
“Voordat ik twee jaar geleden wethouder werd, heb ik 
als ingenieur twintig jaar in het watermanagement 
gewerkt. Of er nu hoog- of laagconjunctuur was, altijd 
was er in het waterbeheer sprake van een tekort aan 
technisch geschoolde mensen. Nederland is een écht 
waterland. We exporteren onze kennis van water naar 
het buitenland, stralen uit dat we er alles van weten, 
maar slagen er niet in om voldoende personeel in 

deze sector te krijgen. Ik vind dat niet kunnen.  
Nederland is het aan haar stand verplicht om hier 
iets aan te doen.

Verbinding
Als raadslid in Zwolle heb ik veelvuldig het primair 
onderwijs bezocht en heb ik geprobeerd om  
duurzaamheid onder de aandacht van kinderen  

Michiel van Willigen is lid van de beoordelingscommissie die vanaf medio april 
plannen van techniekregio’s en techniekarme regio’s gaat beoordelen en de  
minister zal adviseren over de verstrekking van de subsidies. Een serieuze  
opdracht die over veel geld gaat: 100 miljoen structureel per jaar ten behoeve  
van Sterk Techniekonderwijs. De beoordelingscommissie bestaat uit vijftien leden 
en een voorzitter. Wie zijn deze commissieleden? We portretteren er drie. In dit 
derde portret spreken we met Michiel van Willigen, wethouder in de gemeente 
Zwolle met onder andere Onderwijs in portefeuille.
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“Samenwerken 
is de sleutel  
tot succes”

te brengen. En dan met name de technische als ook 
de sociale kant ervan, want beide vind ik interessant. 
Mijn hart ligt bij de verbinding tussen onderwijs en 
techniek. Ik heb me sterk gemaakt voor natuur- en 
milieueducatie op de basisscholen en het is zelfs  
gelukt om iemand binnen de gemeente Zwolle hier-
voor aan te stellen. 

Zachte kant 
Als wethouder zie ik dat het voor vmbo-scholen 
moeilijk is om leerlingen in technische opleidingen 
vast te houden. En zie ik ook een scheve verdeling 
tussen jongens en meiden in de technische oplei- 
dingen. Er zijn te weinig meiden. Techniek heeft niet 
alleen een harde kant, maar ook een zachte en daar 
hebben meiden wel belangstelling voor. Ik denk aan 
ontwerpen en een vak als DTP. Deze zachte kant dient 
onder de aandacht te worden gebracht, anders zullen 

meiden ook niet voor deze kant van techniek kiezen. 
Mijn dochter zit op havo/vwo en daar hebben meiden 
in beginsel ook interesse in techniek, maar wij moe-
ten hen daarin wel blijven stimuleren. Anders gaat het 
over.

Niet beconcurreren
Er is voldoende werkgelegenheid in technische  
beroepen en dat blijft ook zo. Er zijn genoeg werk-
gevers en banen waar je met een technische  
beroepsopleiding terecht kunt. Dan past het niet  
als vmbo- als ook mbo-scholen elkaar beconcurreren  
in het aantrekken van leerlingen. Dat is niet het  
signaal dat we werkgevers moeten geven. Ik zie  
gelukkig dat deze concurrentiestrijd de laatste jaren  
al behoorlijk is afgenomen.

Samenwerken
Samenwerking is het sleutelwoord tot succes.  
Samenwerking in het vmbo en mbo als ook tussen 
vmbo en mbo. Het is ontzettend belangrijk om door-
lopende leerroutes te blijven ontwikkelen voor vmbo 
en mbo. Ontwikkel samen het onderwijs dat nodig is 
om bij dat technische beroep uit te komen!  
Concurrentie is dan ongeschikt. En dat geldt ook voor 
regio’s. Die moeten elkaar ook niet beconcurreren. 
Het gaat erom dat regio’s elkaar versterken, want er is 
voldoende werkgelegenheid. De taart moet in totaal 
groter worden, zodat iedere regio zijn deel van de 
arbeidsmarkt krijgt.

Bestuurlijke bril
Als lid van de beoordelingscommissie kijk ik  
nadrukkelijk door mijn bestuurlijke bril. Ik zal er sterk 
op letten of en hoe de regioplannen aansluiten bij het 
concept van de arbeidsmarkt. Dat vind ik belangrijk. 
Voor het werk in de beoordelingscommissie maak 
ik graag tijd vrij. Niet alleen voel ik de urgentie, maar 
ik kan als wethouder ook veel leren. Het is mooi om 
een overzicht te krijgen van wat er in Nederland 
speelt op het gebied van technisch onderwijs.  
Daar heb ik als wethouder Onderwijs iets aan en  
dus profiteert de stad Zwolle ook.” 
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