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functionaliteit van deze ‘arena’, die ook in de pers en de wetenschappelijke wereld continu wordt 
bediscussieerd. Ik heb mij gestort op een onderwerp dat niet makkelijk  te onderzoeken is, dit heeft gezorgd 
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van Ees bedanken die de tijd heeft genomen om mijn eindproduct te voorzien van de laatste opmerkingen.  

Veel leesplezier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 
 

 

Inhoudsopgave 

 

1. Samenvatting .................................................................................................................................. 5 

2. Inleiding ........................................................................................................................................... 7 

2.1 Maatschappelijke relevantie ................................................................................................... 7 

2.2 Wetenschappelijke relevantie ................................................................................................. 8 

2.3 Probleemstelling ..................................................................................................................... 8 

2.4 Leeswijzer ................................................................................................................................ 9 

3. Theoretisch kader ......................................................................................................................... 10 

3.1 De kenniseconomie ............................................................................................................... 10 

3.2 De rol van kennisoverdracht in de regionale kenniseconomie .............................................. 11 

3.3 Kenniseconomie als sleutel voor economisch beleid en de rol van de wetenschap in het 
beleid ..................................................................................................................................... 12 

3.4 De functie en praktijk van ruimtelijk economisch beleid voor de kenniseconomie ............... 15 

3.5 Het ontstaan van regionale intermediaire organisaties in Nederland vanuit ruimtelijk 
economisch beleid ................................................................................................................. 19 

3.6 Kenmerken van regionale intermediaire organisaties voor het versterken van de 
kenniseconomie..................................................................................................................... 20 

3.7 De kansen van regionale intermediaire organisaties in Nederlandse regio’s ....................... 22 

3.8 Naar een maatschappelijk en wetenschappelijk relevant onderzoek ................................... 25 

4. Methodologie ................................................................................................................................ 28 

4.1 Opzet van het empirisch onderzoek ...................................................................................... 30 

5. Operationalisering ........................................................................................................................ 32 

5.1 De opkomst van regionale intermediaire organisaties in Nederland ................................... 32 

5.2 De opkomst van regionale intermediaire organisaties in Nederland als zinvolle ontwikkeling 
  .............................................................................................................................................. 32 

5.3 Diepte- interviews ................................................................................................................. 33 

5.4 Onderzoeksmethode per onderzoeksvraag .......................................................................... 34 

6. Analyse .......................................................................................................................................... 36 

6.1 Inleiding ................................................................................................................................. 36 

6.2 De opkomst van regionale intermediaire organisaties in Nederland ................................... 36 

6.2.1 Locatie, werkgebied, sector en oprichting van de organisaties .................................... 36 

6.2.2 Rechtsvorm, organisatiestructuur en financiering ........................................................ 44 

6.2.3 Doelstellingen & activiteiten ......................................................................................... 51 

6.2.4 Samenwerking ............................................................................................................... 61 

6.3 De opkomst van regionale intermediaire organisaties als zinvolle ontwikkeling ................. 64 



 

4 
 

6.3.1 De meerwaarde afgezet tegen de risico’s ..................................................................... 64 

6.3.2 Additionele meerwaarde van de organisatie ................................................................ 71 

7. Conclusie ....................................................................................................................................... 74 

8. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek ........................................................................................ 76 

9. Literatuur ...................................................................................................................................... 79 

10. Bijlagen .......................................................................................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

1. Samenvatting 

Deze studie richt zich op het nut en de noodzaak van regionale intermediaire organisaties voor het versterken 

van de kenniseconomie in Nederland. Dit zijn organisaties waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen 

verenigd zijn, die de lokale economie proberen te versterken door bijvoorbeeld het oprichten van Valley’s. Het 

onderzoek levert een bijdrage aan de actuele maatschappelijke en wetenschappelijke discussie waarbij er 

kritiek wordt gegeven op het huidige regionaal economisch beleid Het onderzoek is opgezet in twee stappen, 

eerst is het aantal regionale intermediaire organisaties in Nederland vastgesteld en zijn de activiteiten nader 

belicht. Vervolgens is er aan de hand van wetenschappelijke literatuur een beoordelingskader opgesteld 

waarin de meerwaarde van de organisaties wordt afgezet tegen de risico’s. De uitkomsten van het onderzoek 

dragen bij aan het verder nuanceren van de maatschappelijke en wetenschappelijke discussie over regionaal 

economisch beleid en het zet een eerste stap in de beoordeling van regionale intermediaire organisaties.  

In het theoretisch kader staat beschreven dat het ontstaan van regionale intermediaire organisaties is 

veroorzaakt door het economische beleid in Nederland en Europa. Dat heeft als gevolg gehad dat er in de 

afgelopen tien jaar er tenminste 56 regionale intermediaire organisaties zijn opgericht in Nederland. Dit is tot 

op heden een dynamische ontwikkeling, zo zijn organisaties opgericht vanuit regionale 

ontwikkelingsmaatschappijen, anderen zijn opgericht als spin off van regionale intermediaire organisaties en 

weer anderen zijn geïntegreerd tot nieuwe organisaties. De organisaties zijn dan ook geen concurrenten van 

elkaar maar samenwerkingspartners die gericht zijn op onderlinge kennisdeling om elkaar te versterken. Soms 

zijn zij ook bestuurlijk met elkaar verbonden doordat zij werken met één uitvoeringsprogramma of zijn 

verenigd in het bestuur van de organisatie.  

De organisaties zijn verspreid over alle provincies maar de hot spots zijn de drie economisch grootste 

provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant. De doorwerking van het economische beleid valt 

op omdat bijna alle organisaties een topsector als thema hebben en zij voor het merendeel gefinancierd 

worden door subsidies. Dat betekent dat ongeveer alle organisaties in Nederland non-profit organisaties zijn. 

Hoofdzakelijk hebben zij een stichting als rechtsvorm en zijn zij publiek private samenwerkingen. De 

samenstelling van de besturen varieert, niet in alle organisaties is de triple helix in het bestuur 

vertegenwoordigd. De grootte van de organisaties en het werkgebied verschilt sterk. Het aantal werknemers 

varieert van 2 tot 60 en de werkgebieden van gemeentelijk tot landsdelen.  

De organisaties zijn hoofdzakelijk gericht op het vormen van netwerken en samenwerkingsverbanden tussen 

bedrijven onderling en tussen bedrijven en kennisinstellingen. Het doel hiervan is het laten ontstaan van 

kennis spillovers en het creëren van nieuwe producten. Daarnaast wordt er gericht op het verbeteren van het 

imago van de regio, het stimuleren van startups, business development en verschillende andere activiteiten. 

Het doel de activiteiten is het stimuleren van regionale innovatie door te richten op het verkleinen van 

marktimperfecties in verschillende vormen, met name netwerkimperfecties (Woolthuis, 2005). Alhoewel de 

hoofdactiviteiten gericht zijn op het creëren van innovatieve samenwerking zijn de organisaties actief in alle 

facetten van regionale concurrentiekracht zoals beschreven door Lengyel (2004).   

De mate waarin organisaties daarin succesvol zijn hangt af van de risico’s waarmee regionale intermediaire 

organisaties te maken hebben. De meerwaarde van regionale intermediaire organisaties komt naar voren in 

het versoepelen van het innovatieproces. Dit doen zij door het opzetten van samenwerkingsverbanden die 

organisaties aangaan met kennisinstellingen en het koppelen van relevante bedrijven. Daar zijn de organisaties 

succesvol in omdat zij een aantal onderscheidende eigenschappen hebben ten opzichte van de overheid. Ten 

eerste zijn de organisaties regionaal ingebed, er spreekt een meerwaarde uit het regionale netwerk dat 

medewerkers hebben. Hierdoor hebben zij een goed beeld van wat er speelt in de regio en kunnen zij op 

persoonlijke titel in contact komen met bedrijven. Door deze regionale inbedding  kunnen de organisaties ook 

gericht regiopromotie bedrijven, hier profiteert het regionale bedrijfsleven weer van.  
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Een tweede meerwaarde is de inhoudelijke kennis van de medewerkers, zowel op wetenschappelijk als op 

zakelijk gebied. Medewerkers met een zakelijke of wetenschappelijke achtergrond kunnen beter bepalen 

welke actoren geschikt zijn om te betrekken in het innovatieproces. Hierdoor vullen zij het gebrek aan 

wetenschappelijke of zakelijke kennis bij de relevante actoren op. Deze kennis en de regionale inbedding 

verkleint de institutionele afstand tussen het bedrijfsleven en de overheid waardoor bedrijven verleid worden 

om samen te werken.  De organisaties hebben dus een duidelijke meerwaarde in het verkleinen van zachte 

institutionele imperfecties. Ook hebben zij een rol in het verkleinen van harde institutionele imperfecties 

omdat de organisaties al dan niet samen optreden als partij bij subsidieaanvragen en op deze manier gehoor 

geven aan de regelgeving betreffende subsidieprogramma’s.  

Op bestuurlijk niveau hebben regionale intermediaire organisaties meerwaarde omdat zij alle belangen van de 

relevante actoren in de regio verenigen in publiek private samenwerkingen. Op deze manier heeft elke partij 

zeggenschap en is er breed draagvlak in de regio over de manier waarop de economie gestimuleerd wordt. De 

governance van de organisaties is dusdanig ontwikkeld dat er zelfs voor heel Zuidoost Nederland een 

programma is ontwikkeld waarin verschillende regionale intermediaire organisaties samenwerken 

(Brainport2020, 2014). Dat bewijst dat het wetenschappelijke gedachtegoed over het stimuleren van de 

regionale economie overal in Nederland is aangeslagen.  

De successen die regionale intermediaire organisaties boeken worden niet zonder slag of stoot behaald. Het 

bedrijfsleven is niet per definitie bereid  om de eigen kennis te delen. Daarvoor is de eigen concurrentiepositie 

te belangrijk. Vertrouwen winnen blijkt een essentiële opgave te zijn voor het slagen van 

samenwerkingsverbanden. Door het regionale netwerk en de inhoudelijke kennis van medewerkers lijkt dit te 

lukken maar het proces kost veel tijd en geld. Hierbij rijst te vraag of de opportunity costs in dit geval niet 

hoger zijn. Dat hangt samen met de looptijd en afhankelijkheid van financiering van de organisaties. Als het te 

lang duurt om successen te boeken dan verlopen subsidies en moet er worden gezocht naar nieuwe 

financieringsmogelijkheden. Hierdoor zouden organisaties financieel in moeilijkheden kunnen komen en 

moeten zij nieuwe financieringsmogelijkheden overwegen.  

Een ander risico is het bereiken van alle bedrijven in de regio. Het is onmogelijk om álle bedrijven in de regio te 

bereiken, daardoor kan het zo zijn er veel potentieel ongemoeid gelaten wordt. De organisatie kan de 

communicatiestrategie daarop aanpassen maar er zullen altijd bedrijven zijn die niet bereikt worden. Ook bij 

deze kwestie rijst de vraag wat de waarde van het alternatief is en in hoeverre ondernemerschap te 

beïnvloeden is door de organisaties. Een voordeel is dat op het moment dat er een vertrouwensbasis tussen 

de regionale intermediaire organisatie en het bedrijfsleven is opgebouwd, deze wel een duurzaam karakter 

kan hebben. Een succesvolle koppeling van bedrijven zorgt ervoor dat het netwerk van deze bedrijven groter is 

geworden en dat zij, zonder inspanning van de regionale intermediaire organisatie, elkaar in de toekomst weer 

kunnen vinden.  

Deze bevindingen zijn een eerste stap in de richting van een uiteindelijke beoordeling van de regionale 

intermediaire organisaties. Met deze bevindingen is het beoordelingskader, geïntroduceerd in dit onderzoek, 

deels ingevuld. De onderdelen van het beoordelingskader die niet behandeld zijn leveren een relevante 

agenda voor vervolgonderzoek op. Dit onderzoek wijst uit dat vervolgonderzoek naar de meerwaarde van de 

organisaties vooral kwalitatief moet zijn, bijvoorbeeld in de vorm van case studies naar het succes van 

innovatieve samenwerkingsverbanden in de regio en de rol van de intermediaire organisatie daarbij. Andere 

vervolgstudies kunnen zich richten op de rol van intermediaire organisaties bij het aantrekken van nieuwe 

bedrijven en het regionale startups.  
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2. Inleiding 

 

Een cluster of ‘Valley’ wordt steeds vaker gebruikt als beleidsinstrument door intermediaire organisaties om 

regionaal economische groei en innovatie te bevorderen en daarmee de kenniseconomie te versterken. 

Innovatie en kennisuitwisseling lijken de nieuwe toverwoorden te zijn waarmee Europa de concurrentiestrijd 

met de rest van de wereld wil winnen. De huidige beleidsmakers zijn ervan overtuigd dat de kenniseconomie 

op regionaal schaalniveau moet worden gestimuleerd (Bristow, 2005). De wetenschap daarentegen staat over 

het algemeen kritisch tegenover de regionale inspanningen ter  bevordering van de kenniseconomie. Toch zijn 

er weinig gemeenten of regio’s meer in Nederland die zich hier niet mee bezighouden (Weterings et al., 2007).   

Dat komt naar voren uit een onderzoek van Buck Consultants International (NRC, 2013) naar 

innovatiecampussen. Er zijn in Nederland 74 innovatiecampussen, locaties waar innovatie wordt gestimuleerd 

door de uitwisseling van ideeën, kennis en faciliteiten tussen een veelheid van bedrijven en 

(kennis)instellingen (ESB, 2010).  Vaak worden deze campussen gefaciliteerd en (mede) gefinancierd door de 

overheid. Of dit geld goed  besteed wordt is onduidelijk. Zo is nog niet bewezen dat geplande economische 

ontwikkeling, bijvoorbeeld in de vorm van campussen, leidt tot economische groei. Het is dus nog maar de 

vraag in hoeverre dergelijke initiatieven vanuit de overheid zinvol zijn. 

Deze discussie heeft ook betrekking op regionale intermediaire organisaties voor het versterken van de 

kenniseconomie zoals de verschillende ‘Valleys’ in Nederland. Is dit werkelijk de sleutel naar de concurrerende 

kenniseconomie, of is het alleen een sticker die er door beleidsmakers is opgeplakt? In een artikel in de NRC 

(2013) wordt de tendens om ’Valleys’ te gebruiken als beleidsinstrument voor regionale ontwikkeling 

behandeld. Het is lastig te zeggen hoeveel van deze regionale intermediaire organisaties, waarin de overheid,  

het bedrijfsleven en/of kennisinstellingen vertegenwoordigd zijn, actief zijn in Nederland en wat zij precies 

uitvoeren. Maar het bovenstaande maakt duidelijk dat er vanuit de journalistiek, het bedrijfsleven en de 

wetenschap aandacht aan wordt besteed . 

In deze studie wordt ingegaan op het nut en de noodzaak van dergelijke regionale intermediaire organisaties. 

Dat wordt gedaan door de opkomst van deze organisaties te beschrijven en door in te gaan op een aantal 

kenmerken van de organisaties. Vervolgens worden uitspraken gedaan over het nut  van deze organisaties aan 

de hand van de meerwaarde die zij hebben voor de regio en de risico’s die de meerwaarde beïnvloeden.  Op 

deze wijze worden aandachtspunten voor een nieuwe onderzoeks- en beleidsagenda geformuleerd. Deze 

aandachtspunten verschaffen  tevens input voor de discussie die momenteel in de journalistieke, bestuurlijke 

en wetenschappelijke kringen wordt  gevoerd. 

 

2.1 Maatschappelijke relevantie 

De overheid bezuinigt de komende jaren op de uitgaven voor het stimuleren van de economie, zoals 

bijvoorbeeld het innovatiebudget (Rathenau Instituut, 2014). In het geval van het economische beleid geldt 

dat er meer uitvoeringsdruk komt te liggen bij lagere overheden (PBL, 2012). Dat gaat gepaard met 

Rijksbezuinigingen en financiële druk op de lagere overheden. Toch wordt er door gemeenten en provincies 

geïnvesteerd in de regionale kenniseconomie en de genoemde ‘Valleys’ (Weterings et al., 2007). Het 

decentraliseren van het ruimtelijke economische beleid kent risico’s. Zo stellen regionale overheden 

economische agenda’s op die kunnen botsen met elkaar en met het nationale economische belang. Meer dan 

de helft van de huidige Nederlandse gemeenten probeert internationale bedrijven aan te trekken om de 

regionale economie te stimuleren (VNG International, 2014). Vanuit nationaal perspectief kunnen deze 

inspanningen resulteren in een suboptimale allocatie van bedrijven in Nederland. Ook kunnen  nationale en 

regionale belangen met elkaar op gespannen voet staan. Daarom is er meer kennis nodig over de vormgeving 
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van decentraal economisch beleid. Daarbij kan een beeld van de huidige situatie ten aanzien van regionale 

intermediaire organisaties nuttig zijn. Hiermee kan worden onderzocht wat de maatschappelijke en 

economische waarde is van deze organisaties en worden bepaald of het nuttig is om in deze organisaties te 

investeren. In die zin wordt in deze scriptie een eerste stap gezet naar de  bepaling van de ‘opportunity costs’ 

van  de huidige overheidsinvesteringen. Op het moment dat de waarde van het alternatief groter is dan kan  

worden gezocht naar een ander uitvoeringssysteem voor het ruimtelijke economische beleid.   

 

2.2 Wetenschappelijke relevantie  

De economische geografie wetenschap is verdeeld over de manier waarop de overheid moet interveniëren in 

de kenniseconomie. Vanuit evolutionair perspectief zijn regio’s niet maakbaar en kan niet elke regio 

omgevormd worden tot het nieuwe ‘Silicon Valley’. Daarnaast wordt getwijfeld aan de kunde van de overheid 

om goed economisch beleid te voeren, er wordt gesteld dat de benodigde kennis niet in huis is (Ruimtelijk 

Planbureau, 2007). Aan de andere kant is er vanuit het perspectief van innovatietheorie een  duidelijke rol 

weggelegd voor de overheid (WRR, 2013). De overheid dient het belang van de regio, bedrijven daarentegen 

kennen meer marktgestuurde prikkels die niet altijd een positief  effect hebben op de innovatiekracht van een 

regio. Daarom moet de overheid faciliteren in die elementen en activiteiten  waarin bedrijven binnen een 

regionaal innovatiesysteem niet voorzien. Bijvoorbeeld door de sociale en ruimtelijke kenmerken van de regio 

te verbeteren (Lengyel, 2004). In deze optiek is de overheid is samen met de kennisinstellingen en het 

bedrijfsleven een essentiële partner bij het tot stand brengen van innovaties (Ranga et al., 2008). Binnen de 

regionale intermediaire organisaties komt deze drie-eenheid bij elkaar. Het is alleen de vraag of dit de meest 

efficiënte manier is. Door in deze studie een beeld te schetsen van de organisaties in Nederland wordt er een 

wetenschappelijke bijdrage geleverd aan de discussie over de rol van de overheid in de kenniseconomie, zoals 

dat bijvoorbeeld in Finland ook is gedaan (Suvinen, 2010 pp. 1370).  

 

2.3 Probleemstelling 

Vanuit de inleiding waarin de doelstelling van het onderzoek is geïntroduceerd en de maatschappelijke en 

wetenschappelijke context is belicht,  wordt de volgende hoofdvraag geformuleerd: 

‘’ Hoe zijn regionale intermediaire organisaties voor de ontwikkeling van de regionale kenniseconomie in 

Nederland opgekomen, en in hoeverre is dit een zinvolle ontwikkeling? ’’  

Deelvragen: 

Literatuur: 

1. Wat zijn de kenmerken van de kenniseconomie? 

2. Wat is de rol van wetenschappelijke concepten in economisch beleid voor de kenniseconomie? 

3. Hoe zijn regionale intermediaire organisaties in Nederland vanuit economisch beleid ontstaan? 

4. Wat zijn de kenmerken van een regionale intermediaire organisatie? 

5. Wat is de meerwaarde van een regionale intermediaire organisatie en welke risicofactoren kunnen de 

meerwaarde van de organisatie beïnvloeden? 

Onderzoek: 

6. Hoeveel regionale intermediaire organisaties zijn er in Nederland die zich bezig houden met het 

versterken van de regionale kenniseconomie en waar zijn deze gevestigd? 
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7. Wat zijn de kenmerken van regionale intermediaire organisaties in Nederland op basis van de 

volgende onderdelen? 

a. Sectorale focus 

b. Geografisch werkgebied 

c. Rechtsvorm 

d. Organisatiestructuur 

e. Financiering 

f. Doelstellingen  

g. Activiteiten  

h. Samenwerkingspartners  

8. In hoeverre zijn het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen gekoppeld door regionale 

intermediaire organisaties in de volgende onderdelen: 

a. Het aantal publiek private samenwerkingen 

b. Het aantal samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen 

9. Hoe weegt de meerwaarde van een regionale intermediaire organisatie op tegen de risico’s ervan?  

 

Afbakening van het onderzoek  

De hoofdvraag is op te delen in vier onderdelen. De bovenstaande deelvragen hebben betrekking op één van 

deze vier onderdelen:    

 De regionale kenniseconomie – literatuurvragen: 1 en 2  

 Regionale intermediaire organisaties – literatuurvragen: 3, 4 en 5 

 De opkomst van regionale intermediaire organisaties in Nederland – onderzoeksvragen: 6 en 7 

 De opkomst van regionale intermediaire organisaties in Nederland als zinvolle ontwikkeling – 

onderzoeksvragen: 8, 9   

 

2.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk drie worden de literatuurvragen beantwoord. Er wordt een beeld geschetst van de kenmerken 

van de kenniseconomie. Vervolgens wordt het ruimtelijke economische beleid voor de kenniseconomie en de 

wetenschappelijke concepten die hierbij een rol spelen belicht. Daarna wordt beschreven hoe regionale 

intermediaire organisaties zijn ontstaan en welke kenmerken zij hebben. In hoofdstuk vier en vijf wordt de 

manier waarop deze studie is uitgevoerd methodologisch verantwoord. De bevindingen met betrekking tot de 

onderzoeksvragen worden in hoofdstuk zes geanalyseerd en gekoppeld met de wetenschappelijke literatuur. 

In hoofdstuk zeven wordt een antwoord op de hoofdvraag geformuleerd en worden aandachtspunten 

beschreven die als basis dienen voor aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Deze worden in hoofdstuk acht 

behandeld.   
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3. Theoretisch kader 

 

Nederland heeft zich in het kader van de Europese Lissabonstrategie (2000) de ambitie gesteld te behoren tot 

de kopgroep van dynamische kenniseconomieën in de Europese Unie. Deze ambitie komt voort uit de analyse 

dat in de 21ste eeuw de nationale welvaart en concurrentiekracht sterk afhankelijk is van de mate waarin het 

kennis- en innovatieproces in de economie op gang blijft en nieuwe groeiimpulsen verschaft (Wijfels, 2004). 

Internationale ontwikkelingen zoals de verschuiving van productie naar goedkopere niet-westerse landen (van 

Oort, 2012) en maatschappelijke trends als de toenemende mondialisering en vergrijzing versterken het 

belang van een forse inzet op het ontwikkelen van de kenniseconomie in Nederland. Dit vertaalt zich op 

regionaal niveau naar het opzetten van intermediaire organisaties die het innovatieproces proberen te 

versnellen, bijvoorbeeld door pogingen tot het ontwikkelen van een nieuwe ‘Valley’.  

Het proces vanaf de opkomst van de kenniseconomie tot het ontstaan van regionale intermediaire 

organisaties wordt in dit hoofdstuk beschreven. Er is gekozen om de kenniseconomie als startpunt te nemen 

omdat door deze ontwikkeling het belang van regionale concurrentiekracht is ontstaan. Er wordt eerst een 

algemeen beeld geschetst van de kenniseconomie en de rol van  geografische afstand daarin., Hiermee wordt 

duidelijk dat de regio een belangrijke rol speelt in de kenniseconomie. Vervolgens wordt behandeld welke 

wetenschappelijke concepten worden gehanteerd bij de vormgeving van het economische beleid. Hier wordt 

ook uitgelegd hoe verschillende wetenschappelijke concepten zoals clusters, regionale concurrentiekracht en 

triple helix samenwerking met elkaar samenhangen. Daarna wordt ingegaan op de functie, de praktijk en de 

risico’s van ruimtelijk economisch beleid. Dit wordt ten slotte gekoppeld  aan de opkomst van regionale 

intermediaire organisaties in Nederland.  

3.1 De kenniseconomie 

Het meest voor de hand liggende kenmerk  van de kenniseconomie is de noodzaak om kennis te ontwikkelen. 

Door onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten (R&D) bij bedrijven en kennisinstellingen wordt kennis 

ontwikkeld met als doel de productiviteit te verbeteren. Kennis dient in dit geval breder gezien te worden dan 

het enkel ontwikkelen van informatie. Het is te definiëren als het geheel van vaardigheden, aanleg, 

leergierigheid, creativiteit en volhoudendheid, dat nodig is om problemen te onderkennen en ze op te lossen, 

onder meer door informatie te verzamelen en te selecteren. Daarbij is het voorbereiden, begeleiden en 

interpreteren van veranderingen een essentiële karakteristiek. Ten tijde van het ratificeren van de 

Lissabonstrategie in 2000 werd er in Europa vooral gericht op het ontwikkelen van technologische kennis en 

productiviteitsgroei in industriële sectoren(van Oort, 2007). In de opvolger van de Lissabon strategie, de 

Horizon2020 strategie, wordt een meer sectorbreed perspectief gehanteerd (EU, 2013).   

Op zichzelf staande kennis is in de economie niets waard, minstens zo belangrijk is het verwerken van kennis in 

nieuwe producten. De hoeveelheid en het niveau van  kennis zeggen in de kenniseconomie slechts iets over de 

potentie van de economie (van Oort, 2007). Via innovaties komt kennis in de markt en kan de economie ervan 

profiteren. De essentie van de kenniseconomie is dus het ontwikkelen van kennis en deze via innovaties te 

ontwikkelen tot producten. Dit proces komt tot stand door kennis te gebruiken in relaties tussen markt- en 

overige partijen bij het voortbrengen en gebruiken van goederen en diensten, vanaf het eerste idee tot en met 

het gebruik van het eindproduct (van Oort, 2007).  De kenniseconomie is dus een lerende economie: het 

vermogen om nieuwe vaardigheden te leren en snel toe te passen is van belang. Dat betekent dat 

geïnvesteerd moet worden in de talentontwikkeling van mensen in een dynamische technologische en 

sociaaleconomische omgeving. Innovatieprocessen kenmerken zich daarbij door voortdurende interacties 

tussen de diverse spelers, zoals bedrijven, kennisinstellingen en intermediaire organisaties. Om dit soepel te 

laten verlopen is een efficiënt innovatieproces nodig, daarbij zijn aspecten als de ontwikkeling van Human 

Capital en het faciliteren van de juiste omgeving van groot belang. (Wijffels, 2004).  
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De huidige economische omgeving bestaat niet alleen uit bedrijven die concurreren om de laagste kosten 

maar ook om de juiste kennis. Deze concurrentiestrijd is niet eerlijk verdeeld, grote bedrijven hebben 

bijvoorbeeld meer kapitaal om te investeren in R&D activiteiten. Daarnaast is er een tendens dat bedrijven 

zich steeds meer richten op de kernactiviteit (Wijffels, 2004). Dat komt bijvoorbeeld omdat economisch crises 

drukken op de begroting waardoor activiteiten die buiten het productieproces vallen, zoals R&D, worden 

geschrapt. Kennis komt dan niet meer in een gesloten bedrijfsomgeving tot stand, maar door de verbinding 

van partijen en de kennisoverdracht die hiertussen plaatsvindt. De nadruk in de hedendaagse kenniseconomie 

ligt niet meer op gesloten innovatie maar op open innovatie (Wijffels, 2004).  

 

3.2 De rol van kennisoverdracht in de regionale kenniseconomie 

Open innovatie heeft een andere dynamiek, hiervoor zijn kennisverbindingen tussen verschillende partijen 

nodig. Dat heeft als belangrijk voordeel dat nieuwe combinaties van verschillende soorten kennis zorgen voor 

de ontwikkeling van innovaties. Het is niet waarschijnlijk dat bedrijven de meest gunstige combinaties van 

kennis als vanzelf  ontdekken. Omdat bedrijven zich uit concurrentieoverwegingen toeleggen op hun 

kernactiviteit en ook anderszins worden ingekaderd door bepaalde routines is het niet altijd vanzelfsprekend 

dat zij de meest gunstige samenwerkingspartners zullen  vinden. Hierdoor ontstaat het risico van  lock-in 

effecten (Boschma, 2005) waarbij de routines van bedrijven de mogelijkheden voor kennisoverdracht 

beperken. Anders gezegd, de markt voorziet niet spontaan in de meest efficiënte overdracht van kennis tussen 

bedrijven. Sterker nog, sommige bedrijven zullen in hun levensloop deze kennispartners niet vinden. Daarmee 

ontstaat mogelijk een rol over de overheid om door beleid deze imperfecties in de markt te verzachten. Dat 

doet zij door te zorgen dat bedrijven en kennisinstellingen elkaar vinden met als doel relevante kennis te 

ontwikkelen. De uitvoering van dat beleid berust onder meer bij  de regionale intermediaire organisaties.  

Het algemene belang van kennisoverdracht in de kenniseconomie is helder, maar om het ruimtelijke 

economische beleid van Nederland en Europa goed te kunnen begrijpen is het belangrijk dieper in te gaan op 

de ruimtelijke dimensie van kennisoverdracht. Al sinds de 19
e
 eeuw wordt gesuggereerd dat kennisoverdracht 

makkelijker gaat als bedrijven zich in elkaars nabijheid vestigen. Op het moment dat bedrijven agglomereren 

ontstaan positieve externaliteiten of wel ‘localisation economies’ (Marshall, 1890). Hierdoor ontstaan 

voordelen zonder dat daar voor betaald hoeft te worden (Glaeser, 1992).  Bedrijven bestuderen, bespioneren 

en imiteren elkaar en zorgen zo voor kennisoverdracht, deze worden kennis spillovers genoemd. Dit soort 

externaliteiten stimuleren incrementele innovaties zoals productverbeteringen en -uitbreidingen (Lorenzen & 

Frederiksen, 2008). Het ontstaan van kennis spillovers kan verklaren waarom bepaalde regio’s een grotere 

economische groei kennen dan andere regio’s. Uit deze bevinding ontstond een discussie over welke 

samenstelling van industrieën in de regio  voor de meeste economische groei zorgde. Marshall (1890) stelde 

vooral dat kennis het beste overgedragen wordt binnen één industrie. Daartegenover stelde Jacobs (1969) dat 

diversiteit van industrieën zorgt voor meer innovatie en economische groei.  

Alhoewel deze theorieën tegenover elkaar staan, is de gemene deler het belang  van kennis spillovers voor 

economische groei. Deze erkenning vormde  het startschot voor een wetenschappelijke discussie over hoe 

regionaal economische groei verklaard kan worden. Deze discussie gaat in principe niet alleen over externe 

effecten zoals kennis spillovers maar ook over de fundamenten van de economische theorie. Wordt 

economische groei verklaard door een neoklassieke productiefunctie die de ontwikkeling van technologie ziet 

als een exogene variabele? Of is technologische ontwikkeling endogeen en zorgt dit voor regionaal 

economische verschillen in groei (Arrow, 1962). Deze discussie duurt voort tot op de dag van vandaag. Er zijn 

verschillende uiteenlopende concepten ontwikkeld en er is voor verschillende van deze concepten empirisch 

bewijs gevonden (Beaudry & Schiffauerova, 2009). Het belang van technologische vooruitgang door middel 

van kennisoverdracht vormt in ieder geval de basis voor de theorieën over de kenniseconomie die nu het 

economische beleid van Europa en Nederland bepalen.    
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3.3 Kenniseconomie als sleutel voor economisch beleid en de rol van de wetenschap in 

het beleid  

Kennis wordt in de westerse economie gezien als de sleutel voor groei (van Oort, 2012) en, in een 

globaliserende wereld, ter versterking van de concurrentiepositie ten opzichte van andere landen of regio’s. 

Regionale concurrentiekracht in de kenniseconomie wordt dan ook als uitgangspunt genomen in de huidige 

beleidsagenda’s (EU, 2013). Het ruimtelijke economische beleid is gebaseerd op een nieuwe stroming  in 

wetenschappelijke studies, het ‘New Regionalism’. Zij gaat uit van twee overtuigingen: de eerste is dat, in de 

context van globalisering, de regio de smeltkroes is van economische ontwikkeling en welvaart. De tweede is  

dat economisch beleid zich moet richten op de regio. Voorstanders van het ‘New Regionalism’ stellen dat de 

belangrijke krachten achter regionale concurrentie voordelen liggen in het unieke karakter van het regionale 

ondernemersklimaat (kennis, relaties en motivatie) die andere regio’s niet kunnen imiteren (Bristow, 2005).  

Er zijn binnen het ‘New Regionalism’ verschillende wetenschappelijke concepten die van invloed zijn op 

regionaal economisch beleid. Het bekendste concept is het model Porters Diamond (1990). In dit model wordt 

uitgegaan van concurrentievoordelen door de aanwezigheid en interactie van gerelateerde industrieën, 

kennisinstellingen en de onderlinge concurrentie. De regionale ruimtelijke manifestatie van het model van 

Porter (2003) zijn clusters.  

 Een cluster is een:   

‘Een geografisch nabije groep van gerelateerde bedrijven, leveranciers en dienstverleners, uit gerelateerde 

industrieën met samenhangende instituties die verbonden zijn door externaliteiten van verschillende typen’.  

Een belangrijk aspect van clusters is de veronderstelling dat er relaties bestaan tussen bedrijven in 

gerelateerde bedrijfstakken die zorgen voor kennis spillovers. Deze ontstaan in formele en informele 

samenwerking en resulteren in de overdracht van kennis, arbeid en spin offs (Porter, 2003; Ter Wal & 

Boschma, 2009) maar ook in onvrijwillige kennisoverdracht zoals imitatie (Atzema, 2012). Daarnaast versterkt 

de co-locatie van bedrijven, klanten, leveranciers en instituties de onderlinge concurrentie en dus de druk om 

te innoveren (Porter, 2000). Als de groep bedrijven en instituties de juiste omvang bereikt, de kritische massa, 

dan zorgt dit, via het ontstaan van externaliteiten, voor een sterke concurrentiepositie. Clusters zijn 

aantrekkelijk om als instrument te gebruiken voor ruimtelijk economisch beleid omdat de concurrentiekracht 

wordt versterkt via het gedachtegoed van de kenniseconomie en de focus ligt op de regio.  

Volgens Porter (2000) vertegenwoordigen clusters een nieuwe manier van denken over nationale, regionale en 

lokale economieën waarbij er nieuwe rollen zijn weggelegd voor bedrijven, verschillende lagen van de 

overheid en andere instituties. In de beleidswereld wordt deze rol door overheden overgenomen. Door 

groeiende frustratie van beleidsmakers over conventionele (macro-economische) interventiemethoden 

kwamen clusters wereldwijd in de economische beleidsagenda’s (Ketels, 2013). Het gedachtegoed van Porter 

sloeg aan omdat hij een nieuwe economische werkelijkheid liet zien waarbij juist micro-economische 

omstandigheden zorgen voor verschillen in economische groei. Deze verschillen worden gestuwd door de 

opkomst van een informatiemaatschappij en de kenniseconomie. Clusterbeleid is wijdverspreid aangeslagen 

als instrument om gehoor te geven aan deze ontwikkelingen (Andersson et.al., 2004). Dat heeft geresulteerd in 

verschillende clusterbeleidsnota’s in Europa. In Denemarken werden ‘competence centres’ benoemd (1990), 

in Duitsland ‘Kompetenznetze’ (1998) en in Frankrijk de ‘Poles Compétitivité’ (2005). Het doel van deze nota’s 

was om de private sector te verenigen met kennisinstellingen en universiteiten om gezamenlijk R&D projecten 

te ontwikkelen (Lefebvre, 2011). Ook in Nederland is dit economische beleid overgenomen in de beleidsnota 

Pieken in de Delta (2004). Met deze beleidsmatige verandering werd ingezet op de ontwikkeling van clusters 

en het bevorderen van kennis spillovers binnen deze clusters (PBL, 2012).  De eerste Nederlandse clusters 
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werden de Mainports en de Valley’s genoemd. Clusters zijn nog steeds één van de belangrijkste 

wetenschappelijke uitgangspunten voor ruimtelijk economisch beleid en komen  nog veelvuldig terug in 

beleidsadvies (WRR, 2013). 

Het ‘New Regionalism’ heeft dus een wereldwijde verandering teweeggebracht in het economische beleid 

(Bristow, 2005). Dat heeft als gevolg dat de overheid een andere rol heeft gekregen, een rol als stimulator van 

regionaal economische groei in plaats van het ondersteunen van economisch mindere regio’s. De explosieve 

groei van clusterprogramma’s in Nederland en de rest van Europa is dus geen natuurlijk- maar een door de 

overheid gestuurd proces. Dat wil niet zeggen dat deze clusters vóór de introductie van de clusterprogramma’s 

niet bestonden, maar de beleidsmakers hebben het gedachtegoed van Porter overgenomen en dit 

geprojecteerd op de eigen regio’s.  

Doordat overheden zich richten op kennisontwikkeling en clusterontwikkeling, smelten clusterbeleid en 

innovatiebeleid samen. Hierbij worden andere wetenschappelijke concepten geïntroduceerd die dienen als 

theoretisch kader voor het vormen van beleid. Bijvoorbeeld, bij beleid gebaseerd op de lerende regio wordt er, 

net zoals bij clusters, vanuit gegaan dat kennisontwikkeling afhangt van agglomeratie van bedrijven en 

instituties, maar hier wordt de regionale context als uitgangspunt genomen. Het voordeel is dat er meerdere 

clusters in één regio kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld in de Metropool Regio Amsterdam  (Amsterdam economic 

board, 2014). Tevens wordt er aandacht besteed aan de manier waarop overheden en economische 

ontwikkelingsmaatschappijen de institutionele context in een regio vormgeven. Namelijk door vooral op te 

treden bij het coördineren van netwerken van economische en politieke actoren en het voorzien in een 

omgeving waarin de stroom van kennis makkelijk gedijt (Healy & Morgan, 2012).  

Deze visie is in overeenstemming met het triple helix model (Etzkowitz & Ranga, 2010), dit is een model dat 

kan worden gebruikt voor de praktische toepassing binnen clusterbeleid. Het model gaat uit van een regionale 

situatie waarbij de interactie en samenwerking tussen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid 

zorgt voor een economische dynamiek die innovatie stimuleert. Doordat deze partijen niet alleen hun 

traditionele rol vervullen maar ook een andere rol aannemen leidt dit tot trilaterale netwerken en hybride 

organisatievormen waarin de triple helix partijen samen komen. De essentie van het model is niet anders dan 

de dynamiek van clusters die Porter (2003) beschrijft, met gerelateerde bedrijven en samenhangende 

instituties, alleen wordt in het triple helix model nog meer ingegaan op de rol die de overheid, 

kennisinstellingen en het bedrijfsleven hierbij moeten aannemen. Daarmee biedt het triple helix model meer 

handvatten voor de vorming van ruimtelijke economisch beleid en met name hoe de uitvoering ervan gedaan 

moet worden. Het pieken in de delta programma van de Nederlandse overheid illustreert hoe clusterbeleid en 

triple helix beleid hand in hand gaan. Er worden regio’s/clusters aangewezen waarbinnen innovatie 

gestimuleerd wordt, dit wordt gedaan door te investeren in verbindingen tussen kennisinstellingen en 

bedrijven (Pieken in de Delta, 2004).  

In het triple helix model heeft de overheid net zoals in clusters en de lerende regio een ondersteunende rol. Zij 

heeft de organisatorische en financiële kracht om het bedrijfsleven en kennisinstellingen te stimuleren die 

daarmee kennis kunnen ontwikkelen en exploiteren. Hierin nemen zij een rol aan die traditioneel door het 

bedrijfsleven aangenomen wordt (Etzkowitz & Ranga, 2010). Kennisinstellingen vervullen naast de traditionele 

rol van kennisontwikkelaar een meer ondernemende rol waarbij er gericht wordt op de diffusie en toepassing 

van de ontwikkelde kennis. Zo zijn er bijvoorbeeld Universiteiten die ondernemerschap stimuleren bij de 

studenten om te zorgen dat de ontwikkelde kennis in de markt gezet wordt (Universiteit Twente, 2014).  De 

ondernemende en initiërende activiteiten van kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven leiden ook tot de 

oprichting van hybride organisaties die zich bijvoorbeeld richten op patentontwikkeling, investeringen in start 

ups, het oprichten van incubators of kenniscampussen (Ranga et al., 2008) maar ook op zakelijke 

dienstverlening en financiering van innovaties (Etzkowitz & Ranga, 2010).  
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Vanuit het bedrijfsleven  zal met name het MKB kunnen profiteren van triple helix samenwerking. Dat komt 

omdat het MKB bij kennisontwikkeling afhankelijk is van externe kennis. Dit in tegenstelling tot grotere 

bedrijven die vaak eigen R&D afdelingen hebben (Ranga et al,. 2008). In Nederland valt 99% van het aantal 

bedrijven onder het MKB (MKBservicedesk, 2014). Dat biedt veel potentie tot innovatieve 

samenwerkingsvormen, maar er zijn ook risico’s. Deze liggen in de aard van MKB bedrijven, zij zijn vooral 

gericht op leveranciers en klanten en in veel mindere mate op universiteiten en de overheid. Daarnaast is de 

R&D capaciteit en interne kennis te gebrekkig om effectieve samenwerking met een kennisinstelling te 

creëren. MKB bedrijven vinden concurrentievoordeel vooral in het zoeken naar alternatieve leveranciers en 

nieuwe markten, minder door eigen initiatief voor innovatie. De mate waarin het MKB een incentive heeft tot 

samenwerking met kennisinstellingen hangt af van de sector, de leeftijd van het bedrijf, de R&D intensiteit, de 

openheid en innovatiestrategie (Ranga et al., 2008). Het is dus de vraag of hybride organisatievormen zoals 

regionale intermediaire organisaties deze risico’s succesvol kunnen omzeilen. 

Naast bovenstaande wetenschappelijke benaderingen zijn ook mondiale ontwikkelingen van invloed  op 

ruimtelijk economisch beleid. Parallel aan de vraag naar economische groei is de opkomende vraag naar een 

duurzame manier van leven. Het gaat er in dit geval niet meer om wat instrumenteel interessant is (innovatie) 

maar ook wat intrinsiek belangrijk is, zoals het welzijn van de mens en van de aarde. Dit vertaalt zich naar 

allerlei nieuwe beleidsdoelen; zo heeft de Europese Horizon2020 strategie als doel om de uitstoot van 

broeikasgassen met twintig procent te reduceren (Healy & Morgan, 2012). Daarmee ontstaat een nieuwe 

vraag naar ecologische innovatie waarbij er  moet worden overgegaan op een open innovatie systeem (Von 

Hippel, 2005). Een open innovatiesysteem is vooral belangrijk bij sectoren die gevoelig zijn voor ecologische 

veranderingen zoals energie, agri-food, transport, vastgoedontwikkeling (Healy & Morgan, 2012). Hiermee 

wordt het belang van een open innovatiesysteem voor Nederland bevestigd omdat de sectoren Energie, Agri-

food en Logistiek onder andere zijn aangewezen als topsectoren waarop het economisch beleid gericht wordt 

(PBL, 2012).  

Nieuwe beleidsdoelen om de regionale concurrentiekracht te verbeteren en nieuwe rollen voor overheden, 

kennisinstellingen en het bedrijfsleven (Etzkowitz & Ranga, 2010) zorgen ook voor nieuwe manieren waarop 

concurrentiekracht via beleid gestimuleerd moet worden. Dit hangt samen met de veronderstelling van 

Storper dat regionale concurrentiekracht niet alleen gaat om de productiviteit in een regio maar ook om het 

behouden van een goede levenstandaard voor de bewoners (Bristow, 2005). Lengyel (2004) heeft een 

raamwerk ontwikkeld dat als basis dient voor beleidsmakers bij het ontwikkelen van beleid voor de regionale 

concurrentiekracht. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan kennisontwikkeling, zoals bij clusters en 

triple helix samenwerking, maar ook aan bredere regionale factoren. In het piramide model van regionale 

concurrentiekracht (figuur één) zijn Porter’s conventionele maatstaven van regionale concurrentiekracht 

opgenomen (arbeidsproductiviteit, regionaal BBP, werkloosheid) met daaronder de determinanten die de bron 

zijn voor de concurrentiekracht. Hierdoor wordt duidelijk waardoor de regionale concurrentiekracht beïnvloed 

wordt. De onderste laag van de piramide bevat acht determinanten die indirect zorgen voor verbeterde 

concurrentiekracht. Daarboven staan vijf programma factoren (R&D en technological development, SME 

development, FDI acitivity, Infrastructure & human capital, Institutions & social capital) die als speerpunt 

gebruikt kunnen worden voor regionaal economisch beleid om op korte termijn de concurrentiekracht positief 

te beïnvloeden.   

Deze vijf factoren richten zich niet alleen op kennisontwikkeling maar ook op de omgevingsfactoren die van 

belang zijn voor kennisontwikkeling (Wijffels, 2004; Healy & Morgan, 2012). Hiermee wordt duidelijk dat 

beleid gericht op de kenniseconomie en beleid gericht op regionale concurrentiekracht niet los van elkaar 

gezien kunnen worden. Zoals Wijffels (2004) stelde is het van belang voor het innovatieproces dat de juiste 

omgeving gefaciliteerd wordt en dat er Human Capital ontwikkeld wordt. Beleid voor het stimuleren van de 

regionale kenniseconomie moet dus niet alleen gericht zijn op innovatie maar ook op meerdere regionale 

factoren. De piramide van Lengyel (2004) biedt via de vijf programma factoren handvatten waarop ruimtelijk 
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economisch beleid voor de kenniseconomie gestoeld kan worden. Dit zijn naast economische- ook sociale en 

ruimtelijke determinanten zoals bereikbaarheid, een veilig en duurzaam leefklimaat en de kwaliteit van het 

onderwijs. Tevens kunnen de programma factoren dienen als speerpunten voor het beleid van regionale 

intermediaire organisaties. 

Figuur één: Het piramide model voor de ontwikkeling van beleid gericht op het verbeteren van de regionale 

concurrentiekracht 

 

Bron: Lengyel, 2004 

 

3.4 De functie en praktijk van ruimtelijk economisch beleid voor de kenniseconomie 

De overheid richtte zich van oudsher op economische zwakten, zoals een tekortschietende werkgelegenheid,  

met als doel de gelijkheid in de samenleving te bevorderen. Maar door de opkomst van de kenniseconomie, 

globalisering en het ‘New Regionalism’ is deze aanpak  naar de achtergrond verdwenen en wordt het beleid 

gericht op efficiency en het benutten van regionale sterkten. De achterliggende filosofie is dat het de taak van 

de overheid is om marktimperfecties te voorkomen (van Oort, 2007). Dat willen zeggen dat de overheid de 

omstandigheden aanpakt die het optimaal functioneren van de markt belemmeren. Dus de wetenschap wordt 

gebruikt voor het ontwikkelen van beleid, dat als doel heeft marktimperfecties in de kenniseconomie te 

verminderen, om de kenniseconomie daarmee te verbeteren.  

Hierbij kunnen twee kritische kanttekeningen worden geplaatst die van invloed zijn op het nut van 

overheidsingrijpen in de markt, en in het verlengde het ontstaan van regionale intermediaire organisaties. De 

eerste is de vraag in hoeverre de markt ‘imperfect’ kan zijn. De markt is immers geen bewuste entiteit die het 

goed of fout doet. Studies over marktimperfecties gaan over die eigenschappen van marktwerking die een 

grotere economische groei belemmeren. Het verminderen van marktimperfecties wordt door overheden als 

doel gebruikt bij beleid voor de kenniseconomie. Hierbij kan de tweede kanttekening geplaatst worden, de 

overheid heeft misschien niet het vermogen heeft om succesvolle veranderingen in de markt aan te brengen. 

Aan economisch beleid kleven risico’s waarmee regionale intermediaire organisaties te maken hebben die 

ervoor kunnen zorgen dat het doel, het verminderen van marktimperfecties, niet wordt behaald. Door 

verschillende vormen van marktimperfecties en risico’s van ruimtelijk economisch beleid te benoemen kan 
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worden bepaald in hoeverre, en op welke vlakken, regionale intermediaire organisaties erin slagen deze te 

verminderen bij het uitvoeren van beleid. Daarom worden hieronder de vormen van marktimperfecties in de 

kenniseconomie toegelicht en wordt er ingegaan op de risico’s van overheidsingrijpen hierbij.  

In de kenniseconomie treden er marktimperfecties op bij kenniscreatie en kennisdiffusie. Bij de eerste speelt 

het risico van ongewenste kennisoverdracht naar concurrenten in de regio die er niet voor betalen 

(Freeriders). Kennis krijgt hierdoor het karakter van een publiek goed waardoor bedrijven minder geneigd zijn 

om kennis te ontwikkelen (Van Oort, 2007). Maar deze ongewenste kennis spillovers leiden wél tot innovatie 

in een regio (Lorenzen & Frederiksen, 2008) en verhogen de welvaart. Bij innovatie ontstaat er dus een 

mismatch tussen de individuele (bedrijf) en maatschappelijke (regio) voordelen. Een oplossing hiervoor zou 

geïnternaliseerde samenwerking tussen bedrijven kunnen zijn. Door goede afspraken over de 

kennisoverdracht te maken wordt het bovengenoemde ‘free rider  risico verminderd (van Oort, 2007). Een 

ander voorbeeld is het creëren van ‘Shared Value’ bij bedrijven waardoor de bedrijven en de regio gedeelde 

belangen krijgen (Porter, 2011)  

In het geval van kennisdiffusie, het elders toepassen van kennis, kunnen er ook marktimperfecties optreden. In 

de eerste plaats omdat bedrijven niet op de hoogte kunnen zijn van de mogelijkheden die nieuwe kennis biedt. 

Deze asymmetrie in informatie over de mogelijkheden van nieuwe technologieën zorgt ervoor dat 

ondernemers de kennis niet snel genoeg aanwenden  om nieuwe producten te maken. Ook kunnen bedrijven 

wachten met het overnemen van kennis tot  deze zich in de markt bewezen. Gevolg is dat de kennis zich niet 

verspreidt. Ook marktmacht belemmert de diffusie van kennis. Bedrijven kunnen bij het introduceren van 

innovaties hoge prijzen vragen waardoor de kennis niet voor iedereen beschikbaar wordt (van Oort, 2007).  

Er zijn meerdere vormen van marktimperfecties die het innovatiesysteem minder efficiënt maken. Sommigen 

vertonen overlap met de eerder genoemde vormen: 

o Infrastructurele imperfecties: Hierbij gaat het om fysieke infrastructuur (ICT, telecom, wegen) maar 

ook om kennisinfrastructuur.  

o Transitie imperfecties: Het onvermogen van bedrijven om zich aan te passen aan nieuwe 

technologieën  

o Lock-in/padafhankelijkheid- imperfecties: Het onvermogen van complete (sociale) systemen om zich 

aan te passen aan nieuwe technologische paradigma’s  

o Harde institutionele imperfecties: Gebreken in het systeem van regels en wetten  

o Zachte institutionele  imperfecties: Gebreken in het politieke en sociale systeem 

o Sterke netwerkimperfecties: bedrijven zijn te sterk ingebed in het eigen netwerk zodat zij de 

ontwikkelingen buiten het eigen netwerk niet benutten 

o Zwakke netwerkimperfecties: Gebrek aan netwerkrelaties tussen actoren zodat zij niet kunnen 

profiteren van elkaars kennis en elkaar niet kunnen complementeren 

o Capaciteit imperfecties: Bedrijven zijn niet in staat om nieuwe kennis te ontwikkelen doordat zij 

bijvoorbeeld te klein zijn en geen R&D kunnen bekostigen  

(Woolthuis, 2005, pp. 610).  

