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14.00 UUR HALLO! 
Harm Edens trapt de middag af. Hij gaat in gesprek met Lotte de Bruijn, ambassadrice Human Capital Agenda ICT 
en als Directeur van NLdigital vertegenwoordiger van ruim 600-ICT bedrijven; Paul Veger, jury-lid Pro-motor Award 
en CEO Decos Technology Group en Arjan Wijngaard, Programmamanager Expertisecentrum Precisietechniek Zuid-
Holland, gericht op leven lang ontwikkelen in het mkb. Lotte zal het eerste exemplaar van het ‘Samen werkt!’, een 
praktisch handboek voor ICT-bedrijven om succesvol samen te werken met het beroepsonderwijs. 

14.30 UUR FESTIVAL
Als bezoeker kun je in festivalsetting luisteren naar het Praatje bij plaatje van de Pro-motor genomineerden, kan 
je eerste hulp bij vraagstukken zoals ‘hoe werk ik samen met onderwijs?’ krijgen en alles horen over lopende 
programma’s en regelingen bij Regel ‘t. Er is  veel ruimte voor uitwisseling en netwerken. 

17.00 UUR EINDE

TOELICHTING FESTIVALONDERDELEN
PRAATJE BIJ PLAATJE
Maak kennis met de genomineerden van de Pro-motor Award. Dit zijn allemaal impactrijke trajecten die een grote 
meerwaarde voor het MKB opleveren. De genomineerden vertellen aan de hand van hun foto waarom hun idee werkt 
en wat het heeft opgeleverd.  Met onder meer de thema´s ICT, circulair, bouw en logistiek. Wil je het verhaal achter 
deze plaatjes horen? Luister dan naar hun praatje.  De samenwerking die het meeste oplevert voor het mkb is een 
Pro-Motor award  rijker!

EERSTE HULP BIJ..
Stel al je vragen en deel je kennis. Aan elke tafel vind je zowel praktijkvoorbeelden als experts/ervaringsdeskundigen:
• TAFEL 1: … HOE WERK IK SAMEN MET ONDERWIJS?

Aan de hand van het handboek ‘Samen werkt!’, over hoe je als ict-bedrijf samen kan werken met onderwijs, gaan 
we in op al jullie vragen. Uiteraard vanuit de bril van de mkb’er, en dat hoeft zeker niet alleen een ict-ondernemer 
te zijn! 
Met: Matthijs van Kampen, schrijver van het handboek / Ronald Kleijn, Make IT work en steeds succesvoller om 
het mkb aan zich te binden. 

• TAFEL 2: … WAAR BEGIN IK?
Alle begin is lastig. Naast theorie en tools, zoals businessmodellen, samenwerkingstools en de veelgehoorde 
‘start with why’ is het natuurlijk het leukst om te horen van starters zelf. 
Met: Arjan Wijngaard, Programmamanager Expertisecentrum Precisietechniek Zuid-Holland, gericht op leven 
lang ontwikkelen.

• TAFEL 3: …HOE BEREIK IK MKB?
Paul Veger weet als ondernemer natuurlijk als de beste hoe ondernemers aan te spreken. Nogal eens wordt 
gezegd dat scholen en overheden ‘de taal’ niet spreken. Paul spreekt beide talen en denkt graag met je mee hoe 
mkb te bereiken.

REGEL ‘T 
Doorlopend kun je in gesprek met mensen die je meer kunnen vertellen over programma’s en regelingen die zich 
richten op samenwerking die ten goede komt aan het mkb. Maak kennis met:
• Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF)
• Centres of Expertise hbo (CoE)
• MKB !dee – Het beste idee voor leren en ontwikkelen
• Versnelling digitalisering mkb 
• MKB Route hbo
• Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb (SLIM) 
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6 FEB 2020DE GENOMINEERDEN
TALENT IT  TWENTE
Ict-talenten zijn goud waard voor het mkb en daarom maakt Talent IT 
Twente zich sterk voor inzet en behoud van ict-aanwas. Dit project helpt de 
studenten, al in een vroeg stadium aan een bijbaan bij een aantal aangesloten 
bedrijven. Student en bedrijf werken vervolgens samen aan vraagstukken 
en talenttekorten in de beroepspraktijk. De opleidingen nemen op hun beurt 
nieuwe modules op in hun curricula waarin deze vraagstukken zijn verwerkt.

CLEANTECH CENTER
Nog nooit was de behoefte aan nieuwe oplossingen op het gebied van 
duurzaamheid en energie zo groot. Cleantech Center neemt de vraag 
serieus en focust zich op het bevorderen van duurzame werkwijzen en 
producties door organisaties. Het koppelt bedrijven met een vraagstuk 
op het gebied van duurzaamheid aan studenten mbo, hbo en wo en 
scholieren uit het vo. In challenges pakken studenten, samen met bedrijven, 
duurzaamheidsvraagstukken aan. Inmiddels zijn er meer dan 180 van dit soort 
challenges gehouden die de nodige kennis en oplossingen hebben opgeleverd 
voor het mkb. 

YOUNG PROFESSIONAL COMMUNITY LOGISTIEK
Tijdens de YPC van KennisDC Logistiek komen studenten en young professionals 
uit verschillende opleidingen en logistieke MKB bij elkaar om te leren en te 
innoveren. Het idee hierachter is ontstaan vanuit de gedachte, dat young 
professionals bij kleine logistieke bedrijven vaak intern geen sparringpartner 
hebben als het gaat om technische en/of it- innovaties. Op deze manier kunnen 
ze zich toch spiegelen aan andere ervaringen en zorgen ze met elkaar voor een 
innovatieversnelling in het bedrijfsleven. 

BETONSTAAL
De bouw is flink in beweging: veel werk, te weinig goed opgeleid personeel 
en de druk van klimaatvraagstukken. De samenwerkingspartners van 
Betonstaal willen met dit project een dubbele slag slaan: het realiseren van 
mbo-opleidingen op de niveaus 2, 3 en 4 én zorgen dat de opleidingen de 
juiste mensen afleveren, met de kennis, vaardigheden en soft skills waar 
de huidige markt om vraagt. Een kennisplatform vormt de schakel tussen 
opleiding en bedrijven. Daarop wordt kennis en informatie uitgewisseld en een 
toekomstbestendige sector gecreëerd.

CYBERCRIMINEEL
Het is de nachtmerrie van iedere ondernemer: gehackt worden waardoor 
je bedrijf plat ligt. En toch zijn mkb’ers relatief vaak slachtoffer van 
cybercriminaliteit. Binnen dit project sporen studenten als ‘mystery guest’ in 
mkb-bedrijven de kwetsbaarheden op, analyseren ze en dragen vervolgens 
een oplossing aan. ’Harde ict- kennis’ wordt zo geïntegreerd  met kennis 
van gedrag en werkwijzen binnen de ondernemingen. Daarmee dragen ze 
heel concreet bij aan de veiligheid van ondernemers en hun omgang met alle 
mogelijke data.

Voor een uitgebreide beschrijving van de genomineerden, kijk op:
www.pro-motor-award.nl/nominaties-en-winnaars


