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Motie

BUSINESSPLAN KOEKJESFABRIEK

Provinciale staten van tftrech( in vergadering bijeen op 23 juni 200g

Kennis genomen hebbende
- van de Voorjaarsnota 2008.

Constaterende dat
- in PS van 19 mei 2008 het uitvoeringsprogramma Sociale Agenda 2OOB - 2011 is

vastgesteld.

Overwegende dat
- een van de twee centrale thema's in het programma Sociale Agenda, het thema

Onderwijs en Arbeidsmarkt is;
- dat in de provincie Utrecht door 'Maas Leerfabrieken' een ínitiatief wordt genomen om in

de provincie een Leerfabriek met als eindproduct koekjes, te ontwikkelen;
- gegeven de ervaringen met de functionerende sapfabriek in Ede, daardoor een specifieke

groep jongeren wordt aangesproken om hun opleiding op een andere dan gebruikelijk
manier af te ronden zodat zij daardoor meenraarde hebben op de arbeidsmarkt.

Van mening zijnde dat
- de ontwikkeling van een koekjesfabriek in Utrecht past in het programma van de Sociale

Agenda;

Spreken als hun mening uit
- dat de provincie, naast andere partijen uit het bedrijfsleven en ondenrijs, gaat

participeren in de ontwikkeling van de koekjesfabriek;

Dragen het college op
- naast andere partijen € 35.000 bij te dragen aan de ontwikkeling van het'businessplan

koekjesfabriek' komende uit het budget van de Sociale Agenda
- Op basis van het aldus tot stand gekomen businessplan nadere voorstellen aan de

Staten te doen inzake de eventuele daaropvolgende participatie van de provincie, echter
zonder betrokken te zijn in de exploitatie.

En gaan over tot de orde van de dag.

Toelichting:
Zie de bijlagen 1 tlm 4
Zie verder: www.sapafbriek. nl
En: www.leerfabrieken.nl
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Bijlage 1
De koekjesfabriek

DE KOEKJESFABRIEK; VAN IDEE NAAR BUSINESS CASE

Vooraf
Maas Leerfabrieken b.v. is een onderneming die is opgericht met het doel om op het snijvlak
van de beroepspraktijk in het bedrijfsleven en de beroepsopleidingen van
onderwijsinstellingen leerfabrieken op te zetten. De claim is daarbij dat deze leerfabrieken de
beste mogelijkheid bieden aan mensen om je vanuit de praktijk voor te bereiden op de
beroepspraktijk in het reguliere bedrijfsleven. Maas Leerfabrieken profileert zich als de
projectontwikkelaar voor leerfabrieken; van initiatief tot realisatie en van exploitatie tot
participatie.

Wat is een leerfabriek?
Het onderwijs in een leerfabriek wordt ingericht volgens het principe van de omgekeerde
leerweg. Van de handen naar het hoofd of wel leren door doen. Een omgekeerde leerweg
begint bij het werken in de praktijk. Vanuit een duidelijke taak ontstaan de vragen bij de
uitvoering van werkzaamheden namelijk vanzelf. En juist die leervragen zijn nodig om open
te staan voor nieuwe kennis. Deze kennis moet persoonsgebonden en naar behoefte
aangeboden kunnen worden.
Een leerfabriek biedt mensen de kans te leren door te werken in een levensecht bedrijf. Maar
er is ook verschil met stagelopen in het bedrijfsleven want het is tegelijkertijd een
leeromgeving: de productie kan worden stilgelegd, vertraagd en inzichtelijk gemaakt. Er is
tijd voor uitleg, reflectie en theorie, aan de hand van wat er voor je ogen gebeurt, real-time.
De productie ligt daarmee op een lager niveau dan in het reguliere bedrijfsleven maar de
producten zijn van dezelfde kwaliteit. Je zou kunnen zeggen dat de focus niet zozeer op
arbeidsproductiviteit ligt maar op vakmanschap.
Een leerfabriek is het beste alternatief voor een grote groep leerlingen in met name het
VMBO en MBO die moeite hebben met het volgen van regulier onderwijs. De aangeboden
lesstof wordt niet boeiend gevonden of niet echt begrepen. Hierdoor maken onnodig veel
leerlingen hun opleiding niet af of stromen zij uit naar de arbeidsmarkt zonder de juiste
competenties.

