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Corona en de regionale 
economie
Als gevolg van de recente 
wereldwijde pandemie van het 
coronavirus is de wereld inmiddels 
flink veranderd. Vanaf begin maart 
2020 zijn er ook in ons land flinke 
maatregelen genomen om de 
verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. Inmiddels worden 
maatschappelijke beperkingen 
langzaam versoepeld, maar het is 
evident dat de coronabeperkingen 
en alle maatregelen een grote 
impact zullen hebben op de 
economische ontwikkeling van de 
regio. Zo valt een stevige 
economische crisis te verwachten, 
al is het onzeker hoe en met welke 
impact.

De coronacrisis zorgt inmiddels 
ook voor herbezinning op ons 
economisch handelen. Door 
bijvoorbeeld minder afhankelijk te 
willen worden van grondstoffen, 
import of productie in het 
buitenland, en meer gericht te zijn 
op zelfstandige regionale 
productie. Ook kan er een brede 
herwaardering ontstaan van de 
publieke en kennisintensieve 
sectoren. Wat de gevolgen zijn op 
de lange termijn, blijft onzeker. 
Door de sterke vertegenwoordiging 
van Health, Hightech, Food en 
Energy ziet The Economic Board 
op de middellange termijn weer 
nieuwe kansen ontstaan voor het 
versterken van de economische 
positie van de regio door 
 ontwikkeling van de genoemde 
clusters.
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Managementsamenvatting

Dit Tactisch Plan vormt de (operationale) schakel 
tussen het Strategisch Plan 2020 – 2025 van 
The Economic Board (TEB) Triple Helix 3.0. ‘Zien 
investeren, doet investeren’ en de concrete 
projecten op de Investeringsagenda. De centrale 
missie in het Strategisch Plan is: “In 2025 is de 
regio Arnhem - Nijmegen, met Wageningen the 
place to be op het gebied van Food, Health en 
Energy.” 

In het Strategisch Plan is uitgelegd dat we om dit 
te realiseren inzetten op twee iconische clusters: 
cluster Health, Hightech, Food en het cluster 
Energy. Naast deze twee iconische clusters 
werkt The Economic Board aan vijf 
 randvoorwaardelijke clusters: Slimme 
 Duurzaamheid, Lobby, Acquisitie, Arbeidsmarkt 
en Bruisende regio. Deze clusters zijn onder
steunend aan de twee iconische clusters en 
dragen bij aan het scheppen van gunstige 
voorwaarden en omstandigheden. 

Het Tactisch Plan moet zorgen voor de 
 verwezenlijking van het Strategisch Plan, primair 
door het ondersteunen van projecten die aan de 
centrale missie bijdragen. Daarnaast draagt het 
Tactisch Plan bij aan het versterken van het 
organiserend vermogen in de regio en het 
verkrijgen van cofinanciering van binnen én 
buiten de regio. 

Het Tactisch Plan ‘Clustervorming: werk en 
waarde maken!’ geeft uitwerking aan de clusters: 
1) Health, Hightech, Food, 2) Energy en het 
randvoorwaardelijke cluster 3) Slimme 
 Duurzaamheid. De andere randvoorwaardelijke 
clusters worden vooralsnog buiten beschouwing 
gelaten. Alle clusters leveren input voor de 
gezamenlijke Regionale Agenda. In de infographic 
‘Stroomschema regionale agenda’ (pagina 8) is 
visueel inzichtelijke gemaakt welke plaats het 
Tactisch Plan en de clusters innemen binnen de 
bredere regionale samenwerking.

De speerpunten binnen het iconische cluster 
Health, Hightech, Food zijn:
•    Drug discovery & development
•    Digital health
•    Neuroscience/Healthy Brain
•    Chip integration
•      Radio Frequency Technology 

(RFtechnology)
•     Crossovers tussen speersectoren Health, 

Hightech en Food

Bij alle drie de speerpunten binnen het 
iconische cluster Energy spelen waterstof
toepassingen een belangrijke rol. Het zijn:
•    Elektrische energietechniek
•    Duurzame aandrijfsystemen
•     Elektrochemische (H2/batterij) 

energieopslag

De speerpunten binnen het 
 randvoorwaardelijke cluster Slimme 
 Duurzaamheid zijn:
•    Bouw en infrastructuur (verstedelijking)
•    Maken en consumeren
•    Groen en klimaat

Bij de clustervorming kijken we naar acht 
factoren voor economische structuurversterking 
die zijn ontleend aan een model uit de studie van 
het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uit 
2017. In de infographic ‘Roadmap regionale 
clustervorming’ (pagina 22) is de weg uitgebeeld 
die de clusters leidt richting structuurversterking 
en investeringen. 

