwen te zijn. Daarnaast zijn de gelden een bott-

leneck. Goede plannen ketsen af op financiering. 

 

 

3. Mededelingen 

Jan Slokkers heeft zijn werkzaamheden als secretaris van de RAP ZWN overgedragen aan 

Herbie Krocké. Er ontstond nog een discussie over de noodzaak tot stoppen. Jan is weliswaar 
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nog goed gezond en als zodanig is er geen aanleiding. Aan de andere kant wil hij niet stop-

pen als het te laat is. De suggestie wordt gedaan alleen dat te doen wat hij leuk vindt. 

Hierop zou Jan zich beraden: 

Kort hierna heeft Jan aangegeven dat hij voor verschillende taken nog benaderd kan worden 

en dat hij per vraag zal overwegen waaraan hij deelneemt. 

 

 

4. Stage-plaatsen: Hoe is Corona doorgekomen en welke ontwikkelingen zien we: 

▪ Algemeen: 

Over het algemeen zijn de stageplaatsen goed doorgezet, ondanks de uitdagingen die 

er waren. Die hsdden vooral betrekking op de begeleiding; 

We zien de begeleiders-paradox: Nieuwe instroom is hard nodig maar er zijn geen 

begeleiders voor de begeleiding naar volwaardige mdw’s. Die begeleiders worden in-

gezet voor de lopende productie. Een spiraal naar beneden lijkt ingezet. 

Landelijk is er een sterke daling waarneembaar in de instroom. Vooral BOL maar ook 

BBL. Redenen hiervoor zijn: 

o Door Corona zijn jongeren niet bij bedrijven gaan snuffelen (onbekend = onbe-

mind); 

o We zien dat er geen doorstroom is van VMBO naar MBO maar dat de doorstroom 

naar de HAVO gaat. Dit komt mede door de wijze van bekostiging. Onderwijsin-

stellingen hopen leerlingen met deze doorstoom naar HAVO vast te houden. 

o Er zijn gewoon ook minder kinderen 

▪ ZWN: 

Het was t.g.v. het risico op besmetting moelijker om stageplaatsen in te vullen maar 

dit is uiteindelijk wel gelukt; 

Ook lijkt het gesprek over de 18-minners noodzakelijk te blijven. 

▪ NH: 

Bij Tata-steel is de stage stilgelegd i.v.m. de afstandsrestricties. Uiteindelijk weer op-

gepakt. 

▪ ZON: 

Het belangrijkste cluster van stageplaatsen is Chemelot. Hier is het over het alge-

meen goed gegaan omdat de bedrijven collectief naar oplossingen hebben gezocht. 

Dit toont nogmaals het belang van collectiviteit aan, in welke vorm dan ook. 

 

 

5. Marktsegment 

Er zijn twee belangrijke onderwerpen die Cees namens Onno inbrengt: 

A. Te kort aan praktijkopleiders: 

Dit sluit aan op de begeleiders-paradox van punt 4 (algemeen). Er komen steeds 

meer stagiaires terwijl het aantal begeleiders minder worden. We zien het volgende: 

▪ Bedrijven zien stagiaires vooral als werknemers, hard nodig bij de huidige pro-

ductiedruk en afnemende grootte/bezetting van de ploegen. Dan worden stagiai-

res te makkelijk ingezet. 

▪ De vraag is of er niet veel meer BPV-begeleiders vanuit de school moeten komen. 

Bij de bedrijven ligt er nu een grote druk voor het uitvoeren van het praktijkge-

deelte (zowel BOL als BBL) en de vraag is hoe dit voor bedrijven vergemakkelijkt 

kan worden. Ligt hier een rol voor de scholen of voor SBB? Kan er ook een rol 

zijn voor een praktijkcentrum? 
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De LAP constateert dat er een fundamentele discussie gevoerd moet worden over de invul-

ling van het praktijkgedeelte en wie daarin welke rol heeft. En niet vanuit de bestaande hei-

lige huisjes: Wat is de plaats van BPV binnen het bedrijf en wie heeft hierin welke rol. 

 

B. Herziening/reparatie KD operationele technieken: 

Het marktsegment vindt dit niet noodzakelijk maar Onno wil graag weten welk stand-

punt hij namens de LAP moet uitdragen. 

De LAP neemt hierin het volgende in: 

▪ Het speelt eigenlijk alleen in Zeeland en in het Noorden 

▪ Voor Deltalinqs voldoet het huidige KD prima, ook al is het oud. De rompslomp 

om het aan te passen weegt echter niet op tegen de eventuele verbeteringen. 

▪ We zien dat er nauwelijks wat is veranderd, wat doet vermoeden dat het een vrij 

statisch vak is; 

▪ De vraag is tevens of dit KD wel nodig is als er ook een KD “Operator” is en een 

KD “Onderhoudstechniek”. 

De LAP kan het standpunt van het marktsegment volgen. 

 

 

6. Positie RAP’s en LAP (collectiviteit) 

Sinds de vorige LAP is het volgende gedaan: 

▪ Er is een voorstel voor het jaarthema uitgewerkt, wat echter niet is geformaliseerd. 

