
 

 

CONVENANT  ICT CAMPUS PROGRAMMA 2
e
 FASE 

 

Partijen   
 

1. Namens de onderwijsinstellingen: 
a. Christelijke Hogeschool Ede (CHE),  vertegenwoordigd door mevrouw J. Louisa-

Muller, directeur; 
b. Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN); vertegenwoordi gd door de heer D. 

Smeets, Programma Manager Smart Industry, HAN; 
c. Hogeschool Utrecht (HU); vertegenwoordigd door m evrouw S. Kuin, directeur 

Institute for ICT, HU 
d. Wageningen University & Research (WUR), het same nwerkingsverband van  

Wageningen University en Stichting Wageningen Resea rch, vertegenwoordigd 
door prof.dr.ir. Louise O. Fresco, voorzitter Colle ge van Bestuur en prof.dr.ir. 
A.P.J. Mol, rector magnificus en vicevoorzitter Col lege van Bestuur; 

e. Stichting COG, waarvaan deel uitmaken, ROCA12, C SV en Knooppunt Techniek,  
vertegenwoordigd door mevouw L. Schöningh, voorzitt er College van Bestuur; 

 
2. Namens de bedrijven: 

a. Stichting ICT Valley (namens de aangesloten ICT bedrijven),  vertegenwoordigd 
door de heer H. Kievit, voorzitter, Grebbeweg 19b, Veenendaal; 

b. Mprise b.v. te Veenendaal, vertegenwoordigd door  de heer J. de Jong, directeur 
c. Q-ray b.v. te Wageningen, vertegenwoorigd door d e heer B. van de Beek, 

directeur 
d. HSO b.v. te Veenendaal, vertegenwoordigd door de  heer M. van Essen,  

Recruitment Manager, HSO; 
e. Detron b.v. te Veenendaal,  vertegenwoordigd doo r de heer B. Brouwer, CFO at 

Detron ICT Groep BV; 
f. Info Support b.v. te Veenendaal, vertegenwoordig d door de heer M. Braakman, 

directeur; 
 

3. Namens de overheid: 
g. Gemeente Veenendaal,  te dezen vertegenwoordigd door de heer Marco Verloo p, 

wethouder, daartoe ingevolge artikel 171, tweede li d, Gemeentewet aangewezen 
door de burgemeester van de gemeente Veenendaal, ha ndelend ter uitvoering 
van het besluit van het college van burgemeester en  wethouders van 15 
november 2016, hierna te noemen ‘de gemeente’; 

h. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV, vertegenwoord igd door de heer Th. 
Föllings, Vice President bij Oost NV. 

 
In aanmerking nemende dat 
A. Partijen een gezamenlijk doel nastreven, namelijk om voor alle typen ICT-bedrijven en ICT 

gerelateerde bedrijven een optimale vestigingslocatie te creëren, met uitstekend ICT-onderwijs in 
de regio dat nauw verweven is met de inhoudelijke en personeelsbehoefte van de bedrijven, met 

 



een echte ICT-branding en waarin door een uitstekend innovatief klimaat vernieuwingen ontstaan 
op ICT gebied; 

B. Partijen al geruime tijd samenwerken om de economische groei van de ICT sector in de regio 
FoodValley te stimuleren, door onder andere verbetering van de samenwerking tussen 
bedrijfsleven, onderwijs en overheid, onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, 
innovaties en cross-overs te stimuleren en startende ondernemers ondersteunen; 

C. De gemeenteraad van de gemeente Veenendaal op 22 juni 2017 een voorstel wordt voorgelegd 
met het programmaplan voor de 2e fase van het ICT Campus programma (bijlage) en voor de 
uitvoering hiervan een bedrag beschikbaar te stellen van 900.000 euro voor de komende 3 jaar. 

D. De gemeenteraad bij de besluitvorming over de 1e fase heeft besloten dat voor de 2e fase als 
voorwaarde wordt gesteld dat de gezamenlijke partners ten minste eenzelfde bedrag per jaar 
inzetten (investeringen en gekapitaliseerde uren inzet); 

E. Partijen in de Stuurgroep ICT Campus gezamenlijk beslissen over de verschillende 
projectvoorstellen ter uitvoering van de genoemde doelen in het ICT Campus programma; 

F. Dat reeds een heel aantal verschillende bedrijven en onderwijsinstellingen concreet aan de slag 
zijn met projecten uit de 1e fase van het ICT Campusprogramma;  

G. Partijen de komende 3 jaren vanuit hun eigen doelen intensiever willen bijdragen aan het bereiken 
van één of meer van de volgende strategische doelen: 

a. meer werkzoekenden naar een ICT baan helpen; 
b. een snellere groei van Jonge ICT ondernemingen en starters; 
c. meer ICT bedrijfsvestiging, met meer ICT banen in Veenendaal e.o.; 
d. een beter ICT imago met sterker merk als ICT Centrum voor Food-Health-Tech; 
e. een beter innovatief klimaat bij ICT bedrijven in de regio; 
f. een betere aansluiting ICT onderwijsinhoud op arbeidsmarktwensen; 
g. meer studenten ICT of specialisatie ICT op MBO, HBO en Universitair niveau met hogere 

kwaliteit van harde en toegepaste ICT opleidingen; 
H. Partijen hiervoor afspraken willen maken om de doelen in het programma te bereiken.  
 
