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“Er is geen sprake van een keuze tussen landelijke
topsectoren en technologie- en innovatiebeleid door
regio’s. Sterke topsectoren kunnen niet zonder sterke
regio’s en omgekeerd is het net zo”, aldus Bertholt
Leeftink, Directeur-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie
van het Ministerie van Economische Zaken in zijn
openingsspeech op het door Buck Consultants
International georganiseerde congres “Topsectoren en
Regio”.

Meer dan 250 vertegenwoordigers van bedrijven, kennisinstellingen, aanjaagorganisaties en overheden
kwamen net voor kerstmis naar Utrecht om gezamenlijk met 10 sprekers de relatie tussen topsectoren en
regio te verkennen. In het topsectorenbeleid staat de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen
en overheden centraal in 9 kernsectoren van de Nederlandse economie. Daarbij gaat het primair om
kennis en innovatie, maar ook human capital, internationalisering en regeldruk staan hoog op de
agenda’s. Uiteindelijk doel is om in 2020 tenminste € 500 mln in PPS innovatie te investeren, 2,5% van
het Bruto Binnenlands Product aan R&D te besteden en in de top 5 van de Global Competitiveness Index
te staan. 



Samenwerking 
Tijdens het eerste BCI-debat in 2011 bleek dat de afstand
tussen enerzijds het Rijksbeleid en anderzijds de
inspanningen van provincies, samenwerkingsverbanden en
gemeenten groot was. Nu, 4 jaar later, is de samenwerking
een stuk inniger. Natuurlijk omdat de R&D-inspanningen die
door het topsectorenbeleid gestimuleerd worden altijd
ergens ‘neerdalen’ in Nederland. Maar ook de eind 2014
door EZ, provincies, MKB en Topsectoren ondertekende
MKB Samenwerkingsagenda speelt hierin een grote rol.
Leeftink: “Onze gezamenlijke ambitie is de MKB innovatie-
instrumenten en dienstverlening voor het MKB toegankelijk,
transparant en efficiënt te organiseren”. De EZ-topman
toonde zich verheugd met het groeiende budget voor de
MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling, dat
groeide van 32 miljoen euro in 2014 naar 50 miljoen euro in
2015. Daarmee wordt versplintering van budgetten
voorkomen en kan een bedrijf - waar dan ook in Nederland gevestigd - beroep doen op één uniforme
regeling voor innovatie-advies, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerking. 

Provincies 
De EZ-gedeputeerde van Gelderland Michiel Scheffer en zijn collega van Noord-Brabant Bert Pauli
onderstreepten de goede samenwerking met het Rijk. Zij werden door debatvoorzitter Paul Bleumink

uitgenodigd om enkele succesverhalen in hun regio’s
toe te lichten en die kans lieten ze zich natuurlijk niet
ontgaan. Health in Gelderland en High Tech Systems
in Noord-Brabant zijn hiervan goede voorbeelden.
“Maar in de financiering van innovatie-initiatieven die
willen doorgroeien en bedragen tussen de 5 en 20
miljoen euro nodig hebben, is er nog wel sprake van
een gat”, aldus Scheffer, “Ik hoop dat EFSI (de
zogenaamde Juncker-gelden) daar een bijdrage aan
kunnen leveren.” 
Pauli bepleitte een bredere innovatiebenadering: ”We

moeten de cross-overs tussen beleidsterreinen actief oppakken om belangrijke maatschappelijke
uitdagingen op te lossen. Dit vraagt enerzijds afstemming tussen verschillende beleidsterreinen als
economie, arbeidsmarkt, onderwijs, milieu, infrastructuur en zorg en anderzijds nieuwe businessmodellen
voor disruptieve innovaties, zoals circulaire economie. Dat soort
verbindingen en nieuwe businessmodellen hebben we echt nodig om sterk
en concurrerend te blijven.” Beide gedeputeerden stelden zich ruimhartig op
als het gaat om samenwerking over de provinciegrenzen heen. “We moeten
het gezamenlijk doen, ook met de buurregio’s in Duitsland en België.” 