Deze is: 

a. Intern: Hoe kom ik tot een goed bedrijfsopleidingsplan? 

b. Extern: Het verruimen van de mogelijkheden voor werken in de procesindu-

strie voor 16- en 17-jarigen 

▪ Breder is gepeild hoe de RAP’s staan tegenover de voorstellen: Alle RAP’s vinden het 

prettig als er een Jaarthema is. Dit biedt hen de mogelijkheid om inhoudelijk een 

goed programma te bieden.  RAP’s sluiten graag op een centraal programma aan, 

ook omdat ze voldoende mogelijkheden zien om eigen inbreng te hebben; 

▪ De RAP’s constateren dat er periodes zijn waarop ze kwetsbaarder zijn door het weg-

vallen van functionarissen. Het is dan prettig dat er een LAP op de achtergrond is die 

eventueel ondersteuning kan bieden; 

▪ Opnieuw is door de werkgroep geconstateerd dat de collectiviteit landelijk erg be-

perkt is. Die is er veel meer in de regio’s en vandaaruit wil de LAP ook werken. Het 

gebeurt in de regio’s maar die regio’s kunnen centrale ondersteuning wel gebruiken 

(zie jaarthema). De aanwezige vertegenwoordigers van de RAP’s, onderschrijven dit. 

▪ Er wordt een afspraak gemaakt met een vertegenwoordiging van het bestuur van 

OVP om te kijken hoe invulling gegeven kan worden aan samenwerking, waarin: 

Gekeken wordt wat de doelstellingen van beide OVP en de LAP zijn en hoe we elkaar 

kunnen versterken. Met name wordt vanuit de LAP gedacht aan: 

o Activiteiten die OVP oppakt, verbinding kunnen krijgen met de belangen van de 

bedrijven (Zie voorbeeld transitiepaden); 

o Hoe de LAP verbinder kan zijn tussen landelijke gremia als AWVN/VNCI/HUCAP’s 

o Hoe kan de LAP initiatieven en noden vanuit de regio’s landelijk agenderen. Wat 

zijn voor OVP belangrijke onderwerpen 

o Hoe kunnen LAP en RAP’s verder betrokken worden bij het optimaal benutten van 

subsidiemogelijkheden (MDIEU) 

 

Besloten wordt: 
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1) Het jaarthema’s van document van 3 december 2021: 

a. Wordt gebruikt voor 2023 

b. 2022 wordt gebruikt om jaarthema’s uit te werken en te effectueren in de RAP’s 

c. Hans Sliepenbeek zal hiervoor de landelijke trekker worden 

2) Hans Sliepenbeek plant een kennismaking tussen vertegenwoordigers van OVP (Rolf 

Pjotr en Jan Derijcke) en de LAP (Cees Alderliesten en Hans Sliepenbeek) 

 

 

7. Transitiepaden 

OVP neemt deel aan “Convenant Werkperspectief”. Een landelijk initiatief van O&O-fondsen 

die de mogelijkheden onderzoeken voor de overstap van baan naar baan. In een korte pre-

sentatie heeft Hans Sliepenbeek uitgelegd wat dit inhoudt. 

 

Voor OVP spelen twee vragen een centrale rol: 

a) Welke overstapmogelijkheden zijn er? 

b) Welke leerarrangementen zijn er dan nodig voor een succesvolle overstap en hoe 

komen we hieraan? 

Op basis van veel data wordt hiervoor een instrument ontwikkeld wat volgens OVP alleen 

zinvol is als de industrie zich hierin herkent. Alleen de industrie kan dit aangeven en om die 

reden is OVP voornemens een pilot (regionaal) uit te voeren. De vraag is in hoeverre de LAP 

en RAP’s hieraan willen meewerken. 

▪ De LAP staat hier welwillend tegenover, met name de wens om met de bedrijven ge-

zamenlijk de geschiktheid te bepalen; 

▪ De vertegenwoordigers van de RAP’s geven aan dat ze voor een pilot benaderd kun-

nen worden; 

▪ Wel wordt geconstateerd dat de indruk bestaat dat soortgelijke initiatieven (in de re-

gio’s) al bestaan. Het is noodzakelijk dat vooraf duidelijk is, hoe die zich hiertoe ver-

houden. Concurrerend, aanvullend, samenwerking, etc. 

 

 

8. Rondje RAP’s  

Noord Holland: 

▪ Deze RAP is mede door Corona maar ook door vertrek van bestuursleden veel minder 

actief. Ze willen van de LAP ondersteuning om weer activiteiten op te pakken. 

▪ Binnen de NH-bedrijven is behoefte aan “werven en opleiden” en “ontwikkelen” van 

medewerkers. Door krapte op de markt vooral aandacht voor het eerste en met 

name hoe je hier tijd voor vrijmaakt. 