De overheid is niet bij alle vormen de aangewezen organisatie om, via ruimtelijk economisch beleid, 

problemen van marktimperfecties op te lossen. Dat komt omdat de potentiele rol van de overheid niet bij elke 

soort van imperfectie direct is aan te wijzen. De meest voor de hand liggende optie voor overheidsoptreden is 

bij harde institutionele imperfecties. De overheid is als wetgevende macht in staat om wetten en regels op te 

stellen en subsidieprogramma’s te ontwikkelen. Daarnaast kan zij bepalen hoe het politieke systeem zo 

optimaal mogelijk ingericht kan worden om het innovatiesysteem zo efficiënt mogelijk te maken. Het huidige 

economische beleid legt bijvoorbeeld veel mandaat bij lagere overheden (Pieken in de Delta, 2004; 

Topsectorenbeleid, 2010). De overheid heeft dus een duidelijke rol bij het oplossen van harde- en zachte 
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institutionele imperfecties. Ook kan de overheid faciliteren in infrastructurele imperfecties, bijvoorbeeld door 

te investeren in nieuwe wegen en de bereikbaarheid van regio’s. Dit komt de regionale concurrentiekracht ten 

goede (Lengyel, 2004).  

Momenteel richt de overheid zich ook op het verbinden van relevante actoren om het innovatieproces te 

versoepelen (Pieken in de Delta, 2004; Topsectorenbeleid, 2010). Daarmee is het beleid dus ook gericht op het 

verminderen van andere soorten marktimperfecties. Het gaat hierbij om interventie bij transitieimperfecties, 

lock-in imperfecties, netwerkimperfecties en capaciteitsimperfecties, bijvoorbeeld door in te zetten op 

netwerkvorming, ondernemerschap en R&D subsidies. Hiermee begeeft de overheid zich op glad ijs, omdat 

deze rol geen betrekking heeft op de eigen wetgevende macht maar op het beïnvloeden van gedrag van 

bedrijven en kennisinstellingen. Toch heeft het ‘New Regionalism’ (Bristow, 2005) ervoor gezorgd dat 

beleidsmakers hier massaal op inzetten. 

De risico’s van overheidsbeleid kunnen ervoor zorgen dat de overheid niet bij machte is om de markt op de 

juiste manier te beïnvloeden. Dat kan te maken hebben met gebrek aan kennis over inhoudelijke en 

institutionele zaken (Ruimtelijk Planbureau, 2007) maar ook met de tegenwerking van belangengroepen die 

politieke druk uitoefenen op het beleid. Hierdoor kunnen de kosten van overheidsingrijpen hoger zijn dan de 

baten (Ketels, 2013).  Daarnaast zijn er fundamentelere risico’s van het beleid van de overheid om invloed uit 

te oefenen op innovatie en in het verlengde daarvan het benodigde ondernemerschap. Dat komt vanuit de 

veronderstelling dat de ambitie van mensen om te ondernemen niet zomaar gecreëerd kan worden door 

wetten en regels. Ondernemerschap wordt beperkt door de institutionele setting in een land, en deze zijn niet 

zomaar op korte termijn te veranderen (Bosma et. al., 2011). Een voorbeeld van het tekort schieten van de 

overheid binnen een clusterprogramma wordt in box één gegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box één: Spoorlijn ‘Overnight Express’: verbinding van Amsterdam naar Milaan voor de vervoer van tuinbouw 
en agri producten 

Woolthuis (2005) haalt in zijn artikel een situatie aan waarbij de overheid tekort schoot in clusterbeleid. Om de 
transport van groente, fruit en bloemen naar de belangrijke afzetgebieden efficiënter te maken is geprobeerd 
om een transportverbinding per spoor tussen Amsterdam en Milaan op te zetten, het project was onderdeel 
van een clusterprogramma dat liep tussen 1994 en 2002. De spoorverbinding zou een betere optie zijn dan 
transport per snelweg door de hoge kosten en congestie van vrachtwagen vervoer. Maar het opzetten van een 
internationale treinverbinding kent uitdagingen. Er is verschillende wetgeving in de landen die de verbinding 
doorkruist, bijvoorbeeld over: maximale snelheid, papierwerk, privileges van personenvervoer ten opzichte 
van goederenvervoer etc. In dit geval ligt de uitdaging in het standaardiseren en coördineren van wet- en 
regelgeving tussen EU lidstaten. Daarmee zou er dus gefocust moeten worden op het oplossen van harde 
institutionele marktimperfecties, bijvoorbeeld door een lobby op te zetten naar de EU.  

Alleen de aanpak van het project richtte zich meer op nauwere samenwerking tussen spoorbedrijven, telers 
van tuinbouw en agri producten en retail bedrijven. Dat had als gevolg dat de spoorverbinding in een 
beginstadium al aanliep tegen de (te verwachten) institutionele tegenwerking. De maximale snelheid werd 
verminderd omdat de trein, door regelgeving, gekoppeld werd aan personenvervoer. Hierdoor was het 
alternatief niet meer rendabel dan vervoer per snelweg. Er stapten bedrijven uit het project waardoor het 
project niet succesvol is afgerond (Woolthuis et al., 2005). Jaren later, in 2014, is er een nieuwe 
spoorverbinding opgezet tussen Amsterdam en Milaan met hetzelfde doel. Dit is een initiatief van Herik Rail, 
een private partij die verbinding ook exploiteert.  ( 
dichtbij.nl, 2014). Inmiddels is te lezen op de site van Herik Rail (2014) dat de verbinding om strategische 
redenen stil ligt. Het is niet bekend wat de exacte redenen zijn maar de nieuwe verbinding is dus nog steeds 
geen succes.  
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Naast de risico’s bij het verminderen van marktimperfecties kent het implementeren van beleid gestoeld op 

clusters, het triple helix model en de piramide van Lengyel ook risico’s. In het geval van clusterbeleid moet er 

in de regio een kritische massa bereikt worden voordat clustereffecten optreden. Het is echter de vraag of dit 

soort beleid genoeg effect heeft, het vraagt veel capaciteit en informatie waardoor het afbreukrisico vergroot 

wordt (Ketels, 2013). Daarnaast is het niet bekend wat voor effect beleid om bedrijven aan te trekken heeft op 

de productiviteit van andere bedrijven.  Onderzoeken hiernaar bieden geen eenduidige resultaten (Martin et 

al., 2008; Greenstone et al., 2010). Voor Nederland geldt dat per jaar maar 4% van de bedrijven verhuist. 

Daarvan blijft 75% in de eigen gemeente en 95% in de eigen regio. Dus het is niet vanzelfsprekend dat 

bedrijven verhuizen naar een cluster, en in nog mindere mate als het cluster zich niet in een stedelijk gebied 

bevindt (van Oort, 2007). Deze honkvastheid van bedrijven zorgt voor weinig verandering, dit maakt het 

moeilijk om in de beginfase van een cluster de  kritische massa te bereiken.  Daarnaast is een gemiddeld 

regionaal cluster verantwoordelijk voor ongeveer één tot vijf procent van de werkgelegenheid in de regio. Het 

is dus de vraag of het de moeite loont om investeringen te doen gericht op zo’n klein deel van de totale 

werkgelegenheid in de regio (Ketels, 2013). Voor overheden is het verbeteren van de regionale 

concurrentiekracht ook een lastige opgave omdat de juiste acties en actoren niet eenvoudig te bepalen zijn. 

Dat komt omdat er een breed scala aan sociale, ruimtelijke en economische factoren zijn voor verbetering. 

Daarbij heerst bij wetenschappers de overtuiging dat concurrentiekracht een fundamenteel en automatisch 

proces is dat wordt gestuwd door en vanuit bedrijven zelf (Ketels, 2013).  

Een praktisch probleem bij het vormen van het huidige regionaal economisch beleid is dat er vaak een 

samenstelling van ‘best practices’ van dat moment wordt gebruikt. Er is een gebrek aan heldere 

gelijkstemmige betekenis, daardoor is het beleid dat voort komt uit het ‘New Regionalism’ rondom regionale 

concurrentiekracht chaotisch (Bristow, 2005). De ‘best practices’ zijn gebaseerd op pogingen van andere 

regio’s om clusters, innovatieve milieus, lerende regio’s en dergelijke te creëren. Dit hoeft alleen niet altijd het 

beste startpunt te zijn voor een regio omdat het einddoel dan al vast staat (het worden van een cluster) 

waardoor de lat hoog ligt, daarnaast wordt de ontwikkeling in de beginfase van het ontstaan van een cluster 

genegeerd. Het is belangrijk om te kijken naar de manier waarop succesvolle regio’s zich in de beginfase 

hebben ontwikkeld en dit aan te passen op de lokale sterktes, bedreigingen en kansen (Etzkowitz & Ranga, 

2010).  Het gebruiken van de programma factoren uit het model van Lengyel (2004) kan helpen om doelen 

stellen voor de regio, hierbij kunnen vervolgens vanuit de gedachte van het triple helix model de relevante 

actoren gekozen worden.  

De verschillende wetenschappelijke concepten (cluster, triple helix etc.) die worden gebruikt voor beleid 

zorgen niet voor een overzichtelijke situatie. In de praktijk overlappen de concepten elkaar als het gaat om de 

doelen die zij zich stellen. Om dit verder te illustreren staan hieronder een aantal speerpunten, die terug te 

vinden zijn in Europese clusterprogramma’s. Deze doelen kunnen ook elementen zijn in programma’s die op 

andere concepten zijn gebaseerd.  

 Innovatie; het creëren van leidende clusters op het gebied van innovatie is vaak opgenomen. 

Voorbeelden hiervan zijn te vinden in Frankrijk (Poles de Compétitivité), Duitsland (Spitzencluster), 

Japan (Industrial Cluster program METI) en Zweden (Vinnvaxt).  

 Regionaal economische groei; hierin kan ook innovatie zijn opgenomen maar dat is niet het enige 

doel. Een voorbeeld hiervan is het RDA cluster in Groot-Brittannië en het Regional Innovation Cluster 

program in de Verenigde Staten.  

 Verbeteren en internationaliseren van bedrijven; hierbij wordt vooral op het MKB gefocust het gaat 

dan om het verbeteren en verfijnen van verschillende elementen binnen het bedrijf. Het ‘German 

Competence Networks’ programma is hier een voorbeeld van.  

 Aantrekken van werkgelegenheid of investeringen; een voorbeeld hiervan is het Amerikaanse 

‘Workforce Innovation in Regional Economic Development’.  

(Ketels, 2013 pp. 13).  
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De overlap tussen beleidsdoelen gericht op het ontwikkelen van de regionale kenniseconomie geven aan dat 

de juiste aanpak nog niet gevonden is en dat overheden zoeken naar de juiste manier om de kenniseconomie 

te versterken. Daarbij wordt vanuit de wetenschappelijke- (Wijffels, 2004) en de beleidswereld (Pieken in de 

Delta, 2004) aangedrongen op een  rol van de overheid bij  het verbinden van de juiste actoren (interveniëren 

bij netwerkimperfecties), het faciliteren in de juiste omgeving (interveniëren bij infrastructurele imperfecties) 

en het stimuleren van technologische ontwikkeling en innovatie (interveniëren bij Institutionele imperfecties). 

De lessen uit het verleden moeten meegenomen worden in de visie op het beleid van nu. Er moet 

geaccepteerd worden dat de regionale economie zich ontwikkeld via een padafhankelijk proces en dat regio’s 

daarom verschillend zijn. Dat betekent dat top-down beleid wordt ingewisseld voor een bottom-up benadering 

(WRR, 2013). Daarvoor  is maatwerk nodig dat de eigenschappen van de regio in acht neemt en onderzoek dat 

de aanwezige sterktes van een regio als vertrekpunt neemt. 

Uit de regionale beleidsfocus die in de afgelopen jaren is ontstaan, in de context van het ‘New Regionalism’ 

zijn ook de regionale intermediaire organisaties in Nederland ontstaan. Dat is al enigszins toegelicht door de 

eerste ‘Valley’s’ in Nederland te benoemen. In de volgende paragraaf wordt uitvoeriger uitgelegd hoe deze 

organisaties in Nederland zijn opgekomen.  

 

3.5 Het ontstaan van regionale intermediaire organisaties in Nederland vanuit ruimtelijk 

economisch beleid 

Al voor de opkomst van de kenniseconomie werden  de eerste regionale intermediaire organisaties in 

Nederland opgezet in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Dit waren de Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM), zij werden door het  ministerie van Economische Zaken gefinancierd. 

Initieel hadden zij als doel om achtergestelde regio’s in Nederland te ontwikkelen. Er werden  oorspronkelijk 

vier ROM’s opgericht: de BOM (Brabant), het LIOF (Limburg), Oost NV (Gelderland en Overijssel) en de NOM 

(Groningen, Drenthe en Friesland). Doordat er momenteel wordt ingezet op het stimuleren van de 

kenniseconomie ligt de kerntaak van de ROM’s niet meer bij het verkleinen van de economische achterstand 

maar bij het verbeteren van de concurrentiepositie van de regio’s (BOM 2014; Oost NV, 2014; LIOF, 2014). 

Inmiddels zijn er ook andere ROM’s  opgericht in Flevoland, Noord-Holland Noord en, per 1 januari 2014, in 

Zuid-Holland. De ROM’s opereren autonoom, Dat betekent dat zij bijvoorbeeld verschillen in de manier 

waarop zij regionale ontwikkeling stimuleren en welke financiële (investerings)mogelijkheden zij hebben 

(Desicio, 2010).   

Vanaf de beleidsnota Pieken in de Delta (2004) zijn er ook andersoortige regionale intermediaire organisaties 

ontstaan. Op dat moment werd gebroken met het egaliseringsbeleid  en volledig ingezet op het 

groeivermogen van de Nederlandse economie en de verbetering van de concurrentiepositie van regio’s. Hierin 

stond de regio centraal en werd het beleid  gericht op het verbeteren van de regionale economische sterktes 

(PBL, 2012). Daarbij waren de volgende prioriteiten van belang: innovatie, infrastructuur, de mainports, de 

stadseconomieën en bedrijventerreinen (Pieken in de Delta, 2004).  Onder het motto ‘decentraal wat kan, 

centraal wat moet’ werd de verantwoordelijkheid voor de economische vooruitgang zoveel mogelijk gelegd bij 

de gemeenten en de provincies. De ontwikkeling van clusters was  in deze nota prominent opgenomen in de 

economische prioriteiten per regio. Hierdoor ontstonden de eerste ‘Valley’s’ in Nederland, de Energy Valley 

(Noordelijke provincies), de Food Valley en de Health Valley (Oost-Nederland) (Pieken in de Delta, 2004). 

Inmiddels is het programma Pieken in de Delta (2004) afgelopen en heeft de Rijksoverheid een nieuwe koers 

ingeslagen. Daarbij staat het verbeteren van de concurrentiekracht nog steeds centraal maar is de focus 

gericht op sectoren en niet op de regio’s. In het zogenoemde topsectorenbeleid zijn er door het Rijk negen 

topsectoren benoemd. Dit zijn: agro & food, life sciences & Health, Hightech systemen en materialen, Chemie, 

Tuinbouw en uitgangsmaterialen, Logistiek, water, creatieve industrie en energie. Vanuit de veronderstelling 

dat  decentrale overheden beter kunnen beoordelen wat de regionale sterktes zijn wordt er bij het 
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topsectorenbeleid nog meer ingezet op decentralisatie. Provincies zijn nu verantwoordelijk voor het faciliteren 

van de regionale triple helix (overheid, bedrijven en kennisinstellingen), het bedrijventerreinenbeleid, het 

regionale vestigingsklimaat en de ruimtelijke inpassing van bedrijvigheid en kennisinstellingen (PBL, 2012). 

Vanuit Europa en het Rijk krijgen lagere overheden de taak om regionale sterktes te identificeren. Dit doen zij 

door te zoeken naar de ruimtelijke concentraties van sterke sectoren in de regio (Provincie Utrecht, 2011; 

Provincie Overijssel, 2009; Gelderland, 2011; Drie noordelijke provincies, 2012; Zuid-Holland, 2012; 

Amsterdam Economic Board, 2014). Het ontwikkelen van deze bestaande sterktes, al dan niet in de vorm van 

clusters, is een manier om de kenniseconomie te verbeteren. Dit wordt ook nog steeds door de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2013) geadviseerd aan de regering als het gaat om het 

stimuleren van de kenniseconomie. Provincies en gemeenten zien zichzelf als samenwerkingspartner van het 

bedrijfsleven en kennisinstellingen en daarnaast ziet de provincie ook een belangrijke rol in het faciliteren en 

creëren van de juiste randvoorwaarden voor clusterontwikkeling of het vestigingsklimaat. De focus op 

regionale clusters en kennisontwikkeling zorgt voor het oprichten van meer regionale intermediaire 

organisaties zoals de bekende Valley’s en Greenports in Nederland. De groei van Valley’s in Nederland (NRC, 

2013) kan dus verklaard worden door de werking van het ruimtelijke economische beleid vanaf Europees tot 

gemeentelijk niveau. Het is ook het streven van de overheden om het beleid vanuit de verschillende 

bestuurslagen op elkaar af te stemmen (Ministerie van Economische Zaken, 2013a). Zo kunnen regionale 

intermediaire organisaties gebruik maken van verschillende subsidies zoals het Europese structuurfonds EFRO 

(EU monitor, 2013). De regionale intermediaire organisaties zoals de ‘Valley’s’ spelen dus vanaf de beleidsnota 

Pieken in de Delta (2004) een prominente rol in het ruimtelijke economische domein. De Valley’s die het meest 

in het oog springen zijn: Energy Valley, Food Valley en de Health Valley (PBL, 2012). 

 

3.6 Kenmerken van regionale intermediaire organisaties voor het versterken van de 

kenniseconomie 

Regionale intermediaire organisaties onderscheiden zich op grond van verschillende kenmerken van andere 

organisaties die actief zijn bij het stimuleren van de regionale kenniseconomie. Daarom is het nuttig om de 

afbakening van regionale intermediaire organisaties voor dit onderzoek te omschrijven. Daarvoor wordt de  

piramide van Lengyel (2004) voor regionale concurrentiekracht gebruikt (figuur één). Een regionale 

intermediaire organisatie die zich inzet om de regionale kenniseconomie te bevorderen zal actief moeten zijn 

binnen de vijf programmafactoren. Daarnaast zijn er nog twee eisen gesteld: 

De regionale intermediaire organisaties worden voor dit onderzoek als volgt afgebakend:  

 De organisatie heeft een regionaal werkgebied  

 De organisatie heeft een eigen organisatiestructuur  

 De organisatie moet activiteiten ontplooien die passen in minstens één van de vijf 

programmafactoren van regionale concurrentiekracht zoals weergegeven in de piramide van Lengyel 

(2004)  

Regionale intermediaire organisaties ontlenen bestaansrecht doordat zij via bepaalde wegen nuttig kunnen 

zijn bij het stimuleren van de kenniseconomie (Suvinen et al., 2010) en het bevorderen van de regionale 

concurrentiekracht, bijvoorbeeld door het verminderen van marktimperfecties in de regio. Uit eerder 

onderzoek van Koskenlinna (2005) in Finland is gebleken dat Finse regionale intermediaire organisaties 

meestal publieke of semipublieke non-profit instellingen zijn. Vanuit de overheid houden zij zich hoofdzakelijk 

bezig met de volgende activiteiten:  

 Het betrekken van relevante actoren bij regionaal economische ontwikkeling en R&D  
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 Het aanbieden van collectieve diensten 

Het betrekken van relevante actoren bij regionaal economische ontwikkeling en R&D  

Hieruit spreekt de faciliterende rol van de overheid, er wordt ingezet op de koppeling van gewenste actoren en 

gewenste interacties in de regio. Dan gaat het voornamelijk om het versterken van netwerken en het 

vertrouwen tussen actoren om kennisdeling te stimuleren, het versterken van connecties binnen de 

waardeketen en het bevorderen van participatie van bedrijven in de regio (Telos, 2011). Vanuit economisch 

perspectief zorgen regionale intermediaire organisaties voor kostenverlaging als gevolg van het creëren van 

innovatieve samenwerkingsverbanden. Bedrijven profiteren van samenwerking omdat ze risico’s kunnen 

spreiden, nieuwe kennis kunnen verkrijgen en nieuwe markten kunnen betreden. Als dit opweegt tegen de 

risico’s van ongewenste kennis spillovers en het uit handen geven van controle, dan is  er potentie tot 

samenwerking en is daarmee een rol weggelegd voor een regionale intermediaire organisatie. Op deze manier 

kunnen marktimperfecties bij kenniscreatie en kennisdiffusie (Lorenzen & Frederiksen, 2008) en 

netwerkimperfecties (Woolthuis, 2005) worden voorkomen. Anderzijds kunnen de organisaties op strategisch 

vlak een rol spelen omdat zij zich kunnen richten op niet-financiële factoren die verantwoordelijk zijn voor het 

succes van samenwerken, bijvoorbeeld door het overbruggen van zachte institutionele en culturele verschillen 

(Johnson, 2008; Woolthuis, 2005). 

Het aanbieden van collectieve diensten 

Regionale intermediaire organisaties kunnen zich eveneens richten op het infrastructureel, institutioneel en 

maatschappelijk vlak (Woolthuis, 2005; Suvinen et al., 2010). Zo kunnen diensten worden aangeboden als 

zakelijk advies, opleiding en trainingen en gezamenlijke marketing (Telos, 2011). Zakelijk advies kan 

bijvoorbeeld gegeven worden aan startende bedrijven en bij het commercialiseren van kennis. Aan de eerste 

twee diensten kleeft het risico dat de organisaties gaan concurreren met de private sector. Het is de vraag in 

hoeverre dat de bedoeling is omdat bepaalde sectoren binnen de regio daarvan hinder ondervinden, terwijl 

het doel van de organisatie juist het stimuleren van de regionale economie is. Daarentegen gezamenlijke 

marketing, bijvoorbeeld door regiobranding kan wel nuttig zijn voor de bekendheid van de regio naar buiten 

toe en is geen activiteit waar een individueel bedrijf zich mee bezig houdt.  Daarnaast kunnen regionale 

intermediaire organisaties zich bezig houden met het in kaart brengen en communiceren van 

marktontwikkelingen, het opzetten van lobby’s, het aantrekken van subsidies. (Telos, 2011).  

Regionale Intermediaire organisaties dragen bij aan het versoepelen van het innovatieproces en zij faciliteren 

de interactie en verbinding van partijen binnen de triple helix. Dit is niet eenvoudig en er zijn verschillende 

risico’s. De organisaties opereren in een complex regionaal en sectoraal innovatiesysteem. Deze zijn onderling 

niet te vergelijken en zullen de kans op succes kunnen beperken (Suvinen, 2010). Daarnaast kent het 

samenwerken met publieke en private partijen uitdagingen. Het is mogelijk om  binnen een publiek-private 

samenwerking (PPS) op een efficiënte manier te komen tot een gedragen visie, strategie en uitvoering. Maar 

PPS’en kennen een grote variëteit in de manier waarop zij zijn opgebouwd. Er zijn verschillende mogelijkheden 

tot financiering, rechtsvorm en de mate van autonomie (van Montfort. 2008). Dat is in principe een voordeel 

omdat het stimuleren van de kenniseconomie in de regio vaak maatwerk vereist (Ketels, 2013; WRR, 2013). 

Alleen het is de vraag hoe deze organisaties gecontroleerd worden en op welke basis zij afgerekend kunnen 

worden. Als er meerdere actoren zijn met verschillende belangen rijst de vraag voor wie is wat succes?, en op 

welke vlakken wordt er meerwaarde gecreëerd? In die zin is het een uitdaging omdat de belangen van 

verschillende actoren en verschillende soorten meerwaarde op gespannen voet met elkaar kunnen staan (van 

Montfort, 2008). 

Om te illustreren wat het nut kan zijn van intermediaire organisaties binnen een sector, wordt in box twee de 

Nederlandse glastuinbouw als voorbeeld genomen.  
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Dit onderzoek is vergelijkbaar met een onderzoek uit Finland (Koskenlinna, 2005), toen is geschat dat er 

ongeveer 80 regionale ontwikkelingsorganisaties, 22 ‘science parks’, 70 ‘incubators’ en 40 andere innovatie 

stimulerende organisaties in Finland actief  waren. Het merendeel van deze organisaties werd in ieder geval 

deel publiek gefinancierd waardoor ze beschouwd kunnen worden als semi-publieke organisaties. Er waren 

ook private partijen actief maar hun rol werd als beperkt gezien ten opzichte van de publieke of semi-publieke 

actoren. Alvorens in te gaan op de methodologie en operationalisering van het onderzoek wordt er in 2.7 een 

overzicht gegeven van de kansen en bedreigingen waar Nederlandse regionale intermediaire organisaties mee 

te maken hebben.  

 

3.7 De kansen van regionale intermediaire organisaties in Nederlandse regio’s  

Zoals gesteld vragen de regionale verschillen om een bottom-up benadering van regionale intermediaire 

organisaties. Maar zij opereren wel binnen de Nederlandse economie, deze heeft bepaalde eigenschappen die 

van invloed zijn op de kansen voor regionale intermediaire organisaties. Het Planbureau voor de leefomgeving 

(2013) heeft een aan de hand van benchmarks van Nederlandse regio’s een aantal aandachtspunten 

geformuleerd, waar regio’s rekening mee moeten houden als zij strategieën ontwikkelen voor economische 

groei: 

 Nederlandse regio’s missen agglomeratiekracht 

 Nederlandse regio’s blijven achter in private kennisinvesteringen 

 Clusters zijn geen gouden regel voor succes   

 

Nederlandse regio’s missen agglomeratiekracht 

Prominente kenmerken van de regio’s met de sterkste concurrentiepositie zijn een grote bevolkingsomvang en 

een hoge bevolkingsdichtheid. Aan deze ‘massa en dichtheid’ ontlenen bedrijven ‘agglomeratiekracht’ of 

‘urbanisatievoordelen’: voordelen door de concentratie van economische, sociale, politieke en culturele 

organisaties in dichtbevolkte stedelijke gebieden, maar ook door de aanwezigheid van universiteiten, 

Box twee: De functie een regionale intermediaire organisatie in de glastuinbouw 

In het artikel van Kishna et al. (2011) wordt de meerwaarde van een intermediaire organisatie in een  

regionaal innovatiesysteem beschreven. Het gebrek aan ondersteuning door overheid, kennisinfrastructuur 

en intermediairs wordt als een barrière gezien voor het efficiënt functioneren van het  regionale 

innovatiesysteem. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ontwikkelen van marktgerichte strategieën, deze 

helpen om de weg van kennis naar product makkelijker te bewandelen. Alhoewel het belang van 

intermediaire organisaties wordt erkend is de beste aanpak nog niet ontwikkeld. In dit geval omdat de 

geboden complementaire kennis vanuit intermediaire organisaties niet alle ondernemers in de regio 

bereikte. Daarom lijkt er een meerwaarde te zitten in een pro actieve houding vanuit deze organisaties 

richting de ondernemers (Kishna, 2011). Een meer algemeen voorbeeld van het nut van intermediaire 

organisaties heeft betrekking op institutionele marktimperfecties. Subsidies van de overheid aan agrariërs 

kunnen op dusdanige manier georganiseerd worden dat het niet onder staatssteun valt, dit is immers in de 

Europese Unie verboden. Het ‘staatssteunproof’ maken van subsidies wordt gedaan via de adviesdiensten 

van een intermediaire organisatie. De financiële steun gaat dus naar een intermediaire organisatie en niet 

direct naar ondernemers. Om ongeoorloofde staatssteun te voorkomen, moet de steun via de intermediairs 

voor 100 % bij de ondernemers terechtkomen. Zo wordt ongeoorloofde steun aan de ondernemers 

voorkomen (Europa Centraal, 2014) 
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onderzoeksinstellingen, op consumptie georiënteerde voorzieningen (amenities), brancheorganisaties en 

overheidsinstellingen. Deze voordelen uiten zich in de vorm van een grote en gespecialiseerde arbeidsmarkt 

en markt van toeleveranciers en de aanwezigheid van gespecialiseerde kennis. Agglomeratiekracht is 

belangrijk voor de concurrentiekracht. De benchmarks leren dat alle Nederlandse regio’s agglomeratiekracht 

missen. Ze hebben relatief weinig massa en een lage dichtheid ten opzichte van de belangrijkste 

concurrerende regio’s (PBL, 2013). Een voorbeeld hiervan is de high-tech en medium high-tech sector in de 

regio Noord-Brabant. Alhoewel er in deze regio veel patenten worden aangevraagd en er een hoge R&D 

intensiteit is, heeft de regio ten opzichte van regio’s in Duitsland en Italië een relatief kleinere 

werkgelegenheid in de sector. (PBL, 2011).  

Nederlandse regio’s blijven achter in private kennisinvesteringen 

Ook een krachtige private kennisinfrastructuur is een kenmerk van de regio’s die de concurrentieladder 

aanvoeren; bedrijven in deze regio’s investeren in het algemeen veel in Research & Development (R&D) en het 

aantal patenten is er relatief hoog. Kennis en concurrentiekracht zijn, met andere woorden, sterk aan elkaar 

gerelateerd. De benchmarks leren dat bedrijven in de Nederlandse regio’s vaak (behoorlijk) minder investeren 

in hun private kennisinfrastructuur, met Noord-Brabant (Brainport Eindhoven) als enige uitzondering (PBL, 

2013). 

Clusters zijn geen gouden regel voor succes   

Clusters zijn in sommige gevallen belangrijk voor de concurrentiekracht, maar zeker niet voor alle sectoren en 

ook niet in alle regio’s. Vooral de kennisintensieve industrie en kennisintensieve diensten hebben baat bij 

clustering. De hightechindustrie, chemie en energiesectoren hebben baat bij de nabijheid van allerlei 

functioneel gerelateerde bedrijvigheid (de keten van toeleveranciers in de eigen regio). De benchmarks leren 

dat de Nederlandse regio’s veelal clusterkracht ontberen. De clusters in de Nederlandse regio’s zijn relatief 

klein vergeleken met de belangrijkste buitenlandse concurrenten (PBL, 2013).  

Zoals genoemd heeft het Planbureau van de leefomgeving (2012) onderzoek gedaan naar de clustering van de 

Topsectoren in Nederland. Dit is waardevolle informatie omdat bij de ontwikkeling van regionaal economisch 

beleid vooral de sterktes van de regio in acht genomen moeten worden (WRR, 2012). Aan de hand van locatie 

quotiënten is berekend waar in Nederland de topsectoren geclusterd zijn. In onderstaande tabel worden de 

regio’s weergegeven waar bepaalde topsectoren zich geclusterd hebben. Daarbij is onderscheid gemaakt in 

drie typen clusters: 

 Type 1: sterke clustering van vestigingen,  groot volume van banen, sterke specialisatie in de regio 

 Type 2: Sterke clustering, klein volume van banen, sterke specialisatie in de regio 

 Type 3: Sterke clustering, groot volume banen, geen sterke specialisatie in de regio  

Tabel één: Clustering van topsectoren in Nederlandse COROP Gebieden  

Topsector Type 1 Type 2 Type 3 

Agro & Food -Noordoost Noord 

Brabant 

-Veluwe 

-Delft en Westland  

Life sciences & Health -Agglomeratie Leiden en 

Bollenstreek 

-Agglomeratie Haarlem -Noordoost Noord-

Brabant 

Hightech systemen en 

materialen -

Maakindustrie 

-Zuidoost Noord-Brabant -Zuidoost Zuid-Holland 

-Noordoost Noord-

Brabant 

-Zaanstreek 

-Groot Rijnmond 

-Utrecht 
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-Zuidwest Gelderland 

Hightech systemen en 

materialen –

Brainportactiviteiten 

-Zuidoost Noord-Brabant 

-Noordoost Noord-

Brabant 

-Zuidoost-Zuid-Holland 

-Zuidwest Gelderland 

-Groot Rijnmond 

Hightech sytemen en 

materialen – Diensten 

-Utrecht -Delft en Westland -Groot Amsterdam 

-Groot Rijnmond 

Chemie -Midden Noord-Brabant 

-West Noord-Brabant 

-Zuidoost Noord-Brabant 

-Zuidwest Gelderland 

- Groot Rijnmond 

Tuinbouw en 

uitgangsmaterialen 

-Delft en Westland 

-Agglomeratie Leiden 

Bollenstreek 

-Oost Zuid-Holland -Groot Amsterdam 

-Groot Rijnmond 

Logistiek -Groot Rijnmond -Zuidoost Zuid-Holland - Groot Amsterdam 

Water -Groot Rijnmond 

-Zuidoost Zuid-Holland 

-Zuidwest Friesland  

Creatieve industrie – 

Media 

-Groot Amsterdam -Het Gooi en Vechtstreek 

-Agglomeratie Haarlem 

-Utrecht 

 

Creatieve industrie – 

Cultuur 

-Groot Amsterdam -Agglomeratie ’s 

Gravenhage 

-Agglomeratie Haarlem 

-Groot Rijnmond 

Creatieve industrie – 

Diensten 

-Groot Amsterdam 

-Groot Rijnmond 

-Utrecht 

-Agglomeratie Haarlem 

-Het Gooi en Vechtstreek 

 

Energie -Groot Rijnmond 

-Delft en Westland 

Zuidoost Noord-Brabant 

  

Bron: PBL, 2012  

Wat opvalt is dat verschillende sectoren geclusterd zijn in bepaalde (stedelijke) regio’s zoals Groot Amsterdam, 

Groot Rijnmond en Noord-Brabant. Dat betekent niet dat de sectoren gelijkmatig verspreid zijn over de 

gemeenten in bovengenoemde regio’s. Sommige sectoren clusteren zich in ‘hotspot’ gemeenten (RIVM, 2004).  

Het valt ook op dat bepaalde regio’s die door het Rijk wel als belangrijk beschouwd worden geen sterke 

sectorale concentratie hebben in de desbetreffende regio. De sector energie komt meer voor in Zuid-Holland, 

rond Amsterdam en rond Eindhoven dan in de ‘Energy Valley’ in Groningen. Dat zorgt voor vraagtekens bij het 

nut van de ‘Energy Valley’ als regionale intermediaire organisatie. Toch heeft de regio relatief veel 

werkgelegenheid in de energiesector, 10% van het totaal in Nederland.  Er is niet zozeer sprake van clustering, 

de Energy Valley bestaat vooral uit enkele grote bedrijven(PBL, 2012). Het inzetten op energie wordt 

gerechtvaardigd omdat de topsector vanuit het regionale perspectief als sterk kan worden beschouwd, en dit 

moet het startpunt zijn voor het regionaal economisch beleid. Via deze weg kan er ook aanspraak gemaakt 

worden op de subsidies van het Rijk en de EU. 

Informatie over het type clustering in een regio is een nuttige informatiebron voor het bepalen van de 

strategie van een regionale intermediaire organisatie. Een klein volume van banen (type 2) in een regio zou 

kunnen duiden op een slechte aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, in dat geval zou een 

regionale intermediaire organisatie zich kunnen focussen op het ontwikkelen van Human Capital. Een sterke 

clustering van vestigingen en een groot volume van banen (type 1) duidt op de aanwezigheid van kritische 

massa (Ketels, 2013). In dat geval zou een regionale intermediaire organisatie zich meer kunnen focussen op 

het versoepelen van het innovatieproces (Suvinen, 2010) en in mindere mate op het ontwikkelen van het MKB 

en het aantrekken van bedrijven. Bij een sterke specialisatie in de regio (type 1 en 2) kan een organisatie 

besluiten om zich te richten op netwerkvorming of het aantrekken van gerelateerde bedrijven. Op het 
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moment dat de focuspunten bepaald zijn kan de strategie aangepast worden op de bijbehorende risico’s die 

beschreven staan in afbeelding twee.  

 

3.8 Naar een maatschappelijk en wetenschappelijk relevant onderzoek  

Het ‘New Regionalism’ heeft een beleidsdiscourse veroorzaakt (Bristow, 2005) waarbij de regio het focuspunt 

van beleid zijn geworden. Binnen de regio’s wordt de kenniseconomie gestimuleerd door, al dan niet binnen 

clusters, kennisinstellingen en private partijen te koppelen en de regio zo optimaal mogelijk te faciliteren zodat 

zij kan concurreren met andere regio’s. Het product van deze koppeling  zijn de regionale intermediaire 

organisaties die verantwoordelijk zijn gemaakt voor de uitvoering van het beleid. De populariteit van deze 

regionale aanpak is niet duidelijk te verklaren mede omdat er geen voldoende bewijs is voor het succes van de 

organisaties is. Daarmee oogst het regionaal economische beleid aandacht van zowel voor- als tegenstanders 

in zowel de wetenschappelijke als de maatschappelijke wereld. Het  onderzoek in deze scriptie heeft onder 

andere tot  doel om te helpen beoordelen in hoeverre de opkomst van regionale intermediaire organisaties, in 

de context van ‘New Regionalism’, een zinvolle ontwikkeling is.  

Om dit te bereiken is er een uitgebreide beschrijving gegeven waar deze organisaties vandaan komen. 

Daarmee is er voldoende  context beschreven om een start te kunnen maken met de beoordeling van de 

organisaties. Dat wordt in dit onderzoek gedaan in een twee stappen: eerst wordt de opkomst van de 

organisaties in Nederland beschreven. Vervolgens wordt er bepaald in hoeverre dit een zinvolle ontwikkeling 

is aan de hand van een beoordelingskader dat is ontworpen vanuit de wetenschappelijke literatuur. Deze 

werkwijze wordt hieronder toegelicht. 

De opkomst van regionale intermediaire organisaties wordt beschreven door de organisaties in Nederland te 

identificeren en te achterhalen in welk jaar zij zijn opgericht, waar zij gevestigd zijn en welke kenmerken zij 

bezitten. De volgende kenmerken worden onderzocht: 

a. Sectorale focus 

b. Geografisch werkgebied 

c. Rechtsvorm 

d. Organisatiestructuur 

e. Financiering 

f. Doelstellingen  

g. Activiteiten  

h. Samenwerkingspartners  

i. Rolverdeling 

Er wordt zo een  beeld geschetst van Nederlandse regionale intermediaire organisaties. Dit beeld is een nuttige 

input voor de huidige maatschappelijke en wetenschappelijke discussie die gevoerd wordt omdat het 

kwantitatief inzicht geeft in de organisaties en hun bezigheden. Om deze discussie van verder te verdiepen  is 

door middel van diepte interviews met een aantal stakeholders, de ratio achter de totstandkoming van deze 

kenmerken verkend.  

De tweede stap is te bepalen in hoeverre de opkomst van regionale intermediaire organisaties een zinvolle 

ontwikkeling is. In Figuur 2 is het beoordelingskader weergegeven dat daartoe voor dit onderzoek is 

ontworpen. De empirische bevindingen uit het eerste deel van het onderzoek zullen  getoetst worden aan het 

beoordelingskader, om op deze manier de meerwaarde en bijbehorende risico’s in kaart te brengen.  

Het beoordelingskader is als volgt ontworpen: de potentiele meerwaarde (linker kolom figuur twee) van een 

regionale intermediaire organisatie is gecategoriseerd aan de hand van de algemene meerwaarde en de vijf 
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programma factoren van het model van Lengyel (2004): onderzoek en technologische ontwikkeling, MKB 

ontwikkeling en FDI activiteit, Infrastructuur & Human Capital en instituties & Social Capital. Deze staan in de 

linkerkolom opgesomd. Per onderdeel wordt weergegeven waar de focus van beleid kan liggen, deze 

focusgebieden zijn ontleend aan de wetenschappelijke literatuur. In de rechterkolom worden vervolgens per 

focusgebied de bijbehorende risico’s. weergegeven. De empirische bevindingen uit het onderzoek zullen 

worden gebruikt om voor de onderzochte regionale intermediaire organisaties de meerwaarde en 

bijbehorende  risico’s aan de hand van het geformuleerde beoordelingskader in de analyse (5.3) opnieuw te 

vullen.  Zo ontstaat in dit  onderzoek voor de onderzochte regionale intermediaire organisaties een 

gedetailleerd beeld van de  verschillende meerwaarden en risico’s uit het beoordelingskader. De analyse van 

dit algehele beeld voor de onderzochte organisaties te samen maakt het mogelijk conclusies te trekken ten 

aanzien van de vraag in hoeverre de opkomst van regionale intermediaire organisaties een zinvolle 

ontwikkeling is. .  

Figuur twee: De meerwaarde van regionale intermediaire organisaties afgezet tegen de risico’s ten aanzien van 

het stimuleren van de regionale concurrentiekracht 

 

Ter uitbreiding van het onderzoek worden met behulp van figuur twee ook kwantitatieve factoren bepaald 

waaruit de meerwaarde van een regionale intermediaire organisatie kan blijken. Dit zijn: 

 Een gedragen visie in de regio creëren door middel van een Publiek Private Samenwerking (van 

Montfort, 2008). Deze gedragen visie wordt gekwantificeerd door het meten van het aantal publiek 
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private samenwerkingen bij de regionale intermediaire organisaties. Dit wordt in de 

operationalisering verder toegelicht.  

 Het creëren van kennisspillovers door kennisnetwerken (Suvinen, 2010). De creatie van 

kennisspillovers wordt gekwantificeerd door het meten van het aantal samenwerkingen van de 

regionale intermediaire organisaties met kennisinstellingen. 

De mate waarin de twee bovenstaande activiteiten worden ontplooid geeft een eerste indicatie van het succes 

van regionale intermediaire organisaties. Let wel, de hoeveelheid zegt niets over de kwaliteit en output van 

bepaalde samenwerkingen en activiteiten. Dat komt mede omdat de risico’s die van invloed zijn op het succes 

van regionale intermediaire organisaties niet met dit onderzoek gekwantificeerd worden. De mate van  

samenwerking voor kennisdeling van de regionale intermediaire organisaties is een indicatie van het succes 

van de organisaties. Daarmee wordt de doelstelling om een informatieve bijdrage te leveren aan de 

wetenschappelijke en maatschappelijke discussie bereikt. 

Omdat de discussie in de wetenschappelijke wereld en in de maatschappij over het nut van regionale 

intermediaire organisaties nog zo levendig is, wordt er niet verwacht dat de beoordeling van de organisaties 

een ja/nee uitkomst is. Er wordt verwacht dat er zowel bewijs voor de meerwaarde als bewijs van risico’s 

wordt gevonden. Het is waardevol om ter zake gedetailleerde kennis op te doen want alleen op deze manier 

kan er naar een eindoordeel toegewerkt worden. En alleen op deze manier kunnen aanbevelingen worden 

gedaan voor nieuw beleid of de verbetering van de prestaties van de regionale intermediaire organisaties.  
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4. Methodologie 

Dit onderzoek geeft een beschrijving en een duiding van de opkomst van regionale intermediaire organisaties 

in Nederland.  Ondanks dat er kwantitatieve gegevens worden verzameld is dit onderzoek kwalitatief en 

exploratief van aard. Het doel is om na de verzameling van data te komen tot het vormen van theoretische 

verbanden die in vervolgonderzoek getoetst kunnen worden. Dat betekent dat er een inductieve werkwijze 

gehanteerd wordt; de vorming van de theorie volgt uit het empirisch onderzoek (Bryman, 2008). Er is een 

onderzoeksvraag geformuleerd waarin het onderzoeksobject reeds is vastgesteld, de vervolgstap is om de 

kwalitatieve onderzoeksmethode uiteen te zetten.  

Om tot een antwoord op de onderzoeksvraag te komen worden relevante data verzameld over  de regionale 

intermediaire organisaties. In deze studie wordt gezocht naar het aantal regionale intermediaire organisaties, 

en in de ideale situatie wordt dit ook achterhaald. Maar omdat het aantal organisaties onderhevig is aan 

verandering, organisaties stoppen of worden net opgericht, is het eigenlijk onmogelijk om het totale aantal te 

bepalen. Daarom worden uitspraken gedaan op basis van het aantal organisaties dat uit het onderzoek naar 

voren is gekomen. Ondanks dat het geen kwantitatief onderzoek is, betekent het niet dat de uitspraken niet 

waardevol kunnen zijn. De hoeveelheid organisaties worden bijvoorbeeld uitgedrukt ten opzichte van het 

aantal provincies, het aantal sectoren in een regio en de speerpunten van ruimtelijk economisch beleid. Op 

deze manier kan het aantal organisaties toch iets zeggen over de manier waarop deze organisaties de 

kenniseconomie stimuleren.  

Alvorens aandacht te besteden aan de kenmerken van de organisaties, worden de organisaties eerst 

geïdentificeerd. Dit is een uitdaging omdat er naast de bekende organisaties (Brainport, Greenport en Energy 

Valley) vermoedelijk nog meer zijn. Het identificeren van de organisaties wordt gedaan aan de hand van 

‘theoretical sampling’, in dit geval worden er data gevonden die op een strategische manier relevant is voor de 

onderzoeksvraag (Bryman, 2008, pp. 415). Het is van belang dat  duidelijk is aan welke criteria de data moeten 

voldoen om relevant te zijn voor het onderzoek (Bryman, 2008, pp. 415). Daarom zijn in het theoretisch kader 

criteria opgesteld waaraan de regionale intermediaire organisaties worden getoetst om te kunnen dienen als 

data bron. Om de organisaties te achterhalen wordt een variant van de ‘Sneeuwbal methode’ gebruikt. Dit is 

een methode waarbij er een initieel contact gemaakt wordt met een groep mensen (of organisaties) die 

relevant zijn voor het onderzoek. Vervolgens worden deze contacten gebruikt om contact met anderen te 

maken. Gedurende het zoekproces wordt bepaald via welke wegen er gezocht kan worden naar bestaande 

organisaties die relevant zijn voor het onderzoek. Het doel is om zoveel mogelijk organisaties te vinden, in het 

ideale geval ontstaat er ‘theoretical saturation’. Een situatie waarin er geen nieuwe of relevante data (in dit 

geval organisaties) meer gevonden kan worden (Strauss & Corbin, 1998). Op dat moment kan begonnen 

worden met het doen van uitspraken en het ontwikkelen van hypothesen (Bryman, 2008).  

Om de hoeveelheid organisaties te bepalen en daarover de relevante kenmerken te vinden wordt gebruik 

gemaakt van het internet (E-research). Zowel via een inhoudsanalyse van websites, documenten die via 

websites te verkrijgen zijn, als interviews die via email plaatsvinden. Het internet heeft als voordeel dat het 

een enorme informatiebron is waaruit relevante data kan worden gehaald. Maar daar moet wel kritisch en 

voorzichtig mee worden omgegaan. De informatie op internet wordt vaak gevonden via een zoekmachine 

zoals Google, het kan zo zijn dat daardoor bepaalde websites worden gemist die via een andere website wel 

gevonden kunnen worden. Ook is het zo dat websites worden gevonden met bepaalde zoektermen, de 

beperking hiervan is dat alleen zoekresultaten gevonden worden die aansluiten bij deze zoektermen. De 

websites waarvan informatie gehaald wordt zijn ook onderhevig aan verandering, zij kunnen bijvoorbeeld 

geüpdated worden nadat er informatie van gehaald is of zij kunnen niet beschikbaar zijn op  het moment van 

zoeken (Bryman, 2008). Het is daarom van belang dat met deze beperking op een dusdanige manier wordt 

omgegaan zodat de kans op gemiste websites, en daarmee gemiste data wordt verkleind.  
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Op het moment dat er op een website informatie gevonden is, wordt hierop een inhoudsanalyse uitgevoerd. 

Net zoals bij een content analyse op fysieke documenten wordt de informatie getoetst op criteria die de 

bruikbaarheid van de informatie bepalen. Daarvoor worden de vier criteria van Scott (1990) gebruikt. Dit zijn: 

 Authenciteit: alleen van de originele websites van de organisatie kan er informatie gehaald worden. Er 

moet dus vastgesteld kunnen worden dat het om de juiste website gaat. 

 Geloofwaardigheid: de informatie op de website moet aannemelijk kunnen zijn. Dit wordt voorkomen 

door vast te stellen dat het om de juiste website gaat. Er mag aangenomen worden dat de informatie 

op de originele website juist is. 

 Representativiteit: de informatie op de website moet representatief zijn voor datgene wat er gezocht 

wordt.  

 Duidelijkheid: de informatie op de website moet interpretabel zijn. 

Op het moment dat de gevonden informatie aan bovenstaande criteria voldoet, kan het gebruikt worden als 

data voor het onderzoek. Het is niet te verwachten dat alle informatie die nodig is van de originele websites 

gehaald kan worden. Dat kan bijvoorbeeld komen omdat de informatie op de website niet diep genoeg ingaat 

op hetgene dat voor het onderzoek belangrijk is, een andere mogelijkheid is dat het überhaupt niet op de 

website te vinden is. Om dit te voorkomen is het zaak om de relevante data op een werkbare manier te 

operationaliseren. Zelfs in dit geval zal er informatie op de websites kunnen ontbreken. Om deze gaten in de 

data op te vullen wordt er contact opgenomen met de desbetreffende organisatie waarvan informatie mist.  

Via e-interviews (interviews via email) kan de resterende informatie verkregen worden. Interviews via internet 

hebben een andere karakteristiek dan face-to-face interviews. Daarom moet eerst bepaald worden of dit een 

geschikte methode is voor dit onderzoek. Curasi (2001) heeft een onderzoek gedaan naar de verschillen tussen 

e-interviews en face-to-face interviews, hierbij kwam naar voren dat voor online interviews er meer 

commitment en motivatie nodig is. Dat heeft als resultaat dat de antwoorden meer gedetailleerd en 

weloverwogen zijn. De respondent heeft de mogelijkheid om in een vertrouwde omgeving het interview in te 

vullen, en de gewenste tijd daarvoor te nemen. Door het gevoel anonimiteit kunnen er ook eerlijkere 

antwoorden gegeven worden (Meho, 2006). Aan de andere kant hebben online interviews als nadeel de 

respons op een bepaalde manier geformuleerd kan worden waardoor bijvoorbeeld meningen achterwege 

gelaten worden. Daarnaast is er geen mogelijkheid tot doorvragen bij respons, hierdoor ontstaat er het risico 

dat er niet genoeg diepgang in de informatie zit. Ook is er geen mogelijkheid om signalen van lichaamstaal op 

te vangen  (Meho, 2006).  

Toch is het gebruik van internet een goede optie voor dit onderzoek. Dat heeft in de eerste plaats te maken 

met de verwachting dat de relevante organisaties over heel Nederland verspreid zijn. De scope van dit 

onderzoek laat niet toe om elk van deze organisaties te bezoeken, dat zou simpelweg teveel tijd kosten. 

Daarnaast is het zo dat de informatie die nodig is voor dit onderzoek op dusdanige manier geoperationaliseerd 

wordt dat het via email overgebracht kan worden. Dat komt omdat de kenmerken van de organisaties uit 

feitelijke informatie bestaan. De e-interviews worden op zodanige wijze opgesteld zodat de kans op respons 

groot is. Daarbij staat het gemak van invullen voor de respondent voorop. Daarom wordt er gebruik gemaakt 

van ‘asynchrone embedded vragenlijsten’. Hierbij zit de vragenlijst niet als een bijlage toegevoegd maar staat 

het in de email. De respondent heeft de mogelijkheid om het antwoord op een tijdstip dat het hem/haar schikt 

in te vullen (Bryman, 2008). De beperking hierbij is dat de antwoorden niet direct verkregen kunnen worden 

waardoor het risico op non-respons verhoogd wordt. Daarnaast kunnen er niet teveel vragen in de email staan 

omdat de respondent dan hierdoor ontmoedigd kan worden. Het nadeel van economisch geografisch 

onderzoek is dat het onderzoeksobject vaak een persoon van een organisatie of een bedrijf is. Deze personen 

zijn vaak gebonden aan drukke agenda’s en hebben dus niet veel tijd om mee te doen aan onderzoeken 

waaraan geen persoonlijk belang gekoppeld is. Daarom is het zaak eerst vertrouwen te winnen bij de 

organisaties zodat de kans op deelname vergroot wordt. Dat kan gedaan worden door eerst telefonisch 
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contact op te nemen met de organisatie en deze te informeren over de bedoeling van het onderzoek 

(O’Connor & Madge, 2003).  

