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Inleiding
Provincie Zeeland is een van de partners in het triple helix samenwerkingsverband Campus Zeeland.
De Provincie onderschrijft de doelstellingen van Campus Zeeland en investeert daarom in de
verwezenlijking van de doelstellingen van Campus Zeeland. Zo ligt het penvoerderschap bij de Provincie
en ook het aanjagen, stimuleren en ondersteunen van initiatieven die passen binnen de missie van
Campus Zeeland ziet de Provincie als haar taak. Ook de uitbesteding van werkzaamheden aan derden en
het verbinden van partners en pijlers zijn provincietaken. Een ambtelijk team voert deze werkzaamheden
uit. In aanvulling op de algemene voortgangsrapportage Campus Zeeland worden de inzet en rol van de
Provincie per pijler weergegeven.
In de tweede helft van 2021 is vervolgd met de voorbereiding van ‘de Agenda van Campus Zeeland
2022 – 2024’. De gesprekken met stakeholders, belanghebbenden en bestuurders zijn verwerkt in een
evaluatie en een actieplan (door respectievelijk Berenschot en BCI). De plannen van Campus Zeeland
voor de komende periode worden door de stuurgroep Campus Zeeland in het eerste kwartaal van 2022
aan betrokken partijen voorgelegd en gedeeld met GS en PS (zijnde onderdeel van het Economisch
Uitvoeringsprogramma 2022 – 2027).

Pijler 1 De Bèta Campus
De Bèta Campus Zeeland staat voor onderzoek en onderwijs op drie kernthema's waar Zeeland goed in is: water,
energie en voedsel. De Bèta Campus versterkt technisch onderzoek en onderwijs op MBO, HBO en WO niveau. In nauwe
samenwerking met UCR, HZ University of Applied Sciences, Scalda, WMR, NIOZ én instituten van buiten Zeeland wordt
de Bèta Campus Zeeland fasegewijs ontwikkeld.

Bèta Campus

ONDERDELEN/THEMA’S

TAAK VANUIT PROVINCIE

UCR engineering

Meedenken over positionering en verbinding UCR Engineering binnen
de context van Zeeuwse ecosysteem. Meedenken over curriculum
in relatie tot DNA van Zeeland. Opvolgen en monitoren voortgang,
ontwikkelingen en aantal studenten (mede t.g.v. beschikbaar gestelde
subsidie). Inzetten netwerk binnen én buiten Zeeland zowel ambtelijk
als bestuurlijk. Meenemen in communicatie. Critical friend.

JRC

Meedenken over positionering en verbinding JRC binnen de context
van Zeeuwse ecosysteem. Verbinden mogelijke partners, meedenken
over governance, opvolgen en monitoren voortgang, ontwikkelingen
(mede t.g.v. subsidie). Inzetten netwerk binnen én buiten Zeeland zowel
ambtelijk als bestuurlijk. meenemen in communicatie. Critical friend.

Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken

Verbinden van Vlaamse en Nederlandse partners (ambtelijk en
bestuurlijk), draagvlak creëren voor onderzoeksprogramma’s
(ambtelijk en bestuurlijk), toetsen onderzoeksthema’s in relatie tot
DNA van Zeeland. Opvolgen en monitoren voortgang, ontwikkelingen
(mede t.g.v. subsidie); voorbereiden subsidiering van de plannen.
Inzetten netwerk binnen én buiten Zeeland zowel ambtelijk als
bestuurlijk. Voorbereiden agendapunt onderzoeksprogramma UGent
– Campus Zeeland t.b.v. Top Vlaanderen-Nederland 2022. Behandelen
subsidieverzoek. Meenemen in communicatie. Critical friend.

Delta Kennis Centrum

Adviseren van kwartiermakers over Zeeuwse thema’s, gremia en
gerelateerde ontwikkelingen in Zeeland. Verbinden van potentiële
partners. Opvolgen en monitoren voortgang, ontwikkelingen (mede
t.g.v. gereserveerde subsidie). Inzetten netwerk binnen én buiten
Zeeland zowel ambtelijk als bestuurlijk. Critical friend.

Algemeen

Signaleren van ontwikkelingen/initiatieven die verbonden kunnen
worden aan (onderdelen van) de Bèta Campus. Op punten faciliteren
(w.o. subsidie). Verbinden van de opgaven van de Provincie Zeeland
rondom water, energie, voedsel aan ambities Bèta Campus Zeeland.
Inzetten netwerk binnen én buiten Zeeland zowel ambtelijk als
bestuurlijk. Critical friend.bestuurlijk. Critical friend.
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Pijler 2 Kennis- en Innovatienetwerken
In deze pijler ligt het accent op de versterking van de Kennis- en Innovatienetwerken. Hiervoor heeft Provincie
Zeeland een K&I subsidieregeling ontwikkeld en opengesteld, waar K&I netwerken onder voorwaarden subsidie
kunnen aanvragen voor het organiserend vermogen. Een belangrijke rol in de versterking van de K&I netwerken ligt
bij Impuls Zeeland en Dockwize. Daarom vindt regelmatig overleg plaats met deze organisaties en worden activiteiten
in gang gezet en uitgevoerd, gericht op de versterking van de K&I netwerken. Ook is er geregeld contact met de K&I
netwerkmanagers en met de inhoudelijk betrokken ambtenaren van de Provincie. Doel van deze contacten is om
een goed beeld te krijgen van kansen, mogelijkheden en knelpunten waar de K&I netwerken mee te maken hebben.
Tenslotte wordt geregeld afgestemd met de betrokken collega’s van team Aanjaaggelden en het Europaloket, om te
bezien op welke wijze deze subsidies de K&I netwerken (zo optimaal mogelijk) helpen hun strategische agenda uit te
voeren.

