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1. Inleiding

Eind 2009 en begin 2010 hebben de commissie De Boer en de commissie Hermans hun sector

investeringsplannen voor respectievelijk het hoger beroepsonderwijs (HBO 20112016; Meer hbo 

techniekstudenten  via Centres of Expertise) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO 20112016; Meer  

mbotechniekstudenten op topniveau door Centra voor Innovatief Vakmanschap) aangeboden, om  

de resultaten van de investeringen die in de periode 20042010 door het Platform Bèta Techniek (PBT) 

samen met de onderwijsinstellingen en het werkveld in de bètatechniekagenda zijn gedaan, ook na 

2010 te kunnen voortzetten en uitbouwen.

In de plannen werd een aanpak voorgesteld om te komen tot centra gericht op landelijk vastgestelde 

innovatiegebieden, waarin onderwijsinstellingen samen met het bedrijfsleven investeren. Centra die 

de dynamiek van de sector laten zien en de aantrekkingskracht op de toekomstige generatie  

technici vergroten. Centra waarin kennis die binnen de nationale sleutelgebieden en de maatschap

pelijke innovatieagenda wordt gegenereerd, een plek krijgt in de onderwijsinfrastructuur. Centra  

die aanjagers zijn van de kenniseconomie en een bijdrage leveren aan het oplossen van de  

zogenaamde Nederlandse kennis of innovatieparadox en het kwantitatieve en kwalitatieve tekort 

aan technisch personeel.

De Ministeries van OCW en EZ hebben in juli 2010 budget vrijgemaakt om een start te kunnen maken 

met de Centres of Expertise in het hbo en Centra voor Innovatief Vakmanschap in het mbo. In het 

kader van de uitvoering van het investeringsprogramma is in het voorjaar van 2011 door het Platform 

Bèta Techniek (PBT) een investeringsbijdrage toegekend ten behoeve van de realisatie van het  

Centre of Expertise Water Technology (CEW) en de prestaties zoals vastgesteld in het overeen 

gekomen prestatiecontract. 

p. 5



p. 6



Afgesproken is om tegen het einde van de initiële investeringsperiode een Final Review te 

laten plaatsvinden waarbij wordt gereflecteerd op de behaalde prestaties, zoals geformuleerd  

in het prestatiecontract, en op de ontwikkeling van het CEW aan de hand van het fasemodel  

publiekprivate samenwerking in het beroepsonderwijs. De Final Review bestaat uit een 

Auditgesprek met de expertcommissie en een Investeringsgesprek (voorheen Governance

gesprek) met het programmamanagement van het PBT. Het Auditgesprek is gepland op  

11 oktober 2016 en het Investeringsgesprek op 2 november 2016. 

Ten behoeve van het Auditgesprek zal, naast een aantal interviews met de diverse  

doelgroepen van het CEW, voorliggende ‘Monitor 2016’ als input aan de expertcommissie 

worden verstrekt. De expertcommissie zal haar bevindingen in een auditverslag rapporteren 

dat als input dient voor het investeringsgesprek.

 

 

p. 7

1 Als onderdeel van het Kennisprogramma voor CiV’s en CoE’s heeft Platform 

Bèta Techniek, op basis van de (pilot) ervaringen met de centra van de eerste 

generatie, het fasemodel publiekprivate samenwerking in het beroeps

onderwijs ontwikkeld. Hiermee kan de ontwikkeling van centra fasegewijs – 

van moment van opstellen van een businessplan tot en met realiseren  

van een toekomstbestendig centrum – worden gevolgd, geanalyseerd  

en versterkt.   
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ing. Q. Gerard Adema

Directeur Bestuurder

Stichting Centre of Expertise Water Technology 

De thans voor u liggende ‘Monitor 2016’ is bedoeld om een beeld te geven waar het  

publiekprivaat samenwerkingsverband CEW staat. Daarbij ligt de focus op de periode  

na de Mid Term Review van maart 2014 tot heden september 2016. 

De ‘Monitor 2016’ is als volgt samengesteld: In hoofdstuk twee gaan wij in op de  

aanbevelingen en acties die zijn ondernomen naar aanleiding van de Mid Term Review. 

