
 

  

 

 
 
 
College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 
 
Aan Provinciale Staten 
Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATUM 11-9-2020 REFERENTIE Rianne Overeem 
 
ONS NUMMER 

8204DD51  
DOORKIESNUMMER 

0640024996 

 
NUMMER PS 

2020BEM147  
E-MAILADRES 

Rianne.overeem@provincie-utrecht.nl 

 
BIJLAGE 

1  
PORTEFEUILLEHOUDER 

Robert Strijk 

 
 
 
Onderwerp Statenbrief: 
MKB-deal Maakindustrie Utrecht-West 
 
Voorgestelde behandeling:  
Voorgestelde behandeling 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
Voorgeschiedenis 
In november 2019 is PS geïnformeerd over de aanvraag voor de MKB-deal Maakindustrie Utrecht-West. 
Begin december heeft het Ministerie van EZK 9 van de 28 aanvragen geselecteerd voor uitwerking tot 
een deal, waaronder de aanvraag van ons als provincie Utrecht. Op basis van de aanvraag is 
bijgevoegd convenant opgesteld met afspraken over de samenwerking tussen EZK en de provincie als 
penvoerder van de deal. Dit convenant zou in april dit jaar worden getekend, maar daar is flinke 
vertraging in gekomen. Enerzijds doordat het Ministerie van EZK geen toestemming kreeg voor de 
voorgestelde vorm van uitkeren van middelen, anderzijds door corona. Vlak voor het zomerreces is het 
convenant alsnog getekend EZK en de provincie Utrecht. 
 
Essentie / samenvatting:  
Met de MKB-deals versterkt het ministerie van EZK regionale en lokale initiatieven van provincies en 
gemeenten voor het zogeheten brede mkb. De aanvraag voor de MKB-deal Maakindustrie Utrecht-West 
is eind 2019 door het Ministerie van EZK geselecteerd om uit te werken tot een deal. De deal is een 
mooie stap in de verdere uitwerking van het ondersteunen van het brede mkb vanuit de provincie. Om 
van start te kunnen gaan en de middelen van EZK te ontvangen is een convenant opgesteld met 
afspraken over de samenwerking tussen EZK en de provincie (als penvoerder van de deal).  
 
De Utrechtse deal richt zich op het verkleinen van het tekort aan adequaat opgeleid technisch personeel 
in de maakindustrie. Concreet worden drie locaties gevestigd, gerealiseerd en ingericht waar op een 
vernieuwende manier gekeken wordt naar het enthousiasmeren, opleiden en scholen van leerlingen, 
studenten en werkenden in een technische richting en waar wordt ingezet op nieuwe vormen van 
samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Naast de maakindustrie, zal ook de 
bouwsector (waaronder de installatietechniek en elektrotechniek), baat hebben bij deze MKB-deal. Ook 
in deze sectoren wordt een gebrek aan personeel ervaren, en daarnaast hebben ontwikkelingen zoals 
de energietransitie en digitalisering invloed op de kennis en vaardigheden van zittend personeel.   
De drie locaties zijn de TechnoHUB in Woerden, de Makerspace in Mijdrecht en het MAKE Center in 
Nieuwegein. 
 



 

  

 

Het zijn drie onderscheidende initiatieven, verspreid over Utrecht-West, die elkaar versterken. Door ze 
bouwsteen te maken van deze MKB-deal worden ze voor de hele regio beschikbaar gemaakt en kan de 
regio als geheel beter inspelen op de behoefte van ondernemers om geschikt personeel te vinden. Met 
de verschillende onderdelen wordt dit integraal aangepakt: van primair tot en met hoger onderwijs en 
her-, om-, en bijscholing. Voor specifiek deze drie initiatieven geldt dat er lokaal veel energie is om met 
het arbeidsmarktvraagstuk aan de slag te gaan en om te investeren in de faciliteiten en begeleiding die 
daarbij horen. De bijbehorende activiteiten zijn opgenomen onder artikel 3 van het bijgevoegde 
convenant.  
 
