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New Dutch development strategy
FROM AID TO TRADE
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• Top sector support + food security
are on the same page
• New role of education
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Business case
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Samenwerking, doelen
1.
2.
3.

4.
5.

Af leveren studenten met internationale competenties om als
professional in een internationale context te kunnen handelen.
Bij dragen aan de structurele ontwikkeling en verspreiding van kennis en
capaciteit op internationaal niveau.
Internationaal aantrekkelijke profiel als kennisinstelling en bieden
internationale onderwijs- en (praktijk)onderzoeksprogramma’s aan voor
buitenlandse studenten c.q. mid career professionals in de vorm van
reguliere diploma gerichte opleidingen dan wel korte internationale
cursussen.
Internationaal gekend en versterken als collectief de positionering van
het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland waarbij ook het
omgekeerde zal worden gerealiseerd.
Bij dragen aan structurele ontwikkeling van kennis en capaciteit ter
plaatse in samenwerking met en/of ten dienste van het lokaal actieve
bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en non-gouvernementele
instellingen.

Uit: Two pager
Maart 2014

Waar staan we in het proces
 2013
 Agenderen en organiseren
 Sector workshops en bestuurlijk overleg in de gouden driehoek

 2014
 Uitwerken van de kern thema’s en sectoren voor samenwerking
 Verschuiven van trekkerschap van EZ naar onderwijs
 Werkconferentie 6/11 als officiële kick off van de samenwerking in de
gouden driehoek
 Docentendag 25/11
 Bestuurlijkoverleg 4/12
 Uitwerking vervolgplan 2015 e.v.

 2015
 Aan de hand van follow up plan

Korte evaluatiepunten tot nu toe…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stapje voor stapje is een basis ontstaan voor samenwerking.
Bestuurlijke betrokkenheid is hoog ook in operationele zin.
De meerwaarde van samenwerking in de “gouden driehoek” voor
sterke B.V. Nederland is onderkend.
Investeringsbereidheid van onderwijsinstellingen is vastgelegd in MIP’s
en GKC / Groene Tafel middelen met steun van EZ.
Bedrijfsleven uit de sectoren ziet meerwaarde van samenwerking
maar nog niet hoe concreet vorm te geven.
Een concrete “doe”actie zoals de werkconferentie werkt goed om
samen aan de slag te gaan.
Diversiteit van benodigde acties: bestuurlijk maar ook voor docenten
en studenten
Internationalisering is geagendeerd en point of no return is voorbij.
Nog vele stapjes zijn nodig.
Transparantie in de activiteiten, kerncompetenties en netwerken van
de partners is gestart.

Sector vervolg activiteiten 6/11
 Aardappel: Agrofoodcluster werk Myanmar actieplan uit. Intentieverklaring met
onderwijs omzetten in actieplan.
 Aqua: Imares voert EZ opdracht uit. Organiseert vervolg overleg.
 Zuivel: Vervolg bijeenkomst vaststellen prioriteiten en match met (lopende)
projecten, verbinden met topsector. Actie bestuurders (J. Houterman & P. van
Dongen).
 Pluimvee: PEC zal trajectgerichte samenwerkingsprojecten ontwikkelen met
bedrijfsleven.
 Uitgangsmaterialen: CoE tuinbouw ism Plantum zal vervolgbijeenkomst
organiseren. Vervolgstappen op EZ rapport uitwerken.
 Urban green: CAH zal vervolg organiseren. Doorpraten van wat internationaal
mogelijk is en hoe.
 Tuinbouw: werkt nog een plan uit i.s.m. CoE en CiV
 Varkens: Vervolg ronde tafel is nodig om acties nader uit te werken. Trekker
onbekend.

Vervolg activiteiten 25/11
•
•
•
•

Graag input uit jullie discussie
Deze wordt verwerkt (deel voor bestuurders, deel voor jullie zelf)
Op 4 december overleg gouden driehoek
Benutten voor plan 2015

‘Coming together is a beginning
keeping together is progress
working together is success.’
Henry Ford

SUCCES!
Woody.Maijers@Inholland.nl