Slotsom 
Ondanks de steeds soepelere samenwerking tussen alle betrokkenen is het grote doel van 2,5% BBP aan
R&D nog niet bereikt. De laatst bekende stand is pakweg 2%. Met o.a. de MIT-regeling en verbetering
van Vroege Fase Financiering ligt het beleid wel op koers, zo vonden de beleidsmakers. Opgave voor
2016 is het ‘verstevigen en verbeteren van de MKB-samenwerkingsagenda.” Dat is jargon voor
concretisering van afspraken, het MKB-belang voorop blijven stellen en de uitvoering zo soepel mogelijk
laten lopen. “Want alleen verdere activering van het MKB om meer en sneller te innoveren zorgt voor
duurzame concurrentiekracht.” 

Klik hier om de presentatie van dhr. Leeftink te bekijken.

https://gallery.mailchimp.com/3ab24939137fdd96bb277fbe1/files/Bertholt_Leeftink_Topsectoren_en_regio.pdf


Terug naar boven

Elke regio heeft een eigen innovatie-opgave

De goede economische uitgangspositie van Nederland is niet vanzelfsprekend, gezien de kleine
thuismarkt, achterblijvende R&D-investeringen en snelgroeiende concurrentie. Nationaal
topsectorenbeleid en regionaal innovatiebeleid moeten nog beter op elkaar inspelen. De regio’s
dienen bovendien te investeren in groeifacilitators zoals human capital, toplocaties, start-up en
doorgroeibegeleiding en acquisitie van buitenlandse technologie-bedrijven. Daarbij mag niet
worden vergeten dat elke regio haar eigen innovatie-opgave heeft, omdat de huidige innovatie-
prestaties en het innovatiepotentieel nu een maal per regio verschillen. 

Dat was kort samengevat de indringende boodschap
die Berry Roelofs, principal consultant bij Buck
Consultants International, de aanwezigen bij het debat
mee gaf. Roelofs erkende de betere aansluiting van
regio’s op de topsectoren, maar zag ook nog volop
mogelijkheden voor verbetering: “In het identificeren
van internationaal écht onderscheidende niches
hebben we nog een slag te maken. Nu het innovatie-
en financieringsinstrumentarium is uitgebreid, is er een substantiële inspanning nodig om nog méér MKB-
bedrijven te laten innoveren. En ten derde is bij de Netherlands Foreign Investment Agency en de
regionale ontwikkelingsmaatschappijen weliswaar meer aandacht voor het aantrekken van buitenlandse
bedrijven, maar deze zogenaamde pro-actieve of strategische acquisitie moet nog echt op stoom komen.” 
Meer dan de EZ Gedeputeerden Scheffer (Gelderland) en Pauli (Noord-Brabant) aangeven, ziet Roelofs
mogelijkheden voor intensievere samenwerking tussen regio’s. “We hebben in Nederland tal van
aanjaagorganisaties. Van oudsher de regionale ontwikkelings-maatschappijen, maar ook economic
boards, innovatiecampussen en cluster-organisaties. Voor de actieradius van bedrijven spelen
provinciegrenzen geen enkele rol. Dus is opschaling van bedrijvennetwerken en gezamenlijke business-
en marktontwikkeling geboden. Gezamenlijk optrekken is méér dan elkaar niet tegenwerken”, aldus
Roelofs. 
  
Eigen opgave 
Roelofs presenteerde een infographic waarin op basis van secundaire bronnen de innovatieprestaties, het
innovatiepotentieel van regio’s en de provinciale uitgaven aan economische stimulering met elkaar
worden vergeleken. 



Duidelijk is dat provincies onderling verschillende uitgangsposities hebben. Sommige regio’s hebben meer
potentieel dan daadwerkelijk gescoord wordt op innovatieprestatie-indicatoren (voorbeeld: Zuid-Holland).
Andere regio’s, zoals Noord-Brabant en Limburg doen het momenteel goed, maar de potentieel-
indicatoren geven een 'winstwaarschuwing'. 