 
Komen overeen dat: 
 
Gezamenlijke realisatie ICT Campus 
1. Partijen gezamenlijk uitvoering geven aan het programmaplan voor de 2e fase van het ICT 

Campusprogramma voor de periode 2017 – 2020, vast te stellen door de gemeenteraad van de 
gemeente Veenendaal op 22 juni 2017 (bijlage 1 van dit convenant) als vervolg op de 1e fase van 
de ICT Campus als onderdeel van de strategische ICT Visie vastgesteld door de gemeenteraad 
van de gemeente Veenendaal op 3 maart 2016; 

2. Partijen zich maximaal zullen inspannen om de beoogde doelen en resulaten te bereiken en daar 
intern en extern over te communiceren met vermelding van de ICT Campus; 

3. Partijen spreken af dat zij, na gebleken succes, de doelen zullen blijven nastreven. De 
strategische ambitie van partijen is om na de programmaperiode de activiteiten (financieel) 
duurzaam te blijven door (door-)ontwikkelen. Partijen spreken tevens af dat er gedurende en na 
de programmaperiode de mogelijkheid bestaat om nieuwe partners toe te laten. 

 
Financiering 
4. Partijen, in de begroting (bijlage 2) onderverdeeld in bedrijfsleven, onderwijs en overheid, in 

gezamenlijkheid garant staan voor de totale investeringen (kosten) en dus aan benodigde co-
financiering: elke partij draagt dat deel van haar eigen investering in uren en de gemaakte ‘out of 
pocket’ kosten welke niet worden vergoed door subsidie van provincie of rijk; 

5. De gemeente Veenendaal zorg draagt voor de financiele administratie voor de uitvoering van het 
programma en het registreren van de gerealiseerde ureninzet en investering per doelstelling door 
de gemeente zelf; 

6. De gemeente voor de periode 2017- 2020 een totaal budget beschikbaar stelt van 900.000 euro; 



7. De bedrijven voor de periode 2018 -2020 via stichting ICT Valley in totaal 75.000 euro (gemiddeld 
25.000 euro per jaar) aan de gemeente betalen voor de ICT coördinator voor het aansturen en 
aanjagen van diverse projecten binnen de ICT Campus; 

8. Stichting ICT Valley voor de periode 2018 - 2020 in totaal 180.000 euro (gemiddeld 60.000 euro 
per jaar) besteedt aan de projecten binnen de ICT Campus; 

9. De bedrijven zich inspannen om in de periode 2018-2020 in totaal 270.000 euro (gemiddeld 
90.000 euro per jaar) uit te geven aan de doelstelling van de ICT Campus in de vorm van R&D-
uitgaven, projectuitgaven, vergoeding voor stagebemiddeling e.d.; 

10. Stichting ICT Valley voor de periode 2018 – 2020 in totaal 4500 uur inzet (gekapitaliseerd naar 
216.000 euro, gemiddeld 72.000 per jaar) voor het begeleiden en uitvoeren van activiteiten binnen 
ICT Campus; 

11. De bedrijven zich inspannen om in de periode 2018-2020 in totaal 6.500 uur in te zetten 
(gekapitaliseerd naar 324.000 euro, gemiddeld 108.000 euro per jaar) voor hun bijdrage in de 
projecten en activiteiten in het kader van ICT Campus; 

12. De partijen namens de bedrijven zorgen dragen voor het jaarlijks registreren van de gerealiseerde 
ureninzet en investering per doelstelling door het (ICT-) bedrijfsleven met een totale waarde van 
circa 990.000 euro, als totaal van nr 8 t/m 11 uit dit convenant; 

13. De onderwijspartijen zich inspannen om in de periode 2018-2020 in totaal 12.000 uren in te zetten 
(gekapitaliseerd naar 517.000 euro, gemiddeld circa 172.500 per jaar) voor hun bijdrage in de 
projecten en activiteiten in het kader van ICT Campus; 

14. De partijen namens de onderwijsinstellingen zorg dragen voor het jaarlijks registreren van de 
gerealiseerde ureninzet per doelstelling door de 5 betrokken onderwijspartijen met een totale 
waarde van circa 517.000 euro, als totaal van nr 13 uit dit convenant;  

15. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV zich inspant om voor de periode 2018-2020 in totaal 1.800 
uur (gekapitaliseerd naar 90.000 euro, gemiddeld 30.000 euro per jaar) voor haar bijdrage in de 
projecten en activiteiten in het kader van ICT Campus;  

16. De provincie Gelderland reeds een budget van 194.000 euro beschikbaar heeft gesteld voor de 
uitvoering van het project ICTLab4FoodValley als onderdeel van het ICT Campusprogramma; 

17. De gemeente Veenendaal zorg draagt voor de totale voortgangsbewaking en verantwoording over 
de financien aan alle betrokken partijen; 

18. De totale begroting als bijlage bij dit convenant is toegevoegd (bijlage 2).  
 
Besluitvorming  
19. De stuurgroep besluit over de opstart en afsluiting van grotere projecten (€30.000+); 
20. De stuurgroep besluit over de inzet van de financiele middelen binnen de vastgestelde kaders 

door de gemeenteraad 
21. Partijen minimaal drie maal per jaar in de stuurgroep overleg hebben over de voortgang van het 

programma; 
22. De gemeente zorg draagt voor de informatievoorziening over de voortgang van het programma 

aan de stuurgroep ICT Campus; 
 
Looptijd convenant en onvoorziene omstandigheiden 
23. Dit convenant van rechtswege eindigt na de programmaperiode voor de 2e fase van 3 jaar; 
24. Partijen in overleg treden zodra blijkt dat één of meerdere van gewenste effecten niet of 

onvoldoende worden bereikt; 
25. Partijen aanvullende of afwijkende afspraken kunnen maken om alsnog te komen tot het behalen 

van de gewenste einddoelen zoals geformuleerd in het programmaplan voor de 2e fase (bijlage 1 
van dit convenant); 

26. Partijen in overleg kunnen besluiten dit convenant te beëindigen indien blijkt dat de gewenste 
effecten niet bereikt kunnen worden. Partijen bevestigen dit schriftelijk naar elkaar. De gemaakte 
kosten en gerealiseerde ureninzet is dan volledig voor eigen rekening en risico.  

 
  



Voorbehoud 
27. Dit convenant is ondertekend onder voorbehoud van vaststelling van de begroting van stichting 

ICT Valley door het bestuur van de stichting, waarin de extra taken zijn verwerkt die voortvloeien 
uit dit convenant, uiterlijk op 30-09-2017; 

28. Dit convenant is ondertekend onder voorbehoud van goedkeuring door de betrokken 
schoolbesturen, waarbij de besteding van de uren die voortvloeien uit dit convenant als 
inspanningsverplichting zijn gerealloceerd, uiterlijk op 30-09-2017; 

29. Dit convenant is ondertekend onder voorbehoud van vaststelling van het programmaplan door de 
gemeenteraad en daarmee de beschikbaarstelling van het benodigde budget, uiterlijk op 30-09-
2017.  

 
Ondertekening    
 

1. Namens de onderwijsinstellingen: 
 
a. Christelijke Hogeschool Ede (CHE)  b. Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN); 

mevrouw J. Louisa-Muller    de heer D. Smeets 
directeur      programmamanager Smart Industry 
16 mei 2017     16 mei 2017 

  
 
 
 

                
 
 

c. Hogeschool Utrecht (HU);   
mevrouw S. Kuin    
directeur Institute for ICT   
16 mei 2017    
    
 

         
         
         

   
 

 
e. Stichting COG, waarvaan deel uitmaken, ROCA12, CSV en Knooppunt Techniek; 

Mevrouw L. Schöningh 
voorzitter College van Bestuur 
16 mei 2017 

 
 
 
 

  



2. Namens de bedrijven: 
 

a. Stichting ICT Valley    b. Mprise b.v. te Veenendaal; 
(namens de aangesloten ICT bedrijven)    
de heer H. Kievit     de heer J. de Jong  
Voorzitter       directeur 

 16 mei 2017      16 mei 2017 
 

 

      
 

 
c. Q-ray b.v. te Wageningen;   d. HSO b.v. te Veenendaal 

  de heer B van de Beek     de heer M. van Essen 
  directeur      Recruitment Manager 

16 mei 2017      16 mei 2017 
 
 
 
 

         
 
 

e. Detron b.v. te Veenendaal;  f. Info Support b.v. te Veenendaal 
de heer B. Brouwer    de heer M. Braakman 
CFO at Detron ICT Groep BV   Directeur 
      18 mei 2017 

 
 
 
 

  
   

 
 

3. Namens de overheid: 
a. Gemeente Veenendaal   b. Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV 

de heer M. Verloop    de heer Th. Föllings 
Wethouder     Vice President 

 
 

 
 

        