Wat wordt het product?
De koekjesfabriek zal koekjes gaan produceren die geselecteerd zijn als de lekkerste
koekjes uit verschillende landen en culturen. Inwoners van Utrecht kunnen hun eigen
favoriete koekjes voordragen voor productie. De originele Utrechtse Sprits maakt in ieder
geval deel uit van het assortiment. De uiteindelijk geselecteerde koekjes zullen exclusief
vermarkt worden als de multi-cultikoekjes uit Utrecht.

Van idee tot oplevering
Maas Leerfabrieken ontwikkelde een methodiek om op gestructureerde wijze te kunnen
komen van idee tot de oplevering van een leerfabriek. Hieronder is schematisch
weergegeven welke fasen worden onderscheiden in dit proces en welke doorlooptijd per fase
geldt.

O 2008 Maas Leerfabrieken B.V.



.grttlt

Mea s dl H s:,#, tr'f-f*'#,"stz*;#*.xa

LeeÉabrieken; van idee tot oplevering

ro
Belangstell ingIdee Oriènteren I -12 weken

2 Belangstell ing Concretlseren 2 - 8 weken Gedefinieerd concept

3 Gedefinieerd concept Objectiveren I - 3 maand€n Buslness case

4 Business case Ontwikkelen 1 - 6 maanden Fabrieksontwerp

5 FabrieksontwerD Realiseren 6 - 24 maanden Opgeleverde
leerfabriek

6 Opgeleverde
leerfabriek Verankeren 3 - 9 maanden Geborgde

continuiteit
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In onderstaand schema worden de resultaten gespecificeerd voor de fasen van de
ontwikkeling van een idee, het gedefinieerd concept en de business case.

Specificatie van resultaten per fase
-> init iatief en voorbereiding

raar dl ;.+rrrst:;rrr:,

Na akkoord op de business case komen als volgende fasen ontwerp, bouw en exploitatie
van een leerfabriek. De specificatie van de resultaten voor deze fasen staan in onderstaand
schema.

. Bedrijf. Onderwuslnstelling, gemeente of andere OaÉners
als mede-initiatiefnemers voor het uitwerken van een
conceDt

. Beschruving van het wat, waarom en hoe

. Afbakeninq van eisen aan product. productielun,
huisvesdng, organisatie en onderwijs

. Relevante omgevingsfactoren en potentièle
samenwerkingspartners

. Coaliue van partuen voor gezamenlijk (gefaseerd) vervolg

. Capaciteitsscenario's (leerlingen, productievolumes)

. Investeringsopzet, f inancieringsbronnen en bekostiging
exploitatie

. Afbreukrisico's en beheersmaatregelen

. Programma en organlsatie ontwerpteams

. Go / no-go

@ 2008 Maas Leerfabrieken B.V
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Specificatie van resultaten per fase
-> ontwerp en realisatie

. Procructplan (productbeschrijving en marktposiUonering)

. Productieplan (technlsche speciflcatles machinepark en
inrichting productetijn)

. Bouwplan (bestek infrastructuur varièrend van verbouw tot
nieuwbouw)

. Bedrijfsplan (Organisatieontwerp, bedrijfsvoering en
exploitatiebegroting )

. Onderwijsplan (arbeidsmarktpotentie, opleidingen, methode
omgekeerde leerweg)

. Aantrekkeli jke werk- en leeromgeving; regionale exposure

. Ingeregeld productie- en onderuijsproces

. Staande organisatie als ondernemend en innovatief
samenwerkingsverband van onderuijs en bedrijfsleven

. Reguliere bedrijfsvoering, levensvatbaar

. Zelfstandig functioneren als leerfabriek

. Jaarli jkse evaluatie met belanghebbenden voor actualisatie
van het concept

uar dlr'vrrabr;zt'.+

De hier bovenvermelde methodiek zal leidend zijn in het proces om te komen van idee tot
realisatie van de koekjesfabriek. Samen met vertegenwoordigers van de mede-
initiatiefnemers zullen we dan komen tot de realisatie van de koekjesfabriek. Een project-
ontwikkelaar van Maas Leerfabrieken zal leiding geven aan dit proces.
De leerfabriek wordt steeds als een aparte onderneming opgericht. Alle initiatiefnemers
hebben steeds een eerste recht om ook aandeelhouder van deze b.v. te worden. Bij een
positieve business case en voldoende belangstelling van de initiatiefnemers voor dé feitelijke
realisatie van de leerfabriek zal Maas Leerfabrieken de rol van projectontwikkelaar invullen.
Daarnaast zal Maas Leerfabrieken dan mede-aandeelhouder worden.