Door de beperkingen van online interviews wordt  verwacht dat bepaalde relevante data niet in de gewenste 

diepgang kunnen worden verzameld. Dat is geen onrealistische gedachte omdat bij content analyse via 

websites en het afnemen van online vragenlijsten er een afhankelijkheid bestaat van de manier waarop de 

informatie wordt geleverd. Om deze potentiële lacune tussen de verkregen data en de benodigde diepgang op 

bepaalde onderwerpen op te vullen worden er een aantal diepte interviews gehouden met relevante 

stakeholders. Hierdoor wordt het mogelijk om subjectieve elementen die relevant zijn voor het onderzoek 

naar boven te halen. Dan gaat het om de achterliggende gedachten van bepaalde organisatorische keuzes ten 

aanzien van de kenmerken en activiteiten van de organisaties. Dit is essentieel voor het achterhalen van de 

meerwaarde van de organisatie en de risico’s die daarbij spelen. Door middel van diepte-interviews komen 

bepaalde houdingen, opvattingen en ervaringen hierover beter aan het licht (de Vocht, 2011). De interviews 

worden gebaseerd op een aantal thema’s. Per thema wordt er doorgevraagd om de achtergronden van het 

thema bloot te leggen. De volgorde van thema’s ligt niet vast (de Vocht, 2011). Door het gebruik van thema’s 

kan er gestructureerd te werk worden gegaan en wordt de afbakening van het onderzoek niet uit het oog 

verloren. Het doorvragen over de thema’s zorgt ervoor dat dieper liggende processen of achtergronden die 

verklarend kunnen zijn voor bepaalde thema’s aan het licht komen. De respons wordt via het computer 

programma ‘Nvivo’ gecodeerd en geanalyseerd worden. De interviews zullen ongeveer een half uur tot een 

uur duren. Deze tijdsduur is gekozen om te zorgen dat er genoeg diepgang in het interview bereikt kan worden 

terwijl het niet te veel tijd kost voor de persoon die geïnterviewd wordt.  

 

4.1 Opzet van het empirisch onderzoek  

Het veldwerk van het onderzoek start door het aanleggen van het databestand waarin alle gevonden regionale 

intermediaire organisaties opgenomen zijn. Daarbij worden de relevante kenmerken over de organisaties 

gevoegd. Om hiervan een goed overzicht te krijgen wordt het programma Microsoft Excell gebruikt. Dit 

programma heeft als voordeel dat er in rijen en kolommen gewerkt kan worden. In de rijen komen de 

organisaties en in de kolommen de bijbehorende data. Ook wordt in dit bestand de bronvermelding verwerkt.  

Vervolgens wordt er begonnen met het identificeren van de organisaties. 

Zoals genoemd wordt bij het identificeren van de organisaties een variant op de sneeuwbalmethode gebruikt. 

Het startpunt van de dataverzameling zijn de economische beleidsvisies van de twaalf Nederlandse provincies. 

Hiervoor is gekozen omdat de grootste verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van het ruimtelijke 

economische beleid ligt bij de provincie (PBL, 2012). Dus het is noodzaak voor de provincies om een goed 

beeld te hebben van de regionaal economische situatie en ze hebben ook het mandaat om aan te geven op 

welke sectoren ingezet gaat worden voor de komende jaren. Om deze redenen is het aannemelijk dat er rond 

deze sectoren regionale intermediaire organisaties worden opgericht die deze sector gaan versterken. Vaak is 

het zo dat in deze economische visies de regionale intermediaire organisaties al genoemd worden (Provincie 

Overijssel, 2009; Provincie Gelderland, 2011; Provincie Zuid-Holland, 2012).  Ook wordt op de websites van de 

ROM’s gekeken met welke organisaties zij samenwerken. De reden hiervoor is de overlappende rol van de 

ROM’s in de regionale kenniseconomie, datzelfde geldt voor kennisparken, Syntens en de KvK.  

Op deze manier worden gedurende het proces meer regionale intermediaire organisaties toegevoegd aan het 

databestand. Gelijktijdig, als de eerste organisaties gevonden zijn, kan er begonnen worden met het 

achterhalen van de juiste informatie per organisatie. Zoals aangegeven worden de websites gescand op de vier 

criteria van Scott (1990) en worden alle bruikbare data opgenomen in het databestand. Daarnaast wordt  op 

de websites van de organisaties gezocht naar andere  relevante organisaties die in het databestand 

opgenomen dienen te worden. Het eindresultaat hiervan is een databestand met de organisaties en de 
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relevante informatie. Waar nog informatie ontbreekt wordt contact opgenomen met de desbetreffende 

organisatie voor een e-interview. Daarom wordt van elke organisatie het telefoonnummer geregistreerd. Als 

deze niet beschikbaar is wordt per email contact gezocht.  

Via telefonisch contact met de organisaties wordt het verzoek gedaan tot het verkrijgen van de resterende 

informatie. In het gesprek wordt gevraagd naar de juiste contactgegevens en wordt een email opgesteld op de 

manier zoals reeds is uitgelegd. De geretourneerde e-mails met daarin de benodigde informatie kunnen 

vervolgens in het databestand opgenomen worden. Tijdens het onderzoeksproces wordt bepaald bij welke 

organisaties een verzoek wordt gedaan voor een diepte-interview.  Het samenkomen van de informatie van 

het e-research, de e-interviews en de diepte-interviews zorgen voor een compleet databestand. Deze wordt 

gebruikt om de data te analyseren. Door de resultaten in het databestand te interpreteren en te analyseren 

kunnen er uitspraken gedaan worden over de betrokkenheid van de organisaties bij het versterken van de 

kenniseconomie.  

Beperkingen van het onderzoek 

De brede insteek van het onderzoek en de  gebruikte onderzoeksmethode brengen een aantal beperkingen 

met zich mee. Deze worden hieronder weergegeven:  

Het exacte aantal regionale intermediaire organisaties is niet bekend en niet alle informatie kan worden 

achterhaald – De uitspraken die over de regionale intermediaire organisaties gedaan worden zijn indicatief van 

aard omdat de exacte populatie van de organisaties niet bekend is. Hierbij geldt hoe meer organisaties er 

gevonden worden hoe waarschijnlijker het is dat de uitspraken in dit onderzoek relevant zijn.  

De informatie op de websites van de organisaties dient ook ter publieke promotie – Er moet kritisch gekeken 

worden naar de informatie die op de website van de organisaties staat omdat het onwaarschijnlijk is dat 

organisaties negatieve informatie op de website zetten. Daarom wordt er in dit onderzoek vooral gezocht naar 

feitelijke informatie.  

Er is geen ‘theoretical saturation’ bereikt – Het e-research en de e-interviews hebben niet genoeg geen volledig 

ingevuld databestand opgeleverd. Zoals verwacht heeft het e-research niet de benodigde informatie 

opgeleverd. Er is een verzoek voor een e-interview verstuurd naar zesentwintig organisaties, hiervan hebben 

er elf positief gereageerd. Er worden in dit onderzoek alleen uitspraken gedaan over de beschikbare data, de 

kans bestaat dat deze uitspraken dus geen overeenstemming hebben met de kenmerken van bepaalde 

organisaties.  

Diepte interviews alleen met leden van de organisaties en overheden – Voor dit onderzoek zijn geen bedrijven 

of kennisinstellingen geïnterviewd. Hierdoor komt alleen de mening vanuit de regionale intermediaire 

organisaties naar voren. De kans bestaat dat bedrijven of kennisinstellingen een heel ander standpunt hebben 

over bepaalde uitspraken die in dit onderzoek gedaan worden.  
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5. Operationalisering 

Voor de beschrijving van de opkomst van regionale intermediaire organisaties in Nederland wordt 

verschillende informatie gezocht. Deze staat hieronder puntsgewijs vermeld met een beschrijving van de 

manier waarop deze meetbaar gemaakt wordt. Vervolgens wordt beschreven hoe de opkomst van regionale 

intermediaire organisaties als zinvolle ontwikkeling meetbaar wordt gemaakt op basis van het kader dat al  

enigszins toegelicht is in paragraaf 2.8 

5.1 De opkomst van regionale intermediaire organisaties in Nederland 

De opkomst van regionale intermediaire organisaties in Nederland wordt beschreven aan de hand van 

informatie over de volgende onderwerpen: 

Naam - De naam van de organisatie, en dan in het bijzonder de naam die gebruikt wordt voor de promotie van 

een bepaalde sector in een gebied.  

Jaar van oprichting – het jaar dat de organisatie is begonnen met het ontplooien van activiteiten 

Aanleiding van oprichting - De reden waarom de organisatie is opgericht zoals deze op de website staat 

beschreven of via een respondent is beschreven. In het bijzonder welke meerwaarde door de oprichters werd 

beoogd.  

Sectorale focus - Binnen welke sector(en) is de organisatie actief en welke specialisatie kent de organisatie 

binnen deze sector(en) 

Geografisch werkgebied- Het gaat hier om de grootte van het gebied waar de organisatie zich op richt. 

Uitgedrukt in interprovinciaal, provinciaal of stedelijk gebied. 

Rechtsvorm: - Welke rechtsvorm heeft de organisatie.  

Organisatiestructuur - De manier waarop de organisatie is opgebouwd zodat de hiërarchie in de organisatie 

naar voren komt. Daarnaast is de herkomst van de actoren die zitting hebben in een bestuursorgaan van de  

organisaties onderzocht. Het gaat dan om de volgende partijen: overheid, private partijen, kennisinstellingen, 

onderwijsinstellingen en semi publieke instellingen. In dit geval worden universiteiten als kennisinstellingen 

gezien omdat de Universiteit in het triple helix model gezien wordt als de instelling die zich richt op de 

toepassing van diffusie van de ontwikkelde kennis.  

Financiering -  De bronnen van financiering waarvan de organisatie gebruik maakt.  

Doelstellingen - Welke doelstellingen stelt de organisatie zichzelf 

Activiteiten - Welke activiteiten ontplooit de organisatie, hiervan moet tenminste één activiteit passen binnen 

de eisen die gesteld zijn aan de afbakening van een regionale intermediaire organisatie 

Samenwerkingspartners - Met welke organisaties werkt de organisatie samen. Uitgedrukt in overheid, private 

partijen, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en semi publieke instellingen.  

 

5.2 De opkomst van regionale intermediaire organisaties in Nederland als zinvolle ontwikkeling 

Zoals in paragraaf 2.8 is vermeld wordt de opkomst van regionale intermediaire organisaties in Nederland als 

zinvolle ontwikkeling gekoppeld aan de meerwaarde van de organisaties zoals deze uit het onderzoek naar 

voren komen en de gevonden risico’s. Deze worden in de analyse tegen elkaar afgezet. Dat wordt gedaan aan 
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de hand van de data uit de diepte-interviews, vervolgens wordt hiermee het beoordelingskader ingevuld. Zo 

wordt duidelijk op welke vlakken de organisaties meerwaarde hebben en waar zich al dan niet risico’s voor 

doen.  Uit de data zijn er ook twee delen gekwantificeerd, namelijk een gedragen visie in een PPS en het 

creëren van kennis spillovers. Deze succesfactoren zijn op de volgende wijze meetbaar gemaakt uit de 

dataverzameling: 

Succesfactoren Meeteenheid 

Een gedragen visie binnen een PPS Het aantal publiek private samenwerkingen, semi-

publiek private samenwerkingen en triple helix 

samenwerkingen  

Het creëren van kennisspillovers   Een overzicht van het aantal aantoonbare 

samenwerkingsverbanden tussen de organisaties en 

kennisinstellingen. De kennisinstelling heeft zitting in 

een bestuursorgaan of heeft deelgenomen aan 

tenminste één project. Universiteiten, ziekenhuizen 

en TNO worden in dit geval tot de  kennisinstellingen 

gerekend. 

 

Door een overzicht te geven van bovenstaande succesfactoren wordt inzichtelijk in hoeverre de opkomst van 

regionale intermediaire organisaties een zinvolle ontwikkeling is. De eerste succesfactor meet het aantal 

PPS’en bij de organisaties. De zitting van triple helix partijen in het bestuur duidt op een regionaal gedragen 

regionaal economische visie. Doordat partijen één visie hebben over de regionaal  economische situatie kan er 

efficiënt worden samengewerkt.  

De tweede succesfactor is de samenwerking met kennisinstellingen.  Het succes van regionale intermediaire 

organisaties hangt af van de kennisoverdracht die zij in de regio kunnen realiseren, het aantal 

samenwerkingen met kennisinstellingen dient als indicator voor potentiele kennisoverdracht. Het netwerk van 

kennisrelaties van regionale intermediaire organisaties en kennisinstellingen geeft aan hoe succesvol de 

organisaties zijn in het creëren van kennis spillovers in de regio. Vervolgens kan dit gebruikt worden om nader 

onderzoek te doen naar het succes van verschillende relaties binnen het netwerk. Op zo’n manier kan een 

eerste stap gezet worden naar empirische uitspraken over het succes van triple helix samenwerking in 

Nederland.  

5.3 Diepte- interviews 

Er zijn acht diepte-interviews gehouden om dieper inzicht te verkrijgen in de ratio van beleidskeuzes met 

betrekking tot de kenmerken die via het e-research zijn achterhaald en op de meerwaarde en risico’s die 

regionale intermediaire organisaties kennen. Het gaat hier met name om de waarom- en hoe vraag, de input 

uit deze interviews kan inzicht geven in waarom organisaties bepaalde acties ondernemen. Om een beeld te 

geven van de gestelde vragen zijn hieronder enkele vragen weergegeven. De volledige topic-lijst van de 

interviews staat in de bijlage. 

 Waarom is er gekozen voor deze samenwerkingspartners?  

 Hoe ziet de organisatie zich ten opzichte van de samenwerkingspartners? Wat maakt de organisatie 

anders dan de samenwerkingspartners, die ook gericht zijn op clustervorming en het stimuleren van de 

kenniseconomie? 

 Wat is de toekomstvisie ten aanzien van de financiering? 

 Zijn er ook (concrete) doelstellingen geformuleerd? Zoals prestatie afspraken etc.? Waarom wel/niet? 

 Wat is de rolverdeling tussen de samenwerkende partijen?  

 Waarom is er voor deze rolverdeling gekozen? 



 

34 
 

 Hoe kijkt  de organisatie aan tegen het ontstaan van soortgelijke organisaties in andere regio’s?  

Deze vragen zijn niet bedoeld om kwantitatieve uitspraken te doen over alle organisaties, maar om een 

completer beeld te geven van bepaalde kenmerken van de organisaties die uit het e-research naar boven zijn 

gehaald. Het doel is om aandachtspunten naar boven te kunnen halen die anders in de (oppervlakkige) 

informatie van de websites niet achterhaald zouden kunnen worden. Het gaat dan vooral om de meerwaarde 

van de organisatie, de samenwerkingspartners en de doelstellingen.   

De informatie van de respondenten hieronder weergegeven. Op verzoek van enkele organisaties worden de 

namen van organisaties niet genoemd. De nummering van de organisaties wordt in de analyse aangehouden 

om aan te geven aan welke organisaties er wordt gerefereerd.  Dus als gerefereerd wordt aan interview één of 

organisatie één, dan kan in deze tabel worden opgezocht dat het gaat om het interview met een 

beleidsmedewerker van de provincie Flevoland.  

Tabel twee : algemene informatie respondenten 

Interview  Datum Instelling Locatie Sector Functie 

respondent 

1 12-12 Provincie Flevoland - Beleidsmaker 

2 22-01 Regionale 

intermediair 

Utrecht Life sciences/ 

One health 

Accountmanager 

3 24-01 Regionale 

intermediair 

Noord-Holland Tuinbouw Programma 

manager 

4 27-01 Regionale 

intermediair 

Zuid-Holland Tuinbouw Voorzitter 

5 27-01 ROM Flevoland Life sciences/ 

One health 

Projectmanager 

6 28-01 Regionale 

intermediair 

Noord-Holland 

Noord 

Tuinbouw Programma 

manager 

7  31-01 Regionale 

intermediair 

Metropool regio 

Amsterdam 

Life sciences Clustermanager 

8 14-04 Regionale 

intermediair 

      Utrecht Meerdere Hoofd research 

 

5.4 Onderzoeksmethode per onderzoeksvraag  

Voordat wordt begonnen met de analyse wordt hieronder een overzicht gegeven van de herkomst van de 

data. Er wordt per onderzoeksvraag aangegeven via welke onderzoeksmethode de data zijn verzameld.   

Onderzoeksvragen: 

 Hoeveel regionale intermediaire organisaties, die zich bezig houden met het versterken van de 

regionale kenniseconomie, zijn in Nederland ontstaan en waar zijn deze gevestigd? (E-research) 

 Wat zijn de kenmerken van regionale intermediaire organisaties in Nederland op basis van de 

volgende onderdelen? 

o Sectorale focus (E-research, e-interviews, diepte-interviews) 

o Geografisch werkgebied (E-research, e-interviews, diepte-interviews) 

o Rechtsvorm (E-research, e-interviews) 

o Organisatiestructuur (E-research, e-interviews) 

o Financiering (E-research, e-interviews, diepte-interviews) 

o Doelstellingen (E-research, e-interviews, diepte-interviews) 
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o Activiteiten (E-research, e-interviews, diepte-interviews) 

o Samenwerkingspartners (Diepte-interviews) 

 In hoeverre zijn het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen gekoppeld door regionale 

intermediaire organisaties in de volgende onderdelen: 

o Het aantal publiek private samenwerkingen (E-research) 

o Het aantal samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen (E-research)  

 Hoe weegt de meerwaarde van een regionale intermediaire organisatie op tegen de risico’s ervan? 

(diepte-interviews)  
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6. Analyse 

 

6.1 Inleiding 

Er zijn zowel kwantitatieve (e-research) als kwalitatieve (e-interviews en diepte-interviews) gegevens 

verzameld voor dit onderzoek, waarbij de diepte interviews hebben gediend om dieper in te kunnen gaan op 

de bevindingen van het e-research. In dit volgende hoofdstuk worden de bevindingen geanalyseerd. Er worden 

tabellen gegeven van alle regionale intermediaire organisaties met bijbehorende kenmerken, vervolgens 

worden deze kenmerken nader belicht aan de hand van de bevindingen uit de diepte interviews. Dit wordt 

gedaan in drie onderdelen, beginnende met de locaties van de organisaties, de sector(en) waarin zij actief zijn, 

het jaar van oprichting en de aanleiding tot oprichting. Het tweede onderdeel gaat in op de rechtsvorm, de 

organisatiestructuur en de financiering waarna het derde deel de doelstellingen, activiteiten en 

samenwerkingspartners behandelt. Tot slot wordt er ingegaan in hoeverre de opkomst van de organisaties een 

zinvolle ontwikkeling is door het beoordelingskader in te vullen.  

 

6.2 De opkomst van regionale intermediaire organisaties in Nederland  

 

6.2.1 Locatie, werkgebied, sector en oprichting van de organisaties 

Het resultaat van het onderzoek is dat er 56 regionale intermediaire organisaties gevonden zijn in Nederland. 

Deze staan in de onderstaande tabel weergegeven. Zoals verwacht is niet alle benodigde informatie gevonden, 

als dit bij een organisatie het geval is dan wordt dit in de desbetreffende cel van de tabel met N.b. (Niet 

Bekend) weergegeven.  De organisaties zijn gerangschikt op provincie, beginnende met Noord-Holland. 

Tabel drie: De locatie, sectorale focus, het werkgebied, het jaar van oprichting en de aanleiding tot oprichting 

van alle gevonden regionale intermediaire organisaties in Nederland. 

Nr. Organisatie Provincie & 

Standplaats 

Sector & specialisatie Werkgebied Actief 

vanaf 

Aanleiding tot 

oprichten 

1 Amsterdam 

Economic Board 

Noord-Holland, 

Amsterdam 

Meerdere  MRA N.b. Triple helix model 

noodzakelijk geacht 

als sleutel voor 

regionaal 

economische groei 

2 Seed Valley Noord-Holland, 

Enkhuizen 

Tuinbouw: Veredeling, 

productie en verkoop van 

hoogwaardige zaden en 

plantaardig 

uitgangsmateriaal (1) 

Noord-Holland 

noord (gebied 

tussen Enkhuizen 

en 

Warmenhuizen  

2008  Ontstaan door 

tekort aan 

geschoolde arbeid 

3 Greenport Noord-

Holland Noord 

Noord-Holland, 

Enkhuizen 

Tuinbouw en Agri&Food: 

Akkerbouw, aquacultuur, 

bollen/fruitteelt, 

dierhouderij, glastuinbouw, 

vollegrondsgroenteteelt, 

zaadveredeling (2)  

Noord-Holland 

noord 

2009 N.b. 

4 Blueport 

Noordwest 

Nederland 

Noord-Holland, 

Den Helder 

Visserij Noord-west 

Nederland 

N.b. Efficiency voordeel  

behalen door 

coördineren van 
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samenwerking met 

alle Blueports in 

Nederland 

5 Greenport 

Aalsmeer 

Noord-Holland, 

Aalsmeer 

Tuinbouw: Sierteelt  6 gemeenten over 

2 provincies, 

Rondom 

Aalsmeer 

2010 Meer behoefte aan 

besluitvorming op 

lager niveau 

6 Holland Health Noord-Holland, 

Alkmaar 

Life Sciences: Nucleaire 

geneeskunde, nano 

geneeskunde, ontwikkeling 

zelftesten en bijbehorende 

ict, levensloopbegeleiding 

(3) 

Noord-Holland 

noord 

2009 Ontwikkeling als 

vitale regio, zoeken 

naar regionale 

krachten 

7 Port of 

Amsterdam 

Noord-Holland, 

Amsterdam 

Natte en droge bulk 

producten 

Havens van 

Amsterdam, 

Zaanstad, 

Beverwijk en 

Velsen/Ijmuiden 

N.b. N.b. 

8 Izovator Noord-Holland, 

Hilversum 

Innovatie in de 

zorgeconomie  

Gooi & 

Vechtstreek 

N.b.  N.b. 

9 Greenport 

bollenstreek 

Zuid-Holland, 

Den Haag 

Tuinbouw: Teelt van bollen, 

handel en export 

sierteeltproducten, 

veilingen, toerisme, overig 

bedrijfsleven  

Bollenstreek  2007 Voortzetting van 

beleid om eigene 

van de streek te 

behouden 

10 Port of Rotterdam Zuid-Holland, 

Rotterdam  

Chemie & Energie, 

meerdere 

haven van 

Rotterdam, 

Antwerpen, 

Moerdijk, 

Terneuzen 

 

N.b. N.b. 

11 The Hague 

security Delta 

Zuid-Holland, 

Den Haag 

Alles rondom Veiligheid: 

Fysiek tot ICT 

Regio Den Haag 2013 Behoefte aan 

professionalisering 

van het 

veiligheidsnetwerk 

12 Innovation 

Quarter  

Zuid-Holland, 

Den Haag 

Meerdere (Life Sciences 

and Health, Clean 

Technology, Safety and 

Security en Horticulture en 

daarnaast op cross-overs 

met topsectoren als 

Hightech en ICT)  

Regio Delft- 

Rotterdam-Leiden  

2014 N.b. 

13 Clean tech Delta Zuid-Holland, 

rotterdam 

Cleantech, Biobased 

economy, Water, overig 

Delft-Rotterdam-

Drechtsteden 

2009 De aanwezigheid 

van oudsher sterke 

sectoren/clusters 

14 Medical Delta  Zuid-Holland, 

Delft 

Life sciences& Health Zuid-Holland N.b. Aanwezigheid van 

geclusterde 

bedrijven en 

kennisinstellingen 

15 Greenport 

Boskoop  

Zuid-Holland, 

Boskoop 

Tuinbouw: Sierheesters (1)  Boskoop N.b. Aanwezigheid van 

een cluster  

16 Blueport Zuidwest 

Nederland  

Zuid/Holland, 

Stellendam 

Visserij   Zuid-west 

Nederland 

2011 Efficiency voordeel 

door coördineren 

van samenwerking 
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in blueports in 

Nederland 

17 Greenport 

Westland-

Oostland 

N.b. Glastuinbouw, Water, 

Energie  

Regio Westland-

Oostland 

N.b. Aanwezigheid van 

een cluster 

18 Immuno Valley Utrecht, 

Utrecht 

Life sciences & Health: One 

Health 

Nationaal 2008 Potentie zien in de 

brug tussen 

veterinaire en 

menselijke 

geneeskunde: 

Valorisatie 

19 Utrecht Life 

Sciences 

Utrecht, 

Utrecht 

Life sciences & Health, One 

Health, stamcellen,  

Regio Utrecht N.b. N.b. 

20 EBU Utrecht, 

Utrecht 

Meerdere sectoren (Life 

sciences & Health, 

creatieve industrie, 

Energie) 

Regio Utrecht N.b. N.b. 

21 Dutch Game 

Garden 

Utrecht, 

Utrecht 

Gaming Nationaal 2007 Het benutten van 

het potentieel in de 

Nederlandse game 

sector 

22 Utrecht 

Sustainability 

Institute 

Utrecht, 

Utrecht 

Innovatie op duurzaamheid Regio Utrecht, 

maar ook 

daarbuiten 

2011 N.b.  

23 Utrecht2040 Utrecht, 

Utrecht 

Sectoroverstijgend Regio Utrecht 2008 N.b. 

24 Midpoint Brabant Noord-Brabant, 

Tilburg 

Meerdere: Aerospace & 

maintenance, Logistiek, 

Zorg  

Midden Brabant N.b. N.b. 

25 Food Connection 

Point 

Noord-Brabant, 

Helmond 

Agri & Food Zuid-Nederland 2006 Gebrek aan 

opgeleid personeel 

26 Biobased Delta N.b.  Agri, Chemie: Groene 

grondstof, Groene 

procesindustrie, Energie 

Zuidwest 

Nederland incl. 

vlaanderen 

2011 Gunstige regionaal 

economische 

omstandigheden 

om koppositie 

binnen sector te 

verstevigen 

27 Agrifood Capital  Noord-Brabant, 

Den Bosch 

Agri & Food, Focus op 

cross-over 

Noordoost-

Brabant 

2014  Aanwezigheid sterk 

ecosysteem en 

gunstige ligging 

tussen 

wetenschappelijke 

hot spots 

28 LifetecZONE  Noord-Brabant, 

Rosmalen  

Life sciences & Health Zuid-oost 

Nederland  

N.b.  Efficiëntere 

organisatie door 

samengaan 

verschillende 

programma’s / 

Toppositie regio in 

sector 

29 Metal Valley Noord-Brabant, 

Drunen 

Metaal industrie, 3d 

printen 

Noordwest 

Brabant 

2009  Belang van metaal 

industrie voor 

Nederland, gebrek 

aan aandacht 
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vanuit het 

onderwijs 

30 Phealinc.  Noord-Brabant, 

Den Bosch 

(Agri &)Food & (Life 

Sciences &) Health  

Regio den Bosch 2009  Ontstaan uit een 

samenwerkingsverb

and tussen 

ziekenhuis, 

onderwijsinstellinge

n en 

ondernemersvereni

ging  

31 AutomotiveNL Noord-Brabant, 

Helmond 

Automotive Zuidoost 

Nederland/ 

Nederland 

N.b. Aanwezigheid van 

vitale autosector in 

Nederland in smart 

en green mobility 

32 Brainport 

Eindhoven 

Noord-Brabant, 

Eindhoven 

High Tech Systemen & 

Materialen, Food & 

Technologie, Automotive, 

Lifetec & Health en Design 

Regio Eindhoven 2007  N.b. 

33 Food Valley Gelderland, 

Wageningen 

Agri & Food Nationaal 2004  N.b. 

34 Health valley  Gelderland, 

Nijmegen 

Life Sciences: moleculaire 

diagnostiek, robotica  

Nationaal N.b. N.b. 

35 Mode & 

Vormgeving 

cluster  

Gelderland, 

Arnhem-

Njimegen 

Mode &vormgeving Stadsregio 

Arnhem-

Nijmegen 

2010 Mode als 

boegbeeld van 

creatieve industrie 

in Arnhem 

versterken 

36  Kiemt Gelderland, 

Arnhem 

Energie en 

milieutechnologie 

Oost-Nederland 2013  N.b. 

37 Business cluster 

semi-conducters  

Gelderland, 

Nijmegen 

High tech systemen & 

materialen, Semi 

conductors. Met cross over 

naar:  Health, Automotive, 

Security & Safety, Energy 

Nationaal N.b.  N.b. 

38 Innovatieplatform 

Twente 

(kennispark 

Twente)  

Overijssel, 

Enschede 

High tech Regio Twente  N.b. N.b. 

39 Bio energie cluster 

Oost-Nederland  

Overijssel, 

Enschede 

Bio-energie Oost-Nederland 2007 N.b. 

40 Dryport Drenthe, 

Emmen 

Logistiek Regio Emmen-

Coevorden 

2008 Behoefte aan 

logistieke 

oplossingen voor 

vervoer 

zeecontainers naar 

achterland 

41 Innovatiecluster 

Drachten 

Friesland, 

Drachten 

High Tech systemen & 

materialen  

Drachten 2013 Gebrek aan 

geschoold 

personeel en 

kennisuitwisseling 

tussen personeel 

42 Greenlincs Groningen, 

Groningen 

Agri & Food, Biobased 

economy 

Noord-Nederland N.b. N.b. 
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43 Water alliance Friesland, 

Leeuwarden  

Water  N.b.  2009 Stagneren 

watersector in jaren 

90, behoefte aan 

bundeling van 

kennis 

44 Energy Valley Groningen, 

Groningen 

Energie Noord-Nederland 2003  Sterke positie in 

energiesector 

uitbouwen 

45 Blueport Groningen, 

Lauwersoog 

Visserij Noordoost 

Nederland 

2012  Efficiency voordeel 

door coördineren 

van samenwerking 

in blueports in 

Nederland 

46 Dutch biorefinery 

cluster 

Groningen, 

Groningen 

Agri & Food, Bio energie Noord-Nederland 2010  Het schaarser 

worden van biogas, 

behoefte aan 

innovatieve 

oplossingen 

47 HANN (healthy 

ageing netwerk 

Noord-Nederland) 

Groningen, 

Groningen 

Life Sciences & Health  Noord-Nederland 2010  Aanwezigheid van 

kennis, ervaring en 

urgentie in Noord-

Nederland t.a.v. 

Healthy Ageing  

48 Blueport 

Oosterschelde 

Zeeland, N.b. Visserij Rondom 

Oosterschelde 

N.b. Efficiency voordeel 

door coördineren 

van samenwerking 

in blueports in 

Nederland 

49 Food Port Zeeland, 

Wemeldinge 

Agri & Food, Agro & aqua 

productie 

Zeeland N.b. Samenwerking 

noodzakelijk om 

kansen in sterke 

foodsector zeeland 

te benutten 

50 Limburg Economic 

Development 

Limburg, 

Geleen 

Meerdere (Chemie, Life 

sciences & Health)  

Zuid-Limburg N.b. Opgericht om de 

ontwikkeling van 

het programma 

Branport2020 aan 

te jagen in Zuid-

Limburg 

51 Maastricht 

Maintenance 

Boulevard 

Limburg, 

Maastricht 

Vliegtuig onderhoud en 

reparatie  

Maastricht, 

bedrijven uit hele 

land 

N.b. N.b. 

52 Keyport Limburg, 

Roermond 

Meerdere: Agri & Food, 

Maakindustrie, Logistiek, 

Zorg 

Midden-Limburg N.b. Opgericht om de 

ontwikkeling van 

het programma 

Branport2020 aan 

te jagen in Zuid-

Limburg 

53 Greenport Venlo Limburg, Venlo Agri & Food, Tuinbouw en 

agrologistiek. Link naar 

Logistiek en Maakindustrie  

Regio Venlo 2009 Behoefte aan 

verbindende 

schakel tussen agro 

food, tuinbouw en 

logistiek 

54 Ontwikkelingsmaa Flevoland, Agri & Food, High Tech Flevoland 2012 N.b. 
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tschappij 

Flevoland 

Lelystad Systemen & Materialen en 

Life Sciences & Health 

55 Compoworld Flevoland, 

Lelystad 

Composieten Flevoland 2012 N.b. 

56 Blueport Urk  Flevoland, Urk Visserij Rondom Urk 2011 Efficiency voordeel 

door coördineren 

van samenwerking 

in blueports in 

Nederland 

Bron: eigen onderzoek 

Vanaf het begin van de 21
e
 eeuw worden in Nederland, naast de traditionele ROM’s, regionale intermediaire 

organisaties voor de kenniseconomie opgericht. Tot op heden lijkt daar ook geen verandering in te komen. De 

observatie met het oudste oprichtingsjaar is 2003 en het jongste- 2014. De ontwikkeling van de organisaties is 

dynamisch, er zijn voorbeelden van organisaties die ontstaan als een spin off van andere intermediaire 

organisaties en organisaties die juist integreren met gelijke organisaties (Innovationquarter, 2014). 

Compoworld uit Flevoland is bijvoorbeeld een initiatief van de ontwikkelingsmaatschappij Flevoland ( 

interview 4, 27-01-2014).  

De organisaties zijn verspreid over het hele land maar de meeste organisaties zijn gevestigd in Noord-Holland, 

Zuid-Holland en Noord-Brabant. In figuur drie staan zij op een kaart van Nederland weergegeven. Hier wordt 

de spreiding van de organisaties in Nederland duidelijk geïllustreerd. Er is geen provincie die geen regionale 

intermediaire organisatie heeft. Het ruimtelijke schaalniveau waarin de organisaties opereren verschilt 

aanzienlijk. Ongeveer de heft van de organisaties heeft een intergemeentelijke focus, een derde deel richt zich 

op meerdere provincies en het resterende deel op een gemeente, een provincie of op het hele land. Deze 

indeling van werkgebieden is slechts een indicatie omdat van de organisaties niet is onderzocht wat de exacte 

locatie is van de betrokken bedrijven en kennisinstellingen. Daarnaast zijn ook organisaties gevonden die actief 

op zoek zijn naar partners in het buitenland. Dan kan het gaan om buitenlandse intermediaire organisaties of 

buitenlandse bedrijven. De verscheidenheid in ruimtelijke focus geeft aan dat geografische afstand geen 

duidelijke rol speelt. Hier wordt bij het behandelen van de samenwerkingspartners dieper op ingegaan.  

Tabel vier: aantal organisaties per provincie 

Provincie Aantal organisaties Percentage 

Zuid-Holland 9 16.1 

Noord-Brabant 9 16.1 

Noord-Holland 8 14.3 

Utrecht 6 10.7 

Groningen 5     8.9 

Gelderland  5 8.9 

Limburg 4 7.1 

Flevoland 3 5.4 

Zeeland 2 3.6 

Overijssel 2 3.6 

Friesland 2 3.6 

Drenthe 1 1.8 

Totaal  56 100 

Bron: eigen onderzoek 

Uit tabel één is op te maken dat de meeste organisaties gevestigd zijn in de drie belangrijkste provincies voor 

de Nederlandse economie (CBS, 2014). Het verschil met de rest van Nederland is aanzienlijk; de drie 
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belangrijkste provincies hebben bijna twee keer zoveel organisaties dan de rest. In de afgelopen tien jaar zijn 

er dus op z’n minst 56 organisaties ontstaan, deze telling is een momentopname die al snel verouderd kan zijn. 

Het geeft aan dat de ruimtelijke economische beleidswereld een dynamisch karakter heeft.  

Aan de voorkant hebben de organisaties aandacht besteed aan de naamgeving. Geïnspireerd door ‘Silicon 

Valley’ is de naam ‘ Valley ’ ook in Nederland overgenomen. Er zijn zes ‘Valley’s’ geteld, daarnaast zijn er 

achttien  ‘Ports’ en vier ‘Delta’s’. De naamgeving van de organisatie is van belang omdat er een marketingdoel 

is. Dat wil zeggen dat het aantrekkelijk moet zijn voor bedrijven en kennisinstellingen om zich aan te sluiten bij 

de organisatie, dan wel te acteren onder de vlag van de organisaties of zich te identificeren mét de organisatie. 

Daar hoort dus een merk bij met een naamgeving. Dit wordt door de organisaties ook als belangrijk 

beschouwd omdat het ‘branden’ van het merk of van de regio onder een bepaalde naam ook zorgt voor meer 

naamsbekendheid (Interview 6, 28-01-2014).   

Figuur drie: Regionale intermediaire organisaties in Nederland 

 

Bron: eigen onderzoek 
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Het dynamische karakter van de ruimtelijke economische beleidswereld is ook zichtbaar in de doorwerking van 

het topsectorenbeleid. Het merendeel van de organisaties heeft een topsector als thema. Van de topsectoren 

zijn Tuinbouw, Life Sciences & Health en High Tech de sectoren die het meest voorkomen. In bijna elke 

provincie zijn er wel één of meerdere organisaties actief die zich richten op een van deze drie.  Dat lijkt veel, 

maar binnen deze sectoren zijn er verschillende gespecialiseerde organisaties. Bij Life Sciences is dat 

bijvoorbeeld het slaan van de brug tussen menselijke en dierlijke gezondheid (One Health) of het 

verouderingsproces van de mens (Healthy Ageing).  

Veel organisaties zijn ook op zoek naar cross overs tussen sectoren. Organisatie twee ziet een duidelijke 

meerwaarde in de uitwisseling van kennis tussen verschillende sectoren om te zorgen voor nieuwe innovatieve 

projecten.  

‘’ Nu trekken we ook andersoortige bedrijven aan. Eerst was het infectieziekten en vaccins maar je ziet nu ook 

dat er steeds meer food bedrijven aansluiten. Want een gezonde darmgezondheid is ook een goede 

bescherming tegen infectie ziekten. En er zijn ook heel veel bedrijven die werken aan additieven voor hun 

diervoeder waardoor hun dieren weer gezonder worden zonder dat er antibiotica gebruikt hoeft te worden. ‘’ 

(Interview 2, 22-01-2014).  

Naast een verdieping in de zin van verticale relaties komt het bij organisatie zes ook voor dat er bedrijven uit 

de horizontale waardeketen zich verbinden aan de organisaties. Toeleveranciers sluiten zich aan om de 

samenwerking in het keten te verbeteren. Deze ontwikkeling past in de rol die open innovatie heeft in de 

hedendaagse kenniseconomie (Wijffels, 2004). Let wel, het aansluiten van verschillende bedrijven bij een 

organisatie betekent niet dat deze ook allemaal samenwerken. Organisatie zes noemt dat onderlinge 

concurrentie en het beschermen van eigen kennis wel degelijk een rol speelt bij het verbinden van partijen, 

hier wordt later in de analyse op terug gekomen.  

Aanleiding tot oprichting 

Zoals in tabel drie is te lezen wordt de keuze voor het oprichten van een regionale intermediaire organisatie 

ingegeven door verschillende regionale omstandigheden. Hieruit spreekt de bottom-up benadering van het 

regionale economisch beleid. Aan de hand van de data afkomstig uit het e-research en de interviews zijn de 

argumenten tot oprichting van een organisatie in te delen in de volgende categorieën.  

 Stimuleren en behouden van regionale sterkten: regionaal sterke sectoren of clusters stimuleren.  

 Bedreigingen voor de regionale economie beperken: bijvoorbeeld een tekort aan opgeleid personeel 

in regio tegengaan. 

 Bereiken van efficiency voordeel: het samenbrengen van organisaties of het coördineren van 

samenwerking.  

Bron: eigen onderzoek 

Een algemene onderbouwing van de oprichting van de organisaties is de verwachtte overtuiging dat 

concurrentievoordeel behaald wordt door het bevorderen van de regionale kenniseconomie en innovatie. De 

organisatie wordt opgericht om als orgaan te fungeren waarin de triple helix samenwerkt om de essentiële 

verbinding tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven te leggen.  

‘’ Om economische ontwikkeling en innovatief vermogen van de regio te laten groeien, heb je een afspiegeling 

van en samenwerking met alle spelers binnen een sector nodig. Geen enkele van drie O’s (Onderwijs, 

Ondernemers, Overheid) kan dit alleen.’’ (Amsterdam Economic Board, 2013)  

Door te zoeken naar de regionale kansen wordt besloten op welke sector  wordt ingezet. Deze liggen in de 

sectoren waarin de regio het sterkste is of waarin genoeg potentie wordt gezien. In de Nederlandse 



 

44 
 

tuinbouwregio’s zoals het Westland en de Bollenstreek is het dus een logische keuze om in die sector innovatie 

te stimuleren. Er wordt dan al langer economisch beleid gevoerd voor de ontwikkeling van de sector en er  dan 

gekozen om dit in een nieuwe organisatie voort te zetten. Een goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van 

de Greenports in Nederland, om de sterke positie van de Nederlandse tuinbouw te behouden.  

‘’ De huidige (Greenport) organisatie is een voortzetting van “Hou het Bloeiend’, ontstaan in de jaren 90, om de 

streek te beschermen, en het eigene van de streek te behouden. Als Greenportorganisatie bestaan wij sinds 

2007, aanleiding was het behoud en versterking van het bollencluster.’’ (Interview 4, 27-01-2014)  

   

De oprichting van een organisatie komt ook voort uit regionale bedreigingen. Organisatie zes geeft aan dat  de 

regio kampt met een tekort aan relevante arbeidskrachten door ontgroening en een gebrekkig aansluitend 

onderwijsaanbod. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er voor dat bedrijven in de regio moeilijk aan 

werknemers komen waardoor de concurrentiepositie in gevaar komt. Dezelfde reden van oprichting is ook bij 

de organisaties Food Connection Point (2014) en bij Holland Health (2014) gevonden. Het tekort aan relevante 

arbeidskrachten heeft als gevolg dat partijen uit de private sfeer stakeholder worden binnen de ontwikkeling 

van de regionale economie en de manier waarop dit gestuurd moet worden. Het is dan ook niet altijd zo dat 

alléén de overheid het initiatief neemt om organisaties op te richten. Deze initiatieven komen ook, al dan niet 

in samenwerking met de overheid, uit het bedrijfsleven. 

 

‘’ De oprichting is een initiatief geweest van zorg organisaties en private partijen rond Alkmaar. Het doel was 

en is een innovatie motor te zijn voor zorg gerelateerde ontwikkelingen, welzijn en preventie. Waarbij het 

behouden en uitbouwen van (kennis)werkgelegenheid een belangrijk doel is. ’’ (Holland Health, 2014).  

 

Een ander probleem voor een regio kan de ‘organisatorische drukte’ zijn waarmee ondernemingen in de regio 

te maken hebben. Zoals vermeld worden ondernemers door verschillende partijen ondersteund; 

ontwikkelingsmaatschappijen, brancheorganisaties en de KvK/syntens zijn allemaal regionaal actief. De 

organisatie LifetechZONe (2014) probeert dit probleem te voorkomen door verschillende partijen onder te 

brengen in één organisatie wordt voorkomen dat ondernemers voor specifieke zaken bij verschillende 

organisaties moeten zijn. Hierdoor wordt verwarring voorkomen en kunnen zoekkosten worden bespaard. 

Binnen LifetechZONe komen de volgende programma;s samen: Life Sciences Limburg (vanuit het LIOF), Human 

Health Programma (vanuit de BOM) en Carepro (vanuit Syntens). Dit is gedaan vanuit de veronderstelling dat 

ondernemers graag informatie ontvangen vanuit één bron. Bovenstaand voorbeeld illustreert ook de 

verwevenheid van de traditionele ROM’s en de regionale intermediaire organisaties. Zij zijn in verschillende 

vormen bij elkaar betrokken. Bijvoorbeeld als initiatiefnemer of samenwerkingspartner maar er worden ook 

bedrijven doorgestuurd naar intermediaire organisaties als gedacht wordt dat er potentie tot samenwerking in 

zit. De verwevenheid tussen deze organisaties is niet verwonderlijk omdat de ROM’s ook verantwoordelijk zijn 

voor de economische ontwikkeling in de regio en zij zich in principe in hetzelfde speelveld bevinden.  

Het theoretische gedachtegoed ten aanzien van de kenniseconomie en regionale concurrentiekracht zoals 

beschreven in hoofdstuk twee wordt teruggevonden bij het vormgeven van nieuwe organisaties. Het laat zien 

dat de organisaties hét instrument zijn geworden van overheden, kennisinstellingen en bedrijven om de 

regionale economie te stimuleren.  

 

6.2.2 Rechtsvorm, organisatiestructuur en financiering 

In de onderstaande tabel staan de organisaties weergegeven met de rechtsvorm, organisatiestructuur en de 

financiering. Indien bekend, dan is achter het onderdeel binnen de organisatie structuur (bijvoorbeeld het 

bestuur) ook weergegeven uit hoeveel mensen het bestaat en welke partijen er in zijn vertegenwoordigd. Om 
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het overzichtelijk te houden is het uitvoerende onderdeel van de organisatie altijd als programma bureau (Pr. 

Bureau) vermeld.  

De partijen die aan het bestuur van de organisatie verbonden zijn worden weergegeven met de volgende 

afkortingen: 

 TH.: de complete hele Triple Helix (kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven) is vertegenwoordigd 

in het onderdeel van de organisatiestructuur 

 K.:  er zijn een of meerdere kennisinstellingen vertegenwoordigd. Dit zijn de universiteiten en andere 

onderzoeksinstellingen. 

 Ov.: er zijn een of meerdere overheden vertegenwoordigd 

 P.: er zijn een of meerdere private partijen vertegenwoordigd 

 Sp.: er zijn een of meerdere semipublieke instellingen vertegenwoordigd. Dit zijn bijvoorbeeld andere 

regionale intermediaire organisaties, ROM’s of de KvK.  

 On.: er zijn een of meerdere onderwijsinstellingen vertegenwoordigd. Dit zijn alle 

onderwijsinstellingen met uitzondering van de universiteiten. 

Ter verduidelijking,  als een organisatiestructuur als volgt is weergegeven:   

Bestuur (4), stuurgroep (18, On, Ov, P), Pr. bureau (1) 

Dan heeft de organisatie een bestuur van 4 personen, een stuurgroep van 18 personen waarin ten minste één 

partij uit het onderwijs, de overheid en de private sector is vertegenwoordigd en een programmabureau 

(uitvoerend onderdeel van de organisatie) van 1 persoon.  

Tabel zes: de rechtsvorm, organisatiestructuur en financiering van alle gevonden regionale intermediaire 

organisaties in Nederland 

Nr. Organisatie Rechtsvorm Organisatie structuur Financiering 

1 Amsterdam Economic 

Board 

Stichting  Bestuur (35,TH)  

Pr Bureau (53) 

Triple helix partijen 

Subsidie: EFRO, PiD.  

 

2 Seed Valley Stichting  Bestuur (8, On, P) 

Pr Bureau (1) 

provincie, gemeentes, ROM, bedrijven 

3 Greenport Noord-Holland 

Noord 

Stichting Bestuur stuurgroep (18, 

TH),  

Pr. Bureau (4)  

Provincie, KvK, LTO-Noord, Rabobanken, 

Clusius College 

Subsidie: EFRO, IPC 

4 Blueport Noordwest 

Nederland 

N.b. N.b. Europees Visserij Fonds 

5 Greenport Aalsmeer N.b. Bestuur (4), stuurgroep 

(18, On, Ov, P) 

 Pr. bureau (1) 

Bijdrage private partijen (500.000) 

Subsidie(500.000) 

Provincie (100.000) 

6 Holland Health Stichting  Bestuur (6, SP, On, P, K) 

Pr bureau (1) 

Bijdragen uit regio, gemeenten 

Subsidie: EFRO 

7 Greenport bollenstreek Stichting Bestuur (16, P, SP) 

Pr bureau (7) 

Contributie leden (variërend van 500 tot 

2500 euro) 

8 Port of Amsterdam Overheids 

N.V. 

Raad van 

Commissarissen (5), 

Directie (3), 

Verschillende afdelingen 

Eigen inkomsten en subsidie (EFRO) 

9 Izovator N.b. Directeur, pr bureau (4) N.b. 

10 Port of Rotterdam  N.b. Raad van 

commissarissen, directie 

Eigen financiering en subsidie (EFRO)  
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(3), verschillende 

afdelingen 

11 The Hague security Delta Stichting Bestuur (10, TH) 

Executive commitee (7, 

TH) 

Office (6)  

Pieken in de Delta 

12 Innovationquarter  N.b. Directeur (1), Pr bureau 

(31)  

N.b. 

13 Clean tech Delta Coöperatiev

e vereniging 

Bestuur(6, SP, K, P, On) 

Directeur (1)  

Subsidies en contributie (overheid 

facilitair en bedrijven business cases) 

14 Medical Delta  Consortium Stuurgroep (6, K) 

Programma comité (12, 

K, Ov) 

N.b. 

15 Greenport Boskoop  Stichting Bestuur (Ov, P) 

Programma manager 

N.b. 

16 Blueport Zuidwest 

Nederland  

N.b. Voorzitter, 

Programma manager 

Europees Visserij Fonds 

17 Greenport Westland-

Oostland 

N.b. Stuurgroep (N.b.) 

Pr bureau (N.b.) 

Kansen voor West, het Rijk en overig 

18 Immuno Valley Consortium Bestuur (3, K, P) 

Adviesraad (38, TH) 

Het Rijk (EZ), provincie, gemeente, 

deelnemers 

19 Utrecht Life Sciences N.b. N.b. N.b. 

20 Economic Board Utrecht N.b. Bestuur (21), Pr bureau 

(11) 

N.b. 

21 Dutch Game Garden Stichting Bestuur (3, P) 

Pr bureau (6)  

EFRO, provincie en gemeente Utrecht 

22 Utrecht Sustainability 

Institute 

N.b.  Bestuur (3, K), Pr bureau 

(12) 

EFRO, provincie en gemeente Utrecht, 

Universiteit Utrecht 

23 Utrecht2040 N.b. N.b. N.b. 

24 Midpoint Brabant N.b. Bestuur (5, TH), Directie 

(2), Pr bureau 

N.b. 

25 Food Connection Point Stichting N.b. Sponsoring per deelnemer (350) 

Subsidies: EU, Rijk en regio 

26 Biobased Delta Stichting N.b. Subsidies: EU, Rijk, provincie 

27 Agrifood Capital  Stichting Raad van burgemeesters 

(22, Ov) 

Strategisch beraad (18, 

SP, Ov, P, On), 

Pr bureau (6) 

N.b. 

28 LifetecZONE  N.b. Bestuur (8, SP, P, On.)  

Bestuursassistent 

Contributie deelnemer (naar grootte) 

Subsidie: EU, Agentschap NL 

29 Metal Valley Stichting Stuurgroep (N.b.), 

Programmaraad (N.b.), 

Pr bureau (N.b.) 

3 miljoen voor 2012-2014 uit publieke en 

private bron 

30 Fhealinc.  N.b. Stuurgroep (5, TH) 

Pr bureau 

Investeringen uit van 

ondernemersvereniging, 5 sterrenregio en 

Life Sciences Seed fund 

31 AutomotiveNL B.V. Raad van 

Commissarissen, Pr 

bureau.  