Met deze deal levert de provincie concrete steun aan het mkb in de regio. De Technohub heeft vorige 
week de deuren geopend voor de eerste leerlingen en binnenkort gaat de eerste paal de grond in van 
het MAKE center. Er is vanuit andere regio’s veel interesse in onze deal en aanpak en vooral de 
onderlinge samenwerking in de regio op dit thema. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Een deal gericht op de maakindustrie Utrecht West leidt bij uitvoering naar verwachting tot drie fysieke 
locaties in Utrecht-West waar scholieren, studenten en zij-instromers naartoe kunnen om te ‘kiezen, 
leren en werken’ in de techniek. Op de langere termijn draagt dit bij aan een verkleining van het aantal 
onvervulde vacatures bij het mkb in de maakindustrie en aan een vergroting van het aantal mensen dat 
kiest voor een baan in de techniek. Deze deal draagt daarmee bij aan de doelstellingen van de 
beleidsnotitie ‘Verbeteren aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt’.  

 
Financiële consequenties 
De provincie Utrecht draagt in totaal in de periode 2020 t/m 2022 €200.000 bij aan deze deal. Dit bedrag 
is beschikbaar in de begroting, mits verspreid over enkele jaren. EZK financiert €370.000 en de overige 
regiopartners financieren €170.000.  
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Met de ondertekening van het convenant is formeel een start gemaakt met de uitvoering van de MKB-
Deal. Eind 2020 worden de middelen van EZK naar de provincie overgemaakt.   
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennisnemen van de stand van zaken MKB-deal Maakindustrie Utrecht-West inclusief het bijgevoegd 
convenant.   
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
  



 

  

 

Bijlage 1 
 

 

MKB-deal Maakindustrie Utrecht-West 
 
Partijen, 
 

1. De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mr. drs. mw. M.C.G. Keijzer 
handelend in haar hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: EZK; 
en 
 
2. Gedeputeerde staten van provincie Utrecht, handelend als bestuursorgaan van provincie 
Utrecht, namens deze de heer Robert Strijk, gedeputeerde Financiën, Economie, Europa; 

hierna te noemen: Provincie; 
 
Hierna allen gezamenlijk te noemen: Partijen. 
 

Spreken het volgende af, 
 
Overwegingen 

a) In de zomer van 2018 is door EZK het MKB-actieplan gepresenteerd. Het MKB-actieplan 
bevat concrete maatregelen om het mkb in de gelegenheid te stellen de 
uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Hiertoe zijn in het MKB-actieplan ruim 
honderd acties opgenomen op de thema’s menselijk kapitaal, financiering, 
digitalisering, de toepassing van innovatie, fiscaliteit en internationale handel. 
b) Voor het mkb is de regio belangrijk. Veel ondernemers halen hun benodigde kennis, 
mensen en financiering vanuit hun directe omgeving. Een toenemend aantal regionale 

publieke en private partijen speelt hierop in door het organiseren en aanbieden van 
gerichte mkb-programma’s en diverse vormen van dienstverlening. Een van de 
uitgangspunten in het MKB-actieplan is om als rijksoverheid de aansluiting te zoeken 
bij goed lopende regionale initiatieven, die betrekking hebben op de thema’s uit het 
MKB-actieplan. Samenwerking tussen Rijk en regio kan helpen om de effectiviteit en 
slagkracht van het MKB-actieplan en regionaal MKB-beleid te vergroten. 

c) Deze samenwerking tussen EZK en provincie wordt vastgelegd in de vorm van een 

MKB-deal. De MKB-deal bevat schriftelijke afspraken over wat provincie en EZK gaan 
doen om het brede mkb te versterken. MKB-deals voorzien in een aantoonbare 
behoefte van het mkb. Vraagsturing en actieve betrokkenheid vanuit het regionale 
mkb is essentieel. Het initiatief voor de MKB-deal komt uit de regio. Daar ligt ook de 
regie en het commitment voor het project. Ter uitwerking van deze MKB-deal sluit de 
provincie Utrecht een samenwerkingsovereenkomst met de partijen uit de regio. 