Met concrete projecten en programma’s wordt 
vorm en inhoud gegeven aan de clusters. 
Hiervoor gebruiken wij een globaal kompas voor 
beoordeling van initiatieven en projecten.
•  Strategische impact: voorstellen 

 beant woorden de strategische speerpunten 
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van ieder cluster en hebben impact op de 
economische structuurversterking van de 
regio;

•  Maatschappelijk relevant: voorstellen dragen 
bij aan maatschappelijke missies en publieke 
doelen en opgaven;

•  Kenniscross-overs: voorstellen zetten in op 
het organiseren van de kennisuitwisseling 
met andere projecten of initiatieven binnen 
het cluster, of tussen clusters;

•  Triplehelix-samenwerking: voorstellen 
voorzien bij voorkeur in de samenwerking 
tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en 
overheden, maar kunnen ook bilateraal vorm 
krijgen;

•  Relatie met onderwijs: voorstellen voorzien 
in de wisselwerking tussen onderwijs en het 
bedrijfsleven, gericht op betere aansluiting 
van mbo, hbo en wo op de arbeidsmarkt;

•  Cofinanciering: voorstellen worden 
 principieel in cofinanciering uitgevoerd. 

De afwegingscriteria zijn geen harde criteria voor 
selectie en zijn op dit moment nog abstract en 
globaal. De afweging van elk afzonderlijk project is 
vooralsnog maatwerk. The Economic Board 
maakt een vertaling van maatschappelijke 
opgaven naar marktproposities en business cases 
waarbij het hoofddoel is om co financiering aan te 
trekken. Er vindt een halfjaarlijkse evaluatie plaats 
over voortgang en behaalde resultaten.

De organisatie ziet er voor alle clusters hetzelfde 
uit. De helixgroep – bestaande uit vertegen
woordigers vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen 
en overheden – mobiliseert het netwerk om  
met vernieuwende projecten te komen. Verder 
beoordeelt en weegt de helixgroep de 
 projectvoorstellen. De civic entrepreneur 
(maatschappelijk ondernemer) voert de 
helixgroep aan. Deze persoon coördineert de 
activiteiten binnen de helixgroep en is het eerste 
aanspreekpunt voor initiatiefnemers. De civic 
entrepreneur is tevens de spil richting de 
ambassadeurs. Zij kunnen met hun positie en 
netwerk initiatieven verder brengen. Boardleden 
en andere bestuurders kunnen de rol van 
ambassadeurs vervullen. Uiteindelijk is het de 
board die zwaarwegend adviseert over de 
projectvoorstellen.

Een ruwe schets van het werkproces ziet er als 
volgt uit:
•  Stap 1: initiatief aanmelden, direct bij TEB of 

via lid helixgroep dan wel civic entrepreneur;
•  Stap 2: civic entrepreneur doet eerste check 

op criteria en zorgt voor fiche van project;
•  Stap 3: civic entrepreneur legt projecten voor 

aan helixgroep;
•  Stap 4: helixgroep weegt en beoordeelt 

projecten;
•  Stap 5: input van helixgroepen wordt 

voorgelegd aan board;
•  Stap 6: na positief advies van board 

kwalificeren projecten zich voor onder
steuning, cofinanciering en/of plaatsing op 
Investeringsagenda.

In de infographic ‘Roadmap projecten en 
organisatie’ (pagina 29) is de weg te zien die 
initiatieven afleggen. Daarbij is zichtbaar welke 
partij de belangrijkste rol heeft tijdens elke stap. 

The Economic Board kan projecten op ver
schillende manieren ondersteunen en zo verder 
helpen. De vormen van ondersteuning hangen 
samen met de drie hoofdactiviteiten van The 
Economic Board: communiceren, verbinden en 
aanjagen. 

Aanjagen heeft vaak met geld te maken. Veel 
van de projecten hebben een financierings
behoefte. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt 
in vijf niveaus:
1.  Kennis: idee en conceptontwikkeling en 

consortiumvorming
 orde grootte € 5k – 15k
2.  Innovatie: verkenning, ontwerp, basic 

engineering en haalbaarheid
 orde grootte ca. € 30k  100k
3.  Test en prototypen: proefmodellen, 

 proeftuinen, detailed engineering
 orde grootte ca. € 300k  500k
4.  Opschaling: onrendabele top in business

case/marktlancering
 orde grootte ca. € 1 mio  15 mio
5. O perations: beheer, onderhoud, evaluatie
 orde grootte ca. € 300k  500k per jaar
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In alle gevallen gaat het om extra financiële 
middelen bovenop de middelen van (andere) 
initiatiefnemers: cofinanciering ‘on top of’. The 
Economic Board beschikt zelf niet over middelen 
voor cofinanciering, maar kan initiatiefnemers 
ondersteunen bij het verkrijgen van cofinanciering 
bij triplehelixpartners. We werken daarbij samen 
met en maken gebruik van de kennis van partijen 
in de regio die veel ervaring hebben met het 
selecteren en financieren van projecten, zoals 
Oost NL.
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1. Introductie