Kennis- en Innnovatienetwerken

ONDERDELEN

TAAK VANUIT PROVINCIE

K&I regeling

Regeling: 2022 voorbereiden en opstellen, voorwaarden stellen,
vormgeven, afstemmen met Dockwize, Impuls en dagelijks bestuur.
Intern overleg met subsidieloket, digitale media, e.d. over voorwaarden,
financiën rondom regeling en vormgeving en externe communicatie.
Behandelen subsidieaanvragen.

Contacten met netwerken

Regulier overleg met netwerkmanagers, inventariseren van wensen,
kansen en knelpunten.
Bezoeken bijeenkomsten, netwerken.

Netwerkbijeenkomsten (2 à 3 per jaar)

Organiseren i.s.m. Impuls/Dockwize van netwerkbijeenkomst: 13 juli
en 11 oktober; aandragen ideeën, inhoud afstemmen en financiële
afhandeling van inhuur organisators.

Contacten Impuls/Dockwize

Overleggen over activiteiten om K&I netwerken te versterken,
aangevraagde subsidies, meedenken met betrekken mogelijke
partners in netwerken.
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Pijler 3 Onderzoek en Onderwijs
In deze pijler ligt het accent op een goede en adequate Zeeuwse onderwijs- en kennisinfrastructuur. Provincie Zeeland
is hierin de verbindende factor. Zoeken naar nieuwe samenwerkingen, om het onderwijs en onderzoek verder te
ontwikkelen. Er is een nauwe relatie met de leefbaarheidsagenda van de Provincie.

Onderzoek en Onderwijs

ONDERDELEN

TAAK VANUIT PROVINCIE

Algemeen

Gesprekken voeren met spelers als Onderwijsambassadeur,
vertegenwoordigers en bestuurders van po tot en met wo om te komen
tot nieuwe samenwerkingen.
Meedenken over projectideeën die kunnen leiden tot beter onderwijs of
een betere kennisinfrastructuur.
Overleg met collega’s van leefbaarheid, mobiliteit, food e.d. in relatie tot
Campusthema’s.

Groen onderwijs

Overleg bijwonen samenwerking in de Groene Delta, verbinden van
partijen, overleg met collega’s in de foodsector.

Toekomst VO scholen Zeeuws-Vlaanderen

Monitoring van uitvoering transitieplan, bijwonen van overleggen.

Internationalisering van het primair onderwijs

Monitoren van ontwikkelingen, signaleren van knelpunten en kansen,
stimuleren samenwerking

RIAS

Accountmanagement, verbinden van mogelijke partners,
meedenken in het implementeren van het instituut in de kennis- en
onderwijsinfrastructuur.

Zorghuis van de Toekomst

Monitoren van ontwikkelingen, opvolgen van vorderingen, bijwonen van
overleggen.

Internationalisering van stages

Meedenken, overleggen organiseren en bijwonen verbinden partijen,
signaleren van knelpunten en kansen.
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Communicatie
Voor de communicatie rond Campus Zeeland is een communicatiewerkgroep opgericht. Provincie Zeeland faciliteert
deze werkgroep met een voorzitter en een notulist. Daarnaast stelt de Provincie vergaderruimte beschikbaar en zorgt
voor de administratieve afwikkeling.
Campus Zeeland heeft een eigen website en LinkedInpagina. Het beheer van beide communicatiemiddelen ligt bij de
Provincie. Werkzaamheden zijn bv. het regelen van hostings-, onderhouds- en servicecontracten aangaande de website,
het actueel houden van de website, het verzorgen van een nieuwsflits, het genereren en plaatsen van nieuwsitems en
evenementen voor website en LinkedInpagina.
Daarnaast worden overleggen, evenementen, netwerkbijeenkomsten e.d. georganiseerd. In het eerste halfjaar van 2021
zijn deze overleggen online gevoerd.

Communicatie

ONDERDELEN

TAAK VANUIT PROVINCIE

Communicatieoverleggen (4 keer 1 uur)

Voorzitter
Notulist
Faciliteren ruimte, agendabeheer, archivering stukken.

Website

Redactie, eindredactie
Contractbeheer.

Nieuwsflits (5X)

Redactie, eindredactie, verzending.

Themaweken (3X)
Per pijler is er in het najaar een themaweek
georganiseerd, met een Coffeebreak (online
ontmoeting van onderwijs, overheid en
bedrijfsleven), succesverhalen en de
presentatie van de pijlerfilm

Begeleiden en eindredactie films, verzorgen succesverhalen,
begeleiden van de coffeebreaks, evaluatie en nazorg coffeebreaks,
communicatie op website en LinkedIn

Uitreiking onderwijsprijs.
In november 2021, kon fysiek in klein
gezelschap.

Gastheerschap, presentatie, facilitering ruimte , catering,
voorzieningen en publieksprijs
Communicatie via de Campus-kanalen.

Overige overleggen (in tweede helft van 2021
vooral online)

Agendabeheer, uitnodiging.

Team Campus Zeeland
Het team Campus Zeeland binnen de Provincie bestaat uit:
•
programmanager
•
, projectleider kennis- en innovatienetwerken
•
, projectleider onderwijs- en kennisinfrastructuur
•
communicatieadviseur gedeputeerde Van der Maas
•
communicatieadviseur en projectmedewerker
•
, programmaondersteuner

Stuurgroep Campus Zeeland
De Provincie faciliteert de Stuurgroep Campus Zeeland met een voorzitter (gedeputeerde onderwijs) en een
secretaris (inhuur tot 1 oktober) en draagt zorg voor de organisatie, agendering, voorbereiding en het
afhandelen van de besluiten van de Stuurgroepvergaderingen.
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