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Voorwoord
Het jaar 2016. We kijken terug op een jaar vol
beweging en ontwikkeling. Het jaar waarin we
laten zien dat we dé partner in waterkennis zijn.
Het betekent een uitgebreide en intensieve
samenwerking met de sector. Het bestuur
vertegenwoordigt de breedte van de watersector
en geeft richting aan onze activiteiten.
Die samenwerking zorgt ervoor dat ons aanbod
uitgebreid en geactualiseerd is.

De sector kan er op vertrouwen dat wij de juiste
waterkennis borgen en op peil houden. Die van
cursisten en opdrachtgevers.
Dit doen we elke dag met veel passie en
enthousiasme.
Agnes Maenhout
Directeur Wateropleidingen

Dat de sector het belangrijk vindt kennis op peil
te houden blijkt uit de vele maatwerk
opdrachten die we uitvoerden. Een opfriscursus
voor drinkwatercontroleurs. Een kennisscan voor
Rioned. Een onderzoek naar in- door en
uitstroom activiteiten van drinkwaterbedrijven
voor het O&O fonds. We leverden de eerste
groep geslaagden af van de nieuwe opleiding
Dijktechniek. Dijkgraaf Hetty Klavers deelde de
diploma’s uit. We sloten 2016 af met het winnen
van de tender ‘Opleidingstraject voor de Nieuwe
Normering Waterveiligheid’.
Vooruitkijken is iets waar we goed in zijn. Dit jaar
formuleerden we een nieuwe strategie voor de
komende 3 jaar. Samen met de sector werken
we aan actueel vakmanschap voor de toekomst.
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1. partner in kennis

1. Partner in kennis
Afstemmen met innovaties en ontwikkelingen
in de sector is voor Wateropleidingen essentieel.
Goed samenwerken met partijen in de
watersector zorgt dat nieuwe kennis zich
verspreid en geborgd blijft bij onze klanten.
Steeds meer organisaties weten ons te vinden.
Voor opleidingen maar ook voor vraagstukken
over actuele kennis, kennis borgen, arbeidsmobiliteit, opleidingsplannen en certificering.

Afvalwaterzuivering
•

De Energiefabriek

•

Zuiveren met Anammox

•

De Grondstoffenfabriek

•

Nereda

Waterbeheer
•

Ecologisch Oeverbeheer

•

Integraal waterbeheer

Waterveiligheid
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In 2016 bouwden we de samenwerking met de
sector verder uit. Omdat we zelf bijeenkomsten
organiseren en omdat we gevraagd
worden deel te nemen. Voorbeelden zijn Raad
van Advies voor de opleiding Dijktechniek,
Platform Controle en Handhaving, KIAD platform
drinkwaterbedrijven, HR-O&O-drinkwater
bedrijven, CoP Beheer en Onderhoud,
samenwerken met CIV-Water en Programmaraad PAOTM.

•

IPM (Integraal Projectmanagement)

•

De aarde verandert, uw kering ook?

Nieuwe titels en herzieningen
Vanuit de samenwerking ontwikkelde we voor
elk vakgebied meer dan 2 titels of we hebben
titels herzien. Hiermee hebben we ons doel van
2016 ruim behaald.