Contributie van leden 

32 Brainport Eindhoven  Bestuur (9, TH) 

Raad van 

Commissarissen (3)  

N.b. 
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Pr bureau (14) met 

directie (2)  

33 Food Valley Stichting Bestuur (11, TH) 

Pr. Bureau (14) met 

directie 

Provincie en bedrijfsleven 

34 Health valley  Stichting Bestuur (16, TH) 

Pr bureau (6) 

N.b. 

35 Mode & Vormgeving 

cluster  

Coördinatie

groep 

vanuit 

gemeente 

Vertegenwoordigers (Ov, 

Os, P) 

N.b. 

36 Kiemt Stichting Bestuur (9, SP, P, K, On.), 

Directie (1), Pr bureau 

(13) 

EFRO, Gelderland onderneemt, Gemeente 

Arnhem, Duiven, Nijmegen, Enschede. 

KvK, Provincie Gelderland en Overijssel. 

Regio Achterhoek en Noord-Veluwe. 

Stedendriehoek onderneemt 

37 Business cluster semi-

conducters  

N.b. Bestuur (8, SP, P) 

Managementteam (3) 

N.b. 

38 Innovatieplatform Twente 

(kennispark Twente)  

N.b. Bestuur (3) 

Pr bureau (24) 

Financiering uit  provincie, gemeente en 

kennisinstellingen 

39 Bio energie cluster Oost-

Nederland  

Stichting Bestuur (6, SP, P) 

Cluster coördinator 

Provincie 

40 Dryport Projectvorm 

vanuit 

gemeente  

Stuurgroep (Ov.) 

Werkgroep (Ov.) 

Kwartiermaker (P) 

EU 

41 Innovatiecluster Drachten N.b. N.b. N.b. 

42 Greenlincs N.b. Projectmedewerkers (4), 

secretariaat en 

communicatie (2)  

N.b. 

43 Water alliance Stichting Bestuur (6, TH) 

Adviesraad (13, TH) 

Pr bureau (9) 

EFRO, Pieken in de Delta 

44 Energy Valley Stichting Strategisch bestuur (11, 

TH) 

Raad v. Toezicht (3, 

P,On.) 

Pr bureau (26) 

EU, Rijk, regionale overheden, 

bedrijfsleven en kennisinstellingen. 35% 

private financiering 65% publieke 

financiering 

45 Blueport Lauwersoog N.b. Bestuur (5) 

Pr bureau (2)  

Europees Visserij Fonds 

46 Dutch biorefinery cluster Stichting Bestuur (5, P)  Contributie vanuit leden 

47 HANN (healthy ageing 

netwerk Noord-Nederland) 

 Raad v. Toezicht (3, TH)  

Pr. Bureau (3) 

Drie noordelijke provincies, 

kennisinstellingen (RuG, Hanze 

hogeschool) en bedrijven 

48 Blueport Oosterschelde N.b. N.b. Europees Visserij Fonds 

49 Food Port Stichting Bestuur (5, P) 

Raad v. Advies (8, Sp, Ov, 

P) 

Pr. Bureau (3) 

N.b. 

50 Limburg Economic 

Development 

Stichting Bestuur (4, Ov., P., On.) , 

secretariaat (2) , 

kernteam (10) , 

programmacommissies 

Financiering per gemeente per inwoner, 

en Rabobanken in Zuid Limburg 

51 Keyport N.b. Bestuur (14, Ov., On., N.b. 
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P.), dagelijks bestuur (5, 

Ov.), pr bureau (2)  

52 Maastricht Maintenance 

Boulevard 

Stichting N.b. N.b. 

53 Greenport Venlo Stichting Bestuur (4, Ov., P.) 

Coordinatiebureau  

Provincie Limburg en regio Venlo 

54 Ontwikkelingsmaatschappij 

Flevoland  

B.V.  N.b. N.b. 

55 Compoworld Stichting Bestuur (11, TH) 

Pr bureau (3) 

N.b. 

56 Blueport Urk  Stichting Bestuur (5) 

Pr. Bureau (3)  

Europees Visserij Fonds 

Bron: eigen onderzoek 

Van de 56 getelde organisaties is het merendeel een stichting. Een stichting heeft als voordeel dat er geen 

startkapitaal nodig is en dat in het bestuur vertegenwoordigers kunnen worden opgenomen van alle 

stakeholders van de organisatie. In de praktijk komt dat neer op een samenstelling van de overheid, het 

bedrijfsleven, kennisinstellingen en/of het onderwijs. De bestuurders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor de 

activiteiten van de stichting, dit maakt de drempel lager voor ondernemers of ambtenaren om in een bestuur 

plaats te nemen (KvK, 2014). De stichting wordt dan ook wel gebruikt door ondernemers om een 

samenwerkingsdoel na te streven (de Corte, 2011). Andere voorkomende rechtsvormen zijn een B.V., een 

overheid N.V., daarnaast is er ook een kleine organisatie gevonden (Mode & Vormgeving cluster Arnhem) die 

vanuit de gemeente opereert met een kwartiermaker uit het bedrijfsleven. Het is echter de vraag of dit 

organisaties genoemd kunnen worden, zij hebben meer het karakter van projectgroepen. Alhoewel het niet 

van alle organisaties bekend is welke rechtsvorm zij hebben, wordt verwacht dat het merendeel van de 

organisaties een stichting is omdat deze rechtsvorm onder de respondenten het meeste voorkwam.   

 

Organisatiestructuur  

Regionale intermediaire organisaties kiezen voor relatief eenduidige bestuursmodellen. Er is sprake van een 

beleidsvormend, controlerend en/of adviesgevend orgaan. De leden hiervan zijn stakeholders binnen de 

regionale kenniseconomie en vertegenwoordigen een belanghebbende groep. Dat zijn overheden, semi 

publieke instellingen, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen en private partijen. Zij nemen vanuit de eigen 

functie zitting in het bestuur van de organisatie. De triple helix is niet altijd geheel vertegenwoordigd in het 

bestuursorgaan, het komt voor dat er bijvoorbeeld alleen overheden of alleen kennisinstellingen in zitten. De 

reden hiervoor, en de voor- of nadelen die dit met zich meebrengt zijn onduidelijk en niet onderzocht. Maar 

het betekent dat niet alle organisaties vanuit de triple helix worden bestuurd, dat is een interessante 

observatie omdat de triple helix vanuit de literatuur wordt bestempeld als de manier om innovatie in een regio 

te bevorderen. Er zijn dus ook andere combinaties van partijen waarmee regionaal economisch beleid 

gevormd en uitgevoerd wordt. Daarmee lijkt de triple helix combinatie geen voorwaarde voor het besturen 

van een regionale intermediaire organisatie maar worden andere combinaties ook als effectief beschouwd. 

Alhoewel de triple helix niet altijd vertegenwoordigd is in het bestuur van een organisatie kan wel worden 

ingezet op triple helix samenwerking, bijvoorbeeld door projecten te ontwikkelen waarin de triple helix 

partijen deelnemen. Hierop wordt later in de analyse teruggekomen.  

Onder het bestuur zit een orgaan dat actief is bezig is met de uitvoering van het beleid, al dan niet geleid door 

een directie (met ondersteunende functies zoals een secretariaat). Dit wordt voor de algemeenheid een 

programma bureau (Pr. Bureau) genoemd maar de specifieke aanduiding van het uitvoerende deel van de 

organisatie kan per organisatie verschillen. Het gaat erom dat dit onderdeel van de organisatie het beleid 

uitvoert. De programma bureaus verschillen in de omvang en de activiteiten die zij ontplooien. Soms zijn zij 
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opgedeeld in verschillende afdelingen, de Amsterdam Economic Board onderscheidt bijvoorbeeld acht clusters 

en heeft dus per cluster een uitvoerende afdeling (Amsterdam Economic Board, 2014). Zo’n groot programma 

bureau is een uitzondering, zoals te zien in tabel zes zijn de programmabureaus vaak kleiner.  

Doordat veel van de betrokken personen bij de organisatie, in de bestuurlijke/controlerende organen, niet in 

loondienst zijn, hebben de organisaties niet veel- en soms zelfs helemaal geen betaalde werknemers. 

Uitzonderingen daarop zijn de grote organisaties zoals Energy Valley, Brainport, Food Valley en de Amsterdam 

Economic Board. Deze hebben allemaal meer dan tien werknemers in dienst. Het merendeel van de 

organisaties hebben tussen de nul en tien werknemers. Medewerker in loondienst zijn relatief kostbaar dus 

wordt gezocht naar alternatieve vormen waarop er goedkoop menskracht ingeschakeld kan worden. Bij 

organisatie drie en organisatie acht gebeurt dit bijvoorbeeld op projectbasis waarbij bedrijven mee betalen 

door medewerkers aan te leveren (in kind financiering). Deze organisaties hebben het volgende 

governancemodel: een bestuur waarin regionaal economische stakeholders zijn vertegenwoordigd met 

daaronder een klein programmabureau. Dit programma bureau draagt zorg voor de uitvoering van projecten, 

per project worden er aparte tijdelijke projectgroepen samengesteld waarbij ook personen zitten uit 

deelnemende (betalende) partijen (Interview 3, 24-01-2014).  

 

Financiering 

Er zijn verschillende manieren waarop de organisaties financiering vinden voor het uitvoeren van de 

activiteiten. Veelal wordt een beroep gedaan op regionale, nationale en internationale subsidieprogramma’s 

en investeringen van private partijen. Dat kan variëren van contributies van deelnemende partijen tot aan 

risicodragende investeringen van banken. Deze geldstromen worden voor verschillende doeleinden gebruikt 

waarbij de financierende partijen zorg dragen voor een specifiek deel in de totale financiering. Dat komt 

omdat de deze partijen eisen stellen aan het verstrekken van de financiering. Zo zijn er bijvoorbeeld 

subsidieprogramma’s en investeringsfondsen voor bepaalde projecten, deze kunnen dus niet gebruikt worden 

voor het salaris van een medewerker. Dus alhoewel er verschillende bronnen van financiering zijn, is de 

financiële bewegingsvrijheid van de organisatie gebonden aan de bestemming van de desbetreffende 

financiering. Dit resulteert in verschillende manieren waarop de financiering van een organisatie is 

opgebouwd. Het e-research heeft vooral naar boven gebracht wat de herkomst is van de financiering van de 

organisaties, maar op de websites staan geen details over het bedrag per financier en waar het voor gebruikt 

wordt. Door middel van de diepte-interviews is daar meer duidelijkheid over ontstaan, deze bevindingen 

worden hieronder behandeld. Wat wel uit het e-research kan worden geconcludeerd, is dat organisaties 

allemaal dezelfde soorten financieringsbronnen aanspreken en dat er vaak een combinatie van financiers is.  

Om overzicht te creëren van de financieringsvormen kunnen twee algemene geldstromen worden 

onderscheiden. De eerste is de basisfinanciering voor het in stand houden van de organisatie, dan gaat het 

bijvoorbeeld om de salarissen van de werknemers. De tweede stroom betreft  de financiering van projecten 

die de organisatie uitvoert. Dan kan het gaan om projecten voor het ontwikkelen van kennis en/of producten 

waarbij bedrijven en kennisinstellingen betrokken zijn, maar organisatie drie, zes en acht gebruiken de 

financiering ook voor communicatiecampagnes of het organiseren van evenementen. Er zijn veel verschillende 

financieringsconstructies, en dat maakt het lastig om algemeenheden te extraheren. Daarom wordt er vooral 

ingegaan op herkomst van verschillende geldstromen en welk doel zij financieren. 

Zoals in hoofdstuk twee wordt vermeld is de Europese Unie via structuurfondsen een grote 

subsidieverstrekker voor partijen in de regionale economie. Er zijn dan ook verschillende organisaties die 

gefinancierd worden door een subsidieprogramma van de EU. Deze subsidies worden zowel voor de 

basisfinanciering als voor projectfinanciering gebruikt. Het al genoemde Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling (EFRO) is een veelgebruikte bron van financiering. Voor de periode 2014-2020 stelt het EFRO 507 
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miljoen euro beschikbaar voor regio’s in Nederland (Rijksoverheid, 2014) Deze gelden worden via vier 

regionale programma’s verdeeld over Nederlandse regio’s.  Dit zijn de programma’s: Kansen voor West (West-

Nederland), SNN (Noord-Nederland), GO (Oost-Nederland) en Op-Zuid (Zuid-Nederland). Via deze 

programma’s worden regionale intermediaire organisatie gefinancierd. Enkele voorbeelden van het 

programma Kansen voor West zijn: de innovatieregio Amsterdam: kennis, kunde, kassa (Kansen voor West, 

2014). Hiervan is een deel van de basisfinanciering van de Amsterdam Economic Board gedaan (Interview 7, 

31-01-2014). De innovatiemotor Greenport Aalsmeer, het innovatie programma van de Greenport Aalsmeer 

en Holland Health, een organisatie in Noord-Holland  voor nucleaire geneeskunde zijn ook door Kansen voor 

West gefinancierd (Kansen voor West, 2014). Omdat sommige onderzochte organisaties thematisch zijn 

ingestoken, en dus actief zijn in een specifieke sector kunnen zij een beroep doen op meer gespecificeerde 

subsidieprogramma’s. Het Europees Visserijfonds financiert bijvoorbeeld activiteiten van de Blueport Holland , 

dit is een organisatie die innovatie in de Nederlandse visserijsector stimuleert via een aantal sub organisaties 

zoals de Blueport Urk en de Blueport Lauwersoog.  

De Rijksoverheid financiert regionale intermediaire organisaties via verschillende kanalen. Bij het 

bovengenoemde Kansen voor West programma heeft het Rijk de rol van co-financier. Dit is in aanvulling op de 

relatief grotere bijdrage van de EU (Kansen voor West, 2014). Indirect financiert de Rijksoverheid ook via de 

bijdragen aan provincies (interview 8, 14-04-2014). Daarnaast heeft het Rijk ook eigen nota’s, zoals het Pieken 

in de Delta programma. Er zijn verschillende organisaties die subsidie via Pieken in de Delta hebben 

ontvangen. Deze hebben nu te maken met een aflopende subsidie, het Topsectorenbeleid is immers van 

kracht. Dat brengt moeilijkheden met zich mee omdat er naar nieuwe financiering gezocht moet worden. Het 

Topsectorenbeleid faciliteert niet in de basisfinanciering van organisaties maar is echt bedoeld voor 

innovatieve projecten van ondernemers.  

‘’ Het topsectorenbeleid is heel erg gericht op ondernemers. Dus zij krijgen wel geld voor bijvoorbeeld een 

consortium van ondernemers, en dat zijn wij dan weer net niet. Wij zijn meer belangenbehartigers en 

koepelorganisatie. ‘’ (Interview 3, 24-01-2014) 

Waar het topsectorenbeleid de verantwoordelijkheid voor uitvoering bij de provincie legt, wordt met het 

stoppen van het Pieken in de Delta programma ook de financiering van de organisaties elders gelegd. Dat 

wordt bijvoorbeeld ook gemerkt bij de provincie Flevoland waar het topsectorenbeleid vooral als een 

bezuiniging wordt gezien (Interview 1, 12-12-2013), daarnaast is het procedureel lastig om subsidies aan te 

vragen (interview 5, 27-01b) . Organisatie acht (14-04-2014) stelt ook dat het topsectorenbeleid in de 

uitvoering te veel gericht is op de wetenschap en te weinig op de toepassing van nieuwe kennis. De 

onderzoekstrajecten via het topsectorenbeleid duren te lang, vier jaar, en zijn te weinig praktijkgericht. Dat 

maakt het minder interessant voor ondernemers om daaraan mee te doen. De provincies en gemeenten 

treden naast de EU op als (mede)financier van organisaties. Er zijn nagenoeg geen organisaties gevonden die 

geen subsidie ontvangen voor de basisfinanciering. Een uitzondering is het Dutch Biorefinery Cluster dat louter 

draait op contributie van leden. Uit het interview met organisatie acht (14-04-2014) komt ook naar voren dat 

de manier waarop subsidies beschikbaar gesteld worden niet de meest efficiënte is voor innovaties. Veel 

subsidies worden beschikbaar gesteld voor sectoren terwijl het voor nieuwe combinaties van kennis juist goed 

is om buiten sectoren te kijken. Daarbij komt dat in deze financieringsinstrumenten een perverse prikkel zit 

doordat organisaties alleen maar subsidies kunnen aanvragen voor de beschikbare sectoren. Daarmee zouden 

zij bij voorbaat al gestuurd worden naar een bepaalde sector.  

Als sprake is van een publiek private financiering dan zijn er verschillende manieren waarop private partijen 

bijdragen. Een indirecte vorm van financiering zijn de bijdragen van brancheverenigingen aan de organisaties. 

Direct dragen bedrijven bij als ze bijvoorbeeld lid zijn van de organisatie, in dit soort gevallen wordt er een 

contributie betaald. De hoogte van de contributie kan voor iedereen gelijk zijn maar het komt ook voor dat er 

een verdeelsleutel wordt gebruikt al naar gelang de grootte van het bedrijf. De bijdrage vanuit de private 
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sector kan ook in de vorm van sponsoring plaatsvinden. Daarnaast investeren private partijen in projecten, de 

Rabobank heeft bijvoorbeeld fondsen voor innovatieprojecten beschikbaar waarmee innovatieprojecten van 

organisatie drie (24-01-2014) mede gefinancierd kunnen worden. De financiële relaties van private partijen 

met de organisaties kunnen niet los gezien van de algemene betrokkenheid. Als private partijen betalend lid 

zijn van de organisaties is het doel niet om de organisatie te financieren maar om zelf te profiteren door 

bijvoorbeeld het ontwikkelen van- en te participeren in projecten en te opereren onder vlag van de 

organisatie.  

  

6.2.3 Doelstellingen & activiteiten  

Vanuit de overtuiging dat concurrentievoordeel behaald wordt door het bevorderen van de regionale 

kenniseconomie en innovatie worden er doelen gesteld voor de toekomst. Aan deze doelen worden 

vervolgens activiteiten gekoppeld die er voor moeten zorgen dat de doelen behaald worden. De manier 

waarop de organisaties hun doelen formuleren is niet eenduidig. Dat kan te maken hebben met de 

verschillende aanleidingen voor de oprichting, of de regionale uitdagingen en kansen die de organisatie kent. 

In onderstaande tabel staan alle organisaties met daarbij de doelstellingen, activiteiten en kennispartners. Er 

wordt eerst ingegaan op de doelstellingen en activiteiten van de organisaties. In paragraaf 5.5 komen de 

kennispartners aan bod. 

Tabel zeven: De doelstellingen, activiteiten en samenwerkingspartners van alle gevonden regionale intermediaire 

organisaties in Nederland. 

Nr. Organisatie Doelstellingen Activiteiten Kennispartners 

1 Amsterdam Economic Board 1: Innovatie stimuleren via 8 

clusters  

1: triple helix 

samenwerking organiseren. 

2: ontwikkeling 

programma’s/projecten. 3: 

imago regio versterken. 

VU, UvA 

2 Seed Valley 1: De positie van het 

zaadbedrijfsleven in NHN (en 

heel Nederland versterken) 

1: investeren in imago. 2: 

instroom gespecialiseerde 

arbeid bevorderen 3: 

Kennisdeling opzetten 

d.m.v. bedrijven en 

kennisinstellingen bij elkaar 

brengen 

Wur 

3 Greenport Noord-Holland Noord 1: Optimaliseren van de 

ruimtelijke indeling van de 

regio. 2: Bevorderen van het 

agri-onderwijs. 2: Creëren 

van een gunstige agri-

arbeidsmarkt. 3: Ontwikkelen 

van nieuwe vormen van 

agribusiness. 4: Het verhogen 

van het algemene 

expertiseniveau en het delen 

van kennis, innovaties en 

ontwikkelingen 

1: Verschillende projecten 

zoals het opzetten van Bio 

Valley, een clusteraanpak: 

inzet op ruilverkaveling en 

kennisdeling 

N.b. 

4 Blueport Noordwest Nederland N.b. Activiteiten gericht  op 1: 

afstemming tussen 

blueports, duurzaamheid, 

N.b. 
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kennisuitwisseling tussen 

partners 

5 Greenport Aalsmeer 1:Vergroten 

concurrentiepositie van de 

regio 2: Verhogen 

toegevoegde waarde en 

marges 

Activiteiten op pijlers: 

duurzaamheid, ruimte, 

innovatie, arbeidsmarkt & 

onderwijs. Voorbeeld: de 

innovatiemotor Aalsmeer 

Wur 

6 Holland Health 1: Centre of excellence 

worden voor innovatie in 

sport, voeding en gezondheid 

2:Toename in Fte van 100 

naar 350 

N.b. Medisch centrum 

Alkmaar/Gemini 

Ziekenuis Den 

Helder,  

7 Port of Amsterdam N.b. 1: Triple helix 

samenwerking creëren. 2: 

omvorming havencollege 

naar netwerkorganisatie. 3: 

activiteiten op het gebied 

van duurzaamheid, 

innovatie en de 

aantrekkelijkheid van het 

havengebied.  

N.b. 

8 Izovator 1: Innovatie in de 

zorgeconomie bevorderen.  

2: Economie van Gooi & 

Vechtstreek bevorderen 

1: verdere uitbouw van 

cross-overs tussen zorg-ict, 

zorg-multimedia en zorg-

toerisme 

N.b. 

9 Greenport bollenstreek 1:Een vitaal cluster in de 

Bollenstreek 

1: 

Vernieuwing/herstructureri

ng op ruimtelijk-

economisch beleid. 2: 

Bedrijven helpen bij 

subsidie aanvragen. 3: 

Onder de aandacht 

brengen van de sector 

ontwikkeling bij 

beleidsmakers 

N.b. 

10 Port of Rotterdam   EUR, TuD  

11 The Hague security Delta 1: Een nationaal 

veiligheidscluster (kern in 

Den Haag) van internationale 

allure. 2: triple helix 

samenwerking  3: Groei in 

banen, bedrijven, omzet en 

studenten 

1: Netwerkvorming. 2: 

Partijen verbinden. 3: 

financiering van innovatie. 

4: investor development. 5: 

acquisitie van bedrijven 

TuD, TNO, Tu 

Twente  

12 Innovationquarter   1: Versterken van de 

innovatie- en 

concurrentiekracht van Zuid-

Holland. 

1: Aantrekken buitenlandse 

investeringen. 2: verbinden 

van bedrijven en 

kennisinstellingen (ook 

cross overs). 3: realiseren 

proeftuinen en campussen  

TuD, LUMC, 

Leiden 

universiteit, 

Erasmus MC,  

13 Clean tech Delta 1:In top 3 Europese 

innovatieve regio’s. 2: in 

2020: 4000 bedrijven en 

20.000 banen in cluster 

1: Netwerkvorming 

organiseren. 2: financieren 

businesscase ontwikkeling. 

3: Ondersteunen bij 

lobby/ketensamenwerking. 

TuD, EUR, TNO  
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4: begeleiden 

consortiumvorming bij 

projecten. 5: Mogelijk 

maken van financiering 

voor projecten; 

fondsvorming  

14 Medical Delta  1: Stimuleren van 

economische groei en 

medische oplossingen door 

creëren en implementeren 

van nieuwe kennis. 2: Betere 

diagnose, therapie en nazorg 

voor patiënten 

1: Business development. 2: 

creeren van een open 

innovatie platform. 3: 

stimuleren van onderzoek 

en kennisontwikkeling 

Universiteit 

Leiden, TuD, EUR 

15 Greenport Boskoop  1: sterk cluster met 

duurzaam productieketen en 

voldoende productie 

capaciteit. 2: (inter)nationale 

erkenning als 

markt/vestigingsplaats. 3: 

Goed samenspel met regio 

qua imago en werkgever. 4: 

Toonaangevende positie op 

gebied van kennis en 

innovatie. 5: Gebundelde 

krachten in de regio; 

samenwerking; 

eenstemmigheid 

1: Overlegplatform t.a.v. 

realisatie 

uitvoeringsagenda 2: zitting 

in landelijk greenport 

overleg 3: subsidies 

verkrijgen en de besteding 

daarvan bewaken 

Wur 

16 Blueport Zuidwest Nederland  1: Concurrentiekracht, 

innovatie en 

ondernemerschap in de 

visserij in de regio vergroten  

1: Organiseren 

bijeenkomsten. 2: 

Haalbaarheidsonderzoeken 

uitvoeren en faciliteren. 3: 

Partijen bij elkaar brengen 

en samenwerking 

stimuleren. 4: Opleidingen 

gericht op 

ondernemerschap initiëren. 

N.b. 

17 Greenport Westland-Oostland N.b. 1: Samenwerking tussen 

alle bij verduurzaming van 

de glastuinbouw betrokken 

organisaties o.a. door het 

bieden van platforms. 2: 

Initiëren van nieuwe 

duurzaamheidsprojecten 

en een samenhangende 

uitvoering van alle 

duurzaamheidsprojecten 

activiteiten in het 

Greenport-gebied. 3: 

Bekendmaken van de 

duurzaamheidsdoelstelling

en en de resultaten van 

duurzaamheidsprojecten bij 

de relevante doelgroepen. 

N.b. 

18 Immuno Valley 1: Een permanent cluster via 1: Stimuleren interactie AMC, WUR, UMC, 
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een groeiend netwerk van 

kennisinstellingen, mno's en 

mkb. 2: Productontwikkeling 

tussen specialisten in het 

netwerk. 2: stimuleren 

kennisontwikkeling via 

projecten in een PPS.  

TNO, VUMC 

19 Utrecht Life Sciences 1: Intensiveren van 

samenwerking in opleiding, 

innovatie en onderzoek 

1: Uitwisselen van kennis. 

2: Opleiden 

gespecialiseerde arbeid 3: 

aanbieden relevante 

infrastructuur 

UU, UMC 

20 Economic Board Utrecht 1: Verbinden van mensen, 

organisaties en sectoren op 

thema’s waarin Utrecht 

excelleert en waar kansen 

liggen: gezond leven, groene 

economie en 

diensteninnovatie.  

1: Ontwikkelen van 

programma’s en 

programma management 

voor de domeinen waarin 

de organisatie actief is 

UU, UMC, TNO 

21 Dutch Game Garden 1: Stimuleren van de 

Nederlandse game industrie 

1: Incubator programma. 2: 

Organiseren game 

gerelateerde evenementen 

en beheren van een 

netwerk. 3: Koppelen van 

partijen voor verschillende 

doeleinden. 

AMC, UU, TNO, 

UvA 

22 Utrecht Sustainability Institute 1: marktpartijen en 

kennisinstellingen effectiever 

gebruik laten maken van de 

innovatiekracht van de regio 

Utrecht, op het gebied van 

duurzaamheid 

1: het koppelen van 

relevante partijen 2: 

bekendheid van het 

kenniscluster vergroten 3: 

initieren van projecten. 

UU, TNO 

23 Utrecht2040 1: Bereiken van een goede 

kwaliteit van leven voor alle 

inwoners van de provincie 

Utrecht. Met een evenwicht 

tussen people, planet en 

profit, zonder afwenteling 

naar elders en later 

N.b.  UU, TNO 

24 Midpoint Brabant 1: nummer 1 regio in social 

innovatie. 2: Vestiging en 

uitbreiding kennisinstellingen 

voor social innovation in 

midden-Brabant. 3: 

Realisering van een social 

innovation motor. 4: Behoud 

en versterking van een 

excellent vestigings- en 

ondernemersklimaat 

N.b. Avans, Fontys, 

NHTV, 

Universiteit 

Tilburg 

25 Food Connection Point 1: Het versterken van de 

economische positie van de 

food&nutriotion sector in 

Zuid-Nederland. 

1: Activiteiten gericht op 

imago, arbeidsmarkt, 

onderwijs en innovatie 

N.b. 

26 Biobased Delta 1: In 2016 te behoren een 

biobased topregio 2: 

Opvoeren investeringniveau 

naar 600 mln in 2020. 3: In 

Activiteiten gericht op vijf 

pijlers: 1: R&D en business 

development 

2: Toplocaties. 3:Kennis en 

Avans, University 

of applied 

sciences 

Vlissingen 
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2020 meer dan duizend 

arbeidsplaatsen. 

onderwijs 4: 

Financieringsinstrumentari

um 5: Branding, 

Communicatie en Acquisitie 

27 Agrifood Capital  1: In 2020 een absolute 

topregio zijn in Agrifood. 2: 

Groei in bedrijven, TW. en 

innovaties. 

Activiteiten gericht op 

innovatie, omgeving, 

arbeidsmarkt en 

ondernemerschap 

N.b. 

28 LifetecZONE  1: Aantrekkelijke regio op life 

science gebied door het bij 

elkaar brengen van bedrijven 

en het creëren van 

samenwerking en 

kennisuitwisseling. 

1: Organiseren 

netwerkenbijeenkomsten. 

2: Databases bijhouden. 3: 

introductie bij 

onderzoekprogramma's. 4: 

initiëren van cross border 

projecten met naburige 

regio's. 5: initiëren 

innovatieve projecten6:  

stimuleren start ups. 7: 

adviseren 

subsidieprogramma's 

Universiteit 

Maastricht, 

Universiteit 

Hasselt , Tu/e , 

TNO, Hogeschool 

Zuyd 

29 Metal Valley 1: Stimuleren van open 

innovatie, samenwerking en 

kennisuitwisseling stimuleren 

tussen ondernemers en 

studenten. 2: Ontwikkeling 

van cluster met Groenewoud 

als kern 

Creëren open 

innovatieplatform voor 

kennisdelen tussen 

sectoren.  

N.b. 

30 Fhealinc.  1: Center of Excellence 

vormen in toegepaste 

kennisontwikkeling. 2: 

Campus ontwikkeling met 

clustering van bedrijven en 

kennisinstellingen. 3: 

Accelerator worden van 

nieuwe projecten en 

initiatieven. 4: Nieuwe 

business en 

marktoepassingen creëren.  

1:Het bijeenbrengen van 

bedrijven, 

kennisinstellingen en 

specialisten in  

onderzoeks- en 

ontwikkelingsprojecten. 2: 

Ondersteuning van experts 

bij formuleren van 

projectvoorstellen en  

het zoeken van 

financiering. 3: 

Netwerkvorming tussen 

bedrijven en instellingen in 

de food- en  

healthsector. 4: nieuwe 

food- en healthbedrijven in 

de regio  

’s-Hertogenbosch 

aantrekken. 

Jeroen Bosch 

Ziekenhuis, 

Avans, HAS Den 

Bosch 

31 AutomotiveNL 1: Versterking Nederlandse 

automotive sector door 

innovatie, kennis & 

netwerkvorming, 

internationalisering 2: Groei 

omzet tot 24mld in 2020 3: 

Groei werkgelegenheid  tot 

55.000 4: verdubbeling 

1: Bevorderen ecosysteem 

door organiseren 

samenwerking tussen triple 

helix partijen 2: stimuleren 

innovatie door 

strategievorming, 

ontwikkelen roadmaps en 

initieren projecten. 3: 

Tue, TNO 

Automotive, Tu 

Delft, Hogeschool 

Arnhem, 

Nijmegen, 

Rotterdam 



 

56 
 

aantal studenten uitbouwen van automotive 

campus. 4: acquisitie en 

internationalisering: 

aantrekken van bedrijven. 

32 Brainport Eindhoven 1: Verbeteren internationale 

concurrentiekracht en 

welvaart in de regio. 2: 

Doelstellingen opgenomen in 

Brainport2020 strategie voor 

Zuid-Nederland.  

1: Innovatieve initiatieven 

uit de markt ondersteunen 

die passen binnen 

speerpunten Brainport 

2020 en speerpunt 

sectoren. 2: 

projectontwikkeling. 3: 

programma management. 

4: subsidiebegeleiding 

Tue 

33 Food Valley 1: Stimuleren van innovatie 

bij bedrijven in de regio. 2: 

De regio (inter)nationaal 

profileren als het kennishart 

in de agrifood sector 

1: Kennisbank. 2: verzorgen 

van bezoeken en 

programma's voor 

buitenlandse partners. 3: 

stimuleren triple helix 

samenwerking in cluster. 4: 

(inter)nationaal promoten 

van innovatiekracht 

Nederlandse bedrijven 

Wur, TNO 

34 Health valley  1: Technologische innovaties 

in de gezondheidszorg 

stimuleren. 

1: Stimuleren 

kennisuitwisseling tussen 

partijen (matchmaking). 2: 

regionale projecten 

initiëren. 3: Bedrijven 

aantrekken. 4: 

Regiomarketing 

Radboud MC, 

Hogeschool 

Arnhem/Nijmege

n 

35 Mode & Vormgeving cluster  1:Versterking van de 

randvoorwaarden en 

infrastructuur voor het 

mode- en vormgevingscluster 

om economisch en cultureel 

beter te  renderen. 2: 

vergroting economische 

spinoff 

(werkgelegenheid(+10%), 

bedrijven (+5%) etc.) 3: 

Vergroting publieke 

belangstelling. 

1: Signaleren van 

ontwikkelingen, valkuilen, 

kansen. 2: Afstemming van 

acitiviteiten. 3: Stimuleren 

van zinvolle 

netwerkvorming 

ArteZ 

36 Kiemt 1: Het stimuleren van 

innovatie en nieuwe business 

in de Energie en milieu 

technologie in Oost-

Nederland  

1: Kansrijke innovaties en 

nieuwe levensvatbare 

initiatieven in de regio 

scouten, screenen en 

ondersteunen.  

Tu Twente, Wur 

37 Business cluster semi-conducters  1: Het bereiken van 

concurrentievoordelen voor 

bedrijven in de halfgeleider 

sector. 

1: Organiseren workshops. 

2: bijdragen aan roadmaps. 

3: brug met de overheid 

leggen. 4: samenbrengen 

partijen. 5: (internationale) 

promotie. 

TuE, Tu Delft, Tu 

Twente 

38 Innovatieplatform Twente 

(kennispark Twente)  

1: Ontwikkelen van een 

innovatief 

1: Ondersteunen van 

startups. 2: stimuleren 

Mesa+, CITT, 

MIRA (2) 
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ondernemersklimaat in 

Twente 

innovatieprojecten tussen 

MKB en kennisinstellingen  

Universiteit 

Twente, Saxion, 

Roc 

39 Bio energie cluster Oost-

Nederland  

1: Het bevorderen van de 

bio-energie in Oost-

Nederland. 2: Het 

bevorderen van de 

ontwikkeling van bio-

energietechnologieën 

1: Samenbrengen partijen. 

2: ondersteunen projecten. 

3: organiseren workshops. 

4: Afstemmingen met 

provincies Oost-Nederland 

Tu Twente, 

40 Dryport Emmen/Coevorden 1: Regionale hub vormen 

voor goederenstromen van 

en naar zeehavens Ams. En 

Rott. 2: Versterken 

goederenvervoercapaciteit 3: 

gerichte acquisitie. 4: 

Samenwerking met 

kennisinstellingen en 

commerciele partijen. 

5:Connectie met topsector 

biobased economy in regio 

1: Onderzoeken 

mogelijkheden railterminal. 

2: haalbaarheidsonderzoek. 

3: acquisitie. 4: Promotie 

van regio 

N.b. 

41 Innovatiecluster Drachten 1: Aantrekken van 

hoogopgeleid personeel. 2: 

Kennisuitwisseling tussen 

bedrijven. 3: Regiopromotie. 

N.b. N.b. 

42 Greenlincs 1: creëren nieuwe business, 

verduurzaming en 

clusterontwikkeling  

1: Samenwerking tussen TH 

partijen stimuleren 2: 

activiteiten gericht op 

productontwikkeling. 3: Het 

creëren van 

randvoorwaarden voor 

clusterontwikkeling  

N.b. 

43 Water alliance 1: Het stimuleren en 

faciliteren van innovatie in 

watertechnologie. 2: een 

Europese watertechnologie 

hub worden 

1 Activiteiten gericht op: 1: 

Valorisatie. 2: 

onderzoek&onderwijs. 3: 

aantrekken durfkapitaal en 

subsidies. 4: aantrekken 

(internationaal) MKB 5: 

onderzoeksinfrastructuur 

(campus)  

Wetsus 

44 Energy Valley 1: Een additionele 12 mld aan 

investeringen boven de 

bestaande 23,5 mld. 2: 9000 

nieuwe banen 

1: Versnellen 

energieprojecten. 2: 

Scheppen juiste 

randvoorwaarden voor 

slagen energieprojecten. 3: 

projectstimulering. 4: 

‘branding’ topthema's 

RuG, Hanze 

hogeschool 

45 Blueport Lauwersoog 1: Platform voor innovatie en 

maketing voor relevante 

partijen. 2: Stimuleren 

samenwerking in het keten. 

3: duurzame visserij 

stimuleren. 4: In contact 

brengen consument met 

duurzame visserij 

1: Faciliteren 

kennisclusters. 2: fungeren 

als klankbord. 3: initiëren 

en begeleiden van 

projectvoorstellen. 4: 

uitvoeren 

haalbaarheidsonderzoeken 

5: voeren van overleg met 

N.b. 
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kennisinstellingen en 

andere Blueports 

46 Dutch biorefinery cluster 1: Nieuwe hoogwaardige 

producten en concepten 

ontwikkelen. 2: door 

uitwisselen kennis en kunde 

het bereiken van meer TW, 

energiebesparing en minder 

emissie. 3: Toonaangevend 

zijn in transitie naar BBE. 4: 

Samenwerking binnen 

horizontale en verticale 

ketens versterken. 5: Nieuwe 

business genereren 

N.b. N.b. 

47 HANN (healthy ageing netwerk 

Noord-Nederland) 

1: Meer economische 

activiteiten op gebied van 

healthy ageing in Noord- 

Nederland. 2: 'Branden' van 

de term Healthy Ageing 

N.b. RuG, Tu Twente, 

UMCG  

48 Blueport Oosterschelde 1: Bewerkstelligen van een 

economische en duurzame 

ontwikkeling van de Zeeuwse 

schaal- & schelpdiersector en 

platvissector, in een vitale en 

veilige omgeving 

1: Samenwerking tussen 

ondernemers stimuleren 

gericht op een hogere 

omzet en verbetering van 

het rendement. 

2:kennisdeling en 

ontwikkeling in 

samenwerking met 

kennisinstituten. 3:  

betrokkenheid creëren van 

actoren zoals overheden en 

natuurorganisaties 

N.b. 

49 Food Port 1: In 2020: meer 

toegevoegde waarde voor 

Zeeuwse economie, meer 

werknemers in sector, 

overgang naar bewerking van 

(geïmporteerde) producten 

1: Nieuwe verbindingen 

leggen tussen sectoren. 2: 

stimuleren innovatie en 

duurzaamheid. 3: nieuwe 

productontwikkeling 

stimuleren. 4: sterkere 

verbinding sector met 

onderwijs en arbeidsmarkt 

N.b. 

 

 

50 Limburg Economic Development Focus op: 1: aantrekken 

gespecialiseerde arbeid, 

centres of expertise). 2: 

Technologie (open innovatie, 

aantrekken publiek/private 

R&D, valorisatie, link met 

campussen, sterke positie in 

Europa). 3: Business (meer 

start ups, aantrekken 

bedrijven, netwerkvorming & 

ketensamenwerking, nieuwe 

banen 2000, proeftuinen ). 4: 

basics  (regiobranding, 

bereikbaarheid, cultuur)  

1: Uitvoeren van projecten 

binnen Brainport2020. 2: 

rol als netwerk organisatie 

invullen door aanjager en 

verbinder te zijn.  

MUMC+, 

Universiteit 

Maastricht, 

Hogeschool Zuyd, 

TU Eindhoven 

51 Keyport Focus op: 1: aansluiting 1: Uitvoeren van projecten Zuyd Hogeschool, 
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arbeidsmarkt/onderwijs, 

verhogen 

arbeidsparticipatie). 2: 

Technologie (groei aanvraag 

patenten, meer 

publiek/privaat R&D). 3: 

Business (groei investeringen 

in vaste activa, meer start 

ups, positief saldo 

vestigingen/ exits). 4: basics ( 

meer 

overheidsinvesteringen)  

binnen Brainport2020. 2: 

Aanjagen, verbinden en 

organiseren van partijen en 

projecten. 

ROC, Fontys, 

retail & business 

academy  

52 Maastricht Maintenance 

Boulevard 

1: Creëren van kritische 

massa door samenwerking. 

2: creëren van kwaliteit. 3: 

creëren van 

concurrentievoordeel door 

innovatie 

1: ontwikkelen van een 

samenwerkingsmodel. 2: 

coordineren van 

activiteiten. 3: initieren van 

innovatieprojecten. 4: 

promoten van de 

organisatie. 5: het 

realiseren van 

investeringen 

Aviation 

Competence 

Center 

53 Greenport Venlo 1: Toegevoegde waarde 

verhogen van 1 naar 2 mld. 2: 

Concurrentievoordeel door 

duurzaam ondernemen, 

hoogwaardige arbeidsmarkt. 

3: HAS den Bosch naar de 

regio halen 

1: Goede infrastructuur en 

faciliteiten voor bedrijven 

creëren. 2: Vergroten 

innovatie door verbinden 

van partijen. 3: creëren 

optimaal leefklimaat 

Universiteit 

Maastricht, Wur, 

Fontys 

54 Ontwikkelingsmaatschappij 

Flevoland  

1: Het aanjagen van 

economische activiteiten in 

Flevoland  

1: Triple helix 

samenwerking stimuleren 

binnen clusters 2: 

investeringsbevordering. 3: 

bevordering vrije 

tijdseconomie 

CVI (WuR) 

55 Compoworld 1: Realiseren van een 

stichting voor onbepaalde 

tijd welke een programma 

realiseert bestaande uit drie 

poten: Onderwijs, Research 

& Development en 

Bedrijfsleven. 2: Per 2016 

zonder overheidssteun 

functioneren  

1: Verbeteren van 

innovatieklimaat door  

vergroten van 

mogelijkheden 

productontwikkeling. 2: 

Realiseren voldoende 

opgeleid personeel op MBO 

en HBO niveau. 3: 

Aantrekken van starters, 

MKB bedrijven, grote 

Nederlandse en 

buitenlandse bedrijven 

TuD, Tu Twente, 

Windesheim 

56 Blueport Urk  1: Innovatieve projecten 

aanjagen, samenbrengen, 

begeleiden en faciliteren ter 

bevordering van een 

economisch renderende en 

duurzaam verantwoorde 

visserij. 

1: Innovatie-advies geven 

voor duurzame 

vernieuwingen. 2: partijen 

en initiatieven bij elkaar 

brengen om samenwerking 

te creëren. 3: de keten 

informeren over 

interessante 

N.b. 
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ontwikkelingen en/of 

evenementen. 

Bron: eigen onderzoek 

De organisaties stellen zich niet één doel, meestal zijn er meerdere doelstellingen. De manier waarop zij 

worden geformuleerd verschilt per organisatie. Er zijn numerieke en tijdsgebonden prestatiedoelen een 

bepaalde groei binnen een bepaalde periode, dat kan bijvoorbeeld in lijn met de doelstellingen van de EU het 

jaar 2020 zijn. Aan de andere kant zijn er organisaties die heel globaal blijven in de doelstellingen en er geen 

tijd- of prestatiedruk in opnemen. Hier komen vooral clustervorming en de verbetering van de 

concurrentiekracht het meeste voor. Andere minder voorkomende doelstellingen zijn groei in: toegevoegde 

waarde, rendement, patenten, durfkapitaal in de regio, start ups en nieuw ontwikkelde technologieën. 

Daarnaast zijn er nog thema’s als duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, afstemming met 

overheden, valorisatie en ruimtelijke planning die terugkomen als speerpunten van organisaties. 

Om de doelstellingen te bereiken zetten de organisaties hoofdzakelijk in op het stimuleren van samenwerking 

en kennisdeling tussen relevante partijen. Het is de meest genoemde activiteit die organisaties ontplooien en 

kan als de ‘core business’ worden beschouwd. Dit past binnen de gedachte van open innovatie en het 

overkoepelende idee van het stimuleren van de kenniseconomie. Het is een element dat bij elke organisatie 

terugkomt bij de activiteiten. Daarnaast zijn de activiteiten vooral gericht op het verbeteren van het imago van 

de regio, het ontwikkelen van projecten, business development, het aantrekken van relevante 

arbeidskrachten, afstemming met andere organisaties of overheden of subsidie- en 

financieringsondersteuning. Organisatie drie (24-01-2014) heeft in het diepte interview een heldere uitleg 

gegeven van het eigen strategische intentie  

‘’ Onze grootste doelstelling is de internationale concurrentiepositie van de sierteelt verstevigen. In de 

strategische visie staan de doelstellingen per thema beschreven. We hebben bijvoorbeeld thema 

duurzaamheid. (…) Wat vooral belangrijk is dat we per thema een uitvoeringsprogramma hebben gemaakt. 

Hierin staan de projecten beschreven over hoe we de doelstellingen per thema bewerkstelligen. Van alle 

projecten per thema die in een jaar gedaan worden is bekend wie wat precies doet. ‘’ (Interview 3, 24-01-

2014).’’  

Doordat de ruimtelijk economische context waarin de organisaties actief zijn zich steeds ontwikkelt, 

veranderen de doelstellingen van de organisaties mee. De opkomst van de kenniseconomie en het belang van 

innovatie voor de ontwikkeling van de sector hebben er bij organisatie vier (27-01-2014) voor gezorgd dat zij 

zich moesten aanpassen: 

‘’ We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van innovatie, over hoe je dat nou zou moeten 

aanpakken. Dat heeft er toe geleid dat er toch een wijziging in de organisatiestructuur van de organisatie is 

ontstaan. (…)Dus toen dachten we laten we een scheiding maken tussen de organisatie die vooral richt op 

beleid, streekplannen en het volgen van gemeentes en een aparte club die zich echt gaat richten op innovatieve 

projecten en de innovatieve kracht van de regio. ‘’ (Interview 4, 27-01-2014).  

In het bovenstaande citaat wordt beschreven waar organisatie vier zich vóór de opkomst van de 

kenniseconomie vooral op richtte,  het faciliteren van  de ruimtelijke ordening binnen de regio. Dat geldt ook 

voor organisatie drie, beide zijn Greenports. Organisatie vier had als doel de ruimtelijke belangen van de 

bedrijven in de regio te behartigen. In het kader hiervan was er contact met de regionale overheden, werd een 

intergemeentelijke structuurvisie opgesteld en wordt er op toegezien dat overheden zich hier aan houden. 

Door de komst van het topsectorenbeleid kwam het belang van regionale innovatie meer naar voren. Daarom 

is er een onderzoek geweest naar de mogelijkheden voor innovatie van de regionale topsector en is besloten 

om het stimuleren van innovatie op te nemen als doelstelling en te implementeren binnen de organisatie. 

Vanuit een evolutionair perspectief kan gesteld worden dat organisaties mee veranderen met de 
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ontwikkelingen in de economie. De beleidsmatige nadruk op de kenniseconomie heeft niet alleen gezorgd 

voor de opkomst van nieuwe organisaties maar ook voor verandering binnen bestaande organisaties.  

 

6.2.4 Samenwerking 

Er wordt op verschillende niveaus samengewerkt door regionale intermediaire organisaties met externe 

partijen. Het hangt van het governance model af hoe deze samenwerking is opgebouwd. In sommige gevallen 

zijn partijen permanent verbonden aan een organisatie, bijvoorbeeld doordat ze lid zijn, in andere gevallen is 

de samenwerking meer van projectmatige aard. Aan de hand van de bevindingen uit de diepte-interviews kan 

er onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten samenwerkingen. Er zijn partners betrokken bij 

inhoudelijke samenwerkingen, hierbij gaat het om het uitvoeren van thematische projecten of programma’s. 

Daarnaast is er ook nog organisatorische samenwerking tussen de organisaties en externe partijen. Er wordt 

aan het einde van deze paragraaf ook ingegaan op de rol die afstand speelt bij samenwerking.  

Inhoudelijke samenwerking 

Uit de doelstellingen en activiteiten van de organisaties komt naar voren dat de kernactiviteit vooral ligt bij het 

creëren, aanjagen of stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, overheden en 

kennisinstellingen. Hiervoor moet op inhoudelijk niveau samenwerking worden georganiseerd. Afhankelijk van 

de doelstellingen van de organisaties worden passende samenwerkingspartijen gezocht. Een voorbeeld 

hiervan is organisatie twee die als doel heeft om valorisatie binnen de ‘One Health’ sector te bewerkstelligen. 

Zij zijn hiervoor op zoek naar bedrijven die bij elkaar passen en die potentie hebben voor samenwerking. Dit 

proberen zij te koppelen aan subsidieprogramma’s van bijvoorbeeld het Rijk of de EU, op de manier komt er 

geld vrij om projecten te starten. Bij de aanvraag van subsidies werken regionale intermediaire organisaties 

inhoudelijk met elkaar samen bij de aanvraag.  

‘’ Er is voor (samenwerking) gekozen omdat we bij pieken in de delta zijn begonnen met de Randstad 

noordvleugel. En dan hebben we drie project aanvragers. (…) Waar het in de praktijk vaak op neer komt dat we 

sowieso maandelijks overleg hebben. We houden elkaar op de hoogte van de activiteiten die we doen. (…) We 

promoten elkaars activiteiten, dat soort dingen. Maar het is vaak overleg, dat je van elkaar weet waar je mee 

bezig bent. De ontwikkelingen in Amsterdam zijn belangrijk voor ons. We hebben sinds kort ook een overleg 

waar ook de EBU en Science Park Utrecht en gemeente en wij bij elkaar zitten om een beetje te weten wat er bij 

elkaar speelt. ‘’ (Interview 2, 22-01-2014).  

Het gezamenlijk aanvragen van subsidies lijkt niet bij alle organisaties te gebeuren. Organisatie drie geeft aan 

dat dit een punt is waarop de Greenport organisaties nog beter zouden kunnen samenwerken om subsidies uit 

Europa aan te vragen. Naast het gezamenlijk binnenhalen van subsidie kunnen organisaties ook spin off krijgen 

in de vorm van vervolgprojecten van bedrijven die eerder hebben deelgenomen aan het desbetreffende 

subsidieprogramma.  

‘’ We hebben 1 groot programma lopen. Voor alternatieve antibiotica, dat is een programma wat in 2009 is 

begonnen. Ook als initiatief vanuit volgens mij ook EZ. We hebben het probleem van anitbiotica resistentie. Er 

wordt veel gebruikt in de veehouderij. Ze wilden nieuwe regelgeving, in 2013 moest het gebruik gehalveerd zijn. 

(…) Er zijn vier projecten gestart die het eerste jaar op subsidie draaiden. De resultaten zijn gepresenteerd aan 

de industrie wat uiteindelijk heeft geresulteerd dat in 2011 twee projecten zijn doorgegaan. Allebei met een 

industriële partner, een project van 20 miljoen, dat in 2015 moet leiden tot nieuwe alternatieve producten. ‘’ 

(Interview 2, 22-01-2014). 

Het kan ook op grotere schaal aangepakt worden, in dat geval worden er programma’s ontwikkeld voor 

bepaalde thema’s waaronder meerdere projecten vallen. Naast valorisatie komen thema’s als duurzaamheid 
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en onderwijs terug. Per thema worden passende samenwerkingspartners gezocht, dat kan per situatie 

afhankelijk zijn. De samenstelling van samenwerkingspartners en hoe deze worden opgenomen in het 

governancemodel vormen onderdelen van een groeiproces. Doordat er nieuwe doelen gesteld worden of als 

er situaties zich voordoen waarop ingespeeld moet worden komen er ook nieuwe samenwerkingspartners. Op 

deze manier ontstaatn voor iedere partij een rol waarin  zij het meeste kunnen betekenen voor de organisatie. 