 In hoofdstuk drie wordt de realisatie van de prestatieafspraken tot op heden gepresenteerd 

en toegelicht. In hoofdstuk vier belichten we de ontwikkeling van het CEW aan de hand  

van het fasemodel. En in hoofdstuk vijf geven wij ons toekomstbeeld ten aanzien van een 

duurzaam Centre of Expertise Water Technology.
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2. Aanbevelingen Mid Term Review

In maart 2014 vond de zogenaamde Mid Term Review plaats. De expertcommissie 

complimenteerde het CEW met de stappen die waren gezet na 2012 en concludeerde het 

CEW, alles overziend, gereed was voor de volgende fase (Fase 4; Opschaling). De commissie 

deed de volgende aanbevelingen:

Het CEW is de expertcommissie zeer erkentelijk voor haar aanbevelingen en heeft deze 

vertaald naar verbeteracties en onderdeel gemaakt van haar verdere ontwikkeling.

  inzicht te geven in de winst en verliesrekening en in de bijdrage van de van  

de verschillende producten en diensten aan de omzet en het resultaat;

  de pijplijn van prospects, mogelijke proposities, concrete proposals etc. beter  

in beeld te brengen; 

  creatieve wegen te zoeken om ook studenten van andere opleidingen en 

instellingen een plek te geven in het Centrum; 

  het onderzoek dat lijkt te bestaan uit allerlei losse opdrachten méér samenhang 

te laten tonen en zo ook onderdeel te laten zijn van het onderzoeksportfolio van 

de topsector water;

  de positionering & profilering van het CEW ten opzichte van andere onderzoeks, 

onderwijs en kennisinstellingen verder aan te scherpen;

 de prijsstelling van de opdrachten meer marktconform te maken;

  naast opdrachten die uitgevoerd worden in het eigen onderzoekslaboratorium, 

ook de mogelijkheid te onderzoeken van opdrachten op locatie van de klant;

  meer aandacht en prioriteit te geven aan het ontwikkelen van bedrijfsopleidingen 

en workshops op locatie van de klant.
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Middels de applicatie AFAS is een financiële (project)administratie ingericht waarbij 

het mogelijk is om op ieder gewenst moment inzicht te verkrijgen in de winst en 

verliesrekening, versus de (jaar)begroting. Naar behoefte kan op iedere post en (detail)

niveau worden ingezoomd. Uiteraard valt of staat het inzicht met de kwaliteit van de 

input. Voor wat betreft de begroting en (inkoop)facturen is dit volledig op orde, tijdige 

en gespecificeerde informatie met betrekking tot de urenregistratie van partners is nog 

een aandachtspunt. Omdat het CEW in hoofdzaak één betaalde dienst levert (Applied 

Research Services) wordt in de omzet en het resultaat geen onderverdeling gemaakt naar 

verschillende producten en diensten. 
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Om de Marketing & Sales en de projectorganisatie beter te kunnen sturen is een SalesFunnel 

geïntroduceerd die periodiek wordt besproken in een acquisitie overleg. Daarnaast is er een 

format voor overdracht van de in opdracht verkregen onderzoeksprojecten van sales naar 

projectmanagement. In de uitvoering van projecten zien we een groeiend aantal studenten 

van andere opleidingen en instituten, ook uit het buitenland. Er is toenemende aandacht 

voor niettechnologische vraagstukken van bedrijven zoals bijvoorbeeld betreffende 

marktonderzoek, wet en regelgeving, businessmodellen, etcetera. Een mooi voorbeeld is 

de samenwerking met NHL Hogeschool waarbij groepen studenten Bedrijfskunde en MER 

aan nieuwe businessmodellen van watertechnologiebedrijven werken. 

Vanuit het vraaggericht werken in opdracht van de markt en vraagarticulatie, worden 

onderzoeksprojecten voor en met één of meerdere organisaties uitgevoerd. We zien dat een 

aantal van deze opdrachten inhoudelijke raakvlakken heeft echter zijn deze, gezien de aard 

van toegepast onderzoek, dat dichter bij de markt staat dan wetenschappelijk onderzoek, 

vanuit concurrentieoverwegingen lastig bijeen te brengen in één programma.