Drinkwater

Vergunningen en Handhaving
•

PHB module F

•

Toezicht en handhaving

Riolering en Stedelijk Water
•

Rioleringstechniek

•

Stedelijk Water

•

Opfriscursus voor drinkwatercontroleurs

•

Actuele Zuiveringstechnieken
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Opfriscursus drinkwatercontroleurs
In opdracht van het Platform Controle en
Handhaving (PCH) ontwikkelde we de ‘Opfriscursus voor drinkwatercontroleurs’. We voerden
deze cursus acht keer uit. De cursus richt zich
vooral op de gewijzigde NEN 1006, herziene
waterwerkbladen en de Inspectierichtlijn 2016.
Tijdens de cursus delen drinkwatercontroleurs
hun kennis met elkaar en bespreken praktijkcases. Drinkwatercontroleurs hebben vaak contact
met klanten. Ook die vaardigheid wordt tijdens
deze cursus aangescherpt. Cursisten krijgen
feedback op hun klantbezoeken.
Els Vernooij (Opleidingsmanager):
“We bieden een sterk programma ter
bevordering van een landelijk uniforme werkwijze. Docenten uit de praktijk, veel van elkaar
leren. We maakten een
instructiefilm met een toetsing. Hierdoor weet
iedereen of hij of zij beschikt over de juiste
kennis.”
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Kennisscan
Voor Rioned ontwikkelden we de kennisscan op
het gebied van riolering en stedelijk water.
De kennisscan hoort bij de Branchestandaard
Gemeentelijke Watertaken. Met deze kennisscan
kunnen gemeenten nagaan welke kennis zij wel
of niet in huis hebben. De kennisscan is in 2016
meerdere keren uitgevoerd in diverse regio’s.
De uitkomsten geven inzicht in actuele kennis.
Dijktechniek
De ontwikkeling van de opleiding Dijktechniek
werd begeleid door de Raad van Advies. Voorzitter is dijkgraaf Hetty Klavers. In 2016 startte de
opleiding voor de 2e keer. De opleiding zorgt
voor het professionaliseren van het vakgebied
waterveiligheid. We brengen de technische
kennis van hbo-ers op peil.
Hetty Klavers, dijkgraaf waterschap
Zuiderzeeland, bestuurslid Unie van
Waterschappen:
“Vakmanschap is heel belangrijk voor
waterschappen. De opleiding dijktechniek zorgt
ervoor dat dijkprofessionals van de toekomst ons
vakmanschap vergroten. En dat hebben we de
komende jaren hard nodig als we volop aan de
slag gaan met het versterken van onze dijken.”
(uit HWBP).
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In 2016 brachten we 98 offertes uit. Hiervan zijn
er 71 gegund. Een score van 72%. Het aantal
maatwerkvragen neemt steeds meer toe. 45%
van de offertes zijn gericht op maatwerk.
Maatwerkvragen zijn heel verschillend van aard.
Een aantal voorbeelden:
We ondersteunden Dunea met een
trainingsprogramma en persoonscertificering
over de HELKO methode voor medewerkers en
aannemers.
We ontwierpen een programma Basiskennis
zuiveren op maat voor een klant uit de industrie
waar een hoge N-belasting aanwezig is.
We voerden deze cursus in diverse Europese
landen uit.
In opdracht van het O&O fonds onderzochten
we de in- door en uitstroom activiteiten van de
drinkwaterbedrijven.
We trainden vmbo docenten in het vakgebied
water zodat zij voldoende gekwalificeerd zijn om
hun studenten op te leiden.

Opdrachtgevers zijn Stowa en Rijkswaterstaat.
Samen met PAO Techniek en Management en
HKV Lijn in water vormt Wateropleidingen het
consortium. De komende twee jaar verzorgen
we samen het opleidingsprogramma Nieuwe
veiligheidsnormering.
Keringbeheerders en marktpartijen leren omgaan met de nieuwe beoordeling en het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium WBI. Het
opleidingsprogramma telt nu 14 verschillende
cursussen van 1 tot 3 dagen. Een deel van de
cursussen organiseerden we als pilot in het
najaar van 2016. Veel cursussen behandelen
aspecten van het door Deltares en
Rijkswaterstaat ontwikkelde instrumentarium
WBI.
Ronald Hoorman (Programmamanager):
“We zijn trots dat onze klanten voor Permanente
Her- en Bijscholing trouw aan Wateropleidingen
blijven. Een nieuwe cyclus van modulen is van
start gegaan. De goede relatie met de opdrachtgevers blijven we vanzelfsprekend voortzetten.”

De grootste maatwerkopdracht van 2016 is het
winnen van de tender “Opleidingstraject voor de
Nieuwe Normering Waterveiligheid”.
www.wateropleidingen.nl
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2. buitenland

2. Buitenland
World Water Academy, de Engelse naam voor
Wateropleidingen, bouwde het afgelopen jaar
verder aan de internationale activiteiten van onze
organisatie.
World Water Academy (WWA)
Voor Waterschap Vechtstromen organiseerde
World Water Academy 2 trainingen voor de nieuwe
besturen van de waterschappen in Swaziland.
Samen met DB-lid Jan van Hoek en 2 beleidsmedewerkers is een inspirerend en interactief
programma vorm gegeven.
World Water Academy won in Myanmar het
project WASH Training (Water, Sanitatie en
Hygiene) in rampsituaties. Dit UNICEF project gaat
een aantal ervaringsdeskundigen op dit gebied
verder inhoudelijk en didactisch trainen. Zodat zij
in staat zijn zelf leiding te geven en trainingen uit te
voeren over dit onderwerp. Samen met de lokale
vestiging van MDF en een trainer via het
Nederlandse Rode Kruis wordt de cursus
ontwikkeld en uitgevoerd.
World Water Academy ontwikkelde in het kader
van het door Erasmus+ gefinancierde AQUAVET
project materialen voor de cursus Waterefficiënte
technieken voor loodgieters.
www.wateropleidingen.nl