‘’ Dat is enerzijds zo gekomen doordat gemeentes vroeger al samenwerkten op het gebied van planologie. Dat 

was ook vanuit de gedachte van de concurrentiepositie, ik denk dat dat altijd wel heeft bestaan. Op een 

gegeven moment klopt het bedrijfsleven aan en zei dat de concurrentiepositie niet alleen draait om ruimtelijke 

afspraken maar ook over innovatie, onderwijs en duurzaamheid. Dus toen is gezegd oké, als jullie er bij willen 

dan breiden we onze organisatie uit. Dus toen is de ondernemersvereniging erbij gekomen. De volgende stap 

was om ook onderwijs en kennisinstellingen erbij te betrekken. Dat is een logische stap als je ziet dat het 

onderwijs verandering nodig heeft in het MBO. Dan maak je ook het MBO verantwoordelijk daarvoor. Daarmee 

worden ze dus ook lid van de Organisatie. Een bank is erbij gekomen omdat er veel leegstand is in de kassen, en 

veel bedrijven failliet gaan. Maar zij zitten daar wel met enorme leningen in. Dus daarom worden zij ook bij de 

organisatie betrokken om deze problemen te verhelpen. Plus dat zij ook 2 miljoen beschikbaar bleken te hebben 

voor innovatie subsidies. Die konden wij wel gebruiken. ‘’ (Interview 3, 24-01-2014). 

Organisatorische samenwerking 

Doordat de organisaties van elkaar weten wat ze doen, komt het voor dat er bedrijven gekoppeld kunnen 

worden aan elkaars organisatie omdat deze inhoudelijk goed op elkaar aansluiten (interview 2, 22-01-2014). 

Dus alhoewel regionale intermediaire organisaties eigen projecten ontplooien, kunnen zij wel van elkaar 

profiteren. Er zijn nog meer organisatorische overwegingen om samen te werken. Partijen kunnen gezamenlijk 

afstemmen wat ze willen uitdragen naar beleidsmakers of naar partijen buiten de regio (interview 4, 27-01-

2014).  Daarnaast willen de organisaties van elkaar leren, door het delen van kennis over elkaars aanpak en 

wordt gezocht naar verbeterpunten. In het geval van de Greenports komen deze in de (koepel)organisatie 

Greenport Holland bij elkaar om kennis en ervaring te delen (Interview 3, 24-01-2014). Er komt dan ook uit de 

diepte-interviews naar voren dat de organisaties meer gericht zijn op het delen van kennis tussen organisaties 

dan dat sprake is van concurrentie.  Een ander goed voorbeeld hiervan zijn de regionale intermediaire 

organisaties die samenwerken binnen het Brainport2020 programma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box drie: De samenwerking van regionale intermediaire organisaties binnen het Brainport2020 programma 

Het Brainport2020 programma is de strategische visie en het uitvoeringsprogramma voor de economische 
ontwikkeling van Zuidoost Nederland. Het is een integraal programma dat bottom-up tot stand is 
gekomen, mede door brede inspraak van kennisinstellingen, en bedrijven en overheden in de Zuidoost 
Nederland. Hierdoor is een gedragen visie ontwikkeld en een integraal uitvoeringsprogramma 
geformuleerd. Het landsdeel is opgedeeld in zes regio’s  en daarvoor zijn er zes regionale intermediaire 
organisaties die op regionaal niveau het programma uitvoeren. Dit zijn: Agrifood Capital, Brainport 
Eindhoven, Greenport Venlo, Keyport, Limburg Economic Development, en Midpoint Brabant. Samen 
voeren zij alle activiteiten uit binnen het uitvoeringsprogramma (Brainport2020, 2014). 

Dit is een sprekend voorbeeld van de manier waarop regionale intermediaire organisaties op 
organisatorisch en bestuurlijk niveau met elkaar samenwerken en elkaars activiteiten afstemmen. Het 
voordeel hiervan is dat er een bottom-up benadering wordt gebruikt en er aandacht is voor de regionale 
sterkten. De activiteiten van de verschillende regio’s worden gecoördineerd en gecontroleerd door een 
aparte Brainport2020 – commissie. Zij houden in de gaten dat alle acties uitgevoerd worden en treden zo 
nodig op als coach van de zes regio’s. De commissie komt vier keer per jaar bij een, hierbij zijn ook de 
bestuurders van de zes regio’s aanwezig. Daaronder is er nog een directie overleg tussen de directeuren 
van de zes intermediaire organisaties om (bovenregionale) activiteiten af te stemmen en is er een 
taskforce die zich richt op internationale samenwerking van de zes regio’s binnen de EU (Brainport, 2014).  
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Samenwerking met andere semi publieke instellingen  

Wat betreft samenwerking met de semi publieke instelling KvK/Syntens is er geen eenduidig beeld. Bij de ene 

organisatie is KvK/Syntens actief betrokken en als partners verbonden in de organisatie. De reden hiervoor is 

dat zij zich traditioneel ook bezig houden met het stimuleren van innovatie bij bedrijven, in deze rol zijn zij ook 

verbonden bij de organisatie (Interview 3, 24-01-2014). Er is ook een minder betrokken rol van de KvK/Syntens 

geobserveerd, het ging hier meer om bedrijven uit het eigen netwerk die gekoppeld  werden aan de regionale 

intermediaire organisatie (interview 2, 22-01-2014). Er is ook een situatie naar voren gekomen waarbij er geen 

heil gezien werd in samenwerking met de KvK/syntens, juist omdat zij zich op bedrijven richten (Interview 5, 

27-01-2014b). Het is opvallend dat bij de ene organisatie de KvK wordt betrokken omdat ze zich richten op 

bedrijven terwijl een andere organisatie dit als reden aanvoert om niet samen te werken.  

Wat weten we nu over de opkomst van regionale intermediaire organisaties in Nederland?  

Door verschillende aspecten van regionale intermediaire organisaties te onderzoeken kan de opkomst ervan in 

Nederland worden beschreven. Hieronder worden de bevindingen uit paragraaf 5.2 t/m 5.5 puntsgewijs 

weergegeven. Deze bevindingen worden gebruikt  bij het formuleren van een antwoord op de hoofdvraag.  

 In de afgelopen tien jaar zijn er tenminste 56 regionale intermediaire organisaties ontstaan. 

 De ontwikkeling van de regionale intermediaire organisaties is in de afgelopen tien jaar dynamisch 

geweest. Dat wil zeggen dat er organisaties zijn ontstaan als spin off van andere regionale 

intermediaire organisaties en dat er ook organisaties geïntegreerd zijn in nieuwe organisaties. 

 De regionale intermediaire organisaties in Nederland zijn gericht op het stimuleren van de 

kenniseconomie, maar er zijn nuances in de aanleiding van de oprichting. Deze zijn meer ingegeven 

vanuit de regionale economische situatie.  

 De regionale intermediaire organisaties zijn verspreid over Nederland gevestigd, in elke provincie zijn 

organisaties gevonden. Het geografische werkgebied verschilt echter aanzienlijk, dit varieert van 

gemeentelijk-, intergemeentelijk-, interprovinciaal- tot landelijk schaalniveau.  

 De regionale intermediaire organisaties zijn bijna allemaal non-profit organisaties en zij maken 

gebruik van dezelfde financieringsbronnen. De afhankelijkheid van financiering kan een risico zijn voor 

het voortbestaan van de organisatie.  

 De organisatiestructuur is eenduidig maar de samenstelling van actoren in het bestuur is verschilt. De 

belangrijkste observatie is dat de triple helix niet in alle besturen van de organisatie is 

vertegenwoordigd.  

 De grootte van de regionale organisaties varieert van twee tot meer dan zestig medewerkers.  

 De activiteiten van de regionale intermediaire organisaties is hoofdzakelijk gericht op het creëren van 

kennisspill overs door het samenbrengen van relevante partijen. Daarnaast wordt er ook gericht op 

het verbeteren van het imago van de regio, het stimuleren van startups, business development en 

verschillende andere activiteiten.  

 De regionale intermediaire organisaties werken onderling samen, er heerst nagenoeg geen gevoel van 

concurrentie.  

Bovenstaande bevindingen beschrijven de opkomst van de regionale intermediaire organisaties in Nederland 

zoals deze geoperationaliseerd is voor dit onderzoek. Het tweede deel van het de probleemstelling gaat in op 

de opkomst als zinvolle ontwikkeling.  Dit deel wordt vanaf paragraaf 6.3 geanalyseerd.   
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6.3 De opkomst van regionale intermediaire organisaties als zinvolle 

ontwikkeling 

6.3.1 De meerwaarde afgezet tegen de risico’s 

De onderzoeksresultaten zijn gebruikt om te bepalen in hoeverre de opkomst van regionale intermediaire 

organisaties een zinvolle ontwikkeling is. Daarvoor is het beoordelingskader uit paragraaf 2.8 gebruikt, echter  

nu zijn alleen die onderdelen opgenomen waarvoor empirische ondersteuning is gevonden. Uit het onderzoek is 

naar voren gekomen dat er meerwaarde en risico’s zijn gevonden in de volgende onderdelen:  

1. Algemene Voordelen 

2. Onderzoek en Technologische Ontwikkeling  

3. Instituties en Social Capital. 

Deze onderdelen worden één voor één behandeld, per onderdeel wordt eerst de meerwaarde behandeld en 

vervolgens welke risico’s al dan niet een rol spelen. Door het beoordelingskader te gebruiken wordt gelijktijdig 

een koppeling met de wetenschappelijke literatuur gemaakt.  

Figuur vier: de bevindingen van het onderzoek ingevuld in het beoordelingskader 

Bron: eigen onderzoek 

Het beoordelingskader is zo ingevuld dat als er bij tenminste één organisatie een meerwaarde is gevonden, 

deze wordt opgenomen. In de uitleg per onderdeel wordt aangegeven bij welke organisatie(s) de meerwaarde 

is gevonden. De onderdelen uit het beoordelingskader die niet bij de organisaties als meerwaarde werden 

gevonden blijven buiten beschouwing. Hetgeen niet wil zeggen dat de organisaties op deze onderdelen geen 
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meerwaarde zouden kunnen hebben, alleen dat deze onderdelen niet in de analyse konden worden 

meegenomen. Hetzelfde geldt voor de risico’s, in figuur vier zijn alleen de waargenomen risico’s weergegeven.  

1 Algemene voordelen 

Regionale kennis en regionaal netwerk 

De organisaties twee, drie, vijf, zes en zeven vinden dat zij een meerwaarde hebben in de kennis die de 

organisatie over de eigen regio heeft. De organisaties hebben contact met de bedrijven in de regio en weten 

waar zij sterk in zijn. Hierdoor zijn zij in staat om de koppeling te maken tussen bedrijven en kunnen zij 

bepalen welke combinaties van actoren potentie hebben. De respondent van organisatie zes heeft dezelfde 

wetenschappelijke achtergrond als de bedrijven in het zaadveredelingscluster in Noord-Holland Noord en is 

afkomstig uit de regio. Daardoor kent hij sommige werknemers van innovatieve bedrijven uit het cluster 

persoonlijk en is het makkelijker om de eerste contacten te leggen. De respondent van organisatie twee heeft 

een achtergrond in diergeneeskunde in Utrecht, de organisatie en de faculteit zijn beide gevestigd op de 

Uithof in Utrecht. De respondent van organisatie zeven heeft een wetenschappelijk-journalistieke en 

wetenschappelijke achtergrond. Het netwerk wat zij in deze periodes heeft opgebouwd is deels 

geconcentreerd in haar regionale focusgebied, de Metropool Regio Amsterdam. Zo kunnen personen of 

bedrijven uit dat netwerk gekoppeld worden aan anderen.   

Doordat de organisatie, via het netwerk van de medewerkers, ingebed is in de regio weten zij ook wat de 

behoefte is op andere terreinen zoals ruimtelijke ordening en regiopromotie (interview 4, 27-01-2014; 

interview 6, 28-01-2014). Omdat de organisatie alleen een regionale focus heeft kan zij de belangen van de 

regio gerichter behartigen dan andere organisaties. Een voorbeeld hiervan is organisatie zes, eerst werkten zij 

samen met de branchevereniging Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). Zij waren verbonden aan 

organisatie zes als betalend lid. Maar de LTO is een organisatie die de belangen behartigt van de nationale 

land- en tuinbouw sector, daardoor kunnen zij geen regiopromotie doen. Organisatie zes was in dit geval de 

aangewezen partij om regiopromotie te doen, de landelijke branchevereniging is gestopt als lid van de 

organisatie. 

Een gedragen visie binnen publiek private samenwerkingen 

Naast de regionale inbedding heeft de regionale intermediaire organisatie meerwaarde omdat er verschillende 

belangen verenigd kunnen zijn in een publiek private samenwerking, en er een gezamenlijke visie over de regio 

ontwikkeld en uitgedragen kan worden. Van de 53 organisaties is van 65% bekend wat de samenstelling van 

het bestuur is. Er is onderscheid gemaakt tussen zuivere publiek private samenwerkingen, dus een 

bestuursorgaan waarin de overheid en de private sector is vertegenwoordigd, en hybride vormen zoals een 

triple helix samenwerking, een semipublieke private samenwerking en vormen waarin er geen overheid of 

private partijen in het bestuursorgaan zitten. Deze zijn hieronder weergegeven:  

Tabel acht: Aantal organisatievormen van regionale intermediaire organisaties 

Organisatievormen Aantal 

Triple helix samenwerking 12 

Semi-publiek private samenwerking 7 

Publiek private samenwerking 6 

Andere vormen 8 

Niet bekend  23 

Totaal  56 

Bron: eigen onderzoek 
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Het grootste deel van de gevonden organisaties hebben een organisatievorm waarin publieke partijen samen 

met private partijen in een bestuursorgaan zitten, dit zijn de publiek private- en de triple helix 

samenwerkingen. Dan is er nog een deel waarbij de overheid in de vorm van semipublieke instellingen 

verbonden is aan de organisatie. Er zijn zes andere varianten gevonden waarbij bijvoorbeeld alleen 

kennisinstellingen of alleen de overheid in het bestuursorgaan zitten. Doordat de verschillende partijen in het 

bestuur van een organisatie zitten kan er een gedragen visie ontstaan (van Montfort, 2008) voor het 

ontwikkelen van de regio. Hiermee wordt de kans op het ontstaan van institutionele imperfecties (Woolthuis, 

2005) kleiner omdat de relevante actoren constant in contact met elkaar staan. 

Algemene risico’s  

Gebrek aan inhoudelijke kennis van de overheid 

Het gebrek aan inhoudelijke kennis van de overheid wordt vanuit de wetenschappelijk wereld als een risico 

gezien bij het uitvoeren van regionaal economisch beleid (Ruimtelijk Planbureau, 2007). Een regionale 

intermediaire organisatie lijkt een goede manier om dit risico te omzeilen omdat er de mogelijkheid is deze 

inhoudelijke kennis in huis te halen en te profiteren van de voordelen daarvan. Inhoudelijke kennis van de 

sector waar de organisatie actief in is wordt dan ook door organisatie twee, zes en zeven als meerwaarde 

gezien, het geeft dus voordeel als de werknemer een wetenschappelijke achtergrond heeft in de sector. Een 

ander argument van organisatie zes en zeven voor werknemers met een inhoudelijke achtergrond is het 

meebrengen van het persoonlijke netwerk voor de organisatie. Hierdoor kunnen relevante actoren makkelijker 

bereikt worden waardoor de potentie tot samenwerking vergroot wordt. Daarnaast hebben deze werknemers 

zelf de kennis om in te schatten welke actoren relevant zijn om te koppelen aan bedrijven. Dit kan helpen om 

efficiënter te werken, bij organisatie twee worden relevante actoren verwerkt in een databestand om deze 

koppeling makkelijker te maken. Hierdoor kan er voordeel behaald worden omdat bij bepaalde subsidie calls 

snel kan worden bepaald welke onderzoeker daarvoor geschikt is. Organisatie vijf ziet juist meerwaarde in een 

zakelijke achtergrond van medewerkers. Dit is vanuit de gedachte ontstaan dat innovatieve samenwerkingen 

ook gaan om het genereren van zakelijke overeenkomsten, iets waarmee wetenschappers misschien minder 

ervaring mee hebben. Uit het interview met organisatie twee komt juist weer naar voren dat de 

concurrentiestrijd met commerciëlere bedrijven misschien niet aangegaan moet worden:  

‘’ Je wil ook niet concurreren met de echte commerciële jongens. Want je wil ook echt bij de inhoud blijven. Dus 

het is nog een beetje de vraag hoe het precies gaat vorm krijgen. Je hebt bijvoorbeeld PWC die echt 

projectvoorstellen schrijven. Maar dat moeten wij misschien ook niet willen.  Daar wil je niet mee concurreren 

omdat wij  een inhoudelijke thematische achtergrond hebben. ‘’ (interview 2, 22-01-2014) 

De medewerkers van organisatie twee, zes en zeven zien een duidelijke meerwaarde in de eigen 

wetenschappelijk en inhoudelijke kennis. De mening komt voort uit eigen ervaringen, en draagt bij aan het 

beperken van netwerkimperfecties (Woolthuis, 2005) in het innovatiesysteem omdat zij in staat zijn bedrijven 

op inhoudelijk gebied aan elkaar te koppelen en op zakelijk vlak kunnen ondersteunen. Het betekent niet dat 

medewerkers van organisaties zonder inhoudelijke kennis hier minder toe in staat zijn, zoals gezegd wordt bij 

organisatie vijf zakelijke kennis juist als meerwaarde gezien. Het gaat er in dit geval om dat bij drie organisaties 

het risico van gebrek aan inhoudelijke kennis (Ruimtelijk planbureau, 2007) wordt ondervangen door deze 

kennis in huis te halen.  

Financiering afhankelijk van subsidies 

Een ander algemeen risico is de afhankelijkheid van financiering. Omdat de organisaties voor een groot deel 

van subsidies gebruik maken moeten zij om de zoveel jaar aandacht besteden aan hun financiering. Ze zijn 

afhankelijk van de grillen van de politiek. Op het moment dat een subsidieprogramma stopt zal er gekeken 

moeten worden naar nieuwe mogelijkheden. Om het bestaansrecht van de organisatie te waarborgen worden 
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ook mogelijkheden onderzocht waarbij er minder afhankelijkheid van subsidies ontstaat. 

‘’ We zijn met veel dingen bezig omdat we moeten kijken hoe we verder moeten gaan. Alles wat we doen, doen 

we omdat het bij ons takenpakket hoort en omdat we door die subsidies betaald worden. Maar dat houdt op 

dus we moeten kijken hoe we verder gaan. We kunnen diensten aanbieden waarvoor mensen moeten betalen. 

Bijvoorbeeld voor programmamanagement, dat doen we nu uit eigen potje. Maar goed we zijn nog volop bezig 

hoe we precies dat gaan doen. ‘’ (Interview 2, 22-01-2014).     

Door de afhankelijkheid van financiering zitten regionale intermediaire organisaties in een moeilijke situatie. 

Zij zijn ontstaan door de ontwikkelingen in de Europese en Nederlandse politiek en worden gefinancierd door 

verschillende overheden. Subsidie programma’s als Pieken in de Delta en Kansen voor West hebben 

financiering geboden aan veel organisaties. Als dit wegvalt, dan is er geen toekomst meer voor deze regionale 

intermediaire organisaties. Op nationaal beleidsniveau lijkt dit al te gebeuren omdat het topsectorenbeleid in 

principe gericht is op ondernemers en niet op intermediaire organisaties, zij treden slechts op als co-financier 

van EFRO subsidies. Provincies lijken een aangewezen partij om dit gat op te vullen maar die hebben zelf ook 

te maken met bezuinigingen (Interview 1, 12-12-2013), dus het is de vraag of provincies genoeg financiering 

kunnen leveren. Zoals in hoofdstuk 5.2.2 is te lezen worden verschillende organisaties momenteel nog 

gesteund door overheden, het is daarom geen korte termijn risico. Subsidie programma’s zoals het EFRO 

beginnen ook weer aan een nieuwe periode tot 2020 (EFRO, 2014). Maar dat neemt niet weg dat organisaties 

afhankelijk zijn van subsidie, dat creëert een situatie van onzekerheid.  

De organisaties verrichten naast hun kernactiviteiten dus ook inspanning om financiering te verwerven om het 

eigen bestaan te verzekeren. Andere financiering komt bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven maar er is maar één 

organisatie gevonden die volledig vanuit het bedrijfsleven gefinancierd wordt. De afhankelijkheid van 

financiering vormt dus een permanent risico voor het voortbestaan van de organisaties. Daarmee wordt de 

vraag of het ontstaan van de regionale intermediaire organisaties een zinvolle ontwikkeling is geweest 

vooralsnog eentje die in de politiek beantwoord moet worden.  

2 Meerwaarde in onderzoek en technologische ontwikkeling  

Er is een meerwaarde van de organisaties gevonden in de mate waarin zij in staat zijn het bedrijfsleven en 

kennisinstellingen te laten samenwerken. Dit wordt hieronder behandeld, vervolgens wordt er dieper 

ingegaan op specifieke voorbeelden waaruit de intermediaire functie van de organisaties als meerwaarde naar 

voren komt.   

Samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen 

In figuur vijf zijn de samenwerkingsverbanden van de regionale intermediaire organisaties met 

kennisinstellingen weergegeven in een netwerk. Van de 56 organisaties zijn er 35 die samenwerken met 

tenminste één van de kennisinstellingen. Van de resterende organisaties is op de website geen samenwerking 

gevonden, van de organisaties in het figuur is mogelijk dat er samenwerkingen niet vermeld zijn omdat deze 

bijvoorbeeld niet op de website staan. Uit figuur vijf kan opgemaakt worden dat regionale intermediaire 

organisaties meerwaarde hebben omdat zij er in slagen om samenwerkingen met kennisinstellingen te 

vormen. Er zijn vooral links gevonden tussen technische universiteiten, TNO en de universiteit van 

Wageningen. Dat is niet verwonderlijk omdat de meeste organisaties gericht zijn op de sectoren High Tech 

systemen & materialen, Life sciences & Health, Tuinbouw en Agri & Food. Daarnaast liggen de universiteiten in 

de provincies waar de meeste organisaties gevestigd zijn. Er kunnen geen empirische uitspraken gedaan 

worden aan hand van dit netwerk, wel kan het gebruikt worden als kader voor verder onderzoek naar de 

samenwerkingsverbanden van de organisaties met kennisinstellingen.  
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Figuur vijf: Samenwerkingsverbanden van organisaties met kennisinstellingen 

  

Bron: eigen onderzoek 

Uitleg figuur: De organisaties staan als cirkels vermeld, de universiteiten als vierkanten en de ziekenhuizen als ruiten. Hoe 

groter het symbool, hoe meer samenwerkingsrelaties de kennisinstelling heeft met de regionale intermediaire organisaties. 

Aan de hand van het aantal publiek private samenwerkingen en samenwerkingen met kennisinstellingen kan 

gesteld worden dat Nederlandse regionale intermediaire organisaties erin slagen om de triple helix partijen bij 

elkaar te krijgen. Om die reden zijn zij succesvol als intermediair en kan de oprichting ervan een zinvolle 

ontwikkeling genoemd worden. Door verbindingen te leggen tussen deze actoren worden netwerkimperfecties 

(Woolthuis, 2005) tegen gegaan. Maar zoals de aanwezige kennis in een regio alleen iets zegt over de potentie 

van regio (van Oort, 2007) zegt het aantal samenwerkingsverbanden ook slechts iets over het potentiele 

succes. De output van de samenwerking bepaalt of een samenwerking succesvol is.  

In box vier staan voorbeelden van succesvolle samenwerkingen beschreven waarbij de regionale intermediaire 

organisatie een duidelijke rol had in het koppelen van relevante bedrijven en kennisinstellingen. Uit 

bovenstaande praktijkvoorbeelden komt naar voren dat vertrouwen erg belangrijk is om bedrijven te binden 

aan de projecten van de organisaties. Bedrijven zijn van nature niet bereid om eigen kennis vrij te geven 

omdat zij dan inleveren op de eigen concurrentiepositie. Organisatie twee en zes moesten vertrouwen winnen 

bij aangesloten bedrijven om te zorgen dat ze open staan voor samenwerking en kennisuitwisseling, dit proces 

kan jaren duren. Ook tijdens de samenwerking speelt vertrouwen vanzelfsprekend een grote rol. Op het 

moment dat dit is opgebouwd, ook tussen deelnemende bedrijven, kan dit een basis leggen voor verdere 

samenwerking:  

‘’ Het belangrijkste ook bij dit soort dingen is het kweken van vertrouwen. De partijen hebben samengewerkt en 

dat gaat goed. De kans dat ze later bij een subsidie aanvraag weer bij elkaar terecht gaan komen is groot. Kijk 

die bedrijven willen niet hun hele hebben en houwen op tafel gooien want die hebben ook gewoon een 

commercieel belang. Dus je wil niet alle geheimen prijs geven. Maar als je toch een goede samenwerking hebt. 
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Dat werkt gewoon en is belangrijk. Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen duurt ook gewoon vijftien jaar. ‘’ 

(Interview 2, 22-01-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het tweede praktijkvoorbeeld van box vier komt vertrouwen ook sterk naar voren als bepalende factor voor 

samenwerking. Het is voor organisatie zes een proces van jaren geweest om enkele innovatieve bedrijven in de 

regio Noord-Holland Noord in contact te krijgen met een kennisinstelling. Deze bedrijven waren al innovatief 

en er is geen garantie dat zij door de nieuwe koppeling met een kennisinstelling nog innovatiever worden. De 

opportunity costs zijn in dit geval hoog omdat de waarde van het alternatief, geen actie ondernemen, veel geld 

zou besparen terwijl de innovatiekracht van de regio niet bedreigd wordt. Toch kunnen lange termijn 

inspanningen succes opleveren zoals dat bij het eerste praktijk voorbeeld naar voren komt. Hier hebben twee 

bedrijven een vruchtbare netwerkrelatie opgebouwd die in de toekomst misschien nog meer succesvolle 

producten op gaat leveren. In beide gevallen is de regionale intermediaire organisatie door zijn 

onderscheidende eigenschappen van regionale inbedding en inhoudelijke kennis de juiste partij geweest om 

de partijen bij elkaar te krijgen.  

Risico’s bij onderzoek en technologische ontwikkeling  

In het verlengde hiervan kan er gesteld worden dat regionale intermediaire organisaties in het innovatieproces 

het risico van een te grote institutionele afstand (Boschma, 2005) tussen actoren verkleind. De institutionele 

afstand tussen de overheid, universiteiten en het bedrijven is groot. Dat maakt het lastig om als overheid het 

bedrijfsleven te bereiken. Daar heeft organisatie drie ook mee te maken. De opgave is om zoveel mogelijk 

bedrijven te bereiken, maar dit is lastig in regio’s waar veel kleinere bedrijven geclusterd zijn. Hierop moet de 

communicatie strategie aangepast worden.  

‘’ De communicatie met het MKB is lastig. Bij de high tech sector zijn er bijvoorbeeld 5 grote bedrijven die echt 

de dienst uit maken zoals ASML. Maar wij hebben 1500 bedrijven, en die bedrijven zijn allemaal ontzettend 

druk. Je kan niet zomaar de CEO’s van alle 1500 opbellen voor activiteiten. We hebben de communicatie 

strategie veranderd, vroeger had je altijd wethouders die de communicatie deden maar daar hebben 

ondernemers helemaal niks mee. Ondernemers willen liever met ondernemers praten. Dus we proberen nu 

toonaangevende bedrijven te vinden die contact staan met de rest. Deze koplopers laten dan ook zien waarom 

Box vier: Succesvolle initiatieven van regionale intermediaire organisaties 

-In 2009 heeft organisatie twee, die zich richt op One Health (het medische snijvlak tussen menselijke en 
dierlijke gezondheid), een programma gestart voor het terugdringen van antibiotica resistentie in de 
agrarische sector door het ontwikkelen van alternatieve producten. Hierbij werd gehoor gegeven aan het 
doel van het ministerie van  Economische Zaken dat het gebruik van antibiotica in 2013 gehalveerd moest 
zijn. Binnen het programma zijn vier projecten gestart waarin verschillende bedrijven aan elkaar gekoppeld 
zijn. Door het succes van deze projecten zijn in 2011 twee nieuwe projecten gestart met een gekoppelde 
industriële partner. De verwachting is dat in 2015 de eerste producten op de markt gezet worden. De 
meerwaarde van de organisatie zat hier in het koppelen van de juiste bedrijven, het winnen van de 
vertrouwen bij de bedrijven wordt hierbij als een grote waarde gezien. (interview 2, 22-01-2014) 

-Organisatie zes is actief op het gebied van zaadveredeling in Noord-Holland Noord probeert innovatie te 
stimuleren door bedrijven in de regio te koppelen aan kennisinstellingen. Dat is geen eenvoudige opgave 
want de regio is al een van de meest innovatie regio’s van de wereld op het gebied van zaadveredeling. Dat 
betekent dat er vanuit de bedrijven geen grote prikkel bestaat om samen te werken met een 
kennisinstelling. Daarnaast zijn de bedrijven terughoudend in het vrijgeven van de eigen kennis omdat de 
concurrentie in de regio groot is. Doordat de organisatie goed ingebed was in de regio, de werknemer 
persoonlijk bekend was met werknemers  en inhoudelijke kennis van de sector had, is er een koppeling 
gemaakt tussen de Wageningen Universiteit en bedrijven in de regio. Om dit te bereiken is er een 
meerjarige lobby opgezet door de organisatie en moest er ook veel vertrouwen gewonnen worden bij de 
bedrijven om zich open te stellen. (interview 6, 28-01-2014) 
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zij zo goed gaan en wat zij doen om succesvol te zijn. We zijn er dan ook heel erg opgericht dat die 

ondernemers dan ook hun achterban betrekken bij de Greenport. ’’ (interview 3, 24-01-2014).  

Op deze manier wordt er geprobeerd om indirect bedrijven te bereiken, dit wordt door organisatie drie als 

efficiënte manier beschouwd omdat er dan geen inspanning geleverd hoeft te worden om bedrijven te 

benaderen die niet welwillend tegenover samenwerking staan. Er wordt verwacht dat de innovaties die 

voortkomen uit projecten vanuit de intermediaire organisatie gecommuniceerd worden in bijvoorbeeld 

regionale vakbladen waardoor andere bedrijven geënthousiasmeerd worden om zich aan te sluiten (Interview 

3, 24-01-2014).  Door de communicatiestrategie te veranderen en ondernemers te binden aan de organisatie 

wordt de brug tussen overheid en de ondernemers verkleind, hierdoor worden er meer ondernemers bereikt. 

De opportunity costs worden door organisatie drie verlaagd omdat zij kiezen voor indirecte communicatie, 

hierdoor hoeven zij niet alle ondernemers in het cluster te benaderen. Dat bespaart geld maar levert 

waarschijnlijk ook minder resultaat op omdat bedrijven juist op zoek zijn naar vertrouwensrelaties. Deze 

worden niet sneller opgebouwd door een indirecte communicatiestrategie.  

Tijdens het opbouwen van een vertrouwensrelatie moet de kwaliteit van de relatie worden behouden. De 

ervaring van organisatie drie leert dat deelnemende partijen de rol van de organisatie in het proces ook als 

nuttig moeten blijven beschouwen.  

‘’ (…)in een programmamanagement organisatie moet je mensen constant verleiden om samen te werken. Je 

kunt dingen in een convenant zetten of afdwingen met regels maar dat werkt niet. Op het moment dat mensen 

het niet meer leuk gaan vinden dan houden ze er gewoon mee op. Maar op het moment dat je het leuk maakt 

en makkelijk maakt en laat zien dat het werk wat ze doen ook werkelijk iets oplevert dan blijven ze aan je 

verbonden. ‘’ (Interview 3, 24-01-2014).  

De kwaliteit van de samenwerking kan ook beïnvloed kunnen worden door de geografische afstand tussen de 

samenwerkingspartners. Bijvoorbeeld door een gebrek aan face-to-face contact doordat het tijd of geld kost 

om elkaar te ontmoeten. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er een onduidelijke rol is van geografische 

afstand in samenwerking. Dat heeft in de eerste plaats te maken met het werkgebied van de organisaties dat 

erg verschilt. Dat komt naar voren in de onderstaande citaten van organisatie twee en drie. Organisatie twee is 

initieel opgezet om zich op de noordvleugel van de Randstad te focussen maar gaat nu ook internationale 

contacten aan (Interview 2, 22-01-2014) en organisatie drie heeft een duidelijk afgebakende regionale focus 

op het sierteelt cluster rondom Aalsmeer (Interview 3, 24-01-2014). Beide respondenten hebben een andere 

visie op de rol van geografische afstand bij samenwerking:  

 ‘’ Ik denk dat dat we eerst maar eens de Benelux moeten gaan doen. Een beetje dichterbij. In principe denk ik 

niet dat het heel veel uit maakt want je ziet nu ook veel dat je bij Europese subsidies dat je een project moet 

aanvragen met drie partijen uit drie verschillende landen, dus dan zal je wel moeten. Het is ook niet zo dat ik 

iedere week met alle partners aan tafel zit. (…) Dat (…) programma, die bedrijven zitten allebei in Frankrijk, 

daar horen we allebei van dat het nog nooit zo goed is gegaan. En de partijen met wie zij samenwerken zitten 

hier in Nederland. ‘’ (Interview 2, 22-01-2014).  

‘’ Gezamenlijke projecten doen is erg lastig omdat Venlo toch ook een uur reizen is. Dus reizen maakt het 

samenwerken soms wel moeilijk. ’’ (Interview 3, 24-01-2014).  

Deze tegenstelling kan vele verklaringen hebben zoals gebrek aan kennis of ervaring maar ook over de 

doelstellingen. Een organisatie die zich op clustervorming richt zal willen dat de economische ontwikkeling ook 

in het cluster plaatsvinden, daardoor is focus meer gericht op regionaal gevestigde bedrijven. Een organisatie 

die zich meer op netwerkvorming in een groter gebied richt, zal zich ook richten op bedrijven uit andere 

regio’s. Daardoor kan het economische resultaat ook neerdalen in andere regio’s en dat is een risico voor 

intermediaire organisaties met een groter werkgebied. De inspanningen van organisatie twee hebben 
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geresulteerd in een internationale samenwerking waarbij er dus ook economisch geprofiteerd wordt door 

bedrijven in Frankrijk. Het stimuleren van de economie via regionale samenwerking tussen bedrijven en/of 

kennisinstelling heeft een grotere onzekerheid in waar het economische resultaat gaat landen dan 

conventionelere methoden als bijvoorbeeld gronduitgifte. Dat wordt door de respondent van organisatie acht 

belicht in een voorbeeld van gelden van Economische Zaken (EZ) die regionaal worden besteed:  

‘’ Dat zou betekenen dat Arnhem drie ton reserveert voor bijvoorbeeld de mode industrie. Dat doen ze dus ook. 

Het effect kan heel ergens anders landen. Je investeert in de vitaliteit van een onderwijsinstelling of van een 

groot event in Arnhem. Dat levert wel naamsbekendheid op maar de banen die landen uiteindelijk in  Utrecht of 

Amsterdam. Dat precies het spanningsveld waar EZ beleid in zit.’’ (interview 8, 14-04-2014). 

3 Meerwaarde bij Instituties en Social Capital  

Zoals is genoemd kan een regionale intermediaire organisatie de institutionele en culturele afstand tussen 

actoren verkleinen. Hiermee worden dus zachte institutionele imperfecties voorkomen. De organisaties 

kunnen ook een rol vervullen om harde institutionele imperfecties te voorkomen, door middel van het 

aanvragen van subsidies. Naast basisfinanciering wordt er ook gezocht naar efficiënte manieren om subsidies 

aan te vragen. Dat kan bereikt worden door samenwerking tussen intermediaire organisaties. 

‘’ (…) als we het voor elkaar krijgen om nog beter samen te werken dan is er nog meer mogelijk. Kijk maar naar 

Europese subsidies. Als we samen subsidie aanvragen doen dan komt dat in Europa heel goed aan want dan 

laat je zien dat je goed samenwerkt. Dus als dat zou lukken dan zou dat heel mooi zijn.’’ (Interview 3, 24-01-

2014).  

Door regelgeving omtrent subsidies werken organisaties samen (interview 2, 22-01-2014). Er zijn 

subsidieprogramma’s met als voorwaarde dat er verschillende aanvragers zijn, hiermee wordt samenwerking 

tussen organisaties gestimuleerd. Een andere meerwaarde van de regionale intermediaire organisatie zit in het 

overbruggen van culturele verschillen. Eerder werd het voorbeeld van regiopromotie in Noord-Holland Noord 

genoemd. Hier zijn een aantal innovatieve bedrijven gevestigd zijn maar het zit niet in de cultuur om daarover 

sterk naar buiten te treden, een imagocampagne kan helpen om de nationale bekendheid van het 

bedrijfsleven te verbeteren (Interview 6, 28-01-2014).  

 

6.3.2 Additionele meerwaarde van de organisatie 

Uit de diepte-interviews zijn, naast de ingevulde meerwaarde in het beoordelingskader, een tweetal andere 

elementen naar voren gekomen die door de respondenten als meerwaarde werden gezien van hun regionale 

intermediaire organisaties. Het gaat dan om de onderscheidende waarde van een regionale intermediaire 

organisatie. Hoofdzakelijk komt de meerwaarde uit de volgende punten naar voren:  

 De thematische insteek van de organisatie als niche. 

 Het doen van werkzaamheden die innovatieve samenwerking kunnen belemmeren. 

Bron: eigen onderzoek 

Doordat organisaties zich thematisch onderscheiden van anderen wordt er geprobeerd een niche te creëren. 

Hierdoor wordt de organisatie herkenbaar voor andere organisaties en vergroot het de kans dat er relevante 

bedrijven aan de organisatie gekoppeld worden. Dus de specialisatie van de organisatie wordt door sommige 

organisaties als meerwaarde beschouwd.  
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‘’ Wij zijn een klein stukje van de life Sciences. Je hebt ook andere dingen zoals oncologie. (…) Als zij iets binnen 

krijgt met infectieziekten of iets met diergezondheid dan wordt het automatisch naar ons doorgestuurd. Dat is 

logisch. ‘’ (Interview 2, 22-01-2014). 

Inhoudelijke kennis van de sector waar de organisatie actief in is  wordt ook als meerwaarde gezien, het geeft 

dus voordeel als de werknemer een wetenschappelijke achtergrond heeft in de sector (interview 2, 22-01-

2014, Interview 6, 28-01-2014).  Een ander belangrijk argument voor werknemers met een inhoudelijke 

achtergrond is het meebrengen van het persoonlijke netwerk voor de organisatie (Interview 6, 28-01-2014; 

Interview 7, 31-01-2014). Hierdoor kunnen relevante actoren makkelijker bereikt worden waardoor de 

potentie tot samenwerking vergroot wordt. Daarnaast hebben deze werknemers zelf de kennis om bepaalde 

relevante actoren te koppelen aan bedrijven. Dit kan helpen om efficiënter te werken, bij een organisatie 

worden relevante actoren verwerkt in een databestand om deze koppeling makkelijk te maken. Daarnaast kan 

er voordeel behaald worden omdat bij bepaalde subsidie calls snel kan worden bepaald welke onderzoeker 

daarvoor geschikt is (Interview 2, 22-01-2014). Daartegenover staat de visie dat juist professionele ervaring die 

is opgedaan in het bedrijfsleven als belangrijk wordt beschouwd. Dit is vanuit de gedachte dat het toch gaat 

om het genereren van zakelijke overeenkomsten (Interview 5, 27-01b), iets waarmee wetenschappers 

misschien minder ervaring mee hebben. Daarnaast kan de intermediaire organisatie zo opgebouwd zijn dat 

inhoudelijke diepgang en meer zakelijk ingestoken activiteiten gescheiden blijven:  

‘’ Wat ik doe als programma manager is de samenwerking faciliteren. Dus de thema trekkers, de projectleiders 

helpen om hun werk zo goed mogelijk te doen. Zij kunnen zich dan volop richten op de inhoud en wij regelend 

dan bijvoorbeeld de facturen en de communicatie. ‘’ (Interview 3, 24-01-2014).  

Door bepaalde activiteiten weg te nemen bij actoren binnen de samenwerking wordt de stimulans groter om 

te blijven samenwerken. Hierin zit een meerwaarde van de regionale intermediaire organisatie, namelijk het 

wegnemen van werkzaamheden die de samenwerking kunnen belemmeren. De ervaring van de respondent 

was dat mensen constant verleid moeten worden om samen te werken, dan moet je het ook zo makkelijk 

mogelijk maken (Interview 3, 24-01-2014).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 
 

Overzicht van de onderzoeksresultaten 

Door het beoordelingskader te gebruiken zijn er meerwaarde en risico’s gevonden, daarnaast is uit het 

onderzoek naar voren gekomen dat een aantal risico’s ook ondervangen worden door de activiteiten van 

regionale intermediaire organisaties. Maar er zijn ook risico’s gevonden die niet worden ondervangen door de 

de huidige regionale intermediaire organisaties. Buiten dat zijn er nog meerwaarde en risico’s die niet in dit 

onderzoek zijn waargenomen en waar vervolg onderzoek voor gedaan moet worden. In tabel negen wordt 

daarvan een overzicht gegeven.  

Tabel negen: Onderzoeksresultaten schematisch weergegeven 

Bewezen meerwaarde Ondervangen risico’s Bewezen risico’s Niet waargenomen/ 

vervolgonderzoek 

Regionale inbedding/ 

regionale focus 

Gebrek aan inhoudelijke 

kennis (Ruimtelijk 

Planbureau , 2007) 

Concurrentie, 

ongewenste kennis spill 

overs van bedrijven (van 

Oort, 2007) 

Meerwaarde in MKB 

ontwikkeling en FDI 

activiteit (Lengyel, 2004) 

Innovatieproces 

versoepelen (Suvinen, 

2010) 

Risico op institutionele 

afstand (Boschma, 2005) 

Afhankelijkheid van 

subsidies  

Meerwaarde in 

Infrastructuur en Human 

Capital (Lengyel, 2004) 

Gedragen visie in PPS 

(van Montfort, 2008) 

Risico op culturele 

verschillen (Johnson, 

2008) 

Bedrijven en 

kennisinstellingen 

verleiden tot 

samenwerking 

Meten van kwaliteit van 

samenwerkingsverbanden 

tussen bedrijven en 

kennisinstellingen 

Verkleinen institutioneel 

falen (Woolthuis, 2005) 

 Het bereiken van succes 

kost veel tijd  

Onduidelijke rol van 

geografische afstand 

Verkleinen 

netwerkimperfecties 

(Woolthuis, 2005) 

  Afwegen van 

maatschappelijke kosten 

en baten 

Inhoudelijke kennis    

Thematische insteek als 

niche 

   

Faciliterende 

dienstverlening 

   

Bron: eigen onderzoek 

Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat regionale intermediaire organisaties meerwaarde hebben en dat 

bepaalde risico’s die vanuit de wetenschap worden toegedicht aan het succes van deze organisaties kunnen 

worden ondervangen. Hierdoor wordt het bestaansrecht van de organisaties gerechtvaardigd. Aan de andere 

kant zijn er risico’s voor het succes een de organisaties bevestigd en zijn er nieuwe risico’s gevonden. Dat 

maakt dat de vraag in hoeverre het ontstaan van regionale intermediaire organisaties een zinvolle 

ontwikkeling is geen ja/nee vraag is. Het is een vraag in hoeverre de meerwaarde (maatschappelijke baten) 

opwegen tegen de risico’s (maatschappelijke kosten). Om hier een antwoord op te geven moet er meer- en 

ander onderzoek gedaan worden, de onderzoeksresultaten hebben daar een eerste stap toe gezet. Hoe dit 

vorm kan krijgen wordt in hoofdstuk zeven behandeld, daarbij wordt er ook een persoonlijke visie gegeven. 

Eerst wordt een in hoofdstuk zes een concluderend antwoord op de hoofdvraag gegeven.  
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7. Conclusie 

Het doel van deze scriptie is om dieper in te gaan op het nut en de noodzaak van regionale intermediaire 

organisaties. Uit het onderzoek is gebleken dat de regionale intermediaire organisaties zijn voortgekomen uit 

de economische beleidsontwikkelingen van het afgelopen decennium. Binnen deze context is een beeld 

geschetst van de huidige situatie in Nederland als het gaat om het aantal en de activiteiten van de 

organisaties. Het tweede onderdeel van het onderzoek heeft een eerste stap gezet in de beoordeling van de 

opkomst van de organisaties als een zinvolle ontwikkeling. Er is aan de hand van wetenschappelijke literatuur 

een beoordelingskader is opgesteld waardoor er uitspraken gedaan kunnen worden over het nut en de 

noodzaak van regionale intermediaire organisaties in Nederland. Dit kader geeft input voor een verdere 

onderzoeks- en beleidsagenda omdat er gerichte onderzoeksvoorstellen kunnen worden gedaan die nog meer 

inzicht geven in de opkomst van de organisaties als een zinvolle ontwikkeling is. Daarmee is het 

onderzoeksdoel bereikt: de maatschappelijke en wetenschappelijke discussie die momenteel heerst is 

genuanceerd en er kan dichter bij een oordeel over regionale intermediaire organisaties worden gekomen.  

De discussie over het nut van ruimtelijke intermediaire organisaties gaat ook over het huidige economische 

beleid van Nederland en Europa. De opkomst van het ‘New Regionalism’, heeft gezorgd voor een nieuw 

perspectief  op economische ontwikkeling. De rol van de overheid is hierbij drastisch veranderd naar één die 

zich richt op het stimuleren van de regionale concurrentiekracht, met name door het stimuleren van innovatie. 

Het meest ingrijpende en risicovolle daarvan is dat de overheid door het actiever interveniëren in het 

regionale innovatiesysteem het gedrag van ondernemers en kennisinstellingen probeert te beïnvloeden. Dat is 

een risicovolle inspanning omdat het resultaat daarvan van te voren niet te voorspellen is. De overheid begeeft 

zich hiermee op glad ijs, en daarbij worden zij niet geheel gesteund door een eenduidige wetenschappelijke 

basis. Het is de vraag of het dan maatschappelijk te accepteren is om dit soort risico’s te nemen.  

Door de huidige maatschappelijke en wetenschappelijke discussie is ook nog niet duidelijk welke richting het 

beleid moet krijgen. De wens voor beleid dat gestoeld is op een duidelijke wetenschappelijke basis (Bristow, 

2005) ten opzichte van de wens van het stimuleren bottom-up regionaal economisch beleid (WRR, 2013) heeft 

iets paradoxaals omdat regio’s misschien wel zó uniek zijn dat het geen zin heeft om op dat schaalniveau 

eenduidig beleid uit te ontwikkelen. Deze paradox zweeft boven dit onderzoek naar het nut van ruimtelijk 

economisch beleid op regionaal niveau. Het antwoord ligt niet in het proberen te veranderen van de uniciteit 

van regio’s maar in het onderzoek naar het huidige beleid. Daarnaast kan de vraag gesteld worden of de 

regionale belangen gelijk zijn aan de nationale belangen. Het is onduidelijk of het nuttig is voor het Rijk als elke 

provincie de sector Life Sciences wil stimuleren. Adviesbureau Buck Consultants is van mening dat het Rijk de 

allocatie van nieuwe bedrijfsvestiging beter moet coördineren om de internationale concurrentiepositie te 

verstevigen (nu.nl, 2014). Dit druist in tegen de decentralisatie van het huidige economische beleid. 

Mocht er in de toekomst door Nederland en de EU worden afgeweken van het huidige beleidsdiscourse 

(Bristow, 2005) is dit waarschijnlijk van directe invloed op het voortbestaan van regionale intermediaire 

organisaties omdat zij afhankelijk zijn van de gelden die vanuit de overheden beschikbaar gesteld worden. 

Maar met de huidige economische strategieën, met name die van de EU, is dat tot 2020 nog niet het geval. 

Daarom moet er binnen het huidige ruimtelijke economische beleid een kritische blik geworpen worden op de 

efficiency van het beleid. Dat begint met het blijven verbeteren van de theoretische achtergrond die het beleid 

beïnvloedt. Zoals in het theoretisch kader duidelijk wordt hangen de begrippen regionale concurrentiekracht, 

de kenniseconomie, innovaties en triple helix samenwerking samen. Maar het is niet precies duidelijk wat de 

juiste beleidskeuzes zijn, tot op de dag van vandaag zijn overheden er niet uit wat het beste beleid is maar 

proberen zij de succesverhalen te imiteren (Etzkowitz & Ranga, 2010).  

Aan de hand van de resultaten kan gesteld worden dat het ontstaan van de regionale intermediaire 

organisaties een zinvolle ontwikkeling is omdat zij meerwaarde hebben in op verschillende vlakken. Daarmee 

wordt duidelijk dat deze organisaties een succesvol instrument kunnen zijn. De steeds terugkerende vraag is of 
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deze successen opwegen tegen de kosten die hiervoor worden gemaakt door de maatschappij. Profiteert de 

maatschappij dusdanig dat de maatschappij daaraan ook geld kan besteden. Er zijn argumenten te formuleren 

tegen het verkleinen van marktimperfecties. In het geval van netwerkimperfecties is het zo dat ten eerste het 

opzetten van samenwerkingsverbanden een kostbare en tijdrovende onderneming die misschien niet de 

moeite waard is. Ten tweede staat het vergroten van de netwerkdichtheid in een regio op gespannen met 

concurrentie. Het oplossen van institutionele imperfecties is wél uitsluitend nuttig bevonden. Omdat het 

koppelen van relevante actoren een moeizaam proces is, moet het proces zo makkelijk mogelijk verlopen. Als 

bedrijven makkelijker in contact komen met de regionale intermediaire organisatie (en indirect met 

kennisinstellingen, overheden en andere bedrijven) door de inhoudelijke kennis, regionale kennis of zakelijke 

ervaring van een medewerker, dan kan hier tijdswinst mee behaald worden. Daarnaast kunnen de organisaties 

ook harde institutionele marktimperfecties verkleinen door als partner op te treden in subsidieaanvragen, 

daarmee ontlasten zij kennisinstellingen en bedrijven.  

Ongeacht de efficiency van het beleid wordt beleid afgerekend op de effecten die het heeft voor de 

samenleving. De effectiviteit meten van regionale intermediaire organisaties is erg lastig omdat één op één 

relaties van de activiteiten van de organisaties met het economische resultaat moeilijk onderzocht kunnen 

worden. Er zijn veel factoren die van invloed zijn op de regionale concurrentiekracht, niet in de laatste plaats 

de economische conjunctuur. Algemene regionaal economische parameters zoals productiviteit, 

werkgelegenheid en R&D activiteit schieten te kort als prestatiemaat voor regionale intermediaire organisaties 

omdat zij niet direct terug te herleiden zijn naar de inspanningen van de organisatie. Dat komt omdat 

regionale intermediaire organisaties niet direct verantwoordelijk zijn voor de groei van deze parameters, het 

zijn immers bedrijven en kennisinstellingen die kennis en producten ontwikkelen. De succesvolle rol van de 

organisaties bij het stimuleren van de regionale concurrentiekracht kan eigenlijk alleen op kwalitatieve wijze, 

bijvoorbeeld via case studies, worden gemeten. Alleen dan kan per innovatieve samenwerking worden 

bepaald wat de meerwaarde van de organisatie was in het proces.  

