De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen,
partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat
de Flevolandse arbeidsmarkt ook in 2025 kan beschikken over
voldoende en goed opgeleid personeel in de technische sector in
brede zin.

21 januari 2016 - kick-off van de Regieraad Techniek Flevoland
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De organisatie
Doel
De Regieraad Techniek Flevoland draagt er actief aan bij dat er op middellange en lange termijn
voldoende gekwallificeerd arbeidspotentieel in de techniek –in brede zin- beschikbaar is op de
Flevolandse arbeidsmarkt. De vraag uit de markt is leidend.

Pagina 2 van 7

Rol
De rol van de Regieraad is beperkt tot een bestuurlijke: het gaat primair om het inventariseren en
onderling verbinden van bestaande initiatieven, en het initiëren en stimuleren van in de doelstelling
passende nieuwe initiatieven.
De Regieraad neemt geen uitvoerende taken op zich, anders dan de hieronder omschreven taken.
Vanwege deze strikt bestuurlijke rol en de daarmee veronderstelde onafhankelijkheid is het
onwenselijk dat leden van de RTF ook actief zijn in een uitvoerende rol, al dan niet bij een van de
betrokken belanghebbende organisaties (uiteraard voor zover gerelateerd aan het doel).

Taken
Formuleren, concretiseren en periodiek herijken van een langetermijndoelstelling voor de
arbeidsmarkt voor techniek in Flevoland, rekening houdend met bestaand landelijk, provinciaal
en lokaal beleid en met bestaande initiatieven in en rond Flevoland.
Uitgaande van deze inventarisaties: het jaarlijks opstellen van een RTF-jaarplan, met daarin
o Het aanbod: de bestaande of geplande activiteiten.
In het jaarplan worden deze activiteiten in onderlinge samenhang beoordeeld.
Zo nodig adviseert de RTF uitvoerende partijen om doublures en overlappingen te
verminderen.
o De vraag: ideeën voor nieuwe activiteiten.
In het jaarplan worden de “witte vlekken” benoemd, d.w.z. doelen waarbij nog geen
activiteiten zijn ontwikkeld.
De RTF stimuleert dat daartoe geschikte uitvoerende partijen deze nieuwe activiteiten op
zich nemen om de gestelde doelen ook daadwerkelijk te kunnen bereiken.
Opstellen van een bijbehorende begroting; deze betreft voornamelijk de organisatiekosten en
inzet van de ondersteuning van de RTF, aangezien de RTF zelf geen uitvoerende taken op zich
neemt.
Inventariseren, toegankelijk maken en in stand houden van het netwerk van uitvoerende partijen
en zorgen dat alle betrokkenen aangehaakt blijven
Onderhouden van een goede relatie met stakeholders zoals gemeenten en andere overheden
Gevraagd en ongevraagd adviseren over projecten en andere activiteiten in Flevoland in relatie
tot het doel van de RTF. Advisering kan zowel aan uitvoerende partijen zijn als aan stakeholders
die over bijvoorbeeld subsidies beslissen.

Organisatievorm
De Regieraad Techniek Flevoland is een netwerkorganisatie; de structuur wordt in stand gehouden
door de initiatiefnemers die zich aan de doelen van de RTF hebben gecommitteerd en daartoe op
21 februari 2016 een intentieverklaring hebben ondertekend.
Hoewel de RTF wordt gevormd en in stand gehouden door de initiatiefnemers als zijnde belanghebbende organisaties, is de Regieraad onafhankelijk in zijn advisering.
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Belanghebbenden / initiatiefnemers
De initiatiefnemers voor de Regieraad Techniek Flevoland zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties in de technische branche, hun opleidings- en ontwikkelingsfondsen en de overheid:

Werkgeversorganisaties:
FME: ondernemersorganisatie voor de technologische industrie
Koninklijke Metaalunie: ondernemersorganisatie voor het mkb in de metaal en techniek Uneto-VNI: ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de elektrotechnische
detailhandel

Werknemersorganisaties:
FNV Metaal
CNV Vakmensen
De Unie

O&O-fondsen
A+O Metalektro, O&O-fonds voor metalektrobedrijven
Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM)
Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB)

Overheid:
Provincie Flevoland

Samenstelling en bestuur
Samenstelling
De RTF bestaat in de basis uit 12 leden, te weten
een onafhankelijk voorzitter
maximaal drie leden namens de betrokken brancheorganisaties
maximaal twee leden namens de werknemers
één lid namens de scholingsfondsen
maximaal twee leden namens de (lokale en bovenlokale) overheden
Op basis van hun persoonlijke kennis en expertise, en met oog voor geografische spreiding, worden
voorts uitgenodigd om zitting te nemen in de RTF
maximaal drie leden namens het onderwijs: een uit elk van de sectoren VO, MBO en HBO/WO

Functies
De RTF kan zelf beslissen of er naast de functies van voorzitter en lid nog behoefte is de specifieke
functies van secretaris en penningmeester. Omdat de RTF een zeer lichte structuur heeft, zijn dit
inhoudelijk geen zware functies, maar meer aandachtsvelden.
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Vereisten voor deelname
De leden nemen deel namens de organisatie die hen heeft voorgedragen. Van hen wordt verwacht
dat zij voldoen aan het functieprofiel
dat zij in beginsel bij alle vergaderingen van de Regieraad Techniek Flevoland aanwezig zijn
dat zij voldoende mandaat hebben om hun taak naar behoren uit te voeren; waar leden worden
voorgedragen die niet uit de organisatie zelf komen, zal de voordragende organisatie zelf moeten
zorgen voor goede afspraken over terugkoppeling door hun vertegenwoordiger.
dat zij elkaar waar nodig onderling aanspreken op hun functioneren in de regieraad.