Voor het najaarscongres van Waternetwerk
‘Wereldwijd samenwerken aan water’ droeg
World Water Academy bij aan de organisatie van
het programma. Daarnaast gaven we een
inhoudelijke sessie samen met Wereld Waternet
en Vitens Evides International.
AquaDactics
De in 2015 opgerichte zusterorganisatie
AquaDactics is door EWSeta, de accreditatie
organisatie van de Zuid Afrikaanse Water en
Energy sector, geaccrediteerd als skills
development provider. Ons aanbod op MBO
niveau (NFQ level 4) is ook geaccrediteerd.
De officiële toekenning van de accreditatie vindt
plaats in 2017.
Tijdens de WISA conferentie (Water Institute of
Southern Africa) in Durban (mei) organiseerde
AquaDactics twee inhoudelijke presentaties
over het gebruik van ervaring in trainingen en
methodes en de implementatie van innovaties
via trainingen. Daarnaast had AquaDactics
samen met Centre of Expertise een eigen stand
op de beurs.
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We namen deel aan Nereda Community in
Pilanesberg, Zuid Afrika georganiseerd door
RoyalHaskoningDHV en Nereda licentiehouders
Mondiaal. Het doel is om het netwerk te ontwikkelen voor trainingen.
AquaDactics heeft in 2016 in totaal 6 proposals
geschreven. Hiervan is 1 proposal gegund, 3
lopen nog en 2 zijn niet gegund. Met de
accreditatie en verdere samenwerking in de
sector verwachten we in 2017 meer vraag naar
ons aanbod.
In 2016 hebben we de website van AquaDactics
een frisse look gegeven en is nieuw
promotiemateriaal ontwikkeld.
Samen met Vitens Evides International voerden
we een trainingsproject uit over waterdistributie in Kaapstad. In dit project is een
curriculum opgezet voor zogenaamde first line
response officers. Dit zijn monteurs en
inspecteurs die als eerste naar een lekkage of
probleem in het waterdistributienetwerk gaan.
Daarnaast ontwikkelde we de eerste module
Bascis of Water Reticulation.

www.wateropleidingen.nl

Buitenlandse Delegaties
Het hele jaar ontvingen we verschillende
buitenlandse delegaties in Nieuwegein. Vaak
waren dit delegaties met interesse voor
Wateropleidingen. Met vragen als hoe werkt
Wateropleidingen in de praktijk en wat is
de waarde van het programma Trainen van
Trainers.
Johan Oost (Project manager World Water
Academy):
“Ik ben trots op de cursusontwikkeling in
Kaapstad met lokale experts en
professionals. Met een combinatie van
didactische trainingen, Nederlands
materiaal en een expert (Jan Peuten)
hebben we onze WWA filosofie en manier
van werken in de praktijk gebracht voor
water distributie.”
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3. innovatie van
ons aanbod

3. innovatie van ons aanbod
De opleidingen van Wateropleidingen zijn alweer
bijna vijf jaar in blended vorm: een combinatie
van klassikale trainingen met online leren in onze
digitale leeromgeving de digitale
Wateropleidingen [DWO]. De DWO biedt de mogelijkheid om actief aan de slag te gaan met het
lesmateriaal. Zo maak je oefenvragen, bekijk je
filmpjes en vind je relevante achtergrondinformatie. En dat op elk moment van de dag.
Qua ontwikkelen van onze digitale
leeromgeving hebben we niet stil gezeten.
Digitale Wateropleidingen
Belangrijk punt is dat wij de evaluatievragen over
de DWO hebben verbeterd waardoor we
gerichte feedback ontvangen en de waardering beter kunnen meten. Het resultaat is dat de
waardering gemiddeld met 0,5 punt gestegen is
volgens de evaluaties. In 2016 is de DWO
aantrekkelijker gemaakt door meer
beeldmateriaal en oefenmateriaal toe te voegen.
De Look & Feel is nu eigentijds, de navigatie is
eenvoudiger en past bij de huisstijl van Wateropleidingen. De vindbaarheid van informatie is
verbeterd. Ook is het mogelijk om op elk device
(laptop, telefoon, ipad etc.) de DWO te
bezoeken.
www.wateropleidingen.nl