Het is dus een nuttig advies voor overheden om onderzoek te laten doen naar de effectiviteit van regionale 

intermediaire organisaties op kwalitatief micro-economisch niveau. Het nadeel hiervan is dat het een 

tijdrovende methode is. Maar als gekeken wordt naar de looptijden (ongeveer tot 2020) en de bedragen van 

de subsidies is het wel de moeite waard. Er zijn organisaties die al meerdere jaren bestaan en dus al successen 

geboekt hebben, deze successen kunnen onderzocht worden. Door nu al te beginnen met het kwalitatief 

meten van succes zouden de uitkomsten nog gebruikt kunnen worden bij de verbetering van de huidige  

activiteiten. Daarmee kan de efficiency van de organisaties binnen lopende subsidieprogramma’s vergroot 

worden. Het beoordelingskader dat in deze scriptie daarvoor is ontwikkeld kan daarbij verder aangescherpt 

worden en worden gebruikt bij vervolgonderzoek. Enkele suggesties daarvoor worden in hoofdstuk acht 

gegeven. 
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8. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Om verder bij te dragen aan de wetenschappelijke discussie biedt dit onderzoek aanknopingspunten voor 

vervolgonderzoek om de meerwaarde en de risico’s van regionale intermediaire organisaties beter tegen 

elkaar te kunnen afwegen. Dat onderzoek kan zich richten op het meten van de kwaliteit van de gevonden 

meerwaarde en op andere onderdelen uit het beoordelingskader waar in dit onderzoek geen resultaten voor 

gevonden zijn. De mogelijkheden tot verder onderzoek staan hieronder in het beoordelingskader 

weergegeven:  

Figuur zes: mogelijkheden tot vervolgonderzoek gecategoriseerd naar de meerwaarde en risico’s van regionale 

intermediaire organisaties 

 

Het nuttige van het opstellen van het beoordelingskader is dat er heel overzichtelijk kan worden weergegeven 

waar de mogelijkheden tot relevant vervolgonderzoek zitten. Alle voorgestelde onderzoeken in figuur zes 

zouden gezamenlijk een beeld kunnen geven van het nut en de noodzaak van regionale intermediaire 

organisaties in Nederland. Aan de hand van de resultaten kunnen er aanbevelingen gedaan worden voor 

nieuw beleid maar ook voor organisaties om het functioneren van de huidige organisaties te verbeteren.  

Hieronder wordt een korte toelichting gegeven bij de onderzoeksvoorstellen per categorie: 

Algemene meerwaarde:  

 Onderzoek van de effectiviteit van publiek private samenwerkingen bij regionale intermediaire 

organisaties in Nederland – Dit onderzoek heeft het aantal publiek private samenwerking gemeten, 

deze kunnen gebruikt worden om dieper in te gaan op de effectiviteit ervan. Er zouden case studies 

gedaan kunnen worden naar voor- en nadelen van publiek private samenwerkingen 
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 Onderzoek naar de  bekendheid en de onderscheidende waarde van de regionale intermediaire 

organisaties – Hierdoor kan de regionale inbedding van de organisatie worden gemeten door bij de 

bedrijven en kennisinstellingen in de regio te onderzoeken in hoeverre zij bekend zijn en hun 

meerwaarde hebben. 

Onderzoek en technologische ontwikkeling 

 Case studies naar de kwaliteit en outcome van  de gevonden triple helix samenwerkingen en de rol van 

de regionale intermediaire organisaties. – In dit onderzoek zijn de relaties van de organisaties met 

kennisinstellingen gemeten, deze kunnen per relatie onderzocht worden op de kwaliteit ervan en wat 

de meerwaarde van de regionale intermediaire organisaties in deze relaties zijn.  

MKB ontwikkeling & FDI Activiteit 

 Onderzoek naar bedrijfsverhuizing  en oprichting in regio en de rol van regionale intermediaire 

organisaties daarin. – Op deze manier kan onderzocht worden of de organisaties in staat zijn om 

letterlijke clustervorming te stimuleren 

 Onderzoek naar FDI in de regio en rol van regionale intermediaire organisaties daarin. – Op deze 

manier kan onderzocht worden of de organisaties in staat zijn om letterlijke clustervorming te 

stimuleren 

 Onderzoek naar de aantrekkelijkheid van de regio voor binnenlandse en buitenlandse bedrijven. – Op 

deze manier kan onderzocht worden in hoeverre de regio interessant is om als cluster te groeien. De 

resultaten hiervan kunnen gebruikt worden om de strategie van de organisatie te vormen.  

Infrastructuur & Human Capital: 

 Onderzoek naar het succes van opgezette onderwijsprogramma’s en de rol van de regionale 

intermediaire organisatie – Op deze manier kan worden onderzocht in hoeverre de organisatie in 

staat is om de juiste arbeidskrachten in de regio te ontwikkelen 

 Onderzoek naar succes van infrastructurele verbeteringen in de regio en de rol van de regionale 

intermediaire organisatie. – Op deze manier kan onderzocht worden in het hoeverre het loont om als 

organisatie in te zetten op de verbetering van de infrastructuur 

Instituties & Social Capital: 

 Onderzoek naar het gebruik van subsidies in de regio en de ervaring van stakeholders in het 

aanvragen ervan. – Op deze manier kan onderzocht worden op welke subsidieaanvragen er gericht 

kan worden.  

 Onderzoek naar de perceptie van de bedrijven over de andere actoren in het regionale 

innovatiesysteem. – Op deze manier kunnen culturele verschillen tussen actoren blootgelegd worden 

en kan de regionale intermediaire organisaties inschatten op welke actoren er het beste gefocussed 

kan worden. 

 Onderzoek naar de subsidiemogelijkheden van regionale intermediaire organisaties in Nederland. – 

Op deze manier kan onderzocht worden wat de financiële druk op de organisaties in Nederland is en 

worden bepaald op welke subsidies er in de toekomst gericht moet worden.  

Naast deze waardevolle input voor vervolgonderzoek kunnen er uit dit onderzoek ook aanbevelingen gedaan 

worden voor regionale intermediaire organisaties:  
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 Het onderzoek wijst uit dat de tijdsduur van het creëren van samenwerking lang kan zijn omdat het 

kweken van vertrouwen belangrijk is. Daarom zouden organisaties zich moeten richten op het sneller 

bij elkaar brengen van bedrijven. Om het vertrouwen zo snel mogelijk op te bouwen kan geprobeerd 

worden om ondernemers in de regio in te zetten om andere bedrijven te benaderen , successen van 

de organisatie goed te verspreiden in de regio, intensief contact proberen te onderhouden of, indien 

mogelijk, zelf ook risico dragende investeringen te doen.  

 Bedrijven zijn moeilijk te bereiken, daarom kunnen organisaties zich richten op efficiënte 

communicatiestrategieën. Door als organisatie een goede regiomarketing te doen kan er 

naamsbekendheid gecreëerd worden waardoor de zichtbaarheid van de organisatie in de regio 

vergroot wordt.   

 De organisaties zouden zich nog meer kunnen richten aantrekken van private investeringen. Dit wordt 

door veel organisaties ook al gedaan. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van publiek geld verkleind 

Het is erg lastig om algemene aanbevelingen te geven voor de regionale intermediaire organisaties omdat elke 

organisatie regio specifieke uitdagingen heeft. Desalniettemin is het advies voor de organisaties om 

onderdelen en activiteiten uit het beoordelingskader te gebruiken om de eigen activiteiten op af te stemmen. 

Hierdoor blijft er zicht op de wetenschappelijke rechtvaardiging en toepassing van het uitvoeren van ruimtelijk 

economisch beleid. De onderdelen van het beoordelingskader zijn breed genoeg ingestoken dat het toegepast 

kan worden binnen een regionale context maar bieden per onderdeel ook concrete activiteiten aan. Deze 

uitwerking per programmafactor kan gezien worden als een uitbreiding op de piramide van Lengyel (2004). 

Daarnaast kan de organisatie tegelijkertijd aandacht besteden aan de risico’s per voorgestelde activiteit. Het 

beoordelingskader is zo opgesteld dat het door middel bovenstaand vervolgonderzoek verder kan worden 

aangescherpt en uitgebreid.   

Deze studie is gedaan om richting te geven aan de maatschappelijke en wetenschappelijke discussie over het 

huidige regionaal economisch beleid. De constructieve insteek van het onderzoek heeft er voor gezorgd dat 

deze discussie een stap verder is. Door inzicht te geven in de huidige Nederlandse situatie ten aanzien van 

regionale intermediaire organisaties, door een kwalitatief beoordelingskader te ontwikkelen waarmee op een 

wetenschappelijke basis kan worden bepaald in hoeverre zij bijdragen regionaal economische ontwikkeling én 

door handvatten te bieden voor vervolgonderzoek. Op deze manier kan er in de toekomst nog efficiënter en 

effectiever bepaald worden waar de kracht van regionale intermediaire organisaties ligt.  
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10. Bijlagen 

Bijlage 1: Topiclijst diepte-interviews 

Informatie respondent: 

Wat is de professionele achtergrond van de respondent en hoe is hij/ zij bij de organisatie terecht gekomen? 

Welke functie heeft de respondent binnen de organisatie en welke werkzaamheden horen daarbij? 

Financiering:  

Welke partijen dragen bij aan de organisatie? Hoeveel wordt er bijgedragen  en wat is de verhouding onder de 
bijdrage van de aangesloten partners? 

Vanuit welke subsidieprogramma’s komen de bijdragen? 

Is er ook subsidie uit Europa? 

Wat is de toekomstvisie ten aanzien van de financiering?  

Doelstellingen:  

Zijn er ook (concrete) doelstellingen geformuleerd? Zoals prestatie afspraken etc.? Waarom wel/niet?  

Activiteiten:  

Welke activiteiten vloeien voort uit de doelstellingen? Zijn deze in lijn met bovenstaande? 

Waarom is er gekozen voor deze activiteiten? 

Hoe krijgen deze activiteiten vorm in de praktijk? Bijvoorbeeld in Projecten?  

Welke meerwaarde heeft de organisatie in het ontplooien van de activiteiten? 

Samenwerkingspartners en rolverdeling:  

Met welke overheden werkt de organisatie samen en wat is de rolverdeling van de organisatie ten opzichte van 
overheden? 

Met welke andere intermediaire organisaties werkt de organisatie samen? en wat is de rolverdeling van de 
organisatie ten opzichte van deze organisaties? 

Hoe ziet de organisatie zich ten opzichte van de samenwerkingspartners? Wat maakt de organisatie anders 
dan de samenwerkingspartners, die ook gericht zijn op clustervorming/stimuleren van de kenniseconomie. 

Zijn er ook andere samenwerkingspartners? Denk aan de KvK/Syntens, Agentschap NL, Hoe ziet de organisatie 
zich ten opzichte van deze organisaties?  

Waarom is er gekozen voor deze samenwerkingspartners?  

Concurrentie: 

Hoe kijkt  de organisatie aan tegen het ontstaan van soortgelijke intermediaire organisaties in andere regio’s? 
Is er sprake van concurrentie?  
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Bijlage 2: Interview organisatie twee 

M: ik probeer een overzicht te maken van alle organisaties die zich daarmee bezighouden. En dat is lastig want 

dat zijn er een hele hoop. 

R: En ook op allerlei gebieden.  

M: En zij het nou clusterorganisaties of toch andere soorten organisaties 

R: Ja 

M: dus ik heb het maar gewoon ingestoken op de van ik zoek naar organisaties die zich bezig houden met het 

versterken van de kenniseconomie in een bepaalde sector. Dus daarom ben ik ook hier uitgekomen omdat het 

hier gaat om life sciences en de brug tussen de menselijke gezondheid en de dierlijke gezondheid 

R: Ja, want hoe heb je ons dat gevonden via google? Of via via 

M Het is allemaal gewoon, ik ben op een gegeven moment begonnen met het lezen van alle economische 

visies van alle provincies. Want vanuit het topsectorenbeleid zijn zij wel het beleidsorgaan bij wie de 

verantwoordelijkheid ligt. Ik had bedacht dat de provincie een beeld nodig had van welke sectoren sterk zijn in 

de regio en welke samenwerkingspartners er nodig zijn. Vanuit daar ben ik gaan zoeken, dan kom je erachter 

dat Utrecht op life sciences zit. Maar dat wist ik al een beetje. Zo kom je stukje bij beetje verder. Ik vind nu nog 

steeds organisaties. 

R ja je kant ze ook niet allemaal vinden. Waar ben je ongeveer nog meer geweest? Dat vind ik gewoon leuk om 

te weten, 

M ik ben nog nergens geweest voor interviews. Ik ga nog wel naar twee Greenports toe. Ik heb nu ongeveer 

tussen de vijftig en de zestig organisaties. Dat zijn echt organisaties die de verbindende factor proberen te zijn.  

R Zit Health Valley daar ook bij?  

M ja daar zit Health Valley ook bij, dan kom je er ook wel achter. Maar ook wat van die koepel organisaties 

zoals AMEC en de ontwikkelingsorganisaties. Ik probeer een soort indeling te maken van wat is nou wat. Is er 

onderscheid tussen die organisaties. Dat wil ik ook graag van jou weten, hoe zijn die samenwerkingen 

opgebouwd en hoe ziet zo’n organisatie als deze ten opzichte van een AMEC of EBU. Maar ook een KvK, dat 

zijn toch verschillende organisaties die actief zijn en volgens mij ook samenwerken. Daar wil ik ook die 

interviews voor hebben omdat, ik kan wel een overzicht maken, maar hiervoor moet je toch de diepte in. 

R ja precies, ik denk een van de grote verschillen tussen de onze en andere organisaties is dat wij echt 

thematisch zijn. WE zijn echt op de inhoud. Dat wil nog niet zeggen dat ze bij de AMEC geen inhoud hebben 

maar als je ons team kijkt. We zijn met z’n zessen die het kantoor vormen daarvan zijn er drie gepromoveerd 

zijn op infectieziekten etc. Dus wij komen echt van de inhoud en proberen zo dus door direct op te zetten 

samenwerking te creëren. En uiteindelijk ook nieuwe producten op de markt te zetten. Maar echt gedreven 

door de inhoud. Dat is echt een groot verschil. Je ziet ook in ons consortium zelf ongeveer 35 partijen die 

partner zijn,. Dat zijn echt kennisinstellingen zoals UU, UVA en CVI zijn in zijn geheel lid. Dan doen wij met 

name zaken met mensen in de infectieziekten. De grote farmaceuten zijn lid en veel kleine biotech bedrijven. 

Zo proberen wij als team deze te matchen maar we hopen dat het ook onderling gaat gebeuren. Dus we 

proberen ook een netwerk te creëren zodat mensen elkaar ook kunnen vinden.  
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M die heb ik inderdaad staan, de triple helix zoals ze dat zo mooi noemen. Wat is de verhouding tussen de 

grote bedrijven die lid zijn en de MKB’ers.  

R zo precies weet ik niet. WE hebben 6 echt grote zoals MSD en Pfizers. Dat soort mannen en vrouwen. En ik 

denk zo’n 20 MKB’ers. Je ziet ook wel dat we heel wat kleinere bedrijven bedienen. Die trend zet natuurlijk ook 

voort, want ik het topsectoren is er steeds meer aandacht voor het MKB, daar proberen wij in mee te gaan. 

Maar het is niet zo dat we zeggen we willen 20 MKB en 5 grote. Het gaat erom dat de expertise echt aansluit. 

Het aantal is daar ondergeschikt aan.  

M dus daar zijn jullie ook echt naar op zoek. En zijn dat dan bedrijven uit heel Nederland of uit Utrecht 

R inmiddels zitten we qua bedrijven wel verspreid in heel Nederland. Die multinationals zitten natuurlijk overal 

maar we hebben ook kleinere bedrijven uit België. De bedoeling is ook dat we gaan uitbreiden, we zijn echt 

gestart uit de randstad noordvleugel. Zo zijn we gestart en dan zie je gewoon dat het steeds meer uitbreidt. 

We zitten nu qua bedrijven echt in heel Nederland maar que kennisinstellingen zitten we nog steeds in de 

randstad noordvleugel 

M en waarom zitten jullie dat in Utrecht? Of hadden jullie net zo goed in Amsterdam kunnen zitten 

R dat had net zo goed gekund maar we hebben ook wel Utrecht is natuurlijk lekker centraal en we zijn ook 

opgestart vanuit zo’n regionale subsidie. Eigenlijk is het ook een beetje hier ontstaan omdat diergeneeskunde 

en het UMC dachten we zitten 50 meter van elkaar af. We doen allemaal hetzelfde, de een ontwikkelt een 

vaccin voor kippen en de ander voor mensen alleen we werken niet samen. Terwijl het heel dichtbij is. Er moet 

iets komen om die brug te slaan tussen humaan en veterinair. En een aantal grotere partijen zoals MSD die 

hadden ook zo iets van dat vinden wij een goed plan. Dat is met subsidie heel klein begonnen en je ziet dat we 

nu uitspreiden over Nederland en daarbuiten. Nu trekken we ook andersoortige bedrijven aan. Eerst was het 

infectieziekte en vaccins maar je ziet nu ook dat er steeds meer feed en food bedrijven aansluiten. Want een 

gezonde darmgezondheid is ook een goede bescherming tegen infectie ziekten. En er zijn ook heel veel 

bedrijven die werken aan additieven voor hun diervoeder waardoor hun dieren weer gezonder worden zonder 

dat er antibiotica gebruikt hoeft te worden of . dus je ziet dat dat ook..  

M en jullie zijn echt actief op zoeken om die bedrijven erbij te halen 

R ja en het goeie wat we ook hopen, dat er bedrijven elkaar gaan aanmoedigen om bij Imunno valley te gaan 

kijken. En dat is de bedoeling want wij zijn hier wel met z’n zessen maar wij zijn niet het consortium die veertig 

partijen zijn met z’n allen. We moeten een wij gevoel creëren.  

M dat is wel belangrijk denk ik. Dus als je kijkt naar de taak die jezelf uitvoert. Dan gaat het ect om het zoeken 

van nieuwe potentiele nieuwe bedrijven die in het netwerk kunnen.  

R ja 

M en gaat dat ook nog verder? Door het ontwikkelen van inhoudelijke projecten bijvoorbeeld. Of zorg je voor 

dat twee partijen bij elkaar gaan zitten 

R het is beide, ikzelf ben accountmanager. Ik ben vooral op zoek naar nieuwe bedrijven om aan te sluiten. 

Daarnaast kun je je zoeken en dan zeggen hier is je lidmaatschap en veel succes. Maar je probeert ook iets te 

doen. Bijvoorbeeld door het organiseren van evenementen waardoor men elkaar leert kennen. Maar we 

proberen ook 1 op 1 mensen te matchen. En we proberen samenwerkingen op te zetten. We hebben er ook 

een paar lopen waar we dan ook programma management voor doen. Om te zorgend at het gezamenlijke doel 

wordt nagestreefd en dat er resultaten komen. Daarom is het ook handig dat we inhoudelijke kennis hebben. 

M zodat je inhoudelijk ook mee kan praten?  
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R ja natuurlijk niet op elk niveau. Maar in ieder weet hoe het werkt 

M dat is denk ik bij die match making ook belangrijk. Dat je weet dat twee iets aan elkaar kunnen hebben 

inhoudelijk 

R dat is ook wel een meerwaarde aan ons netwerk 

M jullie zijn dus ook echt actief betrokken bij het ontwikkelen van inhoudelijke programma’s en samenwerking 

tussen partijen 

R ja, we houden dus ook subsidies die er komen in de gaten. WE zijn met het topsectorenbeleid heel druk 

bezig geweest. Er zijn nu ook Europese subsidies die komen. We proberen die informatie te verspreiden 

hierover. Hier kun je een project voor indienen. Maar we zorgen ook dat we mensen samen brengen en een 

project gaat opstellen 

M dus jullie hebben ook een actieve rol in het aanvragen van subsidies 

R WE schrijven de projecten niet. Daar heb je andere bureaus voor. Wel begeleiden we ze in hoe je het beste 

kan doen. En ook vaak dat ze bellen dat ze iets gezien hebben, en dat ze op zoek naar bedrijven. Dan proberen 

we ze te matchen 

M ik heb hier staan dat de financiering voor het grootste van EZ komt en een bijdrage van leden.  

R Ja 

M waar kom die subsidie van EZ vandaan? 

R het is begonnen als pieken in de delta, dat is het grootste gedeelte. Driekwart van de inkomsten komt 

daarvan daan. De rest is deelnemers bijdrage 

De subsidie houd ook op aan het einde van het jaar. Dus dat wordt spannend 

M dus nu zijn jullie volop bezig met topteams van lfie sciences? 

R we zijn met veel dingen bezig omdat we moeten kijken hoe we verder moeten gaan. Alles wat we doen,  

doen we omdat het bij ons takenpakket hoort en omdat we door die subsidies betaald worden. Maar dat 

houdt op dus we moeten kijken hoe we verder gaan. Dus dat we diensten aanbieden dat mensen er voor 

moeten betalen. Dus bijvoorbeeld voor programmamanagement. Dat doen we nu uit eigen potje. Maar goed 

we zijn nog volop bezig hoe we precies dat gaan doen 

M hebben jullie er al een idee  over? Wat ik bij andere organisaties zie is dat ze een strategie tot 2020 hebben 

staan. Hebben jullie een idee hoe jullie grotendeels die financiering rond willen krijgen? Door geld te 

genereren of welke subsidies willen jullie gaan aanspraken 

R we zijn wel bezig voor een aantal Europese subsidies om daarvoor projecten op te zetten. We hopen het 

programmamanagement daarvoor te doen. Dus dat we een deel van subsidies die bedrijven van de EU krijgen 

naar ons gaat om het programma management te gaan doen. Dat zou een bron van inkomsten kunnen zijn. 

Het zou ook kunnenzijn dat mensen ons gewoon gaan betalen voor het opzetten van een consortium 

bijvoorbeeld. Mensen die nu bellen van ik zoek een bedrijf en dat ze daarvoor gaan betalen. Een ander ding 

waar ik mezelf mee bezig houd is dat we een expertise database is ontwikkeld waarin de profielen van alle 

wetenschappers in staan die iets met infectieziekten doen. Dan kan je daarin zoeken naar 

samenwerkingspartners. Dat zou ook iets kunnen zijn waar we dan geld mee kunnen verdienen 

M dus je bent ook zelf bezig met het ontwikkelen van diensten die je kant gaan verkopen. 
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R ja veel diensten die we doen omdat het bij ons werk hoort zullen we straks moeten gaan omtoveren tot 

betaalde diensten. Maar je wil ook niet concurreren met de echte commerciële jongens. Want je wil ook echt 

bij de inhoud blijven. Dus het is nog een beetje de vraag hoe het precies gaat vorm krijgen. 

M welke commerciële jongens? 

R Je hebt bijvoorbeeld PWC die echt projectvoorstellen schrijven. Maar dat moeten wij misschien ook niet 

willen.  Daar wil je niet mee concurreren omdat wij inhoudelijke thematische achtergrond hebben.  

M die inhoudelijkheid onderscheidt jullie echt van adviesbureaus? 

R dat denk ik wel, bij die adviesbureaus werken ook mensen die in de life sciences gezeten hebben maar het 

thematische van ons consortium , de inhoud en ervaring die wij daarmee hebben is onderscheidend.  

M hebben jullie ook subsidie vanuit de provincie of vanuit structuurfondsen van de EU? 

R dat hebben we nu nog niet. Het is alleen wel zo dat toen wij die pieken in de delta subsidie aanvroegen. We 

hebben dan zo’n soort project geschreven wat dan beschrijft wat wij doen als bureau. Dat is een bepaald plan. 

Daar had je ook mede aanvragers voor nodig. Dus de provincies van ZH UT en FL zijn daar ook bij betrokken. 

Die zijn ook mede aanvrager ons werkplan zeg maar. Dus in die zin 

M dat gaat dan naar 

R dat is dan naar EZ gegaan, zo hebben we die subsidie gekregen. Vandaar dat wij dan ook veel contacten 

hebben met de deze provincies. En ook zo’n Amsterdam Economic Board en ook die van Utrecht.  

Daar hebben we gewoon heel veel contact mee, en die steken zelf ook wat uren in ons zeg maar. 

M daar wil ik eigenlijk zo op door gaan. Dat is namelijk wat ik echt interessant vindt. Maar eerst zou ik ook nog 

wat willen over wat voor doelstellingen die jullie jezelf zeg maar stellen. Als het gaat om prestatie 

bijvoorbeeld. Ik heb hier staan het laten ontstaan van een groeiend netwerk en een permanent cluster zeg 

maar. Dit zijn redelijk softe doelstellingen misschien, zijn er ook no echt harde doelstellingen? Bijvoorbeeld in 

Toegevoegde waarde of nieuwe bedrijven. 

R dat soort doelstellingen heb je ook. De meest harde doelstelling is dat wij met alles wat we doen ervoor 

willen zorgen dat er producten op de markt komen voor infectieziekten. Dus alles wat we doen is natuurlijk om 

mensen samen te laten werken omdat dat belangrijk is. Waarom is dat belangrijk? Omdat we denken dat het 

tot een beter en sneller en goedkoper product komt. Dus het belangrijkste doel is nieuwe producten.  

M hoe gaat dat nu? 

R op zich, we hebben 1 groot programma lopen. Voor alternatieve antibiotica, dat is een programma wat in 

2009 is begonnen. Ook als initiatief vanuit volgens mij ook EZ. We hebben het probleem van antibiotica 

resistentie. Er wordt veel gebruikt in de veehouderij. Ze wilden nieuwe regelgeving, in 2013 moest het gebruik 

gehalveerd zijn. Dat is leuk zo’n doel maar er zullen nog steeds infecties zijn dus je moet wel alternatieven 

hebben om dit te behandelen. Toen is aan ons gevraagd om een programma op te starten met projecten die 

alternatieven voor antibiotica ontwikkelen. Er zijn vier projecten gestart die het eerste jaar op subsidie 

draaiden. De resultaten zijn gepresenteerd aan de industrie wat uiteindelijk heeft geresulteerd dat in 2011 

twee projecten zijn doorgegaan. Allebei met een industriële partner, een project van 20 miljoen, die in 2015 

moet leiden tot nieuwe alternatieve producten. Dat loopt heel goed. Dus die producten zijn er nog niet maar 

dat is wel wat loopt. Dat zijn de soort projecten die wij doen. Daar kwamen ook humaan en veterinair samen. 

Dat is een voorbeeld van een programma dat echt denk ik producten gaan opleveren 
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M zijn er al producten ontwikkeld die echt al op de markt zijn?  

R nog niet nee 

M merk je ook echt al enthousiasme bij de bedrijven over de cross over 

R zeker bij de twee grote bedrijven die in dat programma zitten. Die zien de meerwaarde ervan om zo iets te 

doen. Die zien de meerwaarde ook van ons. Twee van de bedrijven heeft ook gezegd dat ze geen enkel 

programma hebben dat zo goed loopt als dit programma. We hebben regelmatig meetings met onderzoekers 

die vertellen wat ze gedaan hebben. Dan proberen wij echt het uiteindelijke doel voor ogen houden. Ik heb 

vertrouwen dat die bedrijven lid blijven hierna.  

M dat geeft vertrouwen voor de toekomst 

R maar echt keiharde producten zijn er nog niet uit. We zijn wel bij meer samenwerkingen betrokken geweest. 

Maar daar zijn nog niet echt getallen uitgerold.  

M dat is ook een beetje wat ik terug lees in de literatuur dat als het gaat om innovaties, dat je niet weet wat er 

uit gaat komen. JE moet investeren in dit soort samenwerkingen zeg maar en je kant niet zeggen wat de 

outcome wordt.  

R het belangrijkste ook bij dit soort dingen is het kweken van vertrouwen. De partijen hebben samengewerkt 

en dat gaat goed. De kans dat ze later bij een subsidie aanvraag weer bij elkaar terecht gaan komen is groot. 

Kijk die bedrijven willen niet hun hele hebben en houwen op tafel gooien want die hebben ook gewoon een 

commercieel belang. Dus je wil niet alle geheimen prijs geven. Maar als je toch een goede samenwerking hebt. 

Dat werkt gewoon en is belangrijk. Het ontwikkelen van nieuwe medicijnen duurt ook gewoon vijftien jaar.  

M maar het is wel de discussie die je ook terug krijgt. Er wordt veel belastinggeld ingestopt en je weet eigenlijk 

niet wat het oplevert. Dat staat meestal niet zo heel goed, dan ga je dus kijken heeft het zin om er in te 

investeren. 

R dat blijft natuurlijk een lastige vraag, ik zou je een lijstje kunnen geven van alle projecten die we hebben 

geïnitieerd en de samenwerkingen die we hebben gecreëerd en dat naast het aantal producten dat eruit zijn 

gekomen leggen. Dat is gewoon nog niet zo heel hoog maar dat heeft nog niets te maken met of het niet 

succesvol is. Dat heeft meer te maken met de  duur van ontwikkeling. 

M dan ga je dus ook meer kijken naar prestatieafspraken over bijvoorbeeld hoe waardevol je rol is en hoe 

onderscheidend je bent 

R waar wij ook altijd vaak rekening mee houden en dat komt ook wel omdat we goed contact hebben met 

kennisinstellingen, dat we ook het ip recht goed in de gaten houden. Omdat dat voor bedrijven en 

kennisinstellingen heel belangrijk is. Want zij willen natuurlijk niet dat iemand er met hun plannen van door 

gaat.  

M die doelstellingen zijn dus niet keihard. 

R Nee, ja uiteindelijk wel maar voordat je zover bent heb je eerst softere die net zo belangrijk zijn denk ik.  

M is er dus wel ergens een lijstje met ‘we willen daar staan over 10 jaar’ ?  

R we hebben wel in het plan staand at we zoveel nieuwe bedrijven/ samenwerkingen/ publicaties/ patenten in 

ons consortium willen hebben.  

M Daar moet je natuurlijk je activiteiten op afstemmen, wordt dat ook de hele tijd er naast gelegd?  
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R we moeten ieder jaar een jaarverslag inleveren bij de subsidieverstrekker, die wil wel wat zien wat we 

hebben bereikt. Maar het is ook niet zo dat we bij ieder account gesprek zeggen dat we zorgen dat bepaalde 

dingen gedaan worden. Zo werkt het dan ook niet.  

M dan de samenwerking. Ik heb op jullie site gezien dat jullie samen werken AMEC en EBU en OMFL. Waarom 

is er gekozen voor die partners en hoe is die samenwerking opgebouwd. 

R er is voor gekozen omdat we bij pieken in de delta zijn begonnen met de randstad noordvleugel. En dan 

hebben we drie project aanvragers. In de praktijk hebben zij een aantal uren aan ons toegekend. Zij stoppen 

dus een aantal uur van hun werkzaamheden in het helpen van ons en andersom. Waar het is de praktijk vaak 

op neer komt dat we sowieso maandelijks overleg hebben. We houden elkaar op de hoogte van de activiteiten 

die we doen. Soms klopt er een bedrijf aan bij de AMEC en zegt dat ze een wetenschapper zoeken die bekend 

is met dit en dat. Nou dan belt iemand van die AMEC ons op met de vraag hebben jullie iemand? Dus er 

worden ook bedrijven doorgestuurd naar elkaar. We promoten elkaars activiteiten dat soort dingen. Maar het 

is vaak overleg, dat je van elkaar weet waar je mee bezig bent. De ontwikkeling in Amsterdam zijn belangrijk 

voor ons. We hebben sinds kort ook een overleg waar ook de EBU en science park Utrecht en gemeente en wij 

bij elkaar zitten om een beetje te weten wat er bij elkaar speelt 

M is iedereen dan wel bezig met z’n eigen projecten? Of zitten jullie ook om tafel om met elkaar dingen te 

initiëren.  

R tot nu toe is het wel zo dat iedereen een beetje z’n eigen project heeft. Bijvoorbeeld de AMEC dat is echt 

heel breed. Dat is alles wat in Amsterdam gebeurt.  

M die hebben wel een afdeling die zich richt op life sciences 

R met die mensen hebben we ook het meeste contact. Wat je vaak ziet is dat als er life sciences bedrijven 

binnen komen daar dat ze ook aan ons gekoppeld worden. Soms zitten we ook wel eens samen in projecten. 

Dat er een Utrechts bedrijf samenwerkt met een Amsterdamse kennisinstelling iets doet. Dat komt omdat wij 

af en toe met hun praten. Maar het is niet zo dat Sandra Michielsen van de Amsterdam Economic Board 

samen met ons aan tafel zit als we. Soms wel maar.. wij zijn in die zin zijn wij heel klein, wij zijn een klein stukje 

van de life sciences. Je hebt ook andere dingen zoals oncologie. Wij zijn ook maar een heel klein, dat maakt het 

ook wel overzichtelijk. Vaak is het zo dat als Sandra, als zij iets binnen krijgt met infectieziekten of iets met 

diergezondheid dan wordt het automatisch naar ons doorgestuurd. Dat is logisch 

M door jullie onderscheidend vermogen.. 

R vindt de weg ons vanzelf. Dat is ook het voordeel dat diergeneeskunde maar 1 faculteit heeft 

M ik kan me voorstellen dat Utrecht Life Sciences, dat zegt je wel wat denk ik, daar hebben jullie misschien 

contact mee 

R ja wekelijks, de voorzitter daarvan is ook bestuurslid bij ons. Anton pijpers.  

M waarom is dat?  Komt dat door het raakvlak. Of hebben jullie ook onderling projecten? 

R zij zijn natuurlijk vanuit het onderwijs zitten zij daar meer in en onderzoek. Zij hebben niet zoveel bedrijfjes 

dat hebben wij weer wel. Samen in projecten in die zin dat als er onderzoeker van diergeneeskunde in een 

project zit. Dan weten zij er automatisch van, want dat zijn hun onderzoekers zeg maar. We hebben dus heel 

regelmatig overleg. Dat gaat goed samen 

M ik zoek een beetje naar de, je ziet op de sites van die organisaties ook van Imunno Valley. Dat zijn er altijd 

een heleboel. Ik zoek een beetje naar.. hoe hecht zijn nou die samenwerkingen? 
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R ik kan me wel voorstellen dat je denkt ja jezus daar heb je weer zo een. Er zijn tien van die zelfde soort 

organisaties. Soms is het voor mij zelfs ook lastig hoor. Dan denk ik moet ik nu pietje bellen van Utrecht life 

sciences? Of iemand anders? Maar juist omdat je zo vaak contact hebt, wordt je heel makkelijk doorverwezen. 

We zitten niet echt in elkaars vaarwater ook, omdat we allemaal zo iets anders doen. En ook een andere 

insteek hebben.  

M ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld Utrecht Life Sciences tegenover een AMEC die ook life sciences doet 

en ze hebben allebei een campus etc.  

R maar daardoor hebben ze wel ook wel een soort van focus gebieden verdeeld. Niet zo dat ze om tafel zijn 

gaan zitten van ik doe die en jij die. Maar dat is een beetje ontstaan doordat Utrecht bv veel beter is in one 

health en dierlijke. En Amsterdam beter in imaging. Je ziet dat het toch wel scheidt, alhoewel er overlappen 

zijn natuurlijk. Dus het is er wat dat betreft maar 50 km is, waar heb je het over. Het blijft soms Amsterdam 

Utrecht kamp.  

M dat maakt natuurlijk helemaal niet uit. En als we even terug gaan naar de organisatie, jullie dus 

internationale bedrijven binnen in het netwerk krijgen. In hoeverre maakt afstand dan wat uit? Qua 

Amsterdam maakt het dus niet uit.  

R ik denk dat dat we eerst maar eens Benelux moeten gaan doen. Een beetje dichterbij. In principe denk ik niet 

dat het heel veel uit maakt want je ziet nu ook veel dat je bij Europese subsidies dat je een project moet 

aanvragen met drie partijen uit drie verschillende landen, dus dan zal je wel moeten. Het is ook niet zo dat ik 

iedere week met alle partners aan tafel zit.  We hebben twee keer in het jaar een deelnemersvergadering. Dan 

is het wel fijn als er van iedereen een afgevaardigde komt . we hebben een bedrijf uit Spanje die is er altijd bij. 

Ja China wordt een ander verhaal. En het is ook wel zo, met de een heb je meer contact dan met de ander 

omdat die dichterbij zit. Of omdat je die bij alle evenementen tegenkomt. Er ook wel een soort natuurlijke 

schifting zeg maar, maar in principe voor zo’n consortium maakt het niet zoveel uit. Als mensen elkaar een 

beetje kennen en je moet zo’n subsidievoorstel gaan schrijven, dat gaat toch via de mail.  

M maar als je dan vanuit studie is een cluster wel een concentratie van een aantal bedrijven met een 

geografische grens. Die lijkt bij jullie niet echt te bestaan als in dat jullie wel zoeken naar netwerkrelaties die 

dus niet per se geografisch afgebakend hoeven zijn.  

R natuurlijk is het wel handig, als je dichterbij elkaar zit. Het werkt natuurlijk veel beter als je zegt zullen we 

samen een projectvoorstel schrijven met een partij uit Eindhoven en Utrecht en je spreekt in Utrecht af. Dan 

hoeven ze maar een half uur te rijden. Dan zijn ze er, tuurlijk is dat makkelijk want dan zit je face to face aan 

tafel en dan kom je waarschijnlijk sneller tot iets. Maar ik denk voor het werk wat wij doen, we hebben ook 

zoveel internationale congressen en symposia waar we heen gaan. Kijk account gesprekken doen we twee 

keer per jaar. Het is wel makkelijker als we dan binnen een uurtje kunnen rijden 

M krijg je terug van bedrijven dat afstand uit maakt? Bijvoorbeeld bij het doen van onderzoek? Bij de 

ontwikkeling van nieuwe producten. Zie je daar dat afstand een rol speelt?  

R nee niet echt, dat althans programma, die bedrijven zitten allebei in Frankrijk, daar horen we allebei van dat 

het nog nooit zo goed is gegaan. En de partijen met wie zij samenwerken zitten hier in Nederland.  

M dat vind ik interessant om te horen. Even terug naar die organisaties en de rol verdeling ook. Ik proef niet 

heel veel verschil tussen wat jullie activiteiten en rol zijn ten opzicht van een Amsterdam Economic Board 

bijvoorbeeld. Of een andere partij, ik zie ook wel eens betrokkenheid van KvK en agentschap NL die zich ook 

bezig houden met innovatie. Zie je dat in je directe omgeving?  
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R het is denk ik wel dat het idee wat er achter ligt, het samenbrengen van partijen, stimuleren van innovatie. 

Dat dat hetzelfde is maar ik denk toch dat ik zie Amsterdam Economic Board om een voorbeeld te noemen zie 

ik niet deelnemen aan aanvragen van subsidie voor horizon2020 waarin zij het project management gaan 

doen. Zij zijn meer, hoe kan ik dat nou, ik zit daar natuurlijk helemaal in. Dus ik weet het niet zeker, ik weet van 

de contacten de ik heb 

M maar misschien vanuit jou perspectief dat er een rolverdeling is? 

R zij hebben natuurlijk wel een sterk netwerk. Bedrijven kloppen ook vaak bij hun aan, over 

vestigingsvraagstukken. Ze zijn daar goed in. Maar ik denk dat wij wel echt, dat doen wij ook, ik denk dat wij 

ook meer actiever op zoek gaan naar kansen. Er is dan een call uit, er moet een vaccin ontwikkeld worden voor 

influenza. Welke wetenschapper weet daar iets van en die er iets mee kan. En welke bedrijven doen daar iets 

mee. Wij doen iets meer de matchmaking op inhoudelijk vlak 

M dat is eigenlijk het specialiseerde netwerk ten opzichte van het grote netwerk.  

R dat denk ik wel, dat komt ook omdat wij een klein thema hebben. AMEC is gewoon heel breed, dat is alles 

wat in Amsterdam gebeurt.  

M zij hebben volgens mij 8 clusters 

R als je dan een life science cluster van hun vergelijkt met ons, dan zijn wij daar weer een klein deel van. Dus 

dat thematische dat onderscheidt echt.  

M en hoe hebben jullie wel eens te maken met de KvK o.i.d. ? 

R niet echt, nee. Van Syntens krijgen we wel eens contacten door.  

Dan gaat het ook over matchmaking. Is dit bedrijf iets voor jullie? Die samenwerking is wel heel waardevol. Ik 

weet echt niet alle bedrijven in Nederland te vinden.  

M wat ik dan een beetje proef is dat er heel weinig concurrentie is maar heel veel vriendendiensten 

R ja, ik werk nu drie jaar hier. Ik heb nog nooit meegemaakt dat we samen met de AMEC aan het concurreren 

zijn om iets binnen te halen.  

M Wat ik ook een beetje proef is dat jullie per case of project of situatie denken van wat kan ik. Is dat zo? Of is 

daar mee een structuur in? Denken jullie er over na? Hebben jullie afspraken met andere organisaties?  

R nee ik denk dat dat het wel situatie afhankelijk is. Als een nieuwe subsidie call uitkomt, dan is het ook heel 

afhankelijk waar het over gaat. Over welke onderwerp het gaat en welke partijen daarbij horen.  

M  Dus niet echt afspraken over wie wat doet.  

R dat denk ik wel.  

M dan wil ik tot slot, ik heb toevallig gehoord dat er in Flevoland een Humanimal cluster wordt opgezet.  

R ja haha 

M ik dacht dat eigenlijk een beetje hetzelfde was. Hoe kijken jullie daar tegenaan? 

R ja dat is een goeie, ik wil eigenlijk zeggen geen commentaar. Het is redelijk hetzelfde, dat speelt al heel lang, 

dat dat project er aan zit te komen. We hebben daar ook gewoon gesprekken over, zij weten dat wij althans 

doen want daar lijkt het op. Wij weten dat zij Humanimal aan het opzetten waren. Bij hun gaat het iets 
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langzamer. Sinds ik hier werk heb ik er al van gehoord, maar nu gaat het pas echt beginnen. Dus  ja wat zal ik 

daar van zeggen.  

M ik was wel benieuwd naar kan dat? Omdat jullie misschien nu wel in elkaars vaarwater gaan zitten 

R het voordeel is dat het programma al loopt. Dus daar hebben wij geen last van want het gaat goed. Ja je kunt 

ook niet zeggen dat zij het niet mogen doen. De communicatie daarover is ook altijd heel open geweest. Ik 

weet de precieze ins en outs ook niet, wat nu de status is. Het is wat regionaler ook, vooral Lelystad ook.  

M maar zij hebben ook een onderzoeksinstituut dichtbij 

R het CVI is dat  

M Ik zou graag je mening willen horen over of het mogelijk is dat er twee van dit soort organisaties opereren 

R nou ja aan de ene kant denk ik dat het niet handig is. Want ik denk dat. Het CVI zit ook bij ons. Ik kan me 

voorstellend dat als zij dan weer een flyer van Humanimal gaan krijgen dat ze denken van huh wat is dit nou. Is 

dat ook van Imunno Valley? Waar moet ik me nou bij aansluiten? Het voordeel dat althans al loopt en daar zit 

CVI niet in. Hadden ze bij gekund. Dus in die zin jaa.. het heeft wel iets andere insteek hoor. Het is wel een 

beetje hetzelfde maar einddoel van Humanimal is wel anders dan het einddoel van althans. Wat ik het 

voornaamste daarvan vindt is dat het niet altijd even handig is naar de buiten wereld toe. je hebt al zoveel 

clusters en valley’s. Het is dus voor de buitenwereld verwarring. Dan gaan ze een Humanimal symposium 

organiseren en wij ook. Dan weten ze niet waar ze naar toe moeten. Maar ik zie het probleem niet echt, de 

communicatie is goed onderling.  

M proberen jullie ook af te stemmen of gaat dat een beetje ver? 

R ja we hebben wel maandelijks overleg met OMFL, dan gaat het wel daarover. Zijn moeten niet ook vaccins 

gaan ontwikkelen voor dezelfde dieren als wij. Dat lijkt me niet handig voor niemand. Ik heb niet het idee dat 

we ontzettend in elkaars vaarwater te zitten met dit gedoetje 

M ik probeer er een beetje als beleidsmaker naar te kijken. Hoe efficiënt is dat? Dat je soortgelijke organisaties 

hebt die min of meer hetzelfde doen. En dan zou je dus kunnen denk is dat wel efficiënt? Moet je dat niet 

onder 1 dak gooien. Ik zeg maar wat 

R ik denk dat dat handiger was geweest in dit geval. Aan de andere kant is het ook anders ingestoken, 

regionalers. Dus het is wel echt anders. Er zijn wel meer consortia die vaccins ontwikkelen. Waar wij ook niks 

mee doen. Dus jaa,  

M het is wel interessant, lopen jullie vaak tegen dingen van wat je al zei, over die valley’s naar de 

buitenwereld.  

R er zijn wel redelijk wat clusters, maar als ze weten hoe thematische het is ingestoken dan komen ze wel op 

de goeie plek. Bij Health Valley zijn ook dingen te halen maar omdat wij zo thematisch zijn is dat handig. Als je 

een bedrijf bent in infectieziekten en je zit wel bij Health Valley en niet bij ons dan zou het niet goed handig 

zijn. 

M je verwacht dan ook van Health Valley, je zou misschien beter naar Imunno Valley kunnen. 

R dat verwacht ik niet dat dat gaat gebeuren. Of het zou een economic board moeten zijn bijvoorbeeld die dat 

doen. Als de Amsterdam Economic Board denkt ik kan ze niet helpen want ik heb niet de juiste expertise  

M zou je dat niet ook willen met de BOM of NOM. 
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R ja de BOM daar hebben we ook contacten etc. we beginnen ook onze contacten met andere clusters aan te 

scherpen. Maar ook clusters in het buitenland.  

M dat is ook wel interessant, zijn er ook in het buitenland soortgelijke organisaties? 

R je hebt One Health Sweden. In België Bioflanders.  

M en dat zijn echt vergelijkbare organisaties qua bezigheden?  

In wenen zit ook een life sciences clusters. Vaak zijn die ook wel weer breder, echt op life sciences. Maar One 

Health Sweden is wel echt een beetje hetzelfde. Daar hebben we ook regelmatig contact mee, dat is ook 

gewoon handig. Over die geografische afstand, misschien dat een bedrijf uit Upsalla niet lid is bij ons maar die 

ons wel via One Health Sweden weet te vinden.  

M dus daar hebben jullie echt wat aan elkaar op dat gebied. En is dat altijd al zo?  

R deze contacten zijn van de laatste paar jaar  

R je ziet wel steeds meer van die clusters ontstaan. We gaan elk jaar naar het congres van Bioflanders  

 

Bijlage 3 : Interview organisatie drie  

M zijn er concrete doelstellingen 

R onze grootste doelstelling de internationale concurrentiepositie van de sierteelt verstevigen. In de 

strategische visie staan de doelstellingen per thema beschreven. We hebben bijvoorbeeld thema 

duurzaamheid. Ik weet niet precies welke doelstellingen dat zijn maar bijvoorbeeld wel co2 neutraal zijn. Wat 

vooral belangrijk is dat we per thema een uitvoeringsprogramma hebben gemaakt. Hierin staan de projecten 

beschreven over hoe we de doelstellingen per thema bewerkstelligen. Van alle projecten per thema die in een 

jaar gedaan worden is bekend wie wat precies doet. Zo voert LTO bijvoorbeeld een onderzoek uit en doet 

FloraHolland de logistieke vraagstukken.  

M zou dan misschien wat meer kunnen vertellen over hoe zo’n project tot stand komt?  Van het idee tot de 

uitvoering 

R het is in eerste instantie heel erg belangrijk dat alle partners nadenken over wat is nu precies de doelstelling. 

wat willen we nou precies bereiken met de greenport Aalsmeer. Dan gaan we in interactieve sessie bepalen 

welke acties er nodig zijn om het strategische doel te bereiken. Die visie een papieren stuk, maar vooral een 

proces. Want daar wordt besloten wat de doelstellingen zijn per thema die het grote doel doen bereiken. De 

bestuurder bedenken hierbij dan ook projecten bij de doelstellingen. Dus als we co2 neutraal moeten zijn, dan 

moeten we bijvoorbeeld een warmte net aanleggen. Zo zijn alle activiteiten gericht op het bereiken van de 

doelstellingen. Dat is ook belangrijk want de mensen moeten ook het idee hebben dat ze het uiteindelijke doel 

nastreven. Dus bijvoorbeeld het feit dat wij vonden dat het onderwijs niet goed op de arbeidsmarkt aansloot. 

Dus dat het onderwijs de mensen niet dusdanig opleidt zoals de arbeidsmarkt dat graag wil. Heeft ertoe geleid 

dat wij het groene onderwijs centrum hebben opgericht. En de bedoeling is dat die kloof dan ook 

daadwerkelijk wordt gedicht.  

Het governance model is dat op het bestuursniveau wordt bepaald wat de thema’s zijn en daarom heen 

werken de adviseurs dit uit tot daadwerkelijke projecten.  

M en wie zijn die adviseurs daarom heen? 
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R dat zijn bijvoorbeeld mensen van de KvK, LTO, Gemeente, Flora Holland etc. het is zo bedoelt dat mensen die 

een bepaalde affiniteit met een thema hebben zoals duurzaamheid of innovatie die worden ook op passende 

projecten gezet. 

M Ja dus binnen het netwerk wordt gezocht naar mensen met passende expertise? 

R ja precies, het is dus belangrijk dat er vanuit een strategische visie wordt gewerkt projecten binnen thema’s. 

maar wat het allerbelangrijkste is dat wij met een voor ons werkend governance model werken. Groepen van 

bestuurders hebben zich verantwoordelijk gesteld voor een bepaald onderdeel. Elk drie maanden hebben we 

een stuurgroep en dat wordt de voortgang per groep/thema besproken. Op het moment dat een van de 

groepen totaal geen voortgang boekt. Is dat de bestuurders van die groep de eer te na dus dat zorgt er voor 

dat die groepen ook echt vooruitgang willen boeken. Dat is een mechanisme dat we samen hebben gecreëerd 

om voortgang te boeken. Wat is dat doe als programma manager is de samenwerking te faciliteren. Dus de 

thema trekkers, de projectleiders helpen om hun werk zo goed mogelijk te doen. Zij kunnen zich dan volop 

richten op de inhoud en wij regelend dan bijvoorbeeld de facturen en de communicatie, dat soort dingen. Het 

is goed dat dat zo georganiseerd is want in een programmamanagement organisaties moet je mensen 

constant verleiden om samen te werken. Je kunt dingen in een convenant zetten of afdwingen met regels 

maar dat werkt niet. Op het moment dat mensen het niet meer leuk gaan vinden dan houden ze er gewoon 

mee op. Maar op het moment dat je het leuk maakt en makkelijk maakt en laat zien dat het werk wat ze doen 

ook werkelijk iets oplevert dan blijven ze aan je verbonden. Dat is wat ik bedoel met makkelijk maken.  

M dat is heel begrijpelijk, maar wat voor mij nog niet helder is. U zegt verleiden om in het project te blijven. 

Maar die verantwoordelijk om te zorgen dat de projecten goed blijven lopen ligt toch ook bij de thema 

groepjes van bestuurders?  

R Jaa Jaa dat is ook zo, die verantwoordelijkheid ligt daar ook. Maar het is heel gemakkelijk voor deelnemers 

aan projecten om te zeggen ‘dit werkt niet’ ‘dat is slecht’. En ze drijven ze gemakkelijk af. Dat wil ik 

voorkomen. Ik wil het dus zo goed regelen dat mensen het leuk vinden, dat blijft belangrijk. Dat werkt ook 

beter, ook in hiërarchische organisaties, dan management door te zeggen dat mensen iets moeten doen. Dus 

ze moeten ook zelf denk dat het goed werk is en dan gaan ze meerwaarde ook snappen.  

M dus u bent er dus ook eigenlijk voor om de stip aan de horizon helder te houden  

R ja stip aan de horizon en dat vervolgens ook concreet maken van hoe komen we dan daar via projecten. Het 

is dan ook aan mij als programma organisatie om daarvoor ook een begroting te maken. Dat gaat niet alleen 

om geld maar ook om de activiteiten die er gedaan moeten worden. Wie gaan het doen. Waar komt de 

menskracht vandaan maar natuurlijk ook de financiering. Dus iets kost 30.000 euro en dat moet in de 

begroting. En op het moment dat de begroting er is, dan is het geld daar en de menskracht daar. En dan staan 

eigenlijk alle lichten op groen. 