Uiteraard wordt binnen het uitgevoerd onderzoek specifieke kennis ontwikkeld die naast 

toepassing in het onderwijscurriculum, ook in ander onderzoek kan worden aangewend. 

Het CEW is inmiddels toegetreden tot het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) 

Water Technologie en heeft, voortbouwend om het eerder geïnitieerde regulier landelijk 

lectorenoverleg, in samenwerking met de lectoren Water Technologie uit het land, een 

samenhangend onderzoeksprogramma ‘Valorisatie van Reststromen’ tot stand gebracht. 

Het CEW voert dit programma uit in samenwerking met de vier hogescholen NHL, VHL, HZ en 

Saxion. Op de bijdragen vanuit het bedrijfsleven in dit zogenaamde TKIrelevant onderzoek 

ontvangt het CEW een TKI toeslag (2540%). Het onderzoek vindt niet alleen plaats op of 

nabij de WaterCampus, maar ook in andere delen van het land. Hiermee versterken we het 

beoogd landelijk profiel.
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De positionering en profilering van het CEW is verder aangescherpt. Het CEW verricht het 

toegepast onderzoek op het gebied van watertechnologie. De stichting doet dit vanuit 

de eigen identiteit en gebruikmakend van het merk WaterCampus waarvan het CEW 

merkeigenaar is. In relatie tot de beide partnerhogescholen is de (sterke) profilering van het 

CEW af en toe nog onderwerp van gesprek.

In de eerste jaren heeft het CEW geïnvesteerd in haar kernactiviteit, het leveren van Applied 

Research Service op het gebied van watertechnologie. Hiertoe is bewust gekozen om 

een positie in de markt op te bouwen. In de aanbiedingen richting opdrachtgevers cq. 

samenwerkingspartijen is de kostprijs van onderzoek altijd transparant gepresenteerd. 

Daarbij zijn de investeringen die het CEW zelf in onderzoek deed vermeld geweest. Deze 

investeringen zijn in de loop van de jaren stapsgewijs afgebouwd naar nihil per  

eind 2015 en hanteren daarmee een marktconforme tariefstelling.

 

Het in opdracht verkregen onderzoek wordt veelal nog op de WaterCampus uitgevoerd. In 

toenemende mate wordt onderzoek op locatie uitgevoerd. Dat voorziet deels in de behoefte 

van een deel van de participerende studenten. De aard van het onderzoek en de daarvoor 

benodigde faciliteiten zijn veelal bepalend voor de locatie waar het onderzoek plaatsvindt. 

Soms is dat op locatie van de opdrachtgever, maar ook wel eens op locatie van de klant 

van de opdrachtgever. Naast het WaterApplicatieCentrum maken pilot en demosites een 

belangrijk onderdeel uit van het innovatieecosysteem WaterCampus. Het CEW heeft in de 

regio de beschikking over een vijftal sites waar technologische toepassingen op schaal 

kunnen worden getest, gedemonstreerd en doorontwikkeld.
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3. Realisatie Prestatie Contract
Leidend voor de realisatie is de prestatieovereenkomst. Hieronder wordt een totaal  

overzicht van de prestatieovereenkomst gegeven. 

