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InteractiemilieuInteractiemilieu

Niet alleen  
stedenbouwkundige  
kwaliteit doorslag-
gevend

MEER INZICHT IN DE WERKING
VAN INTERACTIEMILIEUS

Multifunctionaliteit in de stedelijke omgeving geldt als 

een succesvoorwaarde in onderzoek en beleid naar de 

betekenis van interactiemilieus. De vraag is of dat zo 

is. Sandra van Liere, werkzaam bij Buck Consultants 

International, betoogt dat interactiemilieus juist ook in 

een ‘klassieke’ bedrijfsomgeving, gericht op sectoren of 

ketens, waardevol kunnen zijn.

Sandra van Liere is Principal Consultant bij Buck  

Consultants International

edrijventerreinen, werklocaties, 
kantoren, binnenstedelijke mi-
lieus; allemaal typen omgevin-
gen die in meer of mindere mate 
toegevoegde waarde creëren in 
termen van economie en werk-

gelegenheid. Lange tijd zijn deze typen locaties vooral 
beschouwd vanuit hun stedebouwkundige kwaliteit en de 
mogelijkheden om er planologische regie op te voeren. De 
nadruk lag meer op het ‘minimaliseren’ van de visuele im-
pact en overlast dan op het optimaliseren van het econo-
misch functioneren. Sinds enkele jaren is er juist meer aan-
dacht voor dat laatste en voor de vraag hoe de omgeving bij 
kan dragen aan innovatie. 

In het rapport ‘Het nationale verdienvermogen en de cru-
ciale rol van regio’s’ stelde de Commissie Verdienvermo-
gen & Vestigingsklimaat onder leiding van de Tilburgse 
burgemeester Peter Noordanus eind vorig jaar dat fysiek 
vestigingsbeleid meer is dan zorgen voor volgende bedrij-
venterreinen. ‘Je moet de hele propositie op orde hebben 
en daar horen ook bijvoorbeeld zaken als incubators, ge-
deelde faciliteiten, community en gedeelde interesses/be-
langen bij. De ecosystemen waarin bedrijven (en clusters) 
kunnen gedijen en groeien en evolueren.’

Ook enkele economische trends geven aanleiding om te 
verkennen hoe ‘omgevingen’ bijdragen aan de interactie 
die bedrijven nodig hebben. Een eerste trend is de steeds 
toenemende dynamiek in ketens. Snelheid is een levens-
voorwaarde: snelheid van A naar B, maar vooral ook snel-
heid in aanpassen en inspelen op de wensen van klanten 
en afnemers. In jargon: de time-to-market wordt steeds 
korter. Daar komt bij dat bedrijven minder en minder 
het hele product of de hele keten in eigen hand hebben. 
Outsourcing impliceert meerdere schakels in ketens. Deze 
twee trends samen vergroten de behoefte aan contact, 
aan interactie.

Uitwisseling
We verkennen enkele omgevingen en plekken die van meet 
af aan of als gevolg van voortschrijdend inzicht als con-
cept in de markt zijn gezet en waarbij interactie zich heeft 

ontwikkeld als een onderscheidend kenmerk. Er is een 
grote diversiteit aan deze typen locaties. De genoemde 
voorbeelden zijn allemaal in zekere zin conceptueel, in de 
zin dat er concrete maatregelen zijn getroffen om interac-
tie te stimuleren, al dan niet in het fysieke domein.

Schaalniveaus
In bredere zin is dus het interactiemilieu eigenlijk de fysie-
ke weergave van het ecosysteem dat nodig is. Wij onder-
scheiden altijd de drietrap campus (voorlopers qua inter-
actiemilieus) - cluster - ecosysteem. Een ecosysteem biedt 
de voorwaarden of aanknopingspunten voor individuele 
bedrijfsontwikkeling én clusterontwikkeling, die vaak de 
voedingsbodem is voor een succesvolle campus. Clusters 
kunnen niet gedijen zonder een ecosysteem, wel zonder 
campus. En campussen kunnen niet succesvol zijn zonder 
een levendig cluster, waarvan de dynamiek wordt gegaran-
deerd door de juiste ecosysteemelementen.