Inmiddels staan er meer dan 80 opleidingen in
de DWO. In 2016 maakten 958 unieke bezoekers
gebruik van de DWO. Gemiddeld bezoekt een
cursist 48 keer de omgeving met een gemiddeld
bezoek van 8,2 minuten.
E-learning
Nieuw is de e-learning module ‘De taal van de
waterkering’. Voor iedereen die start in het vakgebied is deze module heel handig. Je maakt je
op een interactieve wijze de belangrijkste
begrippen snel eigen.
Innovatief aan deze e-learning module zijn de
verschillende animaties die een goed beeld
geven van de invloed van golfslag op een
waterkering of hoe een sluis werkt. Voor deze
innovaties hebben we geïnvesteerd in het
aannemen van een multimedia designer die
ook mede verantwoordelijk is voor onze nieuwe
huisstijl.
Om cursisten nog beter te ondersteunen bieden
we naast de e-learning module wiskunde ook
een e-learning module scheikunde aan.
Beide modules zijn voor deelnemers van onze
opleiding binnen de digitale leeromgeving
beschikbaar.
.
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Online toetsen
In 2016 is digitaal toetsen een feit. We hebben
geïnvesteerd in een nieuw toetssysteem en
pasten dit toe bij de opleiding Dijktechniek.
De toets, het nakijken en de analyse gebeurt
digitaal. Met digitaal toetsen is het gebruik van
foto’s en filmpjes mogelijk. Cijfers zijn bij het
gebruik van meerkeuzevragen snel bekend en
we draaien analyserapporten uit als dat nodig is.
Een belangrijk aandachtspunt is dat de
vraagsoort geschikt moet zijn. Meerkeuzevragen
heeft de voorkeur maar dat past niet altijd bij de
aard van onze opleidingen. Daarnaast hebben
cursisten voldoende IT kennis nodig. Daarom
is een zorgvuldige afweging nodig bij de inzet
van digitaal toetsen en bij het inrichten van een
tentamen.

Ingrid Hilwerda (Didactiek adviseur):
“Door te werken met professionals uit de
watersector als docent zitten wij al heel dicht op
de praktijk. Die praktijkgerichtheid
versterken we door bij het ontwerpen en
ontwikkelen van opleidingen en cursussen
bij elke stap na te denken hoe we de praktijk
zo dicht mogelijk kunnen benaderen. Dit kan
bijvoorbeeld door inzet van praktijklocaties,
praktijkopdrachten en oefeningen gebaseerd
op praktijksituaties. Ik ben er trots op dat wij de
praktijk zo centraal stellen want dat levert het
grootste leereffect op.”

Bij de opleiding Dijktechniek heeft digitaal
toetsen positief uitgepakt. Het tentamen werd
inhoudelijk als pittig ervaren maar was een
goede afspiegeling van de inhoud. Deelnemers
konden goed uit de voeten met het digitaal
verwerken van de antwoorden.

www.wateropleidingen.nl
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4. zichtbaar
rendement

4. zichtbaar rendement
Intake en toetsen
Bij onze opleidingen geven wij studieadvies op
maat om het leerrendement voor cursisten
te verhogen. We ontwikkelden een framework
voor de intake bij de start van elke opleiding.
Dit framework is nu operationeel voor de
opleidingen:
Integraal waterbeheer, Basisopleiding Riolering,
Rioleringstechniek en Basiskennis
Waterkeringen. Voor de Basisopleiding
Drinkwaterproductie en -Distributie en de
Hogere opleiding drinkwater bestond al een
intake.
In 2016 hebben we het framework ook
operationeel gemaakt voor de opleidingen:
Techniek afvalwaterzuivering, Uitgebreide
techniek afvalwaterzuivering en Hogere techniek
afvalwaterzuivering. Het resultaat is een
persoonlijk ontwikkeladvies voor aanstaande
cursisten waar ook de docent voordeel uit haalt.
Twee belangrijke redenen spelen voor deze
intensivering een rol: onderlinge kennisdeling
maken we zinvoller en het verhoogt de
slagingskans voor cursisten.
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Voor de vakgebieden Drinkwater,
Afvalwaterzuivering, Waterbeheer en Stedelijk
Water en Riolering hebben we Meet the Manager
bijeenkomsten georganiseerd.
Deze bijeenkomsten organiseren we voor
leidinggevenden van cursisten. In de Meet the
Manager bijeenkomst geven we leidinggevenden
een beeld van de inhoud van onze opleidingen
en de toepasbaarheid in het werkveld. We
informeren ze ook over de manier van opleiden
en de gevraagde inzet van de deelnemers.
Praktijkgericht
De praktijkgerichtheid van ons aanbod is een
belangrijke waarde. Wateropleidingen investeert
in het verstevigen van praktijkgerichtheid van
ons aanbod. Dit resulteerde in het toepassen van
verschillende vormen van werkplek leren.
Wij bouwden werkplek leren uit doordat we
onderscheid maken in tools voor onze
kwalificerende opleidingen en tools voor onze
vrijere - meestal - praktijkgerichte cursussen.
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Verder organiseerden we cursussen die kennis
opfrissen, meer zelfstandigheid in functie-uitoefening brengen of werkprocessen verbeteren.
Daar waar mogelijk faciliteerden wij docenten,
maakten we les-opdrachten en ondersteunende
leermaterialen om kennis in de praktijk goed te
blijven benutten.
Blended learning model
Het blended learning model, geoperationaliseerd in onze Digitale Wateropleidingen, maakt
het mogelijk om digitaal onderwijs en klassikaal
onderwijs af te afwisselen. Wateropleidingen
richt zich op het toepassen van het geleerde in
de praktijk. Dit doen we onder andere door het
betrekken van docenten uit de werkpraktijk.