Jaren Nulmeting 2011 2012 2013 2014 2015

Rapportages Midterm Review Closing Review

Resultaatgebied Meetgrootheid

Organisatie Stichting opgericht  x

Directeur aangesteld  x

Samenwerkingsovereenkomsten per partner  x

Startbijeenkomst  x

Jaarplan geaccordeerd door RvT  x x x x x

Jaarverslagen en Jaarvergadering  x x x x

Aantal partners CEW (cumulatief) 17 22 30

Financien Co Financiering ™ (cumulatief) 3.800.000 6.635.000

Nieuwe geldstroom door acquisitie @ (cumulatief) 75.000 125.000 175.000

Extra geldstroom door bv. niuewe subsidiemogelijkheden vanaf 2016 
jaarlijks 

500.00 extra 
inkomsten

Public Relations Aantal keren persaandacht (per jaar)  3 4 4 4 4

Start Symposium / Officiele opening  x

Onderwijs Aantal sudenten in honeursprogramma (per periode) 0 1 2 2 2 2

Aantal studenten in watergerelateerde bachelors 50 75 150

Instroom: aantal internationale studenten per jaar 2 4 6 10

Minor Water Technology ontwikkeld  x

Uitstroom: aantal studenten met specialisatie WT (cumulatief) 5 8 50

Doorstroomprogramma hbowo ontwikkeld  x

Doorstroom: aantal studenten doorstroom naar master 2 3 10

Ranking keuzegids hbo 6.6 7.0 8.0

Onderzoek Aantal onderzoeksprojecten hbobedrijfsleven (cumulatief) 3 15 25

Aantal onderzoeksprojecten hbowo (cumulatief) 0 3 10

Aantal onderzoekspublicaties (cumulatief) 2 10 25
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Het CEW werkt onder andere samen met:
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1. Organisatie

In de planning & control cyclus wordt ieder jaar een Jaarplan opgesteld en vastgesteld door 

de Raad van Toezicht van de Stichting CEW. Alle jaarrekeningen (inclusief 2015) zijn voorzien 

van een goedkeurende controleverklaring van BentAcera Accountants, vastgesteld door de 

Raad van Toezicht.

Het aantal partners van het CEW bedraagt per eind september ruim 100. 

2. Financiën

De cumulatieve cofinanciering bedraagt ultimo 2015 €3.8 mln. Per eind 2016 zal de 

cofinanciering op €4.6 mln. uitkomen. Naast de omvang van de cofinanciering is de 

samenstelling van de cofinanciering van belang daar 25% uit bedrijfsleven afkomstig dient  

te zijn. De samenstelling is in onderstaande figuur weergegeven.

De nieuwe geldstroom door acquisitie bedraagt €1,3 mln. en de extra geldstroom door 

subsidies bedraagt (cumulatief) €800.000,. Vanaf 2017 komt, als onderdeel van de verdere 

doorontwikkeling van WaterCampus Leeuwarden (20172020), jaarlijks €450.000, aan 

Provinciale subsidie beschikbaar. Voorts ontvangt het CEW jaarlijks zo’n €50.000, aan 

subsidie uit het TKI Water Technologie. Daarnaast maakt het CEW aanspraak op en gebruik 

van Europese, Nationale en Regionale subsidies op het gebied van toegepast onderzoek 

en Human Capital ontwikkeling. Hiermee wordt jaarlijks meer dan €500.000, aan extra 

inkomsten gegenereerd. 

Cumulatieve CoFinanciering 2011 t/m 2015

 

 Platform Beta Techniek

 Bedrijfsleven

 KennisInstellingen en Subsidies

€ 2.303.603,19;
36%

€ 1.529.752,58;
24%

€ 2.599.220,00;
40%
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3. Public Relations

Het CEW genereert met haar activiteiten regelmatig persaandacht, gemiddeld zo’n 8 keer  

per jaar. 

4. Onderwijs

Voor getalenteerde havo en vwoleerlingen van Technasia uit de regio is een honeurs

programma ontwikkeld dat de ‘Junior Water Academy’ is getiteld. In het programma komen 

1520 scholieren wekelijks naar de WaterCampus om onder begeleiding van mbo en 

hbodocenten te werken aan onderzoek. De groep presenteert haar werk jaarlijks op een 

internationale Science Fair welke recent in Toulouse is gehouden. Een deel van de leerlingen 

stroomt in bij een watergerelateerde bacheloropleiding.



 KENNISINSTELLINGEN 14DESKUNDIGEN 52

SAMENWERKINGSPARTNERS 100

PUBLICATIES 20ONDERZOEKSPROJECTEN 120
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De instroom van het aantal (internationale) studenten in de watergerelateerde

bacheloropleidingen per september 2015 is in de infographic weergegeven.

De instroom is onder andere bevorderd door het WaterCampus Talent Program 

gericht op basisonderwijs en voortgezet onderwijs, en diverse marketing en 

communicatiecampagnes (o.a. d.m.v. www.profieltest.nl en www.profielwerkstuk.nl).