Om grip te krijgen op interactiemilieus en de manier waar-
op ze werken, zijn twee geografische schaalniveaus te 
onderscheiden: gebouwen en gebieden. Het doel van de 
interactie, zoals een bedrijf of instelling dat kan nastre-
ven, hangt samen met het type ‘cluster’ dan wel de spe-
lers die de interactie met elkaar zoeken. Dat is dus niet 
per definitie een multifunctionele omgeving. Onderstaan-
de indeling identificeert drie typen interactiemilieus voor 
doelgroepen die elk vanuit eigen drijfveren baat hebben 
bij interactie:

In een mono+interactiemilieu hebben bedrijven van soort-
gelijke aard die soortgelijke producten of diensten verzor-
gen baat bij interactie om efficiënter te kunnen opereren. 
Denk aan toeleveranciers van grote OEM’ers1, die zich ge-
clusterd vestigen in de nabijheid van hun klanten.
In een keten-interactiemilieu zoeken diverse schakels in 
één keten interactie met elkaar om bijvoorbeeld de be-
trouwbaarheid van de keten te versterken. Op en rond 
veilingterreinen vestigen zich ondernemingen die verspro-
ducten produceren, verwerken, verpakken en verkopen 
aan retail en consumenten.
Bij een crossover-interactiemilieu zijn inspiratie en kruis-
bestuiving belangrijke drijfveren om te innoveren en ken-
nis te vergroten, waarbij het niet nodig is dat die inspira-

B
‘Een concept moet niet 
vanuit aanboddenken 
tot stand komen.’

AUTEUR Sandra van Liere
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RUBRIEKSTITEL KORT HOUDEN Interactiemilieu

tie van soortgenoten moet komen, uit dezelfde keten of 
sector. Creatieve broedplaatsen zijn hier voorbeelden van, 
maar ook hightech omgevingen als de campussen in Eind-
hoven en Utrecht.

Het schema laat voorbeelden zien van elk type en op bei-
de geografische schaalniveaus, die voor de onderscheiden 
doelgroepen – door hun concept of opzet – interactie wil-
len stimuleren en faciliteren. Enkele voorbeelden zijn uit-
gebreider beschreven in de kaders.

De voorbeelden illustreren dat ondernemers veel waarde 
hechten aan interactie als succesfactor voor vernieuwing 
en verbetering. In alle sectoren en ketens zijn wel omge-
vingen waarin met ‘doelgerichte’ concepten of maatre-
gelen wordt gewerkt aan meer interactie. We trekken op 
basis van onderzoek en praktijkanalyses een aantal con-
clusies, die als aanbevelingen voor nieuwe initiatieven 
kunnen dienen.

Monofunctionaliteit
Interactie en monofunctionaliteit gaan prima samen. Het 
stedebouwkundige vertrekpunt voor metropolitane in-
teractiemilieus, met de nadruk op multifunctionaliteit, is 
geen blauwdruk voor interactie op alle typen werklocaties. 
Brainport Industries Campus in Eindhoven laat zien hoe 
‘klassieke’ activiteiten (toeleveranciers) baat kunnen heb-
ben bij interactie middels een fysiek uitgedacht concept 
om het werk zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren. Fa-
ciliteiten voor horeca en ruimte voor ontmoeting zijn daar-
bij ondersteunende functies.
Fysieke voorzieningen helpen interactie, zo lang ze vol-
doende ruimte blijven bieden voor flexibiliteit en aanpas-
sing als de eisen van gebruikers in de tijd veranderen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om iets simpels als de beschikbaar-
heid van gemeenschappelijke ruimtes, maar ook om geza-
menlijk gebruik van relatief dure voorzieningen als een lab 
of een distributiestraat.
Alléén fysieke voorzieningen zijn geen garantie voor suc-
ces. De gebouwde omgeving gaat leven door welgemikte 
programma’s en andersoortige ingrepen: de vorm moet 

natuurlijk kloppen, maar de ‘inrichting’ maakt het af. Dat 
kan van alles zijn, uiteenlopend van exposities en spor-
tactiviteiten tot expertisebijeenkomsten over het gebruik 
van hoogwaardige hightech apparatuur in een open-inno-
vatielab. Met andere woorden: een interactiemilieu komt 
tot bloei als iemand er ook zijn best voor doet. Een partij 
die zaken organiseert, faciliteert en initieert.