Zittingstermijn
Voorzitter en leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Deze zittingstermijn kan met
maximaal één periode van drie jaar worden verlengd.
Bij tussentijds aftreden treedt een opvolger niet in de plaats van het vertrekkende lid. Het nieuwe lid
start derhalve een reguliere termijn van drie jaar.
Voor de eerste jaren kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt om te voorkomen dat drie jaar
na instelling alle bestuursleden gelijktijdig aftreden, waardoor de continuïteit in gevaar zou komen.

Wijze van benoemen voorzitter
De leden van de RTF benoemen een voorzitter van buiten de kring der leden en buiten de kring van
de initiatiefnemers, op voordracht van een der leden.

Wijze van benoemen leden
De initiatiefnemers dragen iemand voor die voldoet aan de vereisten voor deelname. De voorzitter
toetst de formele vereisten en legt de voordracht voor aan de leden voor. Zo nodig vindt afstemming
met de voordragende organisatie plaats.
De voorzitter legt vervolgens de voordracht ter accordering voor aan de RTF in de eerstvolgende
vergadering, dan wel via een schriftelijke (e-mail)ronde.

Tijdelijke adviseurs
De RTF kan besluiten tot het benoemen van tijdelijke adviseurs als zij dat wenselijk acht met het oog
op advisering over een specifiek thema of een specifieke doelgroep (bijvoorbeeld jongeren,
vrouwen). Een tijdelijk adviseur heeft geen stemrecht, en kan niet langer dan twee jaar deelnemen
aan de RTF.
Daarnaast kan de RTF op incidentele basis andere personen uitnodigen om deel te nemen aan (een
onderdeel van) een vergadering van RTF.
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Vergoeding
Voor de leden van de Regieraad Techniek Flevoland geldt dat zij geen vergoeding ontvangen voor
hun activiteiten voor de RTF.
Voor de onafhankelijk voorzitter geldt dat een (reiskosten-)vergoeding bespreekbaar is.

Werkwijze
Vergaderingen
De Regieraad Techniek Flevoland vergadert drie à vier keer per jaar, volgens een aan het begin van
het jaar vastgesteld vergaderschema op een per keer vast te stellen locatie in Flevoland.
Het vergaderschema wordt bij voorkeur zo ingericht dat er een relatie is met de vergaderdata van
onder meer provincie en de gemeenteraden waar begroting en voorjaarsnota aan de orde zijn, in
verband met tijdige advisering over daarin voorgestelde projecten.

Procedure
Een ieder kan ideeën en suggesties indienen om in het jaarplan op te nemen. De RTF toetst deze aan
de langetermijndoelstellingen en aan de hand van vooraf bepaalde toetsingscriteria.
Waar de RTF witte vlekken constateert, gaat de voorzitter of een of meer van de leden in gesprek
met de organisatie die het meest voor de hand ligt om als uitvoerder op te treden.

Besluitvorming
De besluitvorming binnen de Regieraad Techniek Flevoland vindt plaats bij meerderheid van
stemmen. Het streven is steeds om tot een eensluidend besluit te komen. Als de stemmen staken,
geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

Verantwoording
De RTF brengt jaarlijks publiek verslag uit van de resultaten van zijn adviezen en de voornemens die
in het jaarplan van het voorafgaande jaar zijn verwoord.

Ondersteuning
De RTF wordt ondersteund door een coördinator die het secretariaat voert, ervoor zorgt dat standpunten en adviezen van de RTF inhoudelijk worden voorbereid, en die er tevens voor zorgt dat alle
praktische zaken worden geregeld. De coördinator is eerste aanspreekpunt voor externe personen
of partijen die vragen hebben over of aan de RTF.
Ook voor de coördinator is een functieprofiel beschikbaar.
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Middelen
De tien initiatiefnemers, die als Klankbordgroep Regieraad Techniek Flevoland de totstandkoming
van de RTF heeft voorbereid, committeren zich op 21 januari 2016 aan de Regieraad Techniek
Flevoland. De intentieverklaring die deze tien initiatiefnemers dan ondertekenen, achten zij een
voldoende (juridische) basis voor de ‘fundering’ (ook financieel) en continuïteit van de RTF.
De samenwerkingsovereenkomst die ten behoeve van de RTF wordt opgesteld, moet worden gezien
als een formeler uitwerking van dit document, en kan dienen als een set van afspraken binnen de
RTF. De leden die door de initiatiefnemers worden voorgedragen in de RTF, hebben voldoende
mandaat om die samenwerkingsovereenkomst te tekenen.
Als er vanuit de RTF behoefte is aan afstemming met (het collectief van) de initiatiefnemers over
beleidsmatige, financiële of andere zaken, dan gebeurt dit op adhoc-basis. De huidige leden van de
Klankbordgroep blijven in dat geval het aanspreekpunt.
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