 
Daartoe komen Partijen het volgende overeen: 
 
Ambities en doelen 
 
Artikel 1 Ambities 
Partijen hebben de volgende ambities: 

a) De ambitie van deze MKB-deal is om het mkb in de maakindustrie in Utrecht-West in 
de toekomst blijvend te laten beschikken over voldoende en adequaat opgeleide 
vakmensen. De betrokken overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen spannen zich 

gezamenlijk in voor kwalitatief goed en toegankelijk en toekomstbestendig technisch 
onderwijs in Utrecht-West op alle niveaus. 
b) Met de deal worden de krachten gebundeld, lokale goede initiatieven met elkaar 

verbonden en de onderlinge samenwerking verstevigd. Zo ontstaat er meer slagkracht. 
De drie initiatieven van deze deal zijn belangrijke bouwstenen in het versterken van 
het ecosysteem rondom de maakindustrie. Voor het betrokken bedrijfsleven weegt het 
delen van belangen en het gezamenlijk optrekken hier zwaarder dan concurrentie. 
c) De belangrijkste toegevoegde waarde van deze deal is dus verbinding en versnelling 
van de initiatieven, het uitwisselen van kennis en ervaring en het realiseren van 
kwalitatief hoogwaardige up-to-date opleidingsfaciliteiten. De deal is het vliegwiel dat 

nodig is voor de drie initiatieven om in een volgende fase te komen en moet leiden tot 
een voor bedrijven herkenbare regionale systematiek en infrastructuur. 
 



 

  

 

Artikel 2 Doelstellingen 

a) Het tekort aan adequaat opgeleid technisch personeel in de maakindustrie in 
UtrechtWest is verkleind en daarmee is de innovatiekracht en mogelijkheid tot doorgroei 
van het mkb in versterkt. 

b) Er wordt beoogd drie locaties te realiseren waar op een vernieuwende manier gekeken 
wordt naar het enthousiasmeren, opleiden en scholen van leerlingen, studenten en 
werkenden in een technische richting en waar wordt ingezet op nieuwe vormen van 
samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. 
c) Er is actieve uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de drie initiatieven en met 
de regio. De gerealiseerde voorzieningen worden beschikbaar gesteld voor de hele 
regio. De regio kan daarmee beter inspelen op de behoefte van ondernemers om 

personeel te vinden. 
 
2. Activiteiten 
 
Artikel 3 Activiteiten 
a) Als onderdeel van deze MKB-deal draagt de provincie zorg voor de uitvoering van de 

volgende activiteiten: 
1. Het realiseren van het Vakcentrum voor de Maakindustrie, een 
opleidingscentrum voor de reguliere BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) en 
BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) opleidingen en voor alle om-her-en 
bijscholingsactiviteiten. Dit nieuwe en actuele praktijkcentrum wordt in nauw 
overleg met bedrijven ingericht met o.a. apparatuur dat voldoet aan de eisen 
van de huidige markt en tijd. 

2. Het realiseren van de TechnoHUB; praktijkruimtes voor het opleiden van 
zittend personeel (leven lang leren en ontwikkelen), zij-instromers en mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt, VMBO scholieren, voor gastcolleges 
vanuit het mkb, voor technieklessen van basisscholen en voor het faciliteren 
van living labs voor MBO studenten. De hub wordt op basis van de actuele 
behoefte van bedrijfsleven en scholieren ingericht. 
3. Het realiseren van de Makerspace, een open laboratorium in het 

Veenlandencollege waar mensen ervaring kunnen opdoen met techniek en 
kunnen experimenteren met de nieuwste mogelijkheden op dit gebied. De plek 
wordt samen met de betrokken bedrijven ontwikkeld en ingericht met de juiste 

apparatuur. 
4. Daarnaast voor de kruisbestuiving een aantal project overstijgende activiteiten 
om het aanbod goed op elkaar af te stemmen en de doelgroep goed te 

bedienen: 
• Informatie en kennisdelen. Samen onderzoeken wat er nog meer nodig is. 

Er zijn zowel concurrerende als aanvullende activiteiten. Meer inzicht 
krijgen in de markt. 
• Jaarlijks een gezamenlijk event om te kijken waarin we elkaar kunnen 

versterken. Daarnaast het organiseren van werkbezoeken aan de drie 
plekken. 
• Bovenlokale regie door de Technologieraad Utrecht en Provincie Utrecht. 