Kleinschalig maatwerk is essentieel voor clusters van 
soortgelijke bedrijven, al dan niet in dezelfde sector. Het 
is geen one size fits all, en maatwerk moet ervoor zorgen 
dat het werkelijk toegevoegde waarde kan hebben, voor de 
toeleveranciers van een OEM’er of voor het verpakkingsbe-
drijf dat zich specialiseert in versverpakkingen. Daarvoor 
is het belangrijk om het DNA van een stad of gebied te 
doorgronden.
Een concept moet niet te veel vanuit aanboddenken tot 
stand komen. Het verleden heeft met diverse voorbeelden 
laten zien dat aanbodgerichte vastgoedontwikkelingen re-
gelmatig de plank misslaan als niet precies wordt aange-
sloten bij wat de gebruikers eigenlijk vragen. Vraaggericht 
ontwikkelen helpt om het concept zo in de markt te zetten 
dat het herkenbaar is voor gebruikers en tegemoet komt 
aan hun vestigingseisen.
Sectoren en ketens zijn voortdurend in beweging. Op het 
kleinste schaalniveau van een interactiemilieu kan dat al 
impact hebben. Dat vraagt om altijd actieve voelsprieten 
en een fysieke omgeving die ruimte biedt voor flexibiliteit, 
uiteraard ook in de planologische voorwaarden.

Interactiemilieus hebben baat bij een goede branding en 
een duidelijke boodschap. Tegelijkertijd laten de voorbeel-
den zien dat het belangrijk is om down to earth te blijven: 
volg niet meteen wat hip of trending is, sluit aan bij waar de 
vraag zit en bij de behoefte aan interactie. Interactiemili-
eus zijn er niet voor bedoeld om trendsettend te zijn, ze zijn 
bedoeld om het de gebruikers makkelijker te maken.

1 | Original Equipment Manufacturer, de producent van het eindproduct
2 | Dit artikel is een geactualiseerde versie van een artikel dat eerder 
verscheen in vakblad ROmagazine (2016).
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GEBOUW World Fashion Centre

Port City Rotterdam

Gebouw M Nijmegen

Science Tower Rotterdam

Foodcenter Amsterdam WTC’s

BINK36

C-Mill Heerlen 

Blokhuispoort Leeuwarden

Smeltkroes Nijmegen

GEBIED Brainport Industries Campus

Cargo World Schiphol

Healthy Ageing Campus

Supplier Park Born 

Distriparken Rotterdam

Freshpark Venlo

Pivot Park Oss

Wall Street New York

Strijp S Eindhoven

HighTech Campus 

Utrecht Science Park

Pivot Park, Oss

Oss heeft sinds 2012 het Pivot Park: een cam-

pusachtige omgeving op de voormalige locatie 

van Organon (later MSD). Na de sluiting van 

de Research & Development afdeling van het 

wereldwijde farmaceutische concern hebben 

publieke en private partijen de handen ineen-

geslagen om zowel de expertise voor de regio te 

behouden (specialistische onderzoekers) als de 

achtergebleven faciliteiten (apparatuur, infra-

structuur, gebouwen) goed te benutten. Pivot 

Park ontwikkelt zich tot een succesvolle om-

geving waarin de hele keten van onderzoek en 

ontwikkeling tot kleinschalige productie aanwe-

zig is. Zowel in de vorm van kleine start-ups, die 

toegang hebben tot geavanceerde faciliteiten en 

de binnen de community aanwezige kennis, als 

groeiende bedrijven waarvan enkele inmiddels 

zijn overgenomen door grotere buitenlandse 

concerns. Er zijn meer dan 40 bedrijven geves-

tigd en de community bestaat uit de ruim 500 

mensen die werkzaam zijn op Pivot Park.