Daarom bouwen we het gebruik van
beeldmateriaal binnen de DWO in 2017 verder
uit. Ook hebben wij het digitaal toetsen van
cursisten verder ontwikkeld. Zo blijven we onze
aanpak innoveren.
Evelien Meijerink (Programmamanager):
“De Meet The Manager bijeenkomsten heb ik
als zeer waardevol ervaren. Leidinggevenden
hebben onze opleidingen leren kennen en wij
weten wat voor hen belangrijk is binnen een
opleiding. We weten nu van elkaar wat de
knelpunten zijn bij opleiden en hebben ideeën
gekregen om de aansluiting tussen de opleiding
en de praktijk te versterken.”

De digitale mogelijkheden, zoals in de DWO
(Digitale Wateropleidingen) stimuleren
deelnemers tot het zelfstandig bestuderen van
de leerstof. De docent haakt tijdens klassikale
bijeenkomsten in op vragen en onduidelijkheden. De docent richt zich op het niet bekende
in plaats van het herhalen van het bekende. Nu
we steeds meer ervaring krijgen met het werken
met de DWO zien we mogelijkheden om sterker
aan te sluiten bij de wensen van de specifieke
doelgroep, het ontwerp van de opleiding en het
gebruik van visueel materiaal.
www.wateropleidingen.nl
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5. organisatie

5. organisatie
Meerjarenstrategie
2016 stond in het teken van de
meerjarenstrategie 2016 – 2020. Inclusief de
betekenis voor onze organisatie.
Naast consultatie van bestuursleden,
directeuren en de interne organisatie
organiseerden we 4 sessies met stakeholders
rondom de thema’s: digitale innovatie,
co-creatie, wendbaarheid en scenariodenken.
Diverse gastsprekers leidden het thema in.
Daarna bogen onze stakeholders zich over de
betekenis van het thema. Voor de toekomstige
cursist, het toekomstige leren, de organisaties
waar we voor werken en Wateropleidingen.
Het resultaat is een strategie waarin Actueel
Vakmanschap centraal staat. Stakeholders
kozen duidelijk voor inhoudelijke kennis en het
toepasssen van deze kennis. Ongeacht wat de
digitale revolutie ons brengt. Zonder inhoudelijke
kennis zijn we nergens. Juist vakkennis moeten
we op peil houden.
Ingrid Schröders (Opleidingsmanager):
Samen met onze stakeholders werken aan de
meerjarenstrategie is zeer inspirerend. Ik ben
erg blij met de route naar het resultaat.
www.wateropleidingen.nl