Aanjagen 
Roelofs benoemde vijf groei-facilitators: “Versterking van de kwaliteit van de beroepsbevolking blijft
cruciaal. Maar ook het uitbouwen van toplocaties (zoals campussen) als knooppunten in ecosystemen is
van belang. Campussen hebben immers bewezen een goede innovatie-omgeving te bieden. Het
ontwikkelen van markten, waarin ook Nederlandse overheden met bij voorbeeld proeftuinen een rol
kunnen vervullen, is een derde element. In het verlengde daarvan ligt internationalisering, waartoe ik
exportondersteuning en intensivering van acquisitie reken. Last but not least, de start-ups en scale-ups.
Terecht staan startende ondernemers volop in de schijnwerpers, maar de doorgroei van start-ups tot
scale-ups, die nu eenmaal meer tijd en moeite kost, vindt nog onvoldoende plaats.” 

Klik hier om de presentatie van dhr. Roelofs te bekijken. 
 

Terug naar boven

'Go' voor smart industry fieldlabs

Onder het motto ‘innoveren doe je met zijn allen’ worden de komende jaren in Nederland tal van
zogenaamde smart industry fieldlabs opgezet: praktijkomgevingen waarin bedrijven smart
industry-toepassingen kunnen ontwikkelen, trainen en implementeren. Gaat het lukken om de
Duitsers, Fransen, Britten en ook Chinezen bij te benen? 

https://gallery.mailchimp.com/3ab24939137fdd96bb277fbe1/files/Berry_Roelofs_Topsectorendebat.pdf


Prof.dr.ir. Egbert-Jan Sol, directeur van het Smart Industry
Program Office, omschrijft smart industry als de nieuwe
industriële revolutie: een snelle digitalisering van de
industrie, waarin o.a. robots, 3D printing, Internet of Things
en big data een centrale rol vervullen. 
Met de realisering van fieldlabs hopen de initiatiefnemers
(FME, Ministerie van Economische Zaken, Kamer van
Koophandel, ICT-Nederland, TNO) innovatie aan te jagen,
de drempel voor inpassing van nieuwe technologieën te
verlagen en onderwijs en bedrijfsleven nader tot elkaar te
brengen. Een fieldlab is nooit alleen een locatie, er moet
een duidelijk vraaggestuurd innovatie-programma bijzitten. En ze zitten verspreid over het hele land,
omdat het industriële MKB nu eenmaal ook overal zit. 

Robots 
Neem nu het Fieldlab Region of Smart Factories Noord-Nederland. Mede-initiatiefnemer Jan Post van
Philips Drachten daarover: "Philips produceert een miljoen producten per dag en het is zaak om in het
productieproces zo min mogelijk fouten te maken. Bovendien vragen klanten steeds meer maatwerk en
dwingt de concurrentie tot versnelling van het innovatieproces (van 10 jaar in het verleden tot 1,5 jaar nu).
Op zoek naar zero defects-productie probeert Philips Drachten met 32 industriële en kennispartners in dit

Fieldlab foutloze productieprocessen en flexibelere productie te realiseren,
o.a. via inzet van robots en complexe algoritmes. “Philips Drachten is een
grote, geavanceerde fabriek voor scheerapparaten. Maar wie weet gaan we
straks ook andere hoogwaardige producten, misschien wel robots
produceren”. 
“Op het gebied van smart industry wordt door andere landen veel
geïnvesteerd, onder andere door Duitsland met haar Industrie 4.0-
programma”, aldus Egbert-Jan Sol. “Nederland moet een inhaalslag maken,
onder meer door de fieldlabs snel van de grond te krijgen. Dat valt nog niet
mee als je over financiering praat. Op dat vlak kan de samenwerking tussen
Rijk en Regio nog worden versterkt. Gezien de snelle ontwikkelingen op het



vlak van smart industry kan innovatie lastig door een bedrijf allen worden gedaan, het is belangrijk om
kennis én risico's te delen. Fieldlabs zijn hierbij een belangrijk vehikel.” 
 

