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Werkplaats Zuidwest Delta

Doelstelling

In de leefomgeving zijn veel functies aan het veranderen. Voorbeelden hiervan zijn de
kleinere rol van de traditionele landbouw, verstedelijkingsprocessen, nieuwe
maatschappelijke behoeften en de veranderende rol van de overheid. Hierdoor ontstaat meer
ruimte voor zelfregulering van de regio's. Het programma Regionale Transitie van de Groene
Kenniscoöperatie wil het veranderingsproces in goede banen leiden om een duurzame
vernieuwing van de leefomgeving tot stand te brengen. Dit wil zij doen door met alle
betrokken partijen regionale samenwerkingsvormen te ontwikkelen waarin mensen vanuit alle
gelederen zelf inhoud geven aan de gewenste samenleving. Een van de initiatieven in dit
verband, is het oprichten van kenniswerkplaatsen. Dit zijn netwerken of gemeenschappen,
waarin regionale kennisinstellingen samenwerken met overheden, bedrijven en
maatschappelijke organisaties om hun eigen regio vorm te geven.
Doelstelling van het project Werkplaats Zuidwest Delta is het realiseren van een
kenniswerkplaats waarin Zeeuwse kennisinstellingen samenwerken met overheden,
bedrijven en maatschappelijke organisaties om de regionale transitie van Zuidwest Delta
(Zeeland) vorm te geven.
Subdoelen:
In de eerste plaats het realiseren van de stappen 2 t/m 4 van het 5-stappenplan Regionaal
kennisraamwerk gebiedsvernieuwing van het programma Regionale Transitie, te weten:
• ontwikkelen kennisagenda en businessplan kenniswerkplaats;
• ondertekend regiocontract en een functionele kenniswerkplaats inrichten;
• aan de slag met projecten in de werkplaats met verbinding van de 5 O's (Onderwijs,
Onderzoek, Ondernemers, Omgeving, Overheid)
In een eerder stadium zijn in het Akkoord Zeeuwse Kenniseconomie een aantal doelen
benoemd waar ook de Werkplaats Zuidwest Delta zich aan wil verbinden. Deze
doelstellingen benadrukken de accenten voor de samenwerking in de regio. In het kort zijn
dit:
• meer gekwalificeerde mensen en een hogere onderwijsparticipatie;
• realiseren van effectieve kennisontwikkeling- en uitwisseling in regio tussen de 5 O's;
• bevorderen van innovatie.

Werkwijze

Door middel van onderzoeksprojecten worden de regionale kennisvragen verzameld. In deze
projecten worden de betreffende ondernemers, overheden en de omgeving betrokken bij de
regionale onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Daarmee wordt de werkplaats Zuidwest
Delta een platform waarin integrale vraagstukken worden gekoppeld aan relevante
onderzoekskennis en aan studenten van verschillende niveaus (VMBO-WO) en sectoren
(groen en grijs).
Penvoerder is Edudelta Onderwijsgroep, de andere onderwijsdeelnemers zijn:
• Vmbo/mbo: AOC Edudelta, ROC’s Zeeland, Westerschelde en Hoornbeeck en het Zwin
College;
• Hbo: Hogeschool Zeeland, STOAS Hogeschool, CAH Dronten en Van Hall Larenstein;
• Universitair: Wageningen UR en Roosevelt Academy.
De niet-onderwijsinstellingen in het project naast de provincie Zeeland, worden
vertegenwoordigd door de NV Economische Impuls Zeeland.is Dit de regionale
ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland. Impuls brengt de volgende partners in: 11
gemeenten; 1 waterschap; De Kamer van Koophandel; ABN/AMRO; DOW Benelux BV;
Grontmij Middelburg; Ontwikkelings en Participatiebedrijf Publieke sector BV Den Haag;
Rabobank Walcheren / Noord Beveland; Delta NV; Senternovem; NME en IVN.

Resultaat

Uit de eindrapportage van het project:
• Tijdens het uitvoeren van dit project werd duidelijk dat in de laatste fase een stevigere inzet
nodig was van de landelijke ondersteuningsstructuur van Programma Regionale Transitie.
Met behulp van deze ondersteuning is gewerkt aan concrete uitwerking van de regionale
kennisagenda;
• Om de vragen van Stichting Kunstpark Zeeland goed te kunnen articuleren werd er in
september 2010 gestart met ca. 50 studenten Landschaparchitectuur en Planning van
Wageningen UR die in opdracht van Stichting Kunstpark Zeeland samenwerking zochten
met alle 5 O’s in verschillende regio’s binnen de Zuidwestelijke Delta;
• De 50 studenten zijn ingegaan op 13 lopende projecten van Provincie Zeeland en brachten
advies hoe Onderzoek en Onderwijs beter te koppelen. De resultaten van de studenten
werden gepresenteerd op dezelfde 3e november tijdens de matchingsbijeenkomst.
• Na afloop van 3 november werd er gestart met de verschillende deelopgaven die binnen het
‘learning by doing’ project Kunstpark Zeeland te formuleren waren. Per deelopgave werd
een groep studenten gevonden welke inmiddels gestart zijn;
• Tevens is er in bilaterale gesprekken gestart met vraagverkenning en -articulatie voor het
‘learning by doing’ project “de Balans”. Inmiddels zijn de eerste opgaven geformuleerd en
voorgedragen aan verschillende kennisinstellingen.
Overige activiteiten die uitgevoerd zijn in dit project:
• Het uitvoeren van een workshop duurzaamheid voor Stichting ABV te Goes;
• Het deelnemen aan en uitvoeren van project Energie(k) leren in de Green(s)Cool van ROC
Westerschelde. Het betreft hier een project waarin studenten de kans krijgen om in de
praktijk te leren over duurzame energie en dit uit te wisselen met internationale
onderwijsinstellingen;
• Uitvoeren van een project over de ontwikkeling van een Klimaatdijk in Colijnsplaat.
Opdrachtgever was Gemeente Noord-Beveland;
• Deelname en uitvoeren van KIGO project Versterken van de kennisinstelling in de regio. Het
project wil o.a. de lerende structuur in de Kenniswerkplaats verstevigen en helpen
ontwikkelen;
• Het uitvoeren van een project over de ontwikkelmogelijkheden voor een traditionele
Zeeuwse boerenschuur in Kamperland. In opdracht van Land&Zeezicht;
• Het deelnemen aan een werkgroep van Onderwijsautoriteit en Provincie Zeeland. Er wordt
een platform ontwikkeld waar de verschillende Zeeuwse onderwijs- en
onderzoeksinstellingen beter samen kunnen werken;
• Het deelnemen aan een werkgroep waar de toekomst voor Smaaklessen en Groene Kennis
voor burgers wordt besproken. De wens is deze thema’s te koppelen aan de regio.
Er is een dossier van het project gepubliceerd op Groen Kennisnet:
http://www.groenkennisnet.nl/dossiers/Pages/kenniswerkplaats_zuidwestdelta.aspx
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