De doorstroom is bevorderd middels de doorstroomminor Water Technology en 

het informeren/enthousiasmeren van docenten en studieloopbaanbegeleiders. 

Van de uitstroom met specialisatie Water Technology zijn geen exacte cijfers 

beschikbaar. Een reële inschatting is dat dit aantal rond de doelstelling van 

(cumulatief) 50 studenten ligt. In de ranking van de keuzegids blijft het Friese hbo 

achter op het landelijk gemiddelde, ook voor wat betreft de watergerelateerde 

bacheloropleidingen. Deze vertonen een neerwaartse trend. De NSE score van deze 

opleidingen is in de Keuzegids 2017 (gemiddeld) een 5,6.  

5. Onderzoek

Met bedrijfsleven en de hboinstellingen zijn tot dusver 120 onderzoeksprojecten 

uitgevoerd. In 12 onderzoeken (10%) was ook wetenschappelijk onderwijs betrokken.  

Het onderzoeksprogramma heeft geleid tot een twintigtal publicaties. 
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4. Reflectie op de Ontwikkeling
Om de doelstellingen van het publiekprivaat samenwerkingsverband cq. de Stichting CEW 

en de prestatieovereenkomst te realiseren heeft het CEW de afgelopen jaren diverse stadia 

doorlopen. Op de ontwikkeling over de periode maart 2014 tot heden wordt aan de hand 

van de vier dimensies uit het Fasenmodel Publiek Private Samenwerking gereflecteerd.
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Markt

Het CEW heeft zijn positie in de markt verder verstevigd en uitgebouwd daarbij 

gebruikmakend van het platform en het merk WaterCampus. In het businessmodel staat 

het leveren van Applied Research Services centraal. Middels Toegepast Onderzoek worden 

de diverse stakeholders bediend. Voor en met het bedrijfsleven wordt onderzoek uitgevoerd 

door lectoren, docenten en studenten van de kennisinstellingen, waar nodig aangevuld met 

expertise uit het netwerk. Richting het bedrijfsleven wordt innovatievermogen geleverd en 

het bedrijfsleven komt al in een vroeg stadium in contact met het human capital dat in het 

onderzoek werkt aan voor de onderneming relevante technologie en toepassingen. Richting 

de student levert het CEW een stateofthe art leeromgeving met concrete, praktische 

vraagstukken van potentiele werkgevers. De student komt al tijdens de opleiding in 

contact met het werkveld zowel vanuit opleidingsmodules, stages, afstudeerprojecten 

als middels een bijbaantje. Richting docenten cq. docentonderzoekers levert het CEW  

onderzoeksprojecten die kunnen worden gebruikt ten behoeve van het onderwijscurriculum 

en voor de eigen professionele ontwikkeling en contacten. Het CEW stelt vast dat met name 

de vraagarticulatie door de kennisinstellingen als zeer waardevol wordt ervaren.

Het businessmodel werkt en we leveren diensten die aansluiten op de klantbehoeften. 

De afgelopen periode zijn naast individuele klantrelaties ook relaties opgebouwd met 

het geclusterd bedrijfsleven op diverse crossovers als potentieel nieuw ‘afzetgebied’ 

zoals bijvoorbeeld LTO, FoodValley, ISPT, BrightLands Chemelot et cetera. Het is goed te 

vernemen dat partijen het CEW een positie in onderzoeksprogramma’s gunnen, echter is de 

totstandkoming van programma’s en projecten een langdurig proces. 

Voorts richt het CEW zich op de markt van de potentiele student om de instroom in de 

watergerelateerde beroepsopleidingen te vergroten. Het CEW gebruikt daarvoor zijn 

WaterCampus Talent Program met een aanbod richting basis en voortgezet onderwijs. 