Twee keer per jaar met alle belanghebbenden in overleg. 

 
b) EZK stimuleert de Kamer van Koophandel (KVK) en de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) om kennis, informatie en diensten beschikbaar te stellen voor het 
realiseren van de doestellingen van deze MKB-deal. 

 
c) Partijen nemen deel aan het ‘Kennisnetwerk ondersteuning en vernieuwing van het 

brede mkb’ van Platform 31. Via dit kennisnetwerk worden overheden en intermediaire 
organisaties gestimuleerd kennis uit te wisselen en van elkaar te leren met betrekking 
tot de ondersteuning van het brede mkb. 
 
d) De MKB-deal heeft een relatie met de volgende landelijke programma’s: 
1. MKB!idee ‘Woerdens Techniek Talent Pool’ waarin ‘junior’ werknemers van 
mkb-bedrijven gezamenlijk worden opgeleid en ‘doorstromende senioren’ als 

hybride docent worden opgeleid met als doel belemmeringen om te investeren 
in menselijk kapitaal te verlagen. 
2. MKB!dee ‘Mobiele Hub’ waarin met name oudere medewerkers van bedrijven 
uit de maakindustrie kennis kunnen maken met moderne technieken met als 



 

  

 

doel dat ze verdere om-her-en of bijscholing gaan volgen en daardoor een 

leven lang inzetbaar blijven voor de maakindustrie. 
3. De Sterk Techniek Onderwijs (STO) regio’s Utrecht West en ‘Techniekpact 
Amstelland’; in beide regio’s wordt ingezet op verbetering van kwantiteit als de 

kwaliteit van technische opleidingen middels creëren van o.a. dekkend aanbod, 
keuzevakken en aantrekkelijke beeldvorming. 
 
3. Financiën 
 
Artikel 4 Financiële bijdragen MKB-deal 
1) Partijen spreken af de volgende financiële bijdrage te leveren voor het realiseren van 

de in artikel 2 genoemde doelen van de deze MKB-deal: 
a. EZK levert een bijdrage van EUR 370.000. Deze zal via een specifieke uitkering 
beschikbaar worden gesteld. 
b. De regio levert een bijdrage van minimaal EUR 370.000. 
 
4. Monitoring en Evaluatie 

 
Artikel 5 Monitoring en Evaluatie 
a) Om de resultaten van deze MKB-deal goed te kunnen monitoren beoogt de provincie 
op basis van de expertise van o.a. RVO, PTVT (Katapult) en de KVK een aantal 
outcome- en outputindicatoren op te stlelen, gekoppeld aan de doelstellingen. 
b) Partijen komen minimaal één keer per jaar bijeen op ambtelijk niveau om de voortang 
van de MKB-deal te bespreken. Bovengenoemde monitoring kan hiervoor input zijn. 

 
5. Slotbepalingen 
 
Artikel 6 Citeertitel 
De MKB-deal kan worden aangehaald als MKB-deal Maakindustrie Utrecht-West 
 
Artikel 7 Nakoming 

Partijen komen overeen dat de nakoming van de afspraken van de MKB deal niet in rechte 
afdwingbaar is. 
 

Artikel 8 Inwerkingtreding 
a) Deze MKB-deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle 
partijen en loopt tot en met 5 maart 2023. 

b) Partijen nemen de uitvoering van alle in deze MKB-deal genoemde afspraken zo snel 
mogelijk ter hand. 
 
Artikel 9 Openbaarmaking 
Deze MKB-deal zal samen met andere afgesloten MKB-deals openbaar worden gemaakt, 
onder andere in de Staatscourant, waardoor anderen kennis kunnen nemen van de 
gesloten MKB-deals, zodat navolging hiervan kan worden bevorderd. 

 
Ondertekening 
Op [datum], te [plaats] Op 10 juli, te Den Haag 
De Gedeputeerde Staten 
van de provincie Utrecht, 
……………………………………………. 

De Staatssecretaris van Economische 

Zaken en Klimaat, 
……………………………………………. 