BT stelde directeur Mirjam Mol de vraag hoe de 

campusorganisatie de interactie en kruisbe-

stuiving actief bevordert. Dat gebeurt op vijf 

verschillende niveaus: sociaal, semi-sociaal, 

wetenschappelijk en door shared facilities en 

gedeelde infrastructuur. Een digitale uitwisse-

ling via de website is in de maak.

 

1. Sociaal

Mirjam Mol: ‘Op verschillende manieren 

proberen we de interactie tussen medewerkers 

op Pivot Park te stimuleren. Zo organiseren 

we viermaal per jaar Pivot Café. Bedrijven 

‘klimmen op de zeepkist’ om over de laatste 

ontwikkelingen binnen hun bedrijf te vertellen 

onder het genot van een hapje en een drankje. 

Ook organiseren we een zomerfeest met een 

zomerbarbecue en een nieuwjaarsreceptie’.

 

2. Semi-sociaal

Mol: ‘We doen ook aan meer gerichte interactie, 

“semi-sociaal” noem ik dat. Zo hebben we een 

picknickmand die we inzetten om interactie 

tussen gelijkgestemden van verschillende be-

drijven en binnen bedrijven met elkaar te laten 

kennismaken, bijvoorbeeld business developers 

(BD’s) of chemici. In de picknickmand zit ook 

een opdracht, met als doel dat er een goede 

inhoudelijke discussie ontstaat en dat mensen 

van elkaar te weten komen wat ze doen.’ 

 

3. Wetenschappelijk

Mol: ‘Behalve een sociale kant faciliteren we 

ook een wetenschappelijke uitwisseling. Dat 

doen we via conferenties die we op Pivot Park 

organiseren, uit eigen naam, maar we bieden 

ook ruimte aan wetenschappelijke evenementen 

van derden, waar bedrijven die hier zitten zich 

dan voor kunnen inschrijven. Soms sluiten wij 

als partner aan, bijvoorbeeld tijdens de Drug 

Discovery Conference die vorig jaar bij ons is 

georganiseerd en die qua inhoudelijke focus 

erg aansluit bij het profiel van onze bedrijven. 

Uiteraard laat ik als gastvrouw altijd mijn 

gezicht zien’.

‘In November organiseren wij, mede om ons 

vijfjarig jubileum te vieren, de Pivot Onco-

logy Conference. Dat is een eigen congres en 

we verwachten 200 tot 300 personen uit het 

(inter)nationale oncologie werkveld. Daags na 

deze conferentie vindt de Dutch Life Sciences 

Conference ook op Pivot Park plaats, en staan 

Pivot Park en dus ook Oss enkele dagen in de 

spotlights in de life sciences sector.’ 

 

4. Shared facilities en infrastructuur

Mol: ‘41 bedrijven telt Pivot Park inmiddels, met 

zo’n 530 mensen in dienst. Dat betekent dat de 

bedrijven gemiddeld gezien klein zijn, en niet 

vaak financieel in staat om de nieuwste en beste 

faciliteiten aan te schaffen. Gelukkig heeft MSD 

veel apparatuur en faciliteiten nagelaten, die wij 

als parkorganisatie als shared facilities kunnen 

aanbieden. Dit wordt door veel bedrijven erg 

gewaardeerd en speelt een belangrijke rol in het 

verbinden van de community.’

 

5. Digitale voorzieningen

Mol: ‘Dit is nog in ontwikkeling. Natuurlijk is 

er een goede IT-infrastructuur, maar we zijn 

op het moment bezig met een nieuwe website. 

Op deze website willen we inzichtelijke maken 

over welke expertises welk bedrijf beschikt en 

in welke services en diensten ze voorzien. Op 

een interne website kan men zien welke voor 

anderen toegankelijke apparatuur de bedrijven 

tot hun beschikking hebben. Ook dit moet de 

kruisbestuiving ten goede komen.’


