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NIEUWSBRIEF APRIL 2021

Beste relatie, 

Het Maritiem TechPlatform is volop in ontwikkeling. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over

een aantal ontwikkelingen en acties die zijn ondernomen in de afgelopen maanden. En we

vertellen u welke stappen we zetten tot eind mei, als bekend wordt of de RIF-aanvraag toegekend

wordt. Heeft u ideeën of suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Laat het ons weten.

We horen het graag.  

Wij wensen u een fijn paasweekend! 

Met vriendelijke groet,

mede namens Joost Mathot, voorzitter Maritiem TechPlatform,

STC ROC Da Vinci College 

Jan Kweekel Jan Lokker

Nicole van Spronsen Els Oprel

Audrey Ernst-Rost Marieke van Halm
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EEN TERUGBLIK ...

In oktober 2020 hebben we van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-i)

vernomen dat de RIF (regionaal investeringsfonds) subsidie aanvraag nog niet aan alle eisen

voldoet. De periode van oktober 2020 tot januari 2021 hebben wij gebruikt om de paragraaf

“Verduurzaming”, het borgen van de voortgang en resultaten na de projectperiode van vier jaar, te

herschrijven. Onderaan deze nieuwsbrief leest u de geheel aangepaste tekst die mede dankzij al

onze partners tot stand is gekomen.

Tevens geven wij in deze nieuwsbrief een terugblik op de programmalijnen, een overzicht van de

huidige partners. Inmiddels zijn medio maart 2021 de brancheorganisaties Waterbouwers, HISWA

en Netherlands Maritime Technology (NMT) toegetreden. Met andere partners en bedrijven zijn

nog gesprekken gaande. Middels een addendum worden de samenwerkingsafspraken na

positieve gunning medio mei 2021 geformaliseerd.

DE PROGRAMMALIJNEN

De genoemde business modulen worden ingezet als excellentiemogelijkheid voor reguliere mbo-

studenten en daarnaast worden deze, los van het project MTP, ingezet in relatie tot Leven Lang

Ontwikkelen.

Met name voor het onderdeel onderzoek, practoraat en de ontwikkeling van de Open Innovatie

Campus zoeken wij nog betrokken partners en kartrekkers. Heeft u interesse of wilt u meer

weten? Dan gaan wij graag met u in gesprek.

ROUTEKAART I
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WELKE STAPPEN ZIJN GEZET?

20 okt  2020   Bericht DUS-I > RIF aanvraag niet gehonoreerd

20 nov 2020   Extra partners betrekken

24 nov 2020   Plan van aanpak en exploitatiebegroting aangescherpt

25 nov 2020   Mind-map sessie rondom 'Verduurzaming''

26 nov 2020   Presentatie Regionale Maatschappelijke Agenda in relatie tot Maritieme

beroepentuin

14 dec 2020   Partnerbijeenkomst webinar> presentatie aangepast plan

 4  jan  2020   Voorschouw platform Talent voor Techniek (PTvT)

28 jan  2020   Her-indiening Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-i)

12 feb  2020   Aanvullende vragen vanuit beoordelingscommissie

12 mrt  2020   Pitch beoordelingscommissie DUS-i

21 mei 2020   Berichtgeving al dan niet toekenning van gunning subsidie RIF-MTP

AANGEPASTE PARAGRAAF 'VERDUURZAMING'

Het Maritiem Platform (MTP) is de opschaling van het eerdere CIV Maritieme Techniek (2013-

2017) en heeft als doel een stevige toekomstbestendige infrastructuur neer te zetten voor publiek

private samenwerking rond het opleiden van studenten en medewerkers voor de maritieme

sector. Het samenwerkingsverband heeft zijn bestaansrecht reeds bewezen maar blijft zich in de

aansturing van het project stelselmatig afvragen: “doen we de goede dingen met elkaar en wat

kunnen we doen om zaken anders of beter te laten lopen”, met als doel om continu in verbinding

met elkaar te blijven, ook naar de toekomst toe.

Het project MTP is geen eenmalige exercitie >> lees verder 

BOUW OPLEIDINGSSCHIP AB INITIO GESTART

https://mcusercontent.com/c5019844768d33d1fae2d9833/files/97b3edb5-ebd4-4084-9fe1-5e594e264ff8/Aangepaste_paragraaf_verduurzaming.pdf
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In januari 2021 is gestart met de bouw van de AB INITIO, een nieuw duurzaam, bruikbaar,

herkenbaar, innovatief én toekomstproof opleidingsschip voor studenten. Dé plek voor een

vliegende carrièrestart binnen de maritieme sector en een varend lab voor binnenvaartinnovatie.

Lees meer op: https://abinitio.stc-group.nl/

ROUTEKAART II
WAT DOEN WE TOT MEI 2021?

Rond 21 mei 2021 is er uitsluitsel over de gunning van deze RIF opschalingsaanvraag Maritiem

Tech Platform. Uiteraard gaan we de tussenliggende periode goed benutten in aanloop van de

daadwerkelijk start/ kick-off van het project.

we voeren overleg met potentiele nieuwe partners en maken concept

samenwerkingsovereenkomsten als addendum op de beschikking

we richten de governance verder in inclusief de governance-code en beschrijving van

ieders rol

we maken een schets van de projectorganisatie waarbij zoveel mogelijk actoren al in

potlood worden opgeschreven in aanloop naar de daadwerkelijke start

de richten de verantwoordingscyclus in zowel inhoudelijk, kwantitatief als financieel.

PARTNERS VAN MARITIEM TECH PLATFORM

https://abinitio.stc-group.nl/
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Copyright © 2021 Maritiem TechPlatform, Alle rechten voorbehouden. 
Deze e-mail is verzonden naar relaties van het Maritiem TechPlatform.

www.maritiemtechplatform.nl

https://www.facebook.com/rocdavincicollege/
https://www.linkedin.com/company/da-vinci-college-dordrecht
https://www.instagram.com/davincicollege/
https://www.youtube.com/user/davincicollge
https://twitter.com/davincicollege
http://davinci.nl/
mailto:https://www.davinci.nl/contact-en-service
http://www.maritiemtechplatform.nl/