Terug naar boven

Versterking human capital? Ja graag, maar hoe?

“Vooral innovatie van mensen zorgt voor innovatie van producten en diensten”. Met die
uitdagende stelling trapte Michel Haring, hoogleraar Plantenfysiologie aan de Universiteit van
Amsterdam, het debat over de ontwikkeling van human capital af. Conclusie van het debat:
innovatie van de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs en opleidingen is een sleutel tot
toekomstig succes. 

Haring had zijn lab achtergelaten om de aanwezigen te doordringen van twee boodschappen. De eerste
is het grote belang van vernieuwing van onderwijs door te investeren in het bijspijkeren van kennis van
zowel onderwijsgevenden als medewerkers van bedrijven. “Product- en procesinnovatie en versterking
van human capital kunnen alleen parallel lopen, anders wordt het niks. Daarbij moeten we beseffen dat
vakkundige mensen op alle niveaus nodig zijn, zowel uit MBO, HBO als WO, inclusief doorlopende
leerlijnen.” 
Zijn tweede boodschap: versterk de cross-over
tussen domeinen. Haring is de geestelijk vader
van de Amsterdam Green Campus, een
innovatieplatform tussen de domeinen milieu,
water, life en chemie, gericht op de valorisatie
van groene kennis in de metropoolregio
Amsterdam. Een combinatie van zeven
Amsterdamse universiteiten, hogescholen en
MBO-opleidingen werkt hierin samen. Een tiental
projecten met een totale omvang van 50 miljoen
euro moet het concept van Amsterdam Green
Campus handen en voeten geven. 
  
Techniek 
Meer en goed opgeleide technici, dat willen veel regio’s in Nederland. Daarbij kan gebruik worden
gemaakt van het Centre of Expertise Techniekonderwijs TechYourFuture. Volgens 



Sanne Weusthof, onderwijskundig projectmedewerker van TechYourFuture Twente, staan twee vragen
centraal: hoe zorgen we ervoor dat meer leerlingen kiezen voor een technische studie en hoe laten we
onderwijs en bedrijfsleven, met elk hun eigen dynamiek, beter op elkaar aansluiten? 

Stimuleren van keuze voor techniek begint bij het basisonderwijs,
omdat daar leerlingen zich beelden vormen over beroepen en hun
status. De inspiratie van leerkrachten speelt hier een cruciale rol, zo
blijkt uit onderzoek. 
Voor het antwoord op de tweede vraag schetste Weusthof het
volgende dilemma: ondernemers hebben te maken met de
dynamiek van de korte termijn, veranderingen in het onderwijs
vragen een middellange termijn visie. Levenslang leren wordt
steeds belangrijker, omdat de veranderingsprocessen in de

werkomgeving steeds sneller gaan. Het middensegment in de arbeidsmarkt gaat die verandering het
meeste voelen, zo is de verwachting.

Terug naar boven

Nederlandse MKB meer over de grens

Nederland is een kleine markt, terwijl nieuwe technologie bijna per definitie wereldwijde potentie
heeft. Hoe kunnen middelgrote en kleine bedrijven uitgedaagd worden tot meer zaken doen in het
buitenland? En hoe kunnen ze daarbij worden ondersteund? 



Amsterdam Smart City 
Op deze twee praktische vragen horen ook praktische antwoorden.
Willem Koeman, Business Connector bij de Amsterdam Economic
Board, vertelde over het Amsterdam Smart City-initiatief. Bij de
ontwikkeling van intelligente systemen wordt nadrukkelijk het MKB
opgezocht. Maar daar blijft het niet bij. “Amsterdam Smart City staat
internationaal volop in de schijnwerpers. We verzorgen zo’n 100
presentaties per jaar, waarvan veel voor internationale delegaties,
die komen kijken wat we hier doen. Bij elk bezoek, bijvoorbeeld
vanuit Azië, positioneren we MKB-bedrijven, zodat die mee kunnen
dingen naar opdrachten.” 