De mogelijkheid om nieuwe diensten te leveren aan kennisinstellingen, gericht op het 

bevorderen van instroom, wordt onderzocht. De database die wordt opgebouwd met behulp 

van o.a.  www.profieltest.nl (met meer dan 100.000 havo/vwo unieke bezoekers per jaar),  

zou hiervoor als basis kunnen dienen.
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Het CEW heeft in samenwerking met CIV Water 

onderzoek verricht naar de Human Capital 

behoefte binnen de sector. Hieruit blijkt onder 

andere dat er, zoals eerder verondersteld, kansen 

zijn op het gebied van contractonderwijs, m.n. 

korte specialistische modules. Met CIV Water is 

afgesproken dat het CEW zich richting markt  

op toegepast onderzoek richt en  

CIV Water op contractonderwijs

(ook op hboniveau).
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Dienstverlening

De significante omzetgroei in het jaar 2014 heeft ook zijn keerzijde. Het bleek lang niet 

altijd mogelijk om de diensten op tijd en met de juiste kwaliteit te leveren. Analyse van 

de salesforecast leert tevens dat een deel van de opdrachtgevers onderzoek bekostigt 

met subsidiegelden. In jaren dat er geen of beperkte (regionale) onderzoeks en 

innovatiemiddelen beschikbaar zijn is dit van invloed. Beide aspecten hebben een effect 

gehad op de omzet in het jaar 2015 en 2016. In plaats van de groei door te zetten richting 

de geambieerde omzet dienstverlening ≥€1 mln. in 2020, is de omzet in 2015 terug op het 

niveau van 2013. De realisatie YTD en prognose voor 2016 ligt op hetzelfde niveau als 2015 

(€450.000, ). Het CEW heeft zijn ambities op dit punt dan ook bij moeten stellen. Wat in 

dergelijke situaties van grote waarde blijkt is dat ons platform schaalbaar is ingericht zowel 

voor wat betreft de benodigde human resources als de fysieke onderzoeksfaciliteiten. In

de SalesFunnel zit overigens voldoende vraag naar onze dienstverlening. Het is vooral 

zaak om zo vroeg mogelijk de meest kansrijke trajecten te identificeren teneinde de sales

inspanningen effectief in te zetten. Daaropvolgend is het bij het in opdracht verkrijgen van 

onderzoek van belang dat de uitvoering efficiënt plaatsvindt. Daarover vindt voortdurend 

overleg plaats met de primaire partners NHL en VHL met name met betrekking tot 

benodigde/beschikbare capaciteit en competenties. De voortgang en kwaliteit worden 

gemonitord middels het projectmanagement.

Mensen

Het kernteam is de afgelopen periode in stand gebleven, het CEW heft de juiste mensen 

op de juiste plaats. Op één positie (Pr en Communicatiespecialist) heeft een wisseling 

plaatsgevonden. Het kernteam bestaat uit de Directeur Bestuurder (die tevens een rol in 

sales en projectmanagement heeft), Business Developer, Office Manager, Project Manager en 

een Pr en Communicatiespecialist. Belangrijkste wijziging voor wat betreft de organisatie 

is de overstap naar een ander kantoor op financieel administratief gebied. In de governance 

hebben geen wijzigingen plaatsgevonden. De Raad van Toezicht vergadert vier keer per jaar. 

Voor 2016 staat een zelfevaluatie van de Raad van Toezicht gepland.
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Finance & Control

De planning & control cyclus is, mede naar aanleiding van de aanbevelingen van de 

expertcommissie, beter op orde gebracht. De voortgang wordt middels kwartaalrapportages 

aan de RvT gerapporteerd. Het verloop van de kosten & baten is middels de resultaten

rekeningen over de jaren 2011 tot en met 2015 hieronder weergegeven, conform 

jaarrekeningen over desbetreffende jaren. Het eigen vermogen van het CEW bedroeg  

ultimo 2015 €491.539,. 

De initiële samenwerkingsovereenkomsten met de primaire partners zijn in de loop van 2015 

met één jaar verlengd tot het eind van de initiële investeringsperiode. Het strategisch plan 

en de meerjarenbegroting voor de periode tot 2020 zijn eind 2015 door de RvT vastgesteld.