▪ Op het airport-college is een opleiding gestart voor logistiek-operator 

ZWN: 

▪ Houden 4 bijeenkomsten per jaar. De eerste was erg gericht op onderwijs; 

▪ De volgende is op 19 mei en zal gaan over “Taken van de Toekomst” met de Baanin-

genieurs. Dit in navolging van RAP-O/G 

▪ Hebben contact met STO (Stichting Techniek Onderwijs) om te kijken wat er aan pro-

motie gedaan kan worden. Proberen ST-Zeeland en STO-Brabant te verbinden. 

▪ De Hogeschool ZAeeland probeert master-opleidingen met de bedrijven op te zetten 

voor de procestechniek. 

ZON: 

▪ NA 1-11-2021 zijn alle activiteiten t.g.v. Corona stilgelegd; 

▪ Het aantal deelnemende bedrijven en ROC’s blijft constant 
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▪ Volgende bijeenkomst op 19 mei in het vernieuwde gebouw van het Vista-college; 

RAP-O/G 

▪ Voorjaar 2022 staat in het teken van formalisatie van de organisatie. Er is een nieuw 

bestuur en binnenkort wordt alles bij de KvK geregeld; 

▪ Willen in het najaar van 2022 weer twee activiteiten organiseren.  

Deltalinqs: 

▪ Er is veel discussie over samenwerking binnen het MBO en daarmee ook de discussie 

over collectiviteit. Acties blijven echter beperkt (t.g.v. financiering?); 

▪ Het imago van de industrie is slecht wat zorgt voor beperkte onstroom. Het Tata-

beeld helpt niet en een fikse campagne lijkt noodzakelijk. Ook hiervoor geldt dat dit 

niet van de grond komt, ondanks het belang. Wat aan bod moet komen: 

o Aantrekkelijk werkgeverschap; 

o Diversiteit; 

o Binden & boeien. 

 

 

9. Marktsegment 

▪ De KD’s zijn vastgesteld en gaan nu naar de minister. De aanpassingen betroffen de 

verduurzaming en digitalisering; 

▪ Het KD voor de operationele techniek is geparkeerd, waarbij de vraag er ligt of het 

wel herzien moet worden. Onno de Vreede zal een discussiestuk inbrengen over de 

positie van de KD; 

▪ MBO-raad heeft projectleider veiligheid in procestechniek (awareness) aangesteld, 

die een koppeling legt met “veiligheid voorop” in de scholen. Wordt een project; 

▪ De groeifondsaanvragen innovatie zijn ingediend. Eentje is materiaal (Nieuwe materi-

alen van de toekomst / mechanische recycling), waardoor studenten op de werkplek 

gaan leren; 

 

 

10. Afsluiting 

Met dank voor het nuttige en constructieve overleg sluit Cees Alderliesten de vergadering. 

Jan Slokkers geeft nogmaals aan dat hij altijd met veel plezier naar de Lap is gekomen en 

blij is met zo’n stel goede mensen samen te hebben gewerkt. 
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11. Werkafspraken 

Het volgende is afgesproken: 

 

Actie Wie Deadline status 

Benaderen voor deelname aan LAP: Friesland 

Campina 

 1-10-2022  

Benaderen voor deelname aan LAP: PML Peter Wismans 1-10-2022  

Benaderen Voor deelname aan LAP: FPTC Marcel Honijk 1-10-2022  

Voorstel aanzwengelen fundamentele discussie 

over positie BPV binnen bedrijven 

Hans Sliepenbeek 31-3-2022  

Mogelijkheid onderzoeken van plaatsen notulen 

op de OVP-site 

Hans Sliepenbeek 31-3-2022  

Gesprek LAP en OVP plannen Hans Sliepenbeek 1-4-2022  

    

 

 

Vanuit de heroriëntatie liggen er nog een aantal onderwerpen: 

Actie Wie Deadline status 

Andere branches benaderen om breder de pro-

cesindustrie te vertegenwoordigen 

Werkgroep 28-2-2022  

Andere C3-achtige partijen benaderen Werkgroep Continu 

2023 

 

Structuur in de LAP aanbrengen voor bewaken 

KD operationele techniek 

Werkgroep 1-10-2023  

Structuur in de LAP voor promotie van operatio-

nele techniek in de industrie  

Werkgroep 1-10-2023  

Structuur om Promotie-issues bij de juiste par-

tijen onder te brengen en te ondersteunen 

Werkgroep 1-10-2023  

In november het jaarthema 2022 vaststellen. 

Naast het WAT ook het HOE en opbrengst 

Werkgroep 28-2-2022  

Mogelijkheid verkennen van inhoudelijke bijeen-

komsten voor uitvoering jaarthema’s 

Werkgroep 28-2-2022  

Voorstel voor invulling landelijke thema’s Hans Sliepenbeek 1-10-2022  

    

    

 

 

Agenda-setting 

We constateren dat collectiviteit zonder financiën lastig blijft. Dat geldt voor alle drie de 

werkvelden. Hoe komen we aan gelden (subsidiëring). Hoe komen we van dit idee tot actie? 

 

 

Volgende LAP: 

Dondermiddag 20 oktober 2023 

Dit is in de herfst vakantie voor Noord-Nederland! Graag aangeven als dit bezwaarlijk is! 