Werkwijze
Onze werkwijze brengt met zich mee dat wij pas definitief zullen besluiten tot het inrichten en
starten van een leerfabriek als wij daarvoor eerst met een aantal nader te selecteren
partners een business case hebben kunnen uitwerken die uitwijst dat een duurzame
kostendekkende exploitatie mogelijk is.
Een periode van 4 weken blijkt minimaal nodig om partners te selecteren die met ons een
belang zien en willen nemen in de realisatie van een leerfabriek. Daarna hebben we dan
voor de uitwerking van de business case een doorlooptijd van 12 weken nodig. De business
case levert ons dan naast bij voorbeeld een specificatie van de koekjes de voiumes voor
productie en aantallen plaatsen voor VMBO en MBO leerlingen ondermeer ook het
programma van eisen op voor de huisvesting van de koekjesfabriek.

De juridische constructie
Voor de uiteindelijke exploitatie van een Leerfabriek kan gekozen voor een holdingstructuur
met een stichting die aandeelhouder is van een Besloten Vennootschap die de leérfabriek
als onderneming heeft opgenomen.
De volgende ovenregingen kunnen hierbij genoemd worden:

- Heldere beheersstructuur, alle organen kennen hun eigen rot;
- De Besloten Vennootschap blijft verantwoordelijk voor haar resultaat. De

deelnemende partijen zullen slechts aangesproken kunnen worden voor meer dan

@ 2008 Maas Leerfabrieken B.V.
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voozover zij borg staan of zekerheden
hebben verstrekt; de aansprakelijkheid strekt dan ook niet verder dan tot hetgeen
waarvoor wordt borg gestaan. Dit is derhalve contractueel afgebakend.

- Controleerbare aansprakelijkheid; Op de wijze zoals hierondèr weergegeven blijft de
aansprakelijkheid van een individuele bestuurder zeer beperkt. 

- '
- Alleen de Besloten Vennootschap kan aangesproken worden voor de nakoming van

haar verplichtingen, dan wel voor eventuele claims van derden.
- Vervreemdingsmogelijkheden. De aandelen van de Besloten Vennootschap kunnen

eenvoudigweg worden overgedragen aan een derde.
- De Besloten Vennootschap kan failliet gaan. Dit kan tevens als voordeelworden

genoemd omdat het resultaat niet ten laste komt van de deelnemende partijen. D1
betekent evenwel ook dat de continuileit niet geheel gewaarborgd. Een faillissement
is onafwendbaar.

- Een en ander staat meer op afstand, maar kan via zeggenschap of
besluitvormingsreglement nader geregureerd worden. ook behoudt de
aandeelhouder altijd de mogelijkheid de bestuurder van de Besloten Vennootschap te
ontslaan.

- Een Besloten Vennootschap oogt 'commercieel'. Voor de echtheid van de fabriek is
dit essentieel.

In het Stichtingsbestuur nemen de partners van het project plaats

Kosten business case
Maas Leerfabrieken streeft er steeds naar in totaal 50% van de door haar gemaakte kosten
voor het tot stand brengen van een business case vergoed te krijgen van de mede-
initiatiefnemers. De verdeling van de kosten van de ontwerp- en bouwfasen zijn afhankelijk
van de door iedere partij gekozen positie ten aanzien van de leerfabriek.
Het budget dat Maas Leerfabrieken gebruikt voor de eerste drie fasen (Um de business case)
bedraagt € 100.000,- excl. BTW.
Dit leidt er toe dat in totaal voor € 50.000,- (excl. BTW) aan bijdragen in de kosten voor het
uitvoeren van de business case van de andere mede-initiatiefnemers moet worden
ingebracht. Uitgangspunt daarbij is dat alle mede-initiatiefnemers een bijdrage leveren;
veelal door een inzet van inhoudelijke expertise, ten dele ook door een geldelijke bijdrage.