M bijvoorbeeld het verkrijgen van die menskracht. Die posities worden dus ingevuld door de 

samenwerkingspartners die betrokken zijn bij dat thema?  

R ja klopt, we huren wel kennis in. Bijvoorbeeld om bedrijven bepaald onderzoek te laten doen. Maar we 

zullen de verantwoordelijkheid niet inkopen (13:39). De adviseurs zullen altijd de verantwoordelijkheid houden 

maar ze zullen soms wel kennis moeten inkopen omdat ze die niet altijd hebben. Dus de thematrekker heeft 

de verantwoordelijkheid om te zorgen dat zijn projecten gestalte krijgen en de bestuurder in de groep is daar 

bestuurlijk weer voor verantwoordelijk. En de projectleider is weer verantwoordelijk dat het project binnen 

het thema goed gaat. 

M Ik zie een aantal samenwerkingspartners zoals gemeentes, KvK, LTO, een kennisinstelling en ook de 

Rabobank. Hoe zijn deze partijen gekozen?  
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R Dat is een goeie vraag. Dat is enerzijds zo gekomen doordat gemeentes vroeger al samenwerkten op het 

gebied van planologie. Dat was ook vanuit de gedachte van de concurrentiepositie, ik denk dat dat altijd wel 

heeft bestaan. Op een gegeven moment klopt het bedrijfsleven aan die zei dat de concurrentiepositie niet 

alleen draait om ruimtelijke afspraken maar ook over innovatie, onderwijs en duurzaamheid. Dus toen is 

gezegd oké, als jullie er bij willen dan breiden we onze organisatie uit. Dus toen is o.a. LTO erbij gekomen. De 

volgende stap was om ook onderwijs en kennisinstellingen erbij te betrekken. Dat is een logische stap omdat 

als je ziet dat het onderwijs verandering nodig heeft in het MBO. Dan maak je ook het MBO verantwoordelijk 

daarvoor. Daarmee worden ze dus ook lid van de Greenport. Rabobank is erbij gekomen omdat er veel 

leegstand is in de kassen, en veel bedrijven failliet gaan. Maar zij zitten daar wel met enorme leningen in. Dus 

daarom worden zijn ook bij de organisatie betrokken om deze problemen te verhelpen. Plus dat zij ook 2 

miljoen beschikbaar bleken te hebben voor innovatie subsidies. Die konden wij wel gebruiken.  

M en zijn jullie ook actief op zoek naar nieuwe partners? Of zoeken jullie binnen de eigen kring naar geschikte 

partners voor bepaalde projecten. 

R We zien dat de organisatie bestuurlijk wel zijn max heeft bereikt, en het werkt nu ook gewoon goed. Maar 

wat we wel doen is op projectbasis partijen betrekken. Bijvoorbeeld in de verbinding bloemenveiling Schiphol, 

daar zaten uitdagingen. Er is door studenten onderzoek gedaan en de bloemenstromen gaan steeds meer via 

luik en Frankfurt en lang niet altijd meer via Schiphol. Om heel veel redenen. Dat is gezamenlijk onderzocht en 

dat heeft geleid tot conclusies en aanbevelingen en vandaar dat we nu een project over Schiphol cargo hebben 

opgezet.  

En wordt er wel eens samengewerkt met partijen uit een heel ander deel van het land of misschien wel uit het 

buitenland?  

R of wij wel eens samenwerken met mensen uit een ander deel van het land? 

M Ja of bijvoorbeeld op projectbasis. Ik kan me voorstellen dat bedrijven gaan innoveren en samen producten 

ontwikkelen dat ze gaan samenwerken. Gebeurt dat wel of is er echt een regionale focus?  

R Ja we hebben natuurlijk een regionale focus dat we zijn voor een betere concurrentiepositie in de sector 

bloemen en planten in de regio Aalsmeer. Maar we zien wel dat door verbindingen te leggen met andere 

partners zoals Schiphol. Maar door samen te werken met de AMEC en greenport Noord-Holland Noord zullen 

we stappen kunnen zetten waar we ook regionaal gezien van zullen profiteren. Almere is ook een belangrijke 

partner door de Floriade die eraan komt. Amsterdam zelf, daar zit heel veel bestuurskracht. Dus als we ons 

kunnen verbinden aan Amsterdam kunnen we daarvan profiteren. Daarom heeft de AMEC ook een cluster 

Flowers tegenwoordig. Dat is nog een steeds een beetje in de regio maar we werken ook samen met 

Greenport Holland. Een keer in de zoveel tijd komen alle Greenports bij elkaar om kennis te delen. Dan 

worden bepaalde aanpakken uitgewisseld, we kunnen op dat gebied veel van elkaar leren. Gezamenlijke 

projecten doen is erg lastig omdat Venlo toch ook een uur reizen is. Dus reizen maakt het samenwerken soms 

wel moeilijk.  

M ik vind dat op zich wel interessant want je zou denken dat een greenport Venlo of NHN toch in bepaalde 

manier ook een concurrent is van de greenport Aalsmeer.  

R zo zien wij dat absoluut niet, eigenlijk is geen elke greenport concurrent van elkaar. In het Westland ligt de 

focus bijvoorbeeld heel erg op Glastuinbouw. In Aalsmeer meer op sierteelt en in NHN veel meer op 

landbouw. We hebben allemaal wel wat van elkaar. In Aalsmeer worden wel paprika’s verbouwd en in Venlo 

ook bloemen. Maar wij zien dat absoluut niet als concurrentie. We helpen elkaar liever dan dat we elkaar in de 

haren zitten. Greenport Boskoop is bijvoorbeeld veel meer gericht op bomen. Dus zo ervaar ik dat niet. 



 

97 
 

M nee ik was er ook gewoon benieuwd naar, want een greenport is dus wel hetzelfde thema maar die 

onderliggende focus is dus dusdanig anders dat jullie niet in elkaars vaarwater zitten als het gaat om 

concurrentiekracht zeg maar. 

R nee zo zie ik het niet, sterker nog als we het voor elkaar krijgen om nog beter samen te werken dan is er nog 

meer mogelijk. Kijk maar naar Europese subsidies. Als Greenports samen subsidie aanvragen doen dan komt 

dat in Europa heel goed aan want dan laat je zien dat je goed samenwerkt. Dus als dat zou lukken dan zou dat 

heel mooi zijn. 

M ja, en over die Europese subsidies, die krijgen jullie al. Vanuit welk Europees potje komt dat? 

R EFRO. 

M Oh EFRO. 

R Ja. 

M voor de rest is er nog een verdeelsleutel van partijen en een klein deel van de provincie. 

R de provincie betaalt een heel groot deel eigenlijk. We hebben een begroting van 1.1 miljoen ongeveer. 

Tussen de 5 en 6 ton per jaar is van EFRO. De rest is van de partners, waarvan weer iets meer dan de helft van 

de provincie Noord-Holland is. En een kleiner deel van het bedrijfsleven. Deze betalen meer mee door mensen 

naar voren te schuiven bij projecten.  

M hebben jullie ook een bepaalde visie over hoe de organisatie gefinancierd moet worden? Bijvoorbeeld 

betreffende de verhouding publiek privaat. 

R nou kijk we hebben ooit een samenwerkingsovereenkomst waarin we aan een bepaalde 

financieringsconstructie committeren tot 2016. En we gaan over een jaar ongeveer weer nieuwe afspraken 

maken waaruit duidelijk wordt wat de nieuwe financieringsconstructie wordt. 

M ik zie niet zoveel van het topsectorenbeleid in de financiering klopt dat? 

R klopt, het topsectorenbeleid is heel erg gericht op ondernemers. Dus zij krijgen wel geld voor bijvoorbeeld 

een consortium van ondernemers, en dat zijn wij dan weer net niet. Wij zijn meer belangenbehartigers en 

koepelorganisatie. Via het innovatieproject hebben wij weer contact met de ondernemers. Dus ondernemers 

die in dat project samenwerken zouden via het topsectorenbeleid wel subsidie kunnen aanvragen maar dat 

moeten ze dus zelf doen. Daar helpen wij ze dan weer mee. Bijvoorbeeld door een subsidiedeskundige in te 

zetten. 

M oké en komt die subsidiedeskundige dan vanuit de greenport of vanuit de samenwerkingspartners. 

R ik spreek met subsidie eigenlijk vanuit twee sporen. Wij werken aan de randvoorwaarden om bedrijven zo 

goed mogelijk te laten werken. Dus ruimte, mobiliteit de grote PBS projecten.  (28:07) En we hebben iemand 

die zich heel specifiek richt op ondernemingen 

M ik wil eigenlijk even kijken naar de rolverdeling onder samenwerkingspartners. Bijvoorbeeld de KvK heeft 

een bepaalde functie, hebben zij dan ook echt een specifieke rol in de manier waarop zij bij de greenport 

betrokken zijn?  

R Ja nou wat we eerder al bespraken, naar affiniteit zetten we mensen uit het netwerk in. Bijvoorbeeld het 

Wellant college op het gebied van onderwijs. De KvK heeft van oudsher meer met innovatiestimulering bij 

MKB’ers. Gemeenten hebben van oudsher meer met planologie en bereikbaarheid. Dus zo hebben we die 
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rolverdeling gemaakt. Zo werkt dat op het adviseursniveau. Floraholland heeft veel met logistiek en zo hebben 

we hen daar ook voor verantwoordelijk gesteld.  

M oké dus echt op affiniteit zijn de bedrijven uitgekozen 

R dat is belangrijk, als je de gemeente verantwoordelijk gaat stellen voor het thema bereikbaarheid komt er 

niet veel van terecht.  

M en wat is nou de samenwerking met de AMEC?  

R ja, nou kijk de AMEC is een vergelijkbare organisatie althans wel met een iets andere governance. Zij zijn 

breder gericht, op de hele metropoolregio Amsterdam en ze betrekken zelfs greenport NHN daarbij. En zij zijn 

meer gefocust. Wij richten ons op alle randvoorwaarden van bedrijvigheid. Zij richten zich meer op innovatie 

stimuleren, de link met universiteiten die zij graag in het bedrijfsleven kwijt willen. En Wij werken bijna 

dagelijks met elkaar samen.  

M en is dat dan op het gebied van innovatie waarop jullie samenwerken. Want ik las ook iets op de site dat het 

om imago ging in de regio. 

R nou nee dat is mij niet helemaal bekend, dan moet ik mij misschien beter inlezen. Het gaat meer om het 

zwammerdam instituut van de UvA. Zij doen veel onderzoek naar de veredeling van planten. Zij halen 

bijvoorbeeld planten en kennis uit Afrika. Daar kunnen onze veredelaars weer van profiteren. Daarom hebben 

we gezegd laten we nou de universiteit samen werken met onze bedrijven. Daarvoor hebben we ook subsidie 

ontvangen.  

M Dan gaat het dus om het samenbrengen van partijen in het kader van innovatie. 

R ja 

M Over zaadveredeling, dan denk ik ook aan Seed Valley Noord-Holland Noord. Werken jullie ook samen met 

hun?  

R indirect wel inderdaad. De AMEC is daarin een beetje het scharnier van ons naar Seed Valley. Wij zien wat zij 

doen, en daar leren wij dan weer van. Het is meer kennisdeling dan dat we gezamenlijk projecten doen.  

M oké en de AMEC heeft dan die spilfunctie daarin? 

R Ja 

M oké dat is dus eigenlijk precies waar ik een beeld van probeer te vormen, van hoe zit dat nou. Want als je als 

buitenstaander daar in duikt, zie je dat er heel veel zijn en dat je niet echt weet wat ze doen. Dus het is voor 

mij heel interessant van wat nou de relatie is tussen de Greenport en de AMEC en hoe dat tot stand komt. De 

LTO, dat is de brancheorganisatie van de tuinbouw ondernemers, kunt een rol aan hun toedichten?  

R ja zij zijn lid van de Greenport en vertegenwoordigen de tuinders van de regio. Als het bijvoorbeeld gaat om 

het maken van afspraken, bijvoorbeeld over waar glastuinbouw gaat komen in de toekomst. Daar worden zij 

aan de voorkant bij betrokken, zij zijn zelfs projectleider van dat project. Als het gaat om innovatieversnelling 

zetten wij hun ook in omdat zij een goed beeld hebben van alle tuinders. We maken dus ook echt 

verantwoordelijk als vanuit hun achterban actie ondernomen moet worden.  

M Dus eigenlijk het gebruik maken van het netwerk. Ik heb nog twee vragen, de eerste is op welk gebied kan 

uw organisatie nog verbeteren? 
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R De communicatie met het MKB is lastig. Bij de hightech sector zijn er bijvoorbeeld 5 grote bedrijven die echt 

de dienst uit maken zoals ASML. Maar wij hebben 1500 bedrijven, en die bedrijven allemaal ontzettend druk. 

Je kan niet zomaar de CEO’s van alle 1500 opbellen voor activiteiten. 

M en hoe proberen jullie die ondernemers dan toch te bereiken? 

R we hebben de communicatie strategie veranderd, vroeger had je altijd wethouders die de communicatie 

deden maar daar hebben ondernemers helemaal niks mee. Ondernemers willen liever met ondernemers 

praten. Dus we proberen nu toonaangevende bedrijven te vinden die contact staan met de rest. Deze 

koplopers laten dan ook zien waarom zij zo goed gaan en wat zij doen om succesvol te zijn. We zijn er dan ook 

heel erg opgericht dat die ondernemers dan ook hun achterban betrekken bij de greenport 

M en in hoeverre zien die ondernemers nou ook de meerwaarde in van de greenport 

R dat verschilt heel erg. Je hebt ondernemers die zeggen zonder greenport geen sector en je hebt 

ondernemers die zeggen ja ik weet niet zo goed wat de greenport doet. Die laatste zijn ook het minste 

betrokken maar je kunt je ook afvragen willen wij ons daar op richten. Willen wij ons richten op mensen die 

niet zo makkelijk betrokken raken bij dit soort samenwerkingen. Is het niet beter om ons te richten op de 

koplopers en dat onze bezigheden via deze koplopers terecht komt bij de rest van het MKB 

M ik kan me voorstellen dat het gebied van innovatie en kennis, dat deze ook bij het minder betrokken deel 

aanwezig zit. Dus dat hierin wel potentie zit om nog een grotere toegevoegde waarde en grotere potentie te 

creëren. 

R Ja heel veel innovatie in de sector zal misschien niet in directe zin door ons georganiseerd worden maar 

misschien wel in indirecte zin. Ons innovatiemotor project, dat is 2.5 miljoen per jaar, daar zullen misschien 

100 projecten van gedaan worden over 100 bedrijven. En die 100 bedrijven laten we communiceren en die 

komen in alle blaadjes die alle tuinders lezen. En dan denken ze toch dat ze daar iets mee kunnen.  

 

Bijlage 4: Interview organisatie vier 

M ik wil eerst in gaan op de activiteiten. Want als het goed is uw organisatie vooral bezig met de ontwikkeling 

van het cluster maar dan vooral op het beleidsvlak klopt dat?  

R Ja eigenlijk proberen we de ruimtelijke economische voorwaarden die door de overheid geregeld moeten 

worden zo mogelijk in te passen. We willen dat bedrijven zo goed mogelijk hun gang kunnen gaan in het 

landschap. In het kader daarvan hebben we een intergemeentelijke structuurvisie, en wij volgens of de 

gemeenten dit wel op de goede manier uitvoeren. Dat het ook opgenomen wordt in de bestemmingsplannen. 

En daarnaast volgen we ook de greenport ontwikkelingsmaatschappij. Daar hebben we overleg mee, en we 

hebben ook toegang tot de aandeelhouders vergadering.  

M ja want die ontwikkelingsmaatschappij, dat is dan meer het uitvoerende deel van de Greenport?  

R Ja, daar zijn alleen gemeenten aandeelhouder in, maar wij hebben wel een positie om mee te praten.  

M En wat moet er zoal afgestemd worden tussen de Greenport en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij?  

R Wat zegt u? 

M Over wat voor onderwerpen praten jullie mee zeg maar?  
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R de greenport ontwikkelingsmaatschappij heeft als taak dat op de plaatsen waar gebouwd wordt, er 

gecompenseerd wordt. Bedrijven die willen uitbreiden betalen ook voor het aantal vierkante meters dat 

bebouwd wordt. Dat kost geld en met dat geld kunnen er nieuwe hectaren bollengrond van de grond komen. 

Om het zo maar te zeggen. Dus wij willen graag weten van de GOM hoe staat het met jullie plannen, loopt het. 

Nemen jullie niet teveel hooi op je vork. De GOM mag dus 600 greenport woningen bouwen om geld terug te 

verdienen om bollengrond te realiseren. Dus wij overleggen met de GOM over hoe ze het aanpakken. Help je 

het bedrijfsleven daarmee in het zadel. Kunnen jullie het financieel rond krijgen. En gaat dan vaak over het 

jaarplan en het meerjarenplan en of daar nog bijstellingen in gedaan moeten worden.  

M Er gebeurt heel op het gebied van planologie eigenlijk? 

R Dat is dus aanvankelijk vastgelegd in de streek. En wij hebben ons druk gemaakt dat het ook vastgelegd 

werd. En zien nu ook toe op de uitvoering. Dat het landschap in de gaten gehouden wordt, dat de bedrijven 

ruimte krijgen om hun teelt of bedrijf uit te breiden. Hoe gaat nou in de praktijk? Dus wij hebben er ook voor 

gezorgd dat alles wordt vast gelegd in de bestemmingsplannen. Zodat er een soort raamwerk ligt zodat alle 

gemeentes dat een beetje op dezelfde manier doen. Als dat niet gebeurt loop je toch het gevaar dat de een 

het anders gaat doen dan de ander.  

M de bedrijven zelf die in greenport zitten die worden vertegenwoordigd door de brancheorganisaties als ik 

het goed heb. Zoals de LTO 

R ja LTO en anderen 

M hebben deze bedrijven als enige rol het vertegenwoordigen van de achterban? 

R bij ons vertegenwoordigen die organisaties alleen om de achterban te vertegenwoordigen en om samen één 

geluid naar buiten te zijn. Bijvoorbeeld bij een situatie over de uitbreiding van een parkeergelegenheid op 

bollengrond in de Keukenhof. Dan gaan we daarover in discussie met de Keukenhof. En dan proberen we wel 

eerst met z’n zevenen overeenstemming te bereiken over welk standpunt we in gaan nemen. Dat is wel eens 

lastig, in dit geval met de Keukenhof was LTO niet te overtuigen. Dus het lukt niet altijd om met z’n allen op 1 

lijn te komen.  

M en dan gaat het ook via de greenport naar buiten eigenlijk? Is de greenport dan ook een soort vraagbaak 

naar buiten? 

R Wij vertegenwoordigen dan verschillende partijen. Want voor de Keukenhof en voor gemeentes is het ook 

handig dat ze met 1 partij om tafel zitten. Het is ook een beetje het kanaliseren van wat er zich tussen de 

organisaties allemaal afspeelt. Op deze manier wordt het voor overheden en andere instanties makkelijker om 

alles op 1 lijn te krijgen.  

M Dan de financiering, de kleine organisaties betalen 500 en de grote 2500. En daarmee worden dan de 

bureaukosten betaald en kleine onderzoeken.  

R Soms geven we inderdaad kleine onderzoeksopdrachten van 3000 tot 5000 euro ongeveer. Voor grote 

onderzoeken zoeken we toch altijd wat anderen voor. Dan vragen we bijvoorbeeld de gemeente of Rabobank 

om mee te betalen. We hebben bijvoorbeeld een toerismeonderzoek gedaan. Dan zoeken we ook partijen die 

ook een eigen belang hebben in het onderzoek. Wij zijn er niet op uit om zelf geld binnen te halen en dat aan 

onderzoeken uit te geven omdat organisaties zelf ook al expertise in huis hebben waarmee ze al een heleboel 

kunnen. Dus alleen als het iets is dat iedereen aangaat. Is het zinvol om dat op die manier aan te pakken.  

M en dat toerisme onderzoek is er eentje van, zijn er ook nog andere voorbeelden van onderzoek? 
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R ja we hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van innovatie, over hoe je dat nou zou moeten 

aanpakken. Dat heeft er toe geleid dat er toch een wijziging in de organisatiestructuur van de greenport is 

ontstaan. Dat is in januari van start gegaan.  

M kunt u daar wat meer over vertellen?  

R Ja, je weet wat de topsectoren structuur is in Nederland he? 

M ja, absoluut  

R Een daarvan is de topsector tuinbouw en uitgangsmaterialen, En daar moet je om tot projecten te komen 

met mooi plannen komen om daarvoor subsidies te krijgen. En omdat wij met leden werken die zelf weer 

brancheorganisatie zijn, staan wij niet rechtstreeks in contact met ondernemers. (10:10). Terwijl da soort 

ideeën juist van ondernemers moeten komen. Dus toen dachten we laten we een scheiding maken tussen de 

greenport die vooral richt op beleid, streekplannen en het volgen van gemeentes en een aparte club die zich 

echt gaat richten op innovatieve projecten en de innovatieve kracht van de regio. Daar zitten de mensen uit 

het bedrijfsleven in op persoonlijke titel. Dus die vertegenwoordigen daar niet hun organisatie maar die 

komen met ideeën en zoeken daar anderen bij die met deze ideeën kunnen helpen. Zij zijn de wat grotere 

ondernemingen, en er zit bijvoorbeeld iemand bij van de Nyenrode business school. De coördinatie is dan in 

handen van de coördinerend wethouder.  

M en u noemt die organisatie de economic board. En dat is een afdeling die onder de greenport valt? Waar in 

de organisatie zit die precies?  

R Ze opereren niet onder ons. Het is een soort personele unie waarbij een bestuurslid van ons wel aanwezig is 

maar het is toch een duidelijke scheiding van taken. Ze opereren los van ons, als er bijvoorbeeld een 

ondernemers komt en zegt ik ben daar en daar mee bezig. Dan kan de economic board daar mee helpen, 

bijvoorbeeld door een universiteit te koppelen.  

M precies dat is ook wat mij ook al opviel, daar wilde ik ook naar vragen, uw organisatie richt zich vooral op 

het beleidsvlak. Maar een vitaal cluster, wat dus ook bij de doelstellingen hoort, dat is ook een innovatieve 

concentratie van bedrijven. En daarom zijn ze ook inderdaad productiever. Dus ik was heel erg benieuwd naar  

waar zitten nou die acties om bedrijven innovatiever te maken. Maar dit zitten dus ook echt in die economic 

board.  

R die zitten in de economic board 

M oké  

R ik probeer dat te stimuleren, daar is dus ook de overheid bij betrokken. Daar zitten dus echt grote namen 

van het bedrijfsleven van de streek in met mensen uit de toegepaste wetenschap. 

M een echte combinatie van de kennisinstellingen en grote bedrijven om de brug te verkleinen. En waarom 

wordt er dan gekozen voor grote bedrijven in de regio?  

R omdat zich vaak ook wat meer kunnen permitteren. Een bollenkweker hebben vaak niet de stootkracht om 

te zorgen dat het echt wat wordt. Grote bedrijven hebben vaak de contacten al.  Er zitten dus mensen bij die 

een beetje hun sporen hebben verdiend op hun vakgebied.  

M maar het is dus wel echt een aparte organisatie ten opzichte de greenport bollenstreek en de greenport 

ontwikkelingsmaatschappij 
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R ja de greenport ontwikkelingsmaatschappij geeft vorm en voert uit betreffende de afspraken gemaakt 

rondom de structuurvisie. Wij houden de ruimte voor ondernemers in de gaten ten opzichte van het behoud 

van het landschap. En omdat wij niet in staat waren om met die doelstelling de innovatie echt kracht te geven 

is de economic board opgericht. 

M ja precies, dat is dus ook wel een hele mooie scheiding van rollen.  

R vrij duidelijke scheiding van rollen en waar we elkaar nodig hebben zullen we elkaar te hulp schieten.  

M hebben jullie ook afgesproken in hoeverre er contact is en op welke basis.  

R Dat moet nog een beetje vorm krijgen, maar er wordt verwacht dat er een bestuurslid van ons ook bij 

bijeenkomsten van de economic board is zodat wij op de hoogte blijven. Er wordt verwacht dat de voorzitter 

dat zou doen en dat ben ik. Maar ik ben wel op zoek naar een opvolger.  

M ja, want ik heb hier bij de activiteiten staan dat het om vernieuwing en structurering van het ruimtelijk 

economisch beleid gaat. Maar er staat ook het bedrijven helpen bij subsidie aanvragen. In hoeverre doen jullie 

dat nog?  

R Dat deden we vooral op kleine schaal op gemeentelijk niveau of bij onderzoeksinstellingen. Maar bij het 

topsectorenbeleid heb je er vaak deskundigen bij nodig die dat vormgeven.  

M Dus dat heeft ook geleid tot het oprichten van de economic board denk ik dan.  

R ja maar daar is nog wel een hele discussie aan vooraf gegaan hoor. Eerst hebben we bepaald van wat 

moeten we nou aan met de ontwikkeling van de streek. Wij waren nogal veel gefocust op de ruimtelijke 

ordening kant en daarbij nog iets teveel gefocust op het bestaande en wat minder naar de voortgaande 

ontwikkeling die er is. De innovatiekracht. Maar goed gelet dus op de wensen van onze leden zijn we gaan 

nadenken over hoe we dat nou moeten aanpakken. Daar hebben gemeenten ook nog een belangrijke rol in 

gespeeld.  

M ja en hebben jullie ook contact met andere Greenports? Over hoe zij dat soort dingen organiseren? 

R ja, vooral in Zuid-Holland met de greenport Westland en Boskoop. Een enkele kreeg met greenport 

Aalsmeer. Maar structureel hebben we meer contact over bijvoorbeeld de vertegenwoordiging bij de 

provincie. Daar hebben we twee keer per jaar overleg mee, omdat we toch een belangrijke sector zijn in de 

provincie. Dan stemmen we zaken wel onderling af.  

M maar dat is ook contact op het bestuurlijke niveau. Als ik het goed heb. Heeft u een idee wat greenport 

Westland en Boskoop doen op het gebied van innovatie?  

R Westland heeft daar wat meer power voor. Die hebben een paar mensen beschikbaar. Zij kunnen zich meer 

permitteren. Bij Boskoop komt het minder van de grond. Ze hebben wel een subsidie gekregen om het 

onderwijs te verbeteren maar innovatie met bedrijven komt wat minder van de grond. Het is ook een 

financiële kwestie want bij het topsectorenbeleid moet je ook zelf de helft bijleggen.  

M ER zijn natuurlijk ook allemaal regels voor. Voor mijn onderzoek probeer ik ook juist die innovatie 

organisaties naar boven te krijgen. Dus ik heb een hele boel organisaties gevonden die zich hiermee bezig 

houden. Wat voor mij een interessante bevinding is dat elke organisatie het net weer wat anders aanpakt qua 

organisatie structuur bijvoorbeeld. Ik weet toevallig dat Greenport Aalsmeer de innovatietak wel in de eigen 

Greenport organisatie zitten. Hier is dat dan weer gescheiden. En hoe gaat dat op Greenport Holland niveau?  

R wij zijn niet rechtstreeks vertegenwoordigd in de Greenport Holland  
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M Ik zie heel contact en samenwerking tussen verschillende Greenports, kennisuitwisseling over aanpak etc. Is 

er ook een vorm van concurrentie? 

R ja in zekere zin wel, je probeert de concurrentie zoveel mogelijk te kanaliseren. Als de greenport bollenstreek 

al twee jaar niet zo goed gaat. Dan is het aan de provincie om te zeggen nou nu zijn jullie wel een keer aan de 

beurt. En ook als het gaat om subsidies binnen halen in de zin van landschapsherstel. We zijn elkaar concurrent 

dat je probeert zoveel mogelijk subsidies binnen te halen maar je weet dat het niet altijd bij jou kan.  

 

Bijlage 5: Interview organisatie acht 

M: het is mij nog niet helemaal duidelijk wat de verhouding is tussen de verschillende organisaties. Wie nou 

samenwerkt met wie en wat nou de rolverdeling daar tussen is. En vandaar dat ik ook een aantal diepte 

interviews wil doen. Ik heb al gesproken met Seed Valley, een organisaties in NHN die dan echt op 

zaadveredeling zit. En zo ben ik ook terecht gekomen bij jullie. Ik ben heel benieuwd wat jullie doen en hoe 

jullie jezelf zien ten opzichte van andere organisaties. En hoe dat in de praktijk gaat. En ik ben ook benieuwd 

hoeveel organisaties er in Utrecht zitten maar dat is lastiger te achterhalen dan bij andere provincies.  

R2: heb je dat gemerkt? 

R1: want je hebt kennelijk al een aantal anderen gesproken in andere provincies? 

M: ja 

R1: Noem eens een paar? 

M: nou ik heb dus Seed Valley gehad, ik ben bij het OMFL, volgens mij is die organisatie te vergelijken met de 

EBU 

R2: nee ik zei ook al, dat is meer een ontwikkelingsmaatschappij. 

R1: Dat is meer een ROM 

M: Oké, want ik dacht dat dit ook een ROM was, oké dan wil ik het daar natuurlijk graag zo over hebben. Ik heb 

twee Greenports gesproken. Met een mevrouw van de Amsterdam Economic Board. Maar goed ja dat is de 

strekking van dit onderzoek.  Ik hoop straks aan het einde, in een databestand weer te kunnen geven van waar 

zitten die organisaties nou, op welke sectoren richten zij zich. Hoe worden zij gefinancierd. Dus dat is de 

strekking van het onderzoek.  Ik was eigenlijk wel benieuwd van wat jullie achtergrond is. Ik weet dat jullie 

allebei economische geografie hebben gedaan. 

R1: alle twee, we zijn dus wel vakgenoten. Mijn achtergrond is ook nog een keer een journalistieke. Ik heb 

eerst een journalistiek gedaan en daarna uitsluitend economische geografie en een onderzoekscarrière gehad. 

Ik ben hoofd  onderzoek bij de Economic board utrecht. De EBU is een hele jonge organisatie en aan de ene 

kant opgericht vanuit een aantal doelstellingen. Ten eerste om de veelheid aan intermediaire organisaties in 

Utrecht, om die bij elkaar te brengen. We hebben m ooit getekend als een bloem met heel veel grote en kleine 

blaadjes met in het hart daarin de EBU. Die dus inderdaad ook verbinding kan leggen tussen verschillende 

partner organisaties. Een stukje regionale coördinatie zit daar dus in. Aan de andere kan ook een heroriëntatie 

op de economische ontwikkeling zit daar in. Want tot een aantal jaar geleden was het binnen de provincie heel 

gebruikelijk om de veelbelovende sectoren, wat voor veelbelovend mag doorgaan, om die dus extra te 

belichten. Om die extra programmering te geven, waardoor je dus eigenlijk een groot deel van je economie 

buiten beeld laat. Het is een stuk partnership, een stuk effectievere economische stimulering, hopelijk. Het is 

dus een mooie counterpart ten opzichte van organisaties als Brainport Development. A la Amsterdam 
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Economic Board. Want dat is in feite het grote voorbeeld waar het gaat om triple helix samenwerking. Om 

daar dus ook in de regio Utrecht een serieuze gesprek voor op te richten.  

M en de AMEC en Brainport Development hebben dan wel een iets andere aanpak dan zij.  

R1: domeinen: groen gezond slim 

M: dus dat is niet echt regionale sterktes kiezen  

R1: nee dat is wel degelijk regionale sterktes. Als je gaat kijken naar de samenstelling van de Utrechtse 

economie dat is de zorgeconomie erg sterk. Zowel als je kijkt naar werkgelegenheid, startups als je 

maatschappelijke spin off. Iedereen wil investeren in een gezonde samenleving. Daar zit gewoon 20 procent 

van onze werkgelegenheid. Dus als je het hebt over gezond wonen, trek je daar ook de hele bouwsector in 

mee. Installatietechniek, ventilatietechniek.  Als je het hebt over gezonde voeding trek je daar ook de hele 

voedingssector in mee. Dat is vijf tot tien procent van onze economie. Dus je focust op groen gezond slim, 

maar dat werkt als multiplier voor de rest van de economie.  

M: ja oké dus dat is wel een andere aanpak dan Amsterdam die clusters in de regio identificeren. Volgens mij 

zijn dat dan wat meer eilandjes binnen de regio en proberen jullie een soort paraplu te vormen.  

R1: ja precies, wat dat betreft hebben wij het voordeel dat we wat later beginnen. Proberen we te leren van 

wat er in andere regio’s gebeurt. Het voordeel van Brainport is dat zij een hele duidelijke focus op high tech 

systemen en materialen hebben. Daar is dat hele regionale ecosysteem op ingericht. Terwijl de regio 

Amsterdam nog veel diverser is. 

R2: En Utrecht ook, misschien is het nog wel goed om even te noemen dat eerst Task Force Innovatie Utrecht. 

Heb je daar wel eens van gehoord? 

M: ja jullie zijn samengegaan in de EBU toch? 

R1: precies, TFI was een voorloper van de EBU. Het verschil dat we willen maken is dat  TFI zich richtte op een 

aantal speerpunt sectoren met projecten. Terwijl wij eigenlijk meer de maatschappelijke opgaves als 

uitgangspunt identificeren. En dat wij daar niet zo zeer projecten op doen maar meer programma’s. Dus het zit 

net één niveau hoger. En dat betekent dat wij hier geen projectmanagers hebben en wel programma 

managers.  

R2: dat is ook de omslag die we hebben gemaakt. 

M: oké en die topsectoren die jullie onder zo’n domein vinden, dat komt later wel? 

R2: je denkt niet meer in sector, het is nu veel meer cross overs. Dat zie je bijvoorbeeld bij gaming, daar zie je 

hightech, creatieve industrie allemaal samen komen. Ik denk ook door het niveau hoger te zitten dat je die 

koppeling ook sneller kan maken dan dat je alleen maar op de creatieve industrie gaat zitten. 

R1: ik weet niet in hoeverre je thuis bent binnen de institutionele economie, het heeft ook heel sterk met 

instituties te maken en de kracht van instituties. Nederland is van oudsher een polderland. En daarin zijn de 

klassieke sectoren heel sterk vertegenwoordigd via hun brancheorganisaties of via de VNO NCW. En wat de 

echte koplopers in het ondernemerschap eigenlijk doen, die trekken zich niks van aan van die organisaties. Zij 

zeggen, bouwend Nederland, ik heb niet zoveel aan bouwend Nederland want ik wil veel verder gaan in 

verduurzaming dan zij propageren. Ik wil veel intensiever samenwerken met een energiebedrijf. Daar kunnen 

zij mij niet bij helpen, dat moet ik gewoon zelf uit de grond gaan stampen. Dat soort vormen van 

samenwerking.  
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M: Want ik kan me ook wel voorstellen dat het Nederlandse economische beleid, door middel van het 

topsectorenbeleid, die willen natuurlijk cross over maar het feit dat je al die topsectoren benoemd geeft wel 

aan dat je nog in die sfeer denkt.  

R1: dat is het effect van lobby,  

M: en als je dan praktisch gaat denken, want jullie worden zelf gefinancierd door de EU en de provincie?  

R1: Een stukje EU. Wat betreft de financiering is dat een gevalletje creatief. In het beleid heb je hele 

gebruikelijke splitsing tussen in kind financiering en in cash financiering. Ik weet niet of je dat onderscheid 

kent?  

M: niet precies nee 

R1: nee, maar in kind financiering betekent dat je wel een leger aan adviseurs kunnen hebben die bij anderen 

op de loonlijst staan. Zonder dat ze steeds bij jou in dienst moeten zijn. De partijen die in kind bijdragen aan de 

EBU zijn de twee grote gemeentes, Utrecht en Amersfoort. Dat is de provincie, dat is de hogeschool Utrecht, 

de Universiteit Utrecht, het UMC, de HKU, TNO in het verleden ook de KvK. Daar zie je die breedte aan 

draagvlak. Daarnaast heb je ook een stuk in cash financiering. Dat is de provincie, stad Amersfoort, de BRU, en 

we zijn op dit moment bezig met een EFRO aanvraag.  

M: ik vraag me dan af, je hebt aan eisen te voldoen als je subsidie aanvraagt bij de EU maar dus ook voor 

topsectoren, dat is volgens mij gericht op ondernemerschap en gericht op ondernemers zelf. 

R1: Maar wij doen niet zoveel met topsectoren 

M: nee precies, dus daar komt ook helemaal geen financiering vandaan.  

R2: bij de TFI was dat wel zo maar nu. 

R1: nee nee nee maar kijk je hebt groen gezond slim. Het is zo dat de topsectoren an sich. Je hebt het 

topsectoren budget, en daar heb je TKI projecten voor nodig. En voor die TKI projecten is er een voorwaarde 

dat je ondernemers plus onderzoek hebt. Die samenwerking die kan wel degelijk gewoon onderdeel zijn van 

een van die domeinen. Maar het topsectorenbeleid kent negen topsectoren. Eén van die sectoren is creatieve 

industrie, we hebben een concentratie in gaming, in serious gaming.  En zodra een serious game bedrijf 

bijvoorbeeld op Soesterberg gaat samenwerken met een ander instituut ten behoeve van het thema gezond 

leven. Draag je bij aan het topsectorenbeleid maar draag je ook bij aan gezond leven en dus aan de regionale 

doelstellingen.  

M: dus als ik het goed begrijp zijn jullie een soort architecten van programma’s en dat werkt dan door in 

projecten die ontwikkeld worden. 

R1: programma’s.  

M: maar ik neem aan dat daaronder projecten vallen  

R1: ja maar daar houden wij ons eigenlijk helemaal niet mee bezig. Dat proberen wij zoveel mogelijk weg te 

organiseren. Je kan ons zien als programma architecten zien. Bijvoorbeeld growing games is een programma 

dat onder onze supervisie tot stand is gekomen maar de projecten daarvan. Daar hebben wij al bijna geen zicht 

meer op. Dat moet echt de verantwoordelijkheid zijn van het programma bureau in hele nauwe samenwerking 

met het bedrijfsleven.  

M: er worden dus ook aparte programma bureaus voor opgericht 
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R1: ja 

M: ik heb ergens gelezen over een center of excellence voor creatieve industrie 

R1: dat is weer een samenwerkingsverband. Want het topsectorenbeleid is weer een samenwerkingsverband 

van het ministerie van EZ, let op dit wordt leuk. Het centre of excellence (CFE) en ook de CIV, centra voor 

innovatief vakmanschap. Een op hbo en ander op mbo niveau, die vallen onder het ministerie van OCW. 

M: oké dus dat is een initiatief van dat ministerie. 

R1: het doel van die centre of excellence is om ondernemers en opleiding dichter bij elkaar te brengen. En op 

die manier bij te dragen aan beter praktijk onderwijs. Hier zit eigenlijk dus veel meer het toegepaste deel, 

toegepast onderzoek. Terwijl de hele TKI constructie meer op wetenschappelijk niveau zit. En dat is dus ook 

meteen het, een particulier mening, het zwakke punt van het topsectorenbeleid. Juist omdat dat heel erg sterk 

gelinkt is aan wetenschappelijk onderzoek zitten ondernemers vaak van ‘wat moet ik nou met een 

wetenschappelijk traject van vier jaar’. Dan krijg je die klassieke kritiek die je hebt afgelopen half jaar ook in 

het financiële dagblad hebt kunnen lezen. De trajecten zijn te lang, het is te weinig praktijkgericht. Te weinig 

toegepast. Terwijl die CFE en CIVs zich nog niet genoeg hebben bewezen in deze regio. Maar ik weet in regio 

Arnhem Nijmegen de hogeschool ongeveer acht CFE heeft waarin gewoon al twee drie vier jaar wordt 

samengewerkt met ondernemers.  

M: Oké en daar komen wel producten uit? 

R1: Ja precies, daar werken studenten/docenten en ondernemers in de COE heel nauw samen op het gebied 

van autotechniek, of slimme energie systemen.  

M: Ik dacht heel even dat, op jullie site te lezen bij initiatieven. 

R1: we steunen het 

M: en wat moet ik me daarbij voorstellen?  

R1: dat wij enthousiast zijn over het oprichten van een COE creatieve industrie in Utrecht.  Het is goed, en de 

stad wil ook meedenken. Het is een vorm van endorsement. We zijn ook bereid om daar in kind aan bij te 

dragen door te kijken naar de programmering, de thema’s die de COE bij de kop pakt. Maar dat we het niet 

financieel steunen. En dat is echt het hot item als het gaat om financial engineering, hoe financier je iets. Je 

hoeft niet in cash te financieren maar ook door mee te denken. Maar soms ook gewoon om mensen te 

detacheren voor 1 of 2 dagen voor een bepaalde periode.  

M: en daar gebeurt ook echt vanuit mensen van de EBU? Gebeurt dat ook met bedrijven die meedoen aan 

jullie programma’s? 

R1: nou de Economic Board Utrecht bestaat voor iets meer dan de helft uit ondernemers. Bijvoorbeeld One 

Shoe, Tao, Friesland Campina, Cap Gemini, Excellent ICT, BAM. Dat zijn allemaal bedrijven, hun CEO’s zijn ook 

actief bij onze programma ontwikkeling.  

M: Oké dus via hun netwerk krijgt zo’n programma ook vorm als je kijkt naar deelnemers  

R1: ja, waardoor dus ook het belang van het bedrijf geborgd is. Het is dus niet zo dat we achter een grote 

vergader tafel zitten met alleen maar overheden. Het is echt wel vraag gestuurd. 

M: het is natuurlijk een wisselwerking omdat je vanuit het bedrijfsleven een bepaalde behoefte ophaalt die in 

die programma’s horen te zitten.  
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R1: ja 

M: oké, en hebben jullie zelf ook financieringsmiddelen om bepaalde initiatieven te steunen of moet dat via 

externe subsidies gedaan worden. 

R1: nou we hebben het net over die in kind en in cash scheiding gehad. Wij kunnen een beroep doen op 17 

miljoen euro aan EZ financiering vanuit de provincie. Een ton vanuit Amersfoort en drie ton vanuit de BRU. En 

die kunnen we inzetten voor programma’s of het opzetten van programma’s. dus voor het opzetten van 

bepaalde thema’s. We hebben niet zelf de bevoegdheid om dat uit te geven maar we hebben daar wel een 

hele zware adviesfunctie in. Dus de provincie kent de subsidie toe voor de start van het programma op advies 

van ons. Anders loop je het risico dat je hier op een enorme bak met geld zit. En dat je het aan het bejubelen 

bent van wij denken dat het goed is voor de economie. Maar niemand controleert het dan.  

M: oké maar het LIOF heeft dat bijvoorbeeld wel, is dat dan gelijk het verschil tussen een ROM en de EBU?  

R1: ja 

M: het enige verschil ook? 

R2: zij zitten ook echt op ondernemerschap, acquisitie etc.  

R1: heel veel ROM’s zitten op acquisitie, bijvoorbeeld de BOM zitten heel sterk op acquisitie, gronduitgifte, 

ontwikkeling bedrijventerreinen.  

M: de traditionele rol van de ROM 

R1: Ja, de NOM en het LIOF hebben heel nadrukkelijk een investeringspoot. Dat geldt ook voor de Oost NV. Die 

hebben gewoon een echt een financieringstak. Ik heb daar zelf nog indertijd een paper over geschreven. Dat 

juist de Randstedelijke provincies, waar echt het zwaartepunt van de economie zit, dat die dus eigenlijk geen 

ontwikkelingsmaatschappij hebben. Dat heeft ook te maken  met de traditionele rol van gronduitgifte 

M: ja en dat heeft natuurlijk ook te maken met de gedachte dat zij initieel zijn opgezet om de kloof tussen de 

Randstad en de rest van Nederland te verkleinen. Maar ik weet wel dat per 1 januari nu Innovation Quarter is 

opgezet in Zuid-Holland wat volgens mij wel een ontwikkelingsbedrijf. Maar voor jullie is het verschil met een 

ROM dat zij meer een traditionele rol vervullen, en financiële slagkracht hebben.  

R1: zij hebben de financiële slagkracht en een ander heel relevant verschil is dat wij heel bewust triple helix en 

soms quadrupel helix hebben.  

R2: wij hebben veel meer een link met kennisinstellingen 

R1: ja daar zie je eigenlijk de, je hebt eigenlijk een soort van cyclus. Je had eerst de ROM 1.0, de Brainport en 

de valley’s zijn 2.0, daar zie je heel duidelijk de triple helix ten behoeve van economische ontwikkeling.  

M: ook een beetje een cluster gedachte.  

R1: ja precies, maar een 3.0 dan zit je in feite al in de quadrupel helix ten behoeve van grote maatschappelijke 

uitdagingen. Om de brug te slaan tussen het ondernemersdoel en het maatschappelijke doel.  

M: Ja maar dan wil ik graag even naar hoe jullie dan doelstellingen formuleren. Want vanuit een 

clustergedachte of een Brainport gedachte kan je ook heel duidelijk economische groei willen. Groei in TW of 

acquisitie, proberen ze ook te bewerkstelligen door triple helix samenwerking te organiseren. Wat eigenlijk 

wel overeenkomt met jullie. Ik las op jullie site dat jullie ook productontwikkeling willen, die ook de grote 
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maatschappelijke uitdagingen dienen denk ik dan. Hoe formuleren jullie dat? Hebben jullie daar specifiekere 

formuleringen voor? 

R1: dat is ongelofelijk lastig 

M: hoe worden jullie gecontroleerd? 

R1: kijk onze KPI’s key performance indicators, daar hebben we zelf ook ons hoofd op zitten breken. Kijk, als 

wij vertrekken vanuit het maatschappelijke doel. We willen deze regio gezonder, duurzamer en slimmer 

maken. Hoe toets je dat? Hoe monitor je dat? Daar zijn eigenlijk geen indicatoren voor. We hebben dus 

eigenlijk moeten terugvallen op standaard indicatoren maar bij ons richten die indicatoren zich op het aantal 

banen. Omdat de arbeidsmarkt, aantal banen, voor ons een combinatie is van die economische ontwikkeling 

en ook nog van de maatschappelijke doelstelling. Je wil je werkloosheid zo laag mogelijk houden.  

M: dus liever banen ten opzichte van productiviteit of iets dergelijks 

R1: ja ja  

M: en hoe worden die geteld, dat is een algemeen cijfer? 

R1: die komen uit het LISA  

M: maar jullie tellen dus niet het aantal banen die voortkomen uit het programma 

R1: ja die tellen we ook, we hebben je net uitgelegd dat ieder. Wil je in aanmerking komen in Utrecht voor een 

kick off bijdrage dan moet je dus ook aantonen wat je economische impact is. Je moet een inschatting maken 

van het aantal banen. Dus toon maar aan hoeveel extra banen je programma kan genereren.   

M: Hoe gaat dat tot nu toe? 

R1: het is niet waterdicht. Wij zijn als onderzoekers de eerste die zeggen van, je kan wel banen willen meten 

maar er is nooit een op een relatie tussen banengroei en onze effectiviteit. Daar zitten natuurlijk allerlei 

interactie variabelen tussen, niet in het minst gewoon de internationale conjunctuur.  

M: inderdaad haha 

R2: je kan net zo goed bezig zijn maar dan.. 

R1: Maar je probeert wel een inschatting te maken van de groei van een aantal koplopers in een sector. Wij 

hebben dat programma opgezet en een inschatting gemaakt dat dat programma ook echt leidt tot 500 tot 

1000 banen extra in de game sector.  

M: dan ook even qua afbakening. In Utrecht ken ik dan ook de Dutch Game Garden. Maar die hebben een 

nationale focus. Als ik hun doelstelling lees, dan staat er we willen graag de volle potentie van de game 

industrie benutten in Nederland.  

R1: hun concept wordt langzaam uitgerold in heel Nederland. Er is gewoon een vestiging van Dutch game 

garden in Amsterdam, die is vorige week geopend.  

M: Ja, maar jullie Economic Board Utrecht, maar jullie proberen dus ook banen te krijgen in de rest van 

Nederland.  

R1: wat betreft het programma, growing games. Daar zit precies het spanningsveld bij regionale 

samenwerking. Überhaupt regionale samenwerking in de economie. Want of je nou titjerksteradeel zit of in 

Arnhem. Overal krijg je de vraag, we snappen de ratio achter een EZ  programma. Dat zou betekenen dat 
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Arnhem 3 ton reserveert voor bijvoorbeeld de mode industrie. Dat doen ze dus ook. Het effect kan heel ergens 

anders landen. Je investeert in de vitaliteit van een onderwijsinstelling of van een groot event in Arnhem. Dat 

levert wel naamsbekendheid op maar de banen die landen uiteindelijk in  Utrecht of Amsterdam. Dat precies 

het spanningsveld waar EZ beleid in zit. Zo lang EZ investeert in gronduitgifte dat zie je precies de een op een 

relatie. Wij geven twee hectare grond en daar vestigen zich bedrijven en die banen zitten bij ons in de stad. 

Zeg maar dat hele systeem van gronduitgifte is door de leegstand en het overaanbod aan grond, dat 

functioneert gewoon niet goed meer. Terwijl je wel ziet dat ondernemers en bedrijven zich ontwikkelen en als 

een bedrijf hier in Nieuwegein in eens spectaculair groeit, dan kan het leiden dat een aantal ICT’ers hier uit de 

stad daar een baan krijgen. Dus dat betekent ook dat je echt buiten je eigen gemeente grenzen leert kijken. 

Dat levert gelijk het spanningsveld op van wij steken er geld in en iemand anders profiteert ervan.  

M: terug naar de voorbeeld van de mode van Arnhem, hoe moet ik zien dat Amsterdam ervan profiteert. Komt 

het dan doordat er mensen in Arnhem worden opgeleid bij die programma’s en dan in Amsterdam gaan 

werken. 

R1: klopt, in Amsterdam gaan werken en daar hun atelier openen.  Omdat in Amsterdam de grote klanten 

zitten. Dat is het agglomeratievoordeel dat Amsterdam  altijd heeft ten opzichte van de rest van Nederland.  

 

M: dan geldt dan misschien ook wel voor Utrecht die dan ook wegtrekken naar Amsterdam. 

R1: wat je ziet op het niveau van ondernemers, zij zoeken gewoon de plek waar ze denken de beste kosten 

baten verhouding te krijgen. Want het nadeel van, dat hoor je ook vrij vaak,  juist omdat het zo populair is. Er 

is bijna geen goedkoop atelier te vinden. Dus de game ondernemers die wij hebben gesproken denken ook zo. 

Ik hier in Utrecht zitten van a het is centraal, het is 20 minuten vanuit adam naar hier, en hier heb ik ook alles. 

M: dan zou je kunnen zeggen, dat wetende, dan gaan we kijken hoe we het vestigingsklimaat wat breder 

kunnen verbeteren hier in Utrecht. Maar dat is niet jullie kernactiviteit 

R1: onderdeel van een vestigingsklimaat is wel degelijk het ontwikkelen, het effectiever maken van relaties 

naar kennisinstellingen en onderwijsinstellingen en naar overheden als launching customers  

M: Ik zat meer te denken aan de locatiefactoren faciliteren. 

R2: Dat is meer Utrecht Invest 

R1: dat vergt een nauwe samenwerking van ons en Utrecht Invest die wel degelijk op internationale acquisitie 

zitten.  

M: Internationale acquisitie is natuurlijk weer iets anders dan het creëren van goedkope ruimte voor game 

ondernemers.  

R1: dat kan wel onderdeel uitmaken van zo’n programma. Als zo’n growing games programma erachter komt 

van wacht eens even bij de HKU komen heel veel jonge ondernemers talenten vanaf. Moeten we ze dan niet 

faciliteren door bijvoorbeeld een tweede Dutch Game Garden vestiging te maken.  