Kwaliteit
In 2016 zijn onze docenten hoger gewaardeerd
dan ooit te voren. Op een schaal van 1 tot 5
scoorden onze docenten gemiddeld een 4,27.
Complimenten aan al onze docenten. In het
bijzonder docent van het jaar: Jack Jonk. Hij
geeft met veel kennis en enthousiasme al
jaren les in afvalwaterzuivering. In 2016 scoorde
hij een gemiddelde waardering van 4,8 op een
schaal van 1 tot 5.
Docenten betekenen heel veel voor
Wateropleidingen. Een deskundige docent die
met enthousiasme een interactieve les verzorgt
met veel praktijkelementen is van grote waarde.
We ondersteunen onze docenten en organiseren
verschillende themabijeenkomsten over leren.
Nieuwe collega’s en kennis
Wateropleidingen bestaat uit 25 medewerkers.
Omgerekend 18,35 fte. Om maatwerkvragen,
innovatie binnen Digitale Wateropleidingen en
de huisstijl mogelijk te maken huurden we
tijdelijk specialisten in die Wateropleidingen
ondersteunden bij de doelen van 2016. Door
de nieuwe huisstijl hebben al onze producten
een frisse uitstraling gekregen.
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In 2016 heeft Wateropleidingen het Good Habitz
e-learningprogramma intern aangeboden. Hier
waren twee doelen aan gekoppeld: zelf ervaring
opdoen met e-learning en jezelf ontwikkelen
met behulp van het aanbod.

Gwendy Dirks (PR Coördinator):
“In 2016 is de restyling van onze huisstijl
ingezet. Nieuwe frisse kleuren, die zorgen
voor een andere passende en krachtige
uitstraling. Deze nieuwe look and feel verhoogt onze zichtbaarheid.

PR en huisstijl
In 2016 vonden diverse activiteiten voor
AquaDactics plaats en is de huisstijl van
Wateropleidingen volledig aangepast.
Naast de website zijn voor beurzen in Zuid Afrika
verschillende banners en flyers gemaakt.
Voor Nederland bereikten we het volgende:
► 11 filmpjes op de website
► 8 beurzen
► 24 E-waternieuwsbrieven
► 14.272 unieke website bezoeken
► 1101 volgers op Twittter
► 511 volgers op LinkedIn
IT
In 2016 hebben we gezorgd dat het beleid
rondom veiligheid van ons systeem op orde is.
We hebben de risico’s verkend en
geminimaliseerd. Collega’s zijn begin 2016
geïnstrueerd hoe ze moeten omgaan met
privacy gevoelige gegevens.
www.wateropleidingen.nl
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Financieel
2016 was een enerverend jaar met veel uitdagingen waarin Wateropleidingen haar wendbaarheid volop heeft ingezet. Het aanbod moet
voortdurend aangepast worden aan de wensen
van de werkgevers en cursisten. Professionaliteit,
maatwerk en betrouwbaarheid zijn daarbij onze
drijvers.
Het bestuursbesluit om een deel van de in eerdere jaren opgebouwde reserves terug te geven
aan de klanten is gerealiseerd. Zo zijn de prijzen
in 2015 en 2016 minimaal verhoogd.
Ook hebben we in 2016 gedraaid met kleine
groepen. Cursussen met een laag deelnemersaantal hebben we door laten gaan om de klanten continuïteit te bieden. We sluiten het jaar af
met een negatief resultaat, dat voorzien was om
de eerder opgebouwde reserves te verminderen.
Melisssa Lambregts (Medewerker ontwerp &
ontwikkeling):
“Ik kijk met trots terug op de zomer. We hebben
allemaal een tandje bij gezet om het gewenste
resultaat te halen. Het is mooi om te zien dat we
dan ook echt een team zijn. Mijn aandeel hierin
was het opstellen van een belscenario.
Dat heeft heel positief uitgepakt.”
www.wateropleidingen.nl

De gerealiseerde omzet benadert de begroting.
Een deel van de opdrachten die in 2016 zijn verworven wordt pas in 2017 uitgevoerd waardoor
de projectenpijplijn voor 2017 goed te noemen
is. In april-mei 2016 hebben we onze jaarplanning aangepast omdat de opdrachten-portefeuille laag was. Dit beleid heeft effect gehad en
geleid tot een toename in offertes in het najaar.
De begroting kent als hoofdposten cursusbaten, cursuskosten en kantoorkosten. Als not for
profit organisatie streven we naar een neutraal
resultaat en een break-even kostprijs. De marge
cursuskosten – cursusbaten moet groot genoeg
zijn om de kantoorkosten te dekken.
Qua innovatie is een inhaalslag uitgevoerd: de
nog achterlopende plannen van 2015 (multimedia en zichtbaarheid-PR) zijn conform bestemmingsreserve geheel gerealiseerd. Tegelijkertijd
is de innovatie-agenda van 2016 uitgevoerd. De
innovatie in 2016 heeft geresulteerd in prachtige
producten met perspectief voor de komende
jaren.
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