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Bestuurders ondertekenen opnieuw intentieverklaring

PTC+ alsnog naar Aeres Groep
In 2007 strandden de besprekingen over aansluiting van PTC+ bij de
Aeres Groep. Een kleine twee jaar later blijken beide organisaties in
de tussentijd de draad toch weer te hebben opgepakt. Met een
positief gevolg. Op 7 april ondertekenden de bestuurders van beide
organisaties voor de tweede maal een intentieverklaring waarin ze
aangeven de aansluiting op 1 september 2009 formeel gerealiseerd
te willen hebben.
“We hebben nu grotere zekerheid dan in
2007”, verklaart PTC+-directievoorzitter Koos Samsom de hernieuwde intentieverklaring die hij, CvB-voorzitter
Aeres Groep Henk Verweij en hun beider
raad van toezicht-voorzitters op 7 april
ondertekenden. Basis daarvoor is de
unanieme opvatting van alle stakeholders in het groene kennisdomein (aoc’s,
hao, WUR, LNV, LTO en de Groene Kennis Coöperatie) dat een aansluiting van
PTC+ bij een groene kennisinstelling de
beste waarborg is voor de continuïteit
van het praktijkleren. Onderzoek uitgevoerd door een extern bureau bij alle stakeholders wijst volgens hem uit dat zij de
Aeres Groep daarvoor een voor de hand
liggende partij zouden vinden. “Dat
geeft ons het gevoel dat dit echt de goede
richting is voor PTC+”, aldus Samsom.
Rijke leeromgevingen
Aeres Groep en PTC+ beogen met de
voorgenomen aansluiting van PTC+ bij
de Aeres Groep een regionale, landelijke

Als de aansluiting van PTC+ bij de Aeres Groep
daadwerkelijk doorgaat beschikt Aeres over
groene opleidingen van vmbo tot en met hbo, de
lerarenopleiding voor het groen onderwijs met een
masteropleiding en voorzieningen/expertise voor
praktijkleren en –trainingen. Momenteel telt de
Aeres Groep bijna 8.000 deelnemers, 5.000 cursisten en 900 medewerkers. Daar komen door de aansluiting van PTC+ 30.000 cursisten en studenten uit
binnen- en buitenland bij en zo’n 160 medewerkers.
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en internationale versterking door gezamenlijke profilering en complementering
van het onderwijsaanbod. PTC+ blijft als
zelfstandige stichting bestaan en verantwoordelijk voor de verkoop en - in sommige gevallen samen met Aeres - voor de
uitvoering van praktijkleren. “Onze
klanten blijven dus zaken doen met
PTC+”, benadrukt Samsom. Het ontwikkelen van ‘rijke’ leeromgevingen voor
studenten en medewerkers uit het bedrijfsleven in Barneveld en Dronten waar zowel Aeres en PTC+ nu al uitvoeringslocaties hebben – moet daar onder
andere voor zorgen. Het betekent dat de
PTC+-locatie in Dronten niet wordt verplaatst naar Ede zoals eerder de bedoeling was, maar gehandhaafd blijft. De
Aeres Groep ambieert met de krachtenbundeling een prominente positie voor
opleidingen en trainingen voor dier en recreatie, (agrarische) techniek, akkerbouw
en loonwerk, tuinbouw, veehouderij en
intensieve veehouderij en een verdere
groei van de internationale activiteiten.
Integratie
PTC+ en Aeres geven in hun intentieverklaring aan dat de aansluiting direct na
de zomer gerealiseerd zal worden. Voorwaarde is wel dat de Ondernemingsraad
van PTC+ instemt met het Sociaal Plan
en het Reorganisatieplan. Daarin is aangegeven dat voor de definitieve aansluiting nog eens 20 arbeidsplaatsen zullen
moeten verdwijnen. “In principe langs
natuurlijke weg maar gedwongen ontslagen kan ik niet uitsluiten”, aldus directievoorzitter Samsom. Van de ongeveer

Volgens de intentieverklaring zullen in
Barneveld en Dronten de PTC+-locaties
integreren met die van het Groenhorst
College en de CAH van de Aeres Groep.
Op de foto praktijkleren bij PTC+ in
Dronten

160 overblijvende medewerkers gaat een
deel aan de slag bij organisatieonderdelen van Aeres. Zij zullen ook in dienst treden van Aeres. “Het gaat om medewerkers van de huidige PTC+ stafafdelingen
en van onze locaties in Barneveld en
Dronten”, licht Samsom toe. Bedoeling is
namelijk dat beide PTC+-locaties zullen
integreren met respectievelijk het Groenhorst College Barneveld en TEC Flevoland in samenwerking met de Stichting
Schoolboerderij. De resterende medewerkers blijven in dienst bij PTC+ die als
zelfstandige stichting is aangesloten bij
Aeres maar wel activiteiten uitvoert
onder haar eigen merknaam PTC+ om de
herkenbaarheid en zelfstandigheid in de
markt voor kennisinstellingen en andere
opdrachtgevers te waarborgen. “Er is dus
sprake van een bestuurlijke fusie ”, besluit Samsom. p