M: dat zou dan zo’n uitwerking van zo’n programma kunnen zijn. Ik probeer die organisaties in Utrecht een 

beetje helder te krijgen. Ik las over een stichting Incubeter, komt dat van jullie af? 

R1: Incubeter is volgens mij ontstaan uit de koker van de ROC 

R2: Robert Koch 
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R1: Incubeter is een initiatief, in Nederland hebben we een mooi spreekwoord succes kent vele vaders, dit is 

daar ook een mooi voorbeeld van. Iedereen wil daar de vader van zijn. Daarin werken ROC en gemeente 

Nieuwegein en Utrecht en een aantal zorginstellingen. Het is eigenlijk gericht op het zorgtechnologie en het 

creëren van een testomgeving voor de zorgindustrie. Dat is dus ook precies zo’n plek waar ondernemers een 

proeftuin kunnen ontwikkelen in nauwe samenwerking met het ROC, waarin studenten ook getraind kunnen 

worden en waarin zorginstellingen bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige van een zorg organisatie ook getraind 

kunnen worden. Dus het is precies een combinatie, naar dat soort proeftuinen en combinaties zijn we heel erg 

naar op zoek.  

M: even heel praktisch voor het lijst, ik heb Utrecht Life Sciences gevonden en Immuno Valley en de Dutch 

Game Garden. Dat was het eigenlijk, en ik heb het idee dat ik er heel veel mis.  

R2: USI 

M: de ISU 

R1: de USI 

M: Zijn er nog een paar waarvan jullie denken, die zijn belangrijk, daar werken wij mee samen 

R1: Op gebied van groen gezond slim. Op het gebied van groen gaat het om het USI en utrecht2040 netwerk. 

Bij gezond life sciences, ULS, USP, maar bijvoorbeeld ook het IVU. Insitituut voor verzorgings en verplegings 

instellingen in Utrecht.  Isovator, wat ook een intermediaire organisatie is op het gebied van zorg innovatie. 

Dat inmiddels ook gestart is in Gooi en vechtstreek maar inmiddels ook actief is hierzo.  

R2: Colab, die zitten ook op zorg en slim  

R1: het interessante aan Colab is, die zitten op ICT diensten op zorg innovatie. Dat is begonnen in Amersfoort 

als proeftuin. Dat wordt opgeschaald en uitgerold in woerden en in Veenendaal.  

M: Oké, dank je wel sowieso. Ik ga natuurlijk verder zoeken maar ik kan wel verwachten dat alles onder de 

paraplu van jullie drie domeinen gaat vallen? Er is niet ergens in Oudewater nog een Automotive Campus of 

iets dat er totaal buiten valt?  

R1: nee de gemiddelde campus hebben we wel in beeld maar wat we op het gebied van human capital, in 

Mijdrecht zitten een paar hele grote bedrijven. Die zitten niet direct op ons netvlies maar die kunnen vanuit 

hun eigen behoefte wel een hele nauwe samenwerking hebben met de hogeschool of een mbo. Waarvan wij 

denken waarom weten wij dat niet? Fantastisch project, dat verdient navolging en opschaling. We zijn 

anderhalf twee jaar bezig geweest om dat hele palet aan bloemblaadjes in beeld te krijgen en om daar ook 

echt een schakelfunctie in te vervullen. Dat zijn we  wel redelijk in geslaagd. Maar de projecten die echt in de 

boezem van een bedrijf, vaak grote bedrijven, plaats vinden. Daar hebben we niet altijd de vinger aan de pols. 

Terwijl dat wel heel waardevol kan zijn.  

M: dan wil ik even naar de rolverdeling gaan. U gaf net aan die willen graag opschaling of iets dergelijks, 

waarom kennen wij ze niet. We kunnen veel voor ze betekenen. Wat is jullie rol die jullie daarin. Dan probeer 

ik een beetje te gaan naar wat is jullie rol ten opzichte van andere organisaties die misschien kleiner zijn of 

lokaler. Want je kan ook zeggen hartstikke tof dat het daar gebeurt en het is goed voor onze economie, dus we 

hoeven er niet zoveel aan te doen. Want het gaat vanzelf.  

R1: nee we hebben een drietrapsraket waar het gaat om onze taken. Verbinden versnellen verzilveren. Bij het 

verbinden gaat het om het identificeren van al die bloemblaadjes en dat fungeren we als connector. Bij het 

versnellen  gaat het soms om opschalen of het ontwikkelen van programma’s die er niet zijn. Bijvoorbeeld een 

van onze collega’s is bezig met het ontwikkelen van een aanvullend fonds voor seed capital, of beter gezegd 
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growth capital, venture capital op het gebied van life sciences.  Er is een grote behoefte naar het overbruggen 

van de valley of death in de ontwikkelfase van een bedrijf. En daar zijn gewoon heel weinig Nederlandse 

financiers actief op dat vlak. En daar proberen wij toch net iets aan toe te voegen.  

M: een Immuno Valley gebruikt deze trap ook het verbinden versneller verzilveren. En dan heel erg gericht op 

productontwikkeling. Waarom zijn zij apart en waarom moet dit niet bij elkaar?  

R1: nou dan loop je weer het risico dat je heel erg groot wordt en dat je a la Amsterdam Economic Board over 

de volle breedte. Waardoor je vooral in de breedte kennis hebt en niet in de diepte.  

R2: dat is echt een niche 

R1: Utrecht Life Sciences is echt een niche, zij zitten volledig ingebed in de sector. Zij zijn een volwaardige 

gesprekspartner voor internationale financiers op dat vlak. Omdat zij gewoon exact weten wat er in zo’n sector 

gaande is. Terwijl zeg maar meer op dat overkoepelende gedeelte zit. Maar daar weer de relaties kunnen 

leggen tussen life sciences en voedingstechnologie.  

M: dus het voordeel van die versnippering is diepte kennis en jullie zijn eigenlijk de schakel die een goede 

relatie hebben met Utrecht Life Sciences, die dus niet de kennis hebben maar wel de verbinding kunnen 

leggen. En wel de potentie kunnen zien van hee Utrecht Life Sciences misschien moeten jullie een keer in die 

hoek gaan kijken.  

R2: ja, en dit speelt in de Utrechtse regio ook maatschappelijk, dus het is niet alleen die sector, het is sector 

overstijgend.  

R1: die kritiek, zie je nu in toenemende mate binnen de topsectoren zelf. Waarom moeten we vastzitten in 

onze eigen sector. Terwijl we topsector zijn, bijvoorbeeld hightech systems en energie, dat ligt zo voor de hand 

om eens met elkaar te gaan praten en bijvoorbeeld een pilot op te zetten.  

M: eigenlijk is het ook een beetje, ze hebben dan wel sector overstijgende onderwerpen zoals de biobased 

economy maar is het niet ook gewoon een praktisch probleem met geldstromen omdat je  binnen de 

topsectoren binnen je eigen sector omhoog moet kijken om geld te kunnen krijgen.  

R1: ja dat klopt, nee dat is inderdaad qua financiering een van de spanningsvelden. Om het simpel te houden 

om het beheersbaar te houden zit financiering in een kolom. Terwijl voor de innovatie je buiten die kolom 

moet denken.  

M: En zo’n Utrecht Life Sciences, ik heb nu een verschil tussen jullie en Utrecht Life Sciences. Ik neem het even 

als voorbeeld, zitten zij wel in programma’s van jullie, maken zij daar wel onderdeel vanuit?  

R1: ja zeker  

M: en neem een hele andersoortige partij bijvoorbeeld de KvK, die een hele andere kerntaak heeft maar in 

ieder geval op ondernemersniveau echt doet aan innovatie. Wat is dan het verschil tussen hun verbindende rol 

en jullie verbindende rol? Of werken jullie ook samen?  

R1: we hebben samengewerkt, dat ging een periode heel aardig. Maar ik weet niet of je het eerder gehoord 

hebt maar samenwerking met de KvK met hun doorstart is en door de andere focus van de KvK gewoon lastig 

geworden.  

R2: zij richten zich minder op het monitoren van de regionale economie. Voorheen brachten ze ook heel veel 

rapporten uit maar die hele tak is verdwenen.  

M: die is wegbezuinigd 
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R2: ja en juist op dat gebied werkten we veel samen.  

M: Ik weet niet maar is hun innovatie inspanningen ook wegbezuinigd of hebben ze alleen nog het register 

R1: een van hun kerntaken is overeind gebleven en dat is inderdaad het handelsregister, 

ondernemersstimulering en starters voorlichting. Maar volgens mij, Syntens was ongelofelijk gespecialiseerd 

op die innovatie. Maar dus ook de innovatie bij het individuele bedrijf. En volgens mij weten ze zelf ook niet. 

Heb je mensen bij de kamer gesproken of ga je ze nog spreken?  

M: Dat zou ik wel graag willen natuurlijk en er is nog wel een mogelijkheid toe maar ik moet kijken of het gaat 

lukken.  

R1: er is wel een tijd geweest dat de KvK en bijvoorbeeld de EBU dat ze een beetje naar elkaar hebben zitten 

kijken wie organiseert het beste event en wie had de beste contacten en de beste scores. Terwijl je uiteindelijk 

gewoon in the end heb je alle twee hetzelfde doel. Je economische ontwikkeling gewoon goed stimuleren.  

M: en vanuit dat efficiency perspectief zeg maar. Ik heb ook wel een gehoord van organisatorische drukte in de 

regio. Dan kom je automatisch bij de vraag hoe zinvol is dat en hoe kan dat beter. Wat is jullie mening 

daarover en ervaren jullie dat ook zo?  

R1: nou ik schetste je net ons beeld van het bloemblaadje. Stel dat wij die bloem niet zouden creëren dan zou 

bijvoorbeeld een USI en ULS nog steeds niet zo heel veel, ook zitten ze allebei op het Utrecht Science Park, met 

elkaar te maken hebben. Terwijl wij dus wel degelijk aansturen op oké we stimuleren duurzaamheid, we willen 

een groenere economie. Daar zit ook een stuk blauwe en groene life sciences bij. Kunnen we dat niet met 

elkaar in contact brengen zodanig dat wij daar als Utrecht de economische vruchten van kunnen plukken.  

M: ik zit een beetje te zoeken naar de rol, want een onderscheidende rol geeft je ook bestaansrecht. Ik heb nu 

de rol wel duidelijke tussen jullie en de gespecialiseerdere organisaties. Daarnaast komen dus ook nog de KvK 

en die lijken een beetje autonoom te opereren maar wel met hetzelfde doel. Dan vraag ik me af in hoeverre is 

dat nou handig.  

R2: Over de KvK, zij zijn het nu echt aan het opzetten. Ik weet niet in hoeverre dat nou ontwikkeld is. 

R1: en het voorbeeld van een economic board boven een KvK is dat wij in de board een aantal gemeenten en 

regio’s hebben zitten die wij dus ook daadwerkelijk kunnen aanspreken. Over doelstelling ten aanzien van 

gezondheid. Bijvoorbeeld langer thuis wonen, of een gezonde wijk. Stel dat je een ondernemer hebt die in 

staat is om een stedenbouwkundig plan zo te ontwikkelen, samen met een bouwer. Zodat mensen 

gestimuleerd worden, uitgedaagd worden om te bewegen. Om gezonder te leven dan bijvoorbeeld in een 

galerijflat. 

R2: met lift 

R1: hmm dat zou wel een innovatie zijn, een galerijflat zonder lift. 

M: haha 

R1: daar wordt je heel gezond van. Maar juist omdat overheden deel uitmaken van onze board kunnen wij 

vragen van joh ben jij bereid om een nieuwe woonwijk of een te renoveren woonwijk volgens die principes in  

te richten. Wij kunnen wat makkelijker, met name ook de brug met de overheid als launching customer 

maken.  

M: Dat is ook echt een netwerkvoordeel 

R1: dat is zeker een netwerkvoordeel 
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M: en dat is in mijn ogen ook echt nuttig voor nou ja de algehele ontwikkeling van de regio. Los van het feit 

wat je doet, je hebt al die partijen in 1 orgaan.  

R1: je hoopt dat die triple helix dan ook daadwerkelijk eens gaat werken  

M: doet dat het al 

R1: bij sommige projecten doet dat het heel nadrukkelijk. Bijvoorbeeld bij duurzaamheid. Bij smart grids, 

slimme energie systemen. Daar zie je echt dat gemeenten en overheden echt de eagerness hebben om dus 

inderdaad echt koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid. Zich realiseren dat je en een energiebedrijf 

en een installatietechnisch bedrijf voor nodig en ook een aannemer. Dan zie je ook meteen de knelpunten van 

de samenwerking boven komen. De knelpunten van de financieringsvraagstukken maar aan de andere kant 

ook van oké, als het collectief zegt we zijn bereid om er uit te komen, hoe complex het ook is. Dan ontstaat er 

wel degelijk iets.  

M Laatste punt, concurrentie. Je hebt een Immuno Valley, en je hebt het Humanimal cluster in Flevoland. 

R1: het wat voor cluster?  

M: dat is een nieuw product van het OMFL, zij zijn erg creatief met het vinden van namen. Maar ook de EBU 

ten opzichte van de AMEC. Er werd net even gezegd de KvK heeft een concurrentiestrijd met de AMEC om het 

beste event te organiseren. In hoeverre gaat het nou om concurrentie zeg maar.  

R1: om te beginnen probeer je sowieso om de concurrentie binnen de regio terug te brengen. Tot veel meer 

vraagstukken van afstemming. Prima dat je een event organiseert, maar als jij het nou zo insteekt dan hebben 

wij ruimte om het zo in te steken. Zo vullen we elkaar aan. Dus dat is onze eerste opgave binnen de regio. De 

wedstrijdjes ver plassen tussen de regio’s is een ander ding. Iedereen wil een life sciences cluster, iedereen wil 

een creatief cluster zijn of hebben.  

M: en iedereen heeft dat ook. 

R2: in het pakket zitten ja..  

M: de vraag is in hoeverre dat zinvol is 

R1: Life sciences is natuurlijk in die zin ook echt wel sexy omdat je er mensenlevens mee kan redden. Nou wat 

is er nou mooier om daarmee in het nieuws te komen. Of het medicijn tegen kanker of waar het UMC erg goed 

in is de publiciteit halen met een schedel 3d te printen met plastic. Dat doen ze erg goed. Maar wat je daar ook 

ziet bijvoorbeeld als we even op life sciences doorgaan. Het oudste het grootste en het beste life sciences 

cluster van Nederland zit in leiden maar dat werkt al 25 jaar. Dat timmert al 25 jaar aan de weg. De grootste 

clusters zitten in Engeland en in Boston, Cambridge en Boston. Dan heb je een hele tijd niks en dan heb je wat 

Europese concentraties. Daar zie je eigenlijk een beetje een soort wildgroei van we kijken wel hoe ver we 

komen of we nou internationaal echt een deuk in een pakje boter gaan slaan. Wat dat betreft een soort 

wildwest. Ik weet niet of je deze theorie van Klepper kent over de automobiel industrie. Daar doken op de 

gekste plekken autofabrieken op. Totdat je op een gegeven moment, alleen waren er toen nog geen 

overheden waren die zeiden dat willen wij ook. Toen waren het nog alleen ondernemers die zeiden dat willen 

wij ook. En ja het zal bij dat soort opkomende industrieën wildwest blijven. Totdat ondernemers hun 

locatievoorkeuren hebben bepaald. Dus ook echt bewust kunnen zeggen, die omgeving biedt voor ons de 

meeste faciliteiten. Of het nou financieel is. Of in termen van opleiding en onderzoek.  

M: is het voor regio’s ook een financieel vraagstuk van life sciences in nou eenmaal een topsector. We moeten 

nou eenmaal via smart specialisation strategieën, via regionale sterktes benoemen. Als wij enige vorm van 

economische ontwikkeling willen hebben moeten wij ons daarop richten.  
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R1: want hip en gespecialiseerd, nou dat is een perverse prikkel die in de financiële wereld speelt. 

M: het is maar een gedachte van mij hoor   

R1: nou ja, daar zou ik nog eens op willen promoveren, maar dat is dus inderdaad een perverse prikkel die 

inderdaad in stimuleringsinstrumenten zit. In financieringsinstrumenten vanuit de overheid.  

M: je wordt misschien een beetje geduwd 

R1: ja 

M: dat je je als regio profileert binnen de financiële mogelijkheden. Nog een laatste ding, Buck consultants 

heeft laatst een soort advies uitgebracht dat, ik heb het niet gelezen helaas kon het vinden, dat het ruimtelijk 

economische beleid vanuit de rijksoverheid weer beter gecoördineerd moet worden. Wat vinden jullie 

daarvan? 

R1: ik had de uitspraak eerder gedaan dan Buck. Tijdens een internationaal congres. Want als je inderdaad kijkt 

naar hoeveel valley’s Nederland heeft. Dat is absurd! Dat heeft te maken met decentralisatie van economische 

beleid. Verantwoordelijkheden naar de regio’s overhevelen. En aan de andere kant vanuit Europa die regio’s 

naar hun USP. Oftewel hun smart specialisation. Dan gaan ze op zoek naar wat kunnen we bij elkaar vegen wat 

nog een beetje substantie heeft, heel plat gezegd, waarmee we onszelf op de kaart kunnen zetten. Triple helix 

speelt dan een rol dus je moet iets van onderwijs en onderzoek hebben. Dan is het niet zo gek dat food valley 

rondom Wageningen ontstaat. Maar de vraag is, is Food Valley niet louter en alleen de WUR. Zitten daar 

daadwerkelijk interessante bedrijven om heen. Ik weet dat Friesland Campina daar wel degelijk z’n innovatie 

campus heeft gerealiseerd. Danone heeft dat hier gedaan, niet daar.  

M: En dan heb je Heinz in Nijmegen 

R1: Heinz zit in Zeist, dus die zitten precies tussenin  

M: volgens mij zitten die in Nijmegen.  Maar goed dat die wildgroei probeer ik in mijn scriptie ter discussie te 

stellen. En in hoeverre is het zinvol dat iedereen zo’n valley heeft. Maar daar zou je nooit echt een oordeel 

over kunnen vellen omdat. Ja je kan zeggen dat dat alle life sciences in Leiden zou moeten zitten en dat 

energie in Groningen zit terwijl Rotterdam de belangrijkste energieregio is. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen 

dat energie geen belangrijke sector voor Groningen kan zijn.  

R1: ik snap ook wel waarom Food Valley rond Wageningen zit  want dat is een absolute hot spot maar dan zou 

je dus verwachten dat er wordt ingezet op bedrijven acquisitie. Maar dat gaat dus niet gelijk op, dat zou wel 

moeten. Je kan wel proberen om energy valley op te zetten rondom de Gasunie. Maar dan heb je alleen maar 

de Gasunie rondom alternatieve vormen van energie. De ECN zit nog steeds langs de Noordzee kust. Dan 

verwacht je ook meer..  

M: dan zou je inderdaad iets meer op de clustergedachte moeten zitten maar dan kan je zeggen bedrijven 

verhuizen eigenlijk helemaal niet.  

R1: nee omdat ze heel 

M: Honkvast 

R1: ook omdat ze heel veel sunk investments hebben. Maar aan de andere kant het kan wel intern een rol 

vervullen in de communicatie en het binden van bedrijven. Bijvoorbeeld een Seed Valley, dat zit van oudsher in 

de kop van Noord Holland. Maar volgens mij zitten daar geen onderzoeksinstituten.  

M: nee ze gaan met de WUR.  
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R1: dus wat is er dan nog logischer dan dat hele Seed Valley over te hevelen naar Flevoland en een hele nauwe 

samenwerking met de WUR aan te gaan. Dan zit je ook niet zo ver bij elkaar vandaan.  

M: ja en het is natuurlijk ook voor de bekendheid. Dat is een soort bijvangst voor het imago van de regio. Wat 

ik bij Seed Valley meekrijg, ik zou best wel een bordje van Seed Valley op mijn bedrijf willen hebben want als 

dat een beetje bekend wordt kan ik daar makkelijker zaken mee doen. En dan worden we misschien ook wat 

bekender naar den haag toe. Dat is ook wel iets waar de intermediaire organisaties zich op richten. Echt 

communicatie campagnes opzetten. 

R1: ja daar houden wij ons zijdelings van, het probleem bij Utrecht is dat.. 

M: het is misschien ook minder nodig 

R1: het is aan de ene kant minder nodig maar vanuit de bedrijvenkant is die behoefte er wel.  

R2: branding 

R1: je krijgt meteen de discussie maar wat is ons profiel dan. Een kenmerk van een stedelijke diensten 

economie is dat ‘ie gediversifieerd is.  

R2: bij Eindhoven is dat veel makkelijker  

M: ja tijdens mijn stage mocht ik mee werken aan een opdracht voor de branding van Noord-Holland Noord. 

Dat is ook heel lastig. Veel mensen  

 

Bijlage 6: Topic Lijst e-interviews 

 

Algemene informatie respondent 

1. Wat is uw functie binnen de organisatie? 

 
Algemene informatie 

2. Hoe heet de organisatie? 

 

3. Wanneer is de organisatie opgericht?  

 

4. Wat is de aanleiding voor het oprichten van de organisatie?  
 

5. Welke meerwaarde wordt er bereikt met het oprichten van de organisatie? 

 

6. Wat is de rechtsvorm van de organisatie? 

 

7. Wat is de organisatiestructuur? 

 

8. Hoeveel werknemers/fte heeft de organisatie? 
 

9. Wat is de omvang van het werkgebied van de organisatie? (in het aantal aangesloten bedrijven en/of 

aantal banen) 
 

10. Hoe is de financiering van de organisatie opgebouwd en van welke (beleids-/subsidie)programma’s 

maakt de organisatie gebruik? 
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11. Is er een campus in het werkgebied van de organisatie gevestigd? 
 

Praktijk 

12. Wat zijn de doelstellingen van de organisatie? 
 

13.  Worden er prestatieafspraken gemaakt? En zo ja, wat zijn deze? 

 

14. Welke activiteiten ontplooit de organisatie? 

 

15. Welke (publieke) actoren zijn nog meer betrokken bij de organisatie, bijvoorbeeld in de vorm van 

samenwerkingsverbanden? 
 

16. Wat is de rolverdeling tussen de organisatie en betrokken partijen? 
 

17. Is er overlap tussen de werkzaamheden van betrokken partijen? Zo ja, op welke manier?  
 

Bijlage 7: respons van de e-interviews 

 

Seed Valley: 

Wat was de aanleiding voor het oprichten van de stichting? Welke meerwaarde wordt er bereikt? 

Zie: http://www.seedvalley.nl/organisatie/missie--doel 

Hoeveel werknemers/fte heeft de organisatie?  

medewerkers, 1.6 fte 

 Hoe is de financiering van de organisatie opgebouwd en van welke (beleids-/subsidie)programma’s maakt de 
organisatie gebruik? 

Partners betalen naar rato een jaarlijkse bijdrage = bijdrage sector. Bedrijven en de provincie en een aantal 
gemeentes zijn verbonden als sponsor. Zie ook: http://www.seedvalley.nl/organisatie/sponsors  

Welke (publieke) actoren zijn nog meer betrokken bij de organisatie, bijvoorbeeld in de vorm van 
samenwerkingsverbanden? 

Greenport NHN, Plantum, Wageningen Universiteit,Clusius en Nova college enz. 

Wat is de rolverdeling onder deze actoren? 

 
Te divers om kort te beanwtoorden…kun je iets specifieker zijn in de vraagstelling, wat wil je hierover weten? 

Welke activiteiten ontplooit de organisatie? 

Kort: HR campagne (o.a. www.jijgaatvoorzaad.nl) en PR/Marketing activiteiten. Zie ook: 
http://www.seedvalley.nl/nieuws/. Door een aantal nieuwsitems te lezen krijg je een goed beeld denk ik. 

 

 

http://www.seedvalley.nl/organisatie/missie--doel
http://www.seedvalley.nl/organisatie/sponsors
http://www.jijgaatvoorzaad.nl/
http://www.seedvalley.nl/nieuws/
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Amsterdam Economic Board (cluster financiële en zakelijke dienstverlening) 

Wanneer is het kernteam Financiële- en Zakelijke Dienstverlening binnen de Amsterdam Economic Board 
opgericht? 

Het Kernteam Financiële en Zakelijke Dienstverlening is eind 2010 opgericht.   

Wat was de aanleiding voor het oprichten van dit kernteam? Welke meerwaarde wordt er bereikt? 

Aanleiding voor het oprichten van het Kernteam was dat het cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening 
(FZD) was benoemd als één van de 7 kansrijke clusters voor het realiseren van de Amsterdam Economic Board. 
Oftewel: naar aanleiding van het oprichten van de Board en de door de Board benoemde clusters is een 
clustertrekker voor het cluster FZD benoemd. Deze clustertrekker heeft een kernteam geformeerd.  
 
Het Kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid. 
Meerwaarde van het kernteam is dat vertegenwoordigers uit de Triple Helix bij elkaar aan tafel zitten en de 
focus voor de Financiële en Zakelijke Dienstverlening in de MRA bepalen.   

Hoe is de financiering van het cluster Financiële- en Zakelijke Dienstverlening opgebouwd en van welke 
(beleids-/subsidie)programma’s maakt de organisatie gebruik? 

Voor de leden van het kernteam van het cluster FZD geldt dat ze deze activiteiten naast hun reguliere 
werkzaamheden doen (liefdewerk oud papier dus). Het cluster FZD kent 2 clustermanager; deze 
clustermanagers worden betaald uit het project Integratie Kennis Kunde Kassa, een Europees project dat door 
de Amsterdam Innovatie Motor (inmiddels opgegaan in de Stichting Amsterdam Economic Board) is 
aangevraagd en toegekend.  
 
Vanuit het cluster proberen we projecten te realiseren. Voor de financiering van deze projecten zijn we 
afhankelijk van externe middelen omdat de Board zelf geen geld heeft (behalve voor het betalen van eigen 
mensen). Deze externe middelen zijn middelen van lokale, regionale, landelijke en Europese overheden. 

Welke (publieke) actoren zijn nog meer betrokken bij de organisatie, bijvoorbeeld in de vorm van 
samenwerkingsverbanden? 

In het kader van het eerdergenoemde project Integratie Kennis Kunde Kassa werken bij nauw samen met 
Syntens en de TTO’s van de UvA     en VU. Daarnaast werken wij samen met MKB Amsterdam, MKB Noord-
Holland, VNO – NCW (afd. Amsterdam), Amsterdam in business,       bedrijven en specifieke afdelingen van de 
kennisinstellingen (VU, UvA, HvA en Nyenrode). 

Wat is de rolverdeling onder deze actoren? In het bijzonder de organisaties die in dezelfde categorie zouden 
kunnen vallen qua werkzaamheden als de Amsterdam Economic Board. Zoals de KvK, Syntens, Greenports, 
andere ontwikkelingsmaatschappijen etc.   
         
Goede vraag. De Amsterdam Economic Board is de verbindende partij en initiator van projecten gericht op 
economische groei en      innvoatie. Daar waar de KvK en Syntens zich meer toeleggen op de individuele 
ondernemer proberen wij rode lijnen te ontdekken en, pré-     concurrentieel partijen bij elkaar te brengen die 
met elkaar economische groei en innovatie kunnen realiseren.         Ontwikkelingsmaatschappijen beschikken, 
voor zover ik op de hoogte ben, over het algemeen over middelen om te investeren. Dat heeft   de Amsterdam 
Economic Board niet. 

 

Amsterdam Economic Board (cluster ICT)  

Wanneer is het kernteam ICT binnen de Amsterdam Economic Board opgericht? 
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Er is niet echt een formele startdatum geweest. Het is zo gegroeid. Maar als je een datum wil aanhouden, dan 
zou ik de oprichting van de Board aanhouden. November 2011.  

Wat was de aanleiding voor het oprichten van dit kernteam? Welke meerwaarde wordt er bereikt? 

Aanleiding is hetzelfde als het onstaan van de Board. Om economisch ontwikkeling en innovatief vermogen 
van de regio te laten groeien, heb je een afspiegeling van en samenwerking met alle spelers binnen een sector 
nodig. Geen enkele van drie O’s (Onderwijs, Ondernemers, Overheid) kan dit alleen. 

Samenwerking en meerwaarde uit zich in simpelere projectvorming, communitybuilding en PR activiteiten 

Hoe is de financiering van het cluster ICT opgebouwd en van welke (beleids-/subsidie)programma’s maakt het 
cluster gebruik? 

Financiering van Board organisatie (en dus ICT cluster is): 2/3 overheid, 1/3 bedrijfsleven + universiteiten 

Financiering van Board projecten: 1/3 overheid, 2/3 bedrijfsleven + universiteiten 

 Daarnaast maken we gebruik van middelen in bijlage. 

Welke (publieke) actoren zijn nog meer betrokken bij het cluster ICT, bijvoorbeeld in de vorm van 
samenwerkingsverbanden? 

Veel: variërend van KvK, Syntens, Universiteiten, gemeentediensten (zoals DRO) tot zelfstandige organen zoals 
nutsbedrijven (Liander, Alliander, Waternet). Deze zijn vnl. actief in projecten, niet in clusteroverleg.  

Wat is de rolverdeling onder deze actoren? In het bijzonder de organisaties die in dezelfde categorie zouden 
kunnen vallen qua werkzaamheden als de Amsterdam Economic Board. Zoals de KvK, Syntens, Greenports, 
andere ontwikkelingsmaatschappijen etc.  

KvK -> actief in cluster(overleg) (af en toe co-financiering projecten) 

 Syntens -> actief in technology transfer met universiteiten 

 Universiteiten -> tech transfer en diverse projecten 

Zelfstandige organisaties -> actief in projecten 

 

Amsterdam Economic Board (cluster Life Sciences) 

Wanneer is de organisatie opgericht? 

Kernteam LSH is opgericht, tegelijk met oprichting board, ergens eind 2010-begin 2011 

Wat was de aanleiding voor het oprichten van dit kernteam? Welke meerwaarde wordt er bereikt? 

Elk cluster heeft kernteam om uitvoering te helpen geven (via hun respectievelijke organisatie(s) en 
netwerken) aan board LSH strategie en om als ambassadeurs op te treden van LSH cluster in eigen netwerk.  

Hoe is de financiering van het cluster Life Sciences opgebouwd en van welke (beleids-/subsidie)programma’s 
maakt het cluster gebruik? 
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Basisfinanciering via board (bijdragen via overhei, bedrijfsleven (banken) en kennisinstellingen), project 
financiering via combinatie bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen plus subsidies als Pieken in de Delta, 
EFRO, EU 

Welke (publieke) actoren zijn nog meer betrokken bij het cluster Life Sciences, bijvoorbeeld in de vorm van 
samenwerkingsverbanden? 

Verschillende diensten gemeente, amsterdam in business, kennisinstellingen, etc. 

Wat is de rolverdeling onder deze actoren? In het bijzonder de organisaties die in dezelfde categorie zouden 
kunnen vallen qua werkzaamheden als de Amsterdam Economic Board. Zoals de KvK, Syntens, Greenports, 
andere ontwikkelingsmaatschappijen etc.  

Afhankelijk van rol is een of ander in de lead, maar altijd gebaseerd op samenwerking op basis van expertise/ 
als bepaald in project. KvK en Syntens gaan in 2014 samen, met wellicht nieuwe rolverdeling. In praktijk zij we 
partners, met net iets andere werkzaamheden: e.g. syntens adviseert over innovatie 1-op-1, board stimuleert 
innovatie meer op samenwerkingsniveau. 

 

Dutch Biorefinery Cluster 

Wat is de functie van de respondent binnen de organisatie? 
 

Directeur 
 

Wat is de omvang van het werkgebied van de organisatie?  
 

7 bedrijven, geen mensen in direct in dienst 
 

Wanneer is de organisatie opgericht?  
 

Samenwerking al gestart in 2006, officiële stichting geworden in 2010 
 
Wat was de aanleiding voor het oprichten van de stichting? Welke meerwaarde werd er bereikt? 

 
Biomassa wordt schaarser dus waardevoller. De leden van het Dutch Biorefinery Cluster verwerken allen al 
decennialang (soms al eeuwenlang) biomassa tot waardevolle producten. In samenwerking wil men 
gezamenlijk technologieën en concepten ontwikkelen om nog meer waarde uit de biomassa te halen 

 
Kansen en uitdagingen benutten: Meer waarde uit gewassen en reststromen 

 
Wat is de rechtsvorm van de organisatie?  

 
Stichting 

 
Hoeveel werknemers/fte heeft de organisatie?  

 
Geen. Alleen: 

 
- 2 dagen per week inhuur directeur 
- in-kind ondersteuning vanuit de deelnemende bedrijven 
 
Hoe is de financiering van de stichting opgebouwd en van welke (beleids/subsidie)programma maakt de 
stichting gebruik? 

 
- contributie vanuit de leden 
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- geen subsidie 
 

Welke (publieke) actoren zijn nog meer betrokken bij de stichting? 
 

- het DBC werkt samen met de VNCI in het Agro-Papier-Chemie platform, en heeft betrokkenheid van het 
Platform Biorenewable Business, ISPT en de programmedirectie Biobased Economie 

 
Wat is de rolverdeling onder deze actoren?  
??? 

 
Welke activiteiten ontplooit de organisatie ten aanzien van de ontwikkeling van het cluster? 

 
Zie onze websie!! 
www.dutchbiorefinerycluster.nl 
 
 

Dutch Game Garden 
 

Welke functie bekleedt de respondent binnen Dutch Game Garden? 

Communicatiemanager 

Wat is de omvang van het werkgebied van de organisatie?  

Dutch Game Garden heeft vanaf de oprichting tot nu ongeveer 68 bedrijven gehuisvest. Daarnaast bieden we 
een incubator-programma aan voor jonge, ambitieuze starters en organiseren we activiteiten en evenementen 
die ondernemerschap in de Nederlandse gamesindustrie versnellen en aanjagen. Verder vervullen we een 
informele rol als matchmaker en adviseur. We werken gemiddeld met zo'n 4,2 fte. 

Wanneer is de organisatie opgericht? 

De oprichting was eind 2007.  

Wat was de aanleiding voor het oprichten van de organisatie? Welke meerwaarde wordt er bereikt? 

Dutch Game Garden is opgericht om het potentieel dat destijds bij de ontluikende gamesindustrie in ons land 
werd geconstateerd aan te jagen en te stimuleren. Dat hebben we de afgelopen jaren dan ook veelvuldig 
gedaan: 
 
Gedurende ons bestaan hebben we 68 bedrijven gehuisvest, waarvan een groot aantal is doorgegroeid qua 
aantal medewerkers en huisvestingsbehoefte. Deze werkzaamheden hebben zo'n 400 arbeidsplekken 
opgeleverd. We hebben meer dan 500 consults en adviezen gegeven aan bedrijven, studenten, starters en 
andere partijen. Dit houdt in dat we opdrachtgevers en klanten aan elkaar hebben gekoppeld, werkzoekenden 
aan werkgevers, vakgenoten aan elkaar, bedrijven op zoek naar juridisch experts, studenten op zoek naar een 
stageplek en ga zo maar door. 
 
Via social media en ons contactformulier krijgen we wekelijks tientallen verzoeken tot stage, advies, coaching 
en huisvesting. Een aanzienlijk deel daarvan helpen we tijdens onze vele activiteiten en evenementen. Eén van 
de bekendste is onze maandelijkse netwerklunch, maar ook de showcase INDIGO waar we het werk van meer 
dan 30 gamedevelopers aan het publiek en zakelijk geïnteresseerden laten zien. Verder organiseren we 
masterclasses, game jams en workshops voor studenten, afstudeerders en professionals. 
 
Dutch Game Garden is een belangrijke grondlegger van de Nederlandse sectorvereniging voor de 
gamesindustrie, de Dutch Games Association. Ook zijn we één van de drijvende krachten in Nederland op het 

http://www.dutchbiorefinerycluster.nl/
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gebied van nieuwe innovaties op het gebied van o.a. ouderenzorg en patiëntveiligheid. We zijn één van de 
partijen achter de internationale beursaanwezigheid van de sector de afgelopen jaren. Door medewerking aan 
meer dan 1250 artikelen op websites, kranten, tijdschriften en items op radio en tv dragen we bovendien bij 
aan de zichtbaarheid van de industrie. 

Hoe is de financiering van Dutch Game Garden opgebouwd en van welke (beleids-/subsidie)programma’s 
maakt de organisatie gebruik? 

We worden gefinancierd vanuit het economische stimuleringsprogramma Kansen voor West. Het geld is deels 
afkomstig vanuit de provincie Utrecht, deels de gemeente Utrecht en een gedeelte van het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van Kansen voor West. 

Welke (publieke) actoren zijn nog meer betrokken bij Dutch Game Garden?, bijvoorbeeld in de vorm van 
samenwerkingsverbanden? 

We werken samen met verschillende organisaties, bedrijven en instellingen. Denk aan het Economic Board 
Utrecht, Utrecht Inc. Startup Weekend, onderwijsinstellingen als de HKU en de HvA, organisaties als 
Immovator en Syntens en overheden als provincie Utrecht en gemeente Utrecht. 

Wat is de rolverdeling onder deze actoren? In het bijzonder onder de organisaties die in dezelfde categorie 
zouden kunnen vallen qua werkzaamheden als Dutch Game Garden. Dan bijvoorbeeld kan gedacht worden 
aan de KvK, Syntens en andere ontwikkelingsmaatschappijen. 

De tijdspanne en intensiteit van de samenwerkingen verschillen naar gelang de situatie daar om vraagt. Soms 

werken we samen met bv. Syntens om gezamenlijk een masterclass of workshop te faciliteren, of bekleden we 

adviserende functies als het over de gamesindustrie gaat. 
 

Food Connection Point 
 

 Wat is de functie van de respondent binnen de organisatie?  

Manager innovatie 

Wat was de aanleiding voor het oprichten van de organisatie?  

Krapte op de arbeidsmarkt met name te kort aan goed opgeleid technisch personeel. 

Welke meerwaarde werd in deze oprichting bereikt?  

Goed florerend netwerk van foodbedrijven samen met overheid, onderwijs en ander bedrijfsleven. En 
concreet een mbo foodopleiding op de Groene Campus in Helmond 

Wat is de rechtsvorm van de organisatie? 

Stichting 

Hoeveel werknemers heeft de organisatie? 

Geen vaste werknemers. De stichting is voor en door de foodbedrijven. Voor projectmatig werk, worden 
mensen ingehuurd. Er is wel een pool van nauw betrokken partijen, die uitvoerend werk verrichten.  

Hoe is de financiering van de stichting opgebouwd en van welke (beleids/subsidie)programma’s maakt de 
organisatie gebruik?  
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Kleine vaste bijdrage van de leden (350 euro) + sponsoren + subsidies (vanuit de regio, nationaal en europees) 

Welke publieke actoren zijn nog meer betrokken bij de organisatie, bijvoorbeeld in de vorm van 
samenwerkingsverbanden?  

Brainport, provincie Noord Brabant, BOM, gemeente Helmond, Syntens, Kvk, De Groene Campus, …. 

Wat is de rolverdeling onder deze actoren? In het bijzonder de organisaties die in dezelfde categorie zouden 
kunnen vallen qua werkzaamheden als de organisatie. Zoals de KvK, Syntens en andere 
ontwikkelingsmaatschappijen etc.  

FCP is voor en door de bedrijven. Ondernemers in de lead. Overige organisaties zijn overheid gedreven. Iedere 
organisatie heeft zijn rol.  
 
 

Greenport Bollenstreek 

Wanneer is de organisatie opgericht? 
 
Als Greenportorganisatie bestaan wij sinds 2007 
 
Wat was de aanleiding voor het oprichten van de organisatie?  
 
Aanleiding was het behoud en versterking van het bollencluster (cf de theorie van Porter : het cluster is meer 
dan de som van de afzonderlijke onderdelen; valt er een onderdeel weg, wordt het gehele cluster bedreigd) 
Dus niet alleen de bollenteelt moet worden beschermd (vastgelegd in overheidsdocumenten is dat er 2625 ha. 
1e klas bollengrond blijft bestaan), ook alles dat er mee verwant is (handel, toerisme) moet overeind blijven. 
Wij besteden veel aandacht aan vernieuwing/herstructurering op ruimtelijk-economisch beleid. Goede 
contacten met gemeenten en Regiobestuur (Holland Rijnland) 
 
Hoeveel werknemers/fte heeft de organisatie? 
 
Wij hebben geen personeel in dienst. Onze lidorganisaties stellen wel capaciteit beschikbaar indien nodig, 
verder is het vrijwilligerswerk. 

Hoe is de financiering van de stichting opgebouwd en van welke (beleids/subsidie)programma’s maakt de 
organisatie gebruik?  
 
De lidorganisaties betalen contributie : kleine organisaties € 500,- oplopend tot € 2500,= voor de grootste 
organisaties. Daarmee worden de bureaukosten en kleine onderzoeken van betaald. 
  
Wij volgen beleidsmakers(m.n op R.O- en Econ. gebied) en stimuleren via onze leden de individuele bedrijven 
om innovatieve projecten uit te voeren. Dat doen wij dus niet zelf. 
Wij maken dan ook geen gebruik van subsidies. Bedrijven (individueel of samenwerkend) die belang hebben bij 
bepaalde projecten vragen, gesteund door ons en hun organisatie (bijv. LTO) wel subsidies aan in het kader 
van het Topsectorenbeleid. 

Welke publieke actoren zijn nog meer betrokken bij de organisatie, bijvoorbeeld in de vorm van 
samenwerkingsverbanden?  
 
Wij zijn met de gemeentelijke overheden mede-oprichter van de Greenport-Ontwikkelingsmaatschappij 
(GOM). Dit is de belangrijkste uitvoerder van het in de Intergemeentelijke Structuurvisie vastgelegde beleid 
voor de ontwikkeling van de streek. (Behoud karakter van de streek en aantal ha. bollengrond, via 
herstructurering en beperkte woningbouw (kostendrager) 
Met deze organisatie voeren wij periodiek overleg. Ook hebben wij inspraak tijdens de 
aandeelhoudersvergaderingen (Alleen de gemeenten zijn aandeelhouder) 
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Voorts hebben wij contacten met de gemeenten (meestal over bestemmingsplannen of uitzonderingen 
daarop) en Holland Rijnland. 
  
De gemeenten treden gezamenlijk op in de GOM en in de bestuurlijke vertegenwoordiging op landelijk gebied 
(Jos Wienen, burg. van Katwijk vertegenwoordigt de greenport aldaar) 
Wij zijn er vooral om de voorwaarden voor een goede ontwikkeling van de sector onder de aandacht van de 
(locale) beleidsmakers te brengen, tezamen met onze lidorganisaties, onder het motto : 
“Een vitale economie in een vitaal landschap”. 
  
Wat is de rolverdeling tussen de actoren?  
 
Wij kennen geen individuele bedrijven als lid,, maar organisaties die lid zijn, zoals LTO Noord, KAVB, 
Anthos,Hobaho, VBDB etc, zie de website 
Iedere organisatie heeft zijn eigen specifieke rol, maar waar samenwerking meer oplevert, wordt dat 
gepraktiseerd binnen onze organisatie. 
De huidige organisatie is een voortzetting van “Hou het Bloeiend’, ontstaan in de jaren “90, om de streek te 
beschermen, (tegen grootschalige woningbouw bijv.) en het eigene van de streek te behouden. 

 

Greenport  Noord-Holland Noord 

Wat is de functie van de respondent binnen de organisatie? 

Hoofd afdeling communicatie van de GreenPort NHN. 

Wat is de omvang van het werkgebied van de organisatie (in het aantal aangesloten bedrijven en/of aantal 
banen) 

Werkgebied: Noord-Holland Noord. Ten behoeve van de agribusiness globaal boven de lijn Alkmaar – Hoorn 
met uitlopers naar Heemskerk en Waterland. Dit betekent dat de deelgebieden Kop van Noord-Holland, West-
Friesland en Noord Kennermerland deel uit maken van de GreenPort NHN.  

Dit betekent werkgelegenheid voor ongeveer 20.000 werknemers in de primaire agrarische sectoren. Zie voor 
nadere detaillering het rapport voor het landbouw economisch inistituut medio 2009 (LEI) voor de provincie 
Noord-Holland.  

Wanneer is de organisatie opgericht? 

7 juli 2009. 

Wat was de aanleiding voor het oprichten van de organisatie? Welke meerwaarde wordt er bereikt? 

Stichting heeft ten doel het ‘doen’ geven van ondersteuning en het ‘al dan niet gedeeltelijk’ uitvoering ‘doen’ 
geven aan activiteiten ten behoeve van de doorontwikkeling van de agribusiness in Noord-Holland Noord met 
name op het terrein van kennis en innovatie, positionering, en de ruimtelijk en infrastructurele 
randvoorwaarden.  

Meerwaarde bestaat onder andere uit: het verkrijgen van de Greenportstatus van de I&M, de algemene 
bekendheid van agribusiness in de regio en de economische betekenis daarvan en de samenwerking met de 
agri ondernemers; werken aan innovatie projecten in de diverse agrisectoren. 

Hoeveel werknemers/fte heeft de organisatie?  

Loondienst: 2 werknemers, 1.05 fte. Januari: 3 werknemers, 2.05fte. 
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Extern: 7 werknemers (betrokken bij projecten/of de organisatie).  

Hoe is de financiering van de organisatie opgebouwd en van welke (beleids-/subsidie)programma’s maakt de 
organisatie gebruik? 

De financiering is als volgt georganiseerd: middels bijdrage van: provincie, KVK, LTO-Noord, Rabobanken, 
Clusius College plus diverse subsidies EFRO IPC etc.  

Welke (publieke) actoren zijn nog meer betrokken bij de organisatie, bijvoorbeeld in de vorm van 
samenwerkingsverbanden? 

-Provincie Noord-Holland & lokale overheden 

-Rabobanken Noord-Holland Noord 

-Kamer van Koophandel 

-LTO Noord 

-Clusius College 

-WUR 

-AZ 

-Zorg en ziekenhuisinstellingen 

-DLV & Veldleeuwerik 

-Agribusinessclub 

-Amsterdam Econic Board 

-Provincie Flevoland 

-Diverse ministeries 

-Greenport Holland International 

-Greenport Venlo 

-Greenport Boskoop 

-Greenport Westland/Oostland 

-Greenport Aalsmeer 

-GreenPort Duin- en Bollenstreek 

Wat is de rolverdeling onder deze actoren? 

Partnerschap en samenwerkingsverband 
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Welke activiteiten ontplooit de organisatie? 

Zie projectpagina op website www.greenportnhn.nl. Hier vind je per project veel informatie.  

Immuno Valley 

Welke functie bekleedt de respondent binnen de organisatie? 

Accountmanager 

Wat is de omvang van het werkgebied van de organisatie? (in aantal bedrijven en/of aantal banen) 

Immuno Valley is een consortium (samenwerkingsverband/netwerk) van kennisinstellingen en bedrijven. In 
totaal hebben we ongeveer 35 partners, variërend van universiteiten, academische medische centra, grote 
multinationale farma bedrijven, en MKB (midden en klein bedrijven). 

Wanneer is de organisatie opgericht? 

2008 

Wat was de aanleiding voor het oprichten van de organisatie? Welke meerwaarde wordt er bereikt? 

Immuno Valley is opgezet om de brug te slaan tussen het humane en veterinaire veld, alsmede 
samenwerkingen op te zetten tussen publieke en private partijen. 

Onze gezamenlijke missie is om R&D expertise te vertalen naar nieuwe producten voor de diagnose, 
voorkoming en bestrijding van infectieziekten bij mens en dier. Er worden samenwerkingen tussen bedrijven 
en kennisinstellingen opgezet en samen ontwikkelen zij nieuwe diagnostische testen, vaccins en therapeutica. 

Hoeveel werknemers heeft de organisatie? 

Het ondersteunende Immuno Valley team bestaat uit 6 werknemers. 

Hoe is de financiering van Immuno Valley opgebouwd en van welke (beleids-/subsidie)programma’s maakt de 
organisatie gebruik? 

We worden nu voor een groot deel betaald vanuit een subsidie van het ministerie van Economische zaken. De 
rest wordt betaald door deelnemersbijdragen van de partners. 

Welke (publieke) actoren zijn nog meer betrokken bij Immuno Valley?, bijvoorbeeld in de vorm van 
samenwerkingsverbanden? 

Immuno Valley wordt regionaal ondersteund door Amsterdam Economic Board (AEB) , Economic Board 
Utrecht (EBU) en de Ontwikkelings Maatschappij Flevoland (OMFL). 

Wat is de rolverdeling onder deze actoren? In het bijzonder onder de organisaties die in dezelfde categorie 
zouden kunnen vallen qua werkzaamheden als Immuno Valley. Dan bijvoorbeeld kan gedacht worden aan de 
KvK, Syntens en andere ontwikkelingsmaatschappijen. 

AEB, EBU, OMFL hebben een aantal uur per maand begroot om de activiteiten van Immuno Valley te 
ondersteunen. Daarnaast vinden er 2-maandelijkse overleggen plaats, houden we elkaar op de hoogte van de 
ontwikkelingen, promoten we elkaars activiteiten en sturen we potentiele partners naar elkaar door.  

 

http://www.greenportnhn.nl/
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Greenport Aalsmeer 

Welke functie bekleedt de respondent binnen de organisatie? 

Programmamanager 

Wat is de omvang van het werkgebied van de organisatie? (in het aantal aangesloten bedrijven en/of aantal 
banen) 

15 partijen uit het bedrijfsleven, kennis-/ en onderwijsinstellingen, overheden (6 gemeenten verdeeld over 
twee provincies) 

Wanneer is de organisatie opgericht? 

2004 stonden de Greenports in de nota ruimte. Stichting is opgericht in 2010 (meen ik)  

Wat was de aanleiding voor het oprichten van de organisatie? Welke meerwaarde wordt er bereikt? 

Er bestond al een stuurgroep, deze kwam slechts 4 keer per jaar bijeen, waardoor besluitvorming niet snel 
genoeg ging. Er moesten steeds vaker laag abstracte besluiten worden genomen. Een dagelijks bestuur was 
noodzakelijk, vandaar dat wij een stichting hebben opgericht. 

Hoeveel werknemers/fte heeft de organisatie?  

Niemand. Iedereen, inclusief mijn persoon is gedetacheerd aan het samenwerkingsverband. Alle partijen die 
deelnemen aan de Greenport leveren projectleiders en medewerkers aan het samenwerkingsverband. 

Wat is de rechtsvorm van de organisatie? 

Stichting 

Hoe is de financiering van de organisatie opgebouwd en van welke (beleids-/subsidie)programma’s maakt de 
organisatie gebruik? 

Alle partijen dragen bij conform een verdeelsleutel. Begroting is ongeveer 500.000 op jaarbasis. Daarnaast 
ontvangen wij ongeveer 500.000 per jaar voor de uitvoering van een europese subsidie ter versnelling van de 
innovatie in het MKB en ontvangen wij 100.000 van de provincie voor het aanjagen van projecten zoals wij 
deze hebben gedefinieerd. 

Welke (publieke) actoren zijn nog meer betrokken bij de organisatie, bijvoorbeeld in de vorm van 
samenwerkingsverbanden? 

Zie website. Kamer van Koophandel, LTO, NakTuinbouw, Wellantcollege, VGB, FloraHolland, Aalsmeer, 
Uithoorn, Haarlemmermeer, Amstelveen, Kaag en Braassem, provincie Noord- Holland, Rabobank. Partijen als 
Schiphol, UvA/ VU en HvA zijn op projectbasis verbonden. 

Wat is de rolverdeling onder deze actoren? 

Dat is wel een hele algemene vraag. Zij dragen budget bij aan onze begroting en dragen projectleiders bij om 
onze projecten uit te voeren. 
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