Energy Valley 
In de drie Noordelijke provincies en de kop van Noord-Holland
fungeert al jaren het samenwerkingsverband Energy Valley.
Doel: meer energiebanen en energiekennis, waarbij de focus ligt
op investeringen in innovatie en hernieuwde energie. 
Gerrit van Werven, directeur Energy Valley: “Olie- en vooral
gaswinning zijn voor ons land van groot belang, maar zijn eindig.
Samen met andere Europese gebieden die aan de Noordzee
liggen, hebben we Europese programma’s voor ontwikkeling en
toepassing van nieuwe technologieën voor duurzame energie

opgezet. Het MKB speelt daarin een centrale rol. Op die manier kunnen ze tegelijkertijd innoveren en
exporteren.”  

Terug naar boven

Buck Consultants International en regionale innovatiebevordering

In opdracht van bedrijven, kennisinstellingen, ondernemers- en aanjaagorganisaties en overheden
werkt Buck Consultants International al meer dan 30 jaar op verschillende manieren aan
stimulering van innovatie, zowel op strategisch als operationeel niveau. Voorbeelden van
dergelijke opdrachten zijn:

1. Regionale innovatiestrategieën, onder andere de Economische Actieagenda
voor de Noordvleugel, Actieagenda voor Groei t.b.v. SER Noord-Nederland
en Biobased Economy Oost-Nederland.

2. Cluster- en sectoranalyses, zoals de kracht van Agrofood, Greenports, Life
Sciences & Health, High Tech Systems, Maintenance en Biobased Economy
in tal van regio’s in Nederland.

3. Lokale en regionale actieplannen/uitvoeringsprogramma’s, onder andere het
Uitvoeringsprogramma Zuidvleugel, Wurkje foar Fryslân,

4. Campusontwikkeling, bijvoorbeeld de tweejaarlijkse inventarisaties voor het
Ministerie van Economische Zaken, strategieformulering, marktanalyses en
businessplanning voor onder meer Chemolot, High Tech Campus Eindhoven,
Pivot Park Oss, Technopolis Delft, Automotive Campus Helmond.

5. Acquisitieplannen voor R&D-vestigingen, onder andere voor Kennispark
Twente, Medical Delta en diverse regionale ontwikkelingsmaatschappijen in
binnen- en buitenland.

6. Businessplannen voor innovatiefaciliteiten en –projecten, onder andere voor
High Tech Factory Twente, CAT Agrofood Wageningen en LifeLines Noord-



Nederland.
7. Marktanalyses voor innovatiefondsen, zoals het Doefonds Friesland en het Innovatiefonds

Groningen.
8. Effectenanalyses van innovatiefaciliteiten, betreft kosten baten analyses van o.a. Novio Tech

Campus en The Gallery Twente en economische effectenanalyse van o.a. CHAT en ERCET.
9. Evaluatie van aanjaagorganisaties, bijvoorbeeld van AIM, Health Valley, Healthy Ageing Netwerk

Noord-Nederland, Impuls Zeeland en Syntens.
10. Locatieadvies aan tal van High Tech, Life Sciences, Solar, etc. bedrijven in heel Europa.

 
Terug naar boven

Buck Consultants International onderzoekt, adviseert, implementeert en voert projectmanagement uit op het
gebied van economie en ruimte, infrastructuur, vastgoed, locatiekeuzes, goederenvervoer en logistieke ketens.
Daarbij gaat het om strategisch-conceptuele projecten en operationele adviezen. Voor bedrijven én overheden.
Nationaal én internationaal.

Let op: Rechtstreeks reageren op deze e-mail heeft geen zin. Mailt u alstublieft naar bci@bciglobal.com of
rechtstreeks naar één van onze medewerkers voor een snel en persoonlijk antwoord. 

Kent u iemand die ook geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief, stuur dan een email met naam, functie, organisatie,
telefoonnummer en email adres naar silvia.groen@bciglobal.com. 
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