Maas Leerfabrieken 4 juni 2008
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Bijlage 2
De Koekjesfabriek

Overzicht van betrokken organisaties en bedrijven

Bedrijfsleven
Banketbakkerij Blom Utrecht (recepthouder Utrechtse Sprits)
Pally KoeKabrikant te Nieuwegein
Sara Lee/ Douw Egberts te Utrecht

Onderwijs
Vader Rijn College Overvecht
ROC Midden Nederland
Bakkersschool Rijn lJssel

Overigen
Gemeente Utrecht
Kenteq, Kenniscentrum voor technisch vakmanschap
Bundel, een stichting van Utrechtse ondernemers die adviseert over o.a. werken en leren
Rabobank Utrecht en Omstreken



Bijlage 3
Koekjesfabriek

DOELGROEP KOEKJESFABRIEK

Als voorlopige verwachting zullen circa 100 VMBO, MBO en HBO leerlingen worden
geplaatst in de koekjesfabriek in de volgende verhouding:
VMBO 30o/o van de leerlingplaatsen;
MBO 60% van de leerlingplaatsen;
HBO 10% van de leerlingplaatsen.

Het genoemde aantal van 100 leerlingen weerspiegelt het aantal dat in de fabriek participeert
maar wisselt in de loop van de tijd van samenstelling. Sommige jongeren zullen voor kortere
en andere voor langere tijd deelnemen. Dit is steeds afhankelijk van de specifieke opleiding
van elke jongere en de werkzaamheden die in dat kader in de leerfabriek kunnen worden 

-

verricht.

De grootste groep leerlingen die participeert in de koekjesfabriek ( instroom vanuit MBO) zal
komen van leerlingen die het MBO onderwijs in z'n huidige vorm juist moeilijk kunnen
volhouden, resp. inmiddels zijn uitgevallen. In die zin is het concept van de Íeerfabriek juist
gericht op een in het regulier beschikbare ondennrijs meest l<wetsbare groep. In termenvan
(dreigend) schooluitval is dit voor de ondenrijsinstellingen ook de meest risicovolle groep.
Juist voor deze groep wil de koekjesfabriek een haalbaar leer-alternatief bieden met reéel
uitzicht op startkwalificaties voor de arbeidsmarkt.

De mix van leerlingen VMBO, MBO.en HBO maakt het bijvoorbeeld in de sapfabriek mogelijk
om, net als in het reguliere bedrijfsleven, ervaring op te doen met heldere verdeling van
taken, functies en verantwoordelijkheden. Met name de HBO-student zal daarbij oók
leidinggevende ervaring op kunnen doen terwijlVMBO en MBO leerlingen lerenwerken in
een team en binnen een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

De eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs blijft bij de deelnemende
onderwijsinstellingen liggen; de duur van de opleidingen zoals zij die kennen en zoals die nu
erkend zijn door het ministerie van OCW is leidend. Afhankelijk van nader te maken keuzes
zullen leerlingen, afhankelijk van hun opleiding, onderdelen van hun opleiding kunnen
invullen in de koekjesfabriek dan wel hun opleiding (vrijwel) volledig in de koekjesfabriek
kunnen krijgen. ln alle gevallen zal door de koekjesfabriek de aard van het leren voor deze
leerlingen veranderen op een manier die veel beter aansluit bij hun mogelijkheden en
behoeftes om te leren.

Tenslotte ten aanzien van de verhouding mannen/ vrouwen in de koekjesfabriek; taken en
functies in de koekjesfabriek zijn divers en bepaald niet uitsluitend tecÉnisch van aard.
Instroom van leerlingen op de in de koekjesfabriek te realiseren leerling-plaatsen wordt in
eerste instantie vezorgd door de ondennrijsinstelling. De verwachting is dat het totaal van
taken en functies in de koekjesfabriek in gelijke mate jongens/ mannèn als meisjes/ vrouwen
kan aanspreken.
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