                 Resultaten Rekening 2011-2015

in e 1.000,- 2011 2012 2013 2014 2015 Totaal

Vrijval Platform Beta Techniek 99 1.000 500 500 500 2.599

Opbrengsten Bedrijfsleven 15 48 404 615 448 1.530

Overige (KI's en Subsidies) 63 617 492 514 618 2.304

Som der Bedrijfsopbrengsten 177 1.665 1.396 1.629 1.566 6.433

Personeelskosten 60 254 228 394 301 1.239

Huisvestingskosten 5 8 13 32 34 92

Kantoorkosten 20 43 102 90 99 355

Afschrijvingen 0 1 3 6 13 23

Marketing & Sales 11 98 182 286 220 797

Kosten Onderzoek 4 277 636 890 861 2.668

Kosten Onderwijs 0 356 166 171 122 815

Som der Bedrijfslasten 100 1.038 1.329 1.871 1.650 5.988

Bedrijfs Resultaat 77 628 67 -242 -85 445

Rentebaten 0 30 7 6 4 47

Netto Resultaat 77 657 74 -236 -80 492
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Het CEW heeft zich gepositioneerd in een netwerk van partners en levert meervoudige 

toegevoegde waarde naar diverse belanghebbenden. Het CEW heeft zich als publiek

privaat samenwerkingsverband succesvol ontplooid en de prestatieafspraken weten te 

realiseren, behoudens de ranking in de keuzegids voor het hbo en het beoogd volume aan 

cofinanciering (70%).
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5. Toekomst Perspectief
De primaire partners hebben hun commitment voor de langere termijn uitgesproken en 

schriftelijk bevestigd. De contracten worden op dit moment besproken en overeengekomen. 

Het CEW is financieel gezond en kan vanuit de ingerichte organisatie en processen samen 

met zijn partners investeren in de verdere ontwikkeling. Daarvoor is een strategisch 

(groei)plan en een meerjarenbegroting voor de periode tot 2020 vastgesteld dat door de 

nieuwe directie van het CEW zal worden vertaald naar uitvoering. In het plan is een vijftal 

strategische pijlers gedefinieerd:

•  vernieuwde onderzoeksagenda (funderend én marktgericht) in lijn met het 

innovatieprogramma van de Topsector en de Noordelijke Innovatie Agenda (NIA)

• slagkracht naar de markt (Marketing & Sales)

• investeringen in Capaciteit & Competenties van de Research Group Water Technology

• kenniscirculatie en valorisatie (Open Innovatie Platform)

•  financiën; het aanboren van additionele stromen (o.a. EU Horizon 2020, 

SIA Lectoren Platform Water Technologie, etc.)
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De verdere groei van het CEW wordt gefinancierd vanuit de eigen vermogenspositie (€2 

mln. ultimo 2016), een jaarlijkse subsidie van €450.000, vanuit Provincie Fryslân vanaf 

2017, omzet dienstverlening uit bedrijfsleven, investeringen vanuit de partnerhogescholen 

en diverse (tevens Europese) programma en projectsubsidies op het gebied van Human 

Capital ontwikkeling en toegepast onderzoek.

6. Tot Slot
Het is onze missie is om het Human Capital en de watertechnologische toepassingen te 

ontwikkelen die nodig zijn om oplossingen te realiseren voor de mondiale watergerelateerde 

uitdagingen. Daarmee realiseren we maatschappelijke én (regionale) economische waarde.

Het is onze ambitie de komende jaren verder uit te groeien tot het Nationaal HBO Water 

Technology Research Centre met een grote aantrekkingskracht op (inter)nationale 

studenten en innovatief bedrijfsleven.

Wij verwachten u middels deze ‘Monitor 2016’ een beeld te hebben gegeven ten aanzien van 

de ontwikkeling van het Centre of Expertise Water Technology tot op heden. 

ing. Q. Gerard Adema

Directeur Bestuurder

Stichting Centre of Expertise Water Technologie 



www.hogeschoolvhl.nlwww.cewleeuwarden.nl www.nhl.nl

Stichting Centre of Expertise Water Technologie 

Bezoekadres

Agora 4

8934 CJ Leeuwarden

Postadres

Postbus 7560

8903 JN Leeuwarden

t. 05821 00 919

e. info@cewleeuwarden.nl

i.  www.cewleeuwarden.nl