In deze notitie worden de speerpunten benoemd voor de iconische clusters 
1) Health, Hightech, Food, 2) Energy en het randvoorwaardelijke cluster 3) 
Slimme Duurzaamheid. Voor ieder cluster worden specifieke 
 programmalijnen uitgewerkt. Hiermee is deze notitie een belangrijke 
 schakel om van Strategisch Plan naar concrete projecten te komen. 

1.1 Werken met clusters
In maart 2020 heeft The Economic Board (TEB) 
het Strategisch Plan 2020 – 2025 uitgebracht 
met de titel Triple Helix 3.0. ‘Zien investeren, doet 
investeren’. Dit Strategisch plan beschrijft de 
missie, doelen en visie gericht op economische 
structuurversterking door middel van cluster
vorming. Centrale missie: “In 2025 is de regio 
Arnhem - Nijmegen, met Wageningen the place to 
be op het gebied van Food, Health en Energy.” De 
regio als dé plek die (inter)nationaal bekend 
staat om haar innovatieve vermogen op Food, 
Health en Energy.

Om tot een krachtige en gezonde economische 
groei te komen zetten we in op twee iconische 
clusters: cluster Health, Hightech, Food en het 
cluster Energy. Via deze twee clusters verbinden 
we economische kansen, ideeën en projecten in 
de regio. Deze clusters brengen partijen en 
netwerken samen, en creëren zo crossovers in 
kennis en innovaties. Deze kennis en innovaties 
zijn dienstbaar aan de maatschappelijke 
opgaven van morgen. En genereren zo nieuwe 
bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Naast deze twee iconische clusters werkt The 
Economic Board aan vijf randvoorwaardelijke 
clusters: Slimme Duurzaamheid, Lobby, 
Acquisitie, Arbeidsmarkt en Bruisende Regio. 
Deze clusters zijn ondersteunend aan de twee 
iconische clusters en dragen bij aan het 
scheppen van gunstige voorwaarden en 
omstandigheden.

1.2 Focus en cross-overs
De inhoudelijke focus ligt op de twee iconische 
clusters, omdat The Economic Board sinds de 
oprichting in 2016 zich richt op de economische 
sectoren Food, Health en Energy. In dit Tactisch 
Plan wordt het randvoorwaardelijke cluster 
Slimme Duurzaamheid als inhoudelijk cluster 
hieraan toegevoegd vanwege de inhoudelijke 
relaties en dwarsverbanden tussen deze drie 
clusters. Hiernaast heeft het cluster Slimme 
Duurzaamheid ook een eigenstandige rol in de 
bijdrage aan de verduurzaming van de regionale 
economie. Er zijn waardevolle crossovers te 
maken: duurzaamheid versterkt de clusters 
Health, Hightech, Food en Energy, omgekeerd 
ontstaan vanuit deze clusters innovatieve 
oplossingen voor verduurzaming.

Daarom geven we in dit Tactisch Plan uitwerking 
aan de twee iconische clusters: 1) Health, 
Hightech, Food, 2) Energy en het rand
voorwaardelijk cluster 3) Slimme Duurzaamheid. 
De andere randvoorwaardelijke clusters worden 
vooralsnog buiten beschouwing gelaten. We 
brengen focus aan en vertalen de missie en 
mijlpalen uit het Strategisch Plan naar een 
programmatische aanpak, gericht op 
 ondersteuning van concrete initiatieven, 
projecten en programma’s. Deze notitie is 
bedoeld als (operationele) schakel tussen het 
Strategisch Plan en concrete projecten.
 
1.3 Samenwerken aan opgaven
Voor de samenwerking met gemeenten uit de 
regio Arnhem – Nijmegen en met de provincie 
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Gelderland zijn de visie ‘Groene Metropoolregio’ 
en de agenda ‘Contouren voor de Regionale 
Agenda’ leidend voor een goede koppeling met 
de drie clusters. In deze agenda worden vijf 
strategische maatschappelijke opgaven 
geschetst, waaraan gemeenten onderling en met 
de provincie willen samenwerken. De vijf 
opgaven:

•  Opgave: Groene groeiregio › verstedelijking, 
circulaire bouwopgave

•  Opgave: Productieve regio › iconische 
clusters, circulaire economie

•  Opgave: Verbonden regio › infrastructuur, 
energy, verduurzaming

•  Opgave: Circulaire regio › circulariteit, 
productie, maken en consumeren

•  Opgave: Ontspannen regio › recreatie, cultuur, 
klimaat, groen

Vanuit het economische perspectief zullen alle 
drie de clusters bijdragen aan de uitwerking van 
deze maatschappelijke opgaven. Voor de twee 
iconische clusters liggen directe koppelingen 
met de opgave ‘Productieve regio’. Beide clusters 
dragen bij aan deze opgave en maken de 
vertaling naar concrete projecten en initiatieven 
in triplehelixsamenwerking met bedrijven en 
kennisinstellingen. Het zwaartepunt voor The 
Economic Board ligt in die opgave ‘Productieve 
regio’; TEB wil graag bijdragen aan de invulling 
en concretisering hiervan.

De scope van het cluster Slimme Duurzaamheid 
is om zowel randvoorwaardelijk te zijn voor de 
beide iconische clusters als om een zelfstandig 
cluster te zijn. Het cluster Slimme Duurzaamheid 
zal bijdragen aan de opgave ‘Circulaire regio’ met 
nieuwe kansen voor bedrijven en werkgelegenheid 
én aan de circulaire bouwopgave van de regio. 
Op het gebied van klimaat en groen draagt het 
cluster bij aan verduurzaming van de grond, 
weg en waterbouwsector (GWW) én het 
groenbeheer en de hovenierssector. De speer
sector Health heeft ook een relatie met de 
opgave ‘Ontspannen regio’ en wel op het gebied 
van gezonde leefomgeving. Het cluster Energy 
heeft zo’n relatie met ‘Verbonden regio’ als het 
gaat om toepassing van sleuteltechnologieën 

rond schone brandstoffen en smart mobility. 
Dergelijke crossovers zijn een waardevolle 
toevoeging van de uitwerking van de vijf 
maatschappelijke opgaven.

1.4 Naar een Regionale Agenda
De regiogemeenten en de provincie werken 
intensief samen aan de versterking van de 
regionale samenwerking als Groene Metropool
regio. In dit verband wordt gewerkt aan het 
opstellen van een gezamenlijke Regionale 
Agenda, waarvan ook de clusters onderdeel 
uitmaken. De uitwerking van de clusters staat 
derhalve in nauwe relatie tot deze Regionale 
Agenda. 

Het uitgangspunt is om te komen tot een 
gemeenschappelijke Regionale Agenda in 
oktober 2020, waarbij de gedeelde opgaven de 
sleutel zijn voor samenwerking. Hierbij willen we 
steeds ons gezamenlijk doel voor ogen houden: 
de regio Arnhem – Nijmegen versterken en 
samen slagvaardiger kansen pakken, om 
aantrekkelijker te zijn voor inwoners en bedrijven 
en om de regio een duidelijk profiel te geven 
waarbij de partners met één gezicht en één 
mond naar buiten treden. Hiervoor is het nodig 
om een gezamenlijke, regionale agenda en een 
goed afgestemde organisatie met elkaar te 
maken. Op basis hiervan kijken we hoe we de 
financiering regelen. De inzet is dat Regio 
Arnhem Nijmegen en The Economic Board een 
goed geoliede tandem vormen die zich samen 
sterk maken voor de ontwikkeling van de regio. 

In de infographic ‘Stroomschema regionale 
agenda’ op de volgende pagina is visueel 
inzichtelijke gemaakt welke plaats het 
Tactisch Plan en de clusters innemen 
binnen de bredere regionale samenwerking 
en hoe daarmee wordt bijgedragen aan de 
gezamenlijke Regionale Agenda.
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Uitdagingen 

2. Ambitie

“In 2025 is de regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen the place to be 
op het gebied van Food, Health en Energy.” Dat is de missie voor The 
 Economic Board voor de komende jaren. Deze missie krijgt vorm en 
inhoud in directe samenwerking met bedrijfsleven, kennisinstellingen en 
overheden – de zogenoemde triple helix. De uitdagingen van de partners 
vragen om een intensieve samenwerking.

2.1 Uitdagingen voor triple helix
Economische innovaties en slagkracht vragen 
om het organiseren van partijen in een triple helix
samenwerking: bedrijven, kennisinstellingen en 
overheden werken samen in vernieuwende 
projecten. In deze triple helix richten we ons op 
innovaties, om hiermee gericht een bijdrage te 
leveren aan maatschappelijke vragen. Op deze 
maatschappelijke vraagstukken worden 
sectoren zoals de gezondheidszorg, technologie, 
bouw, energie en afvalbedrijven, maakindustrie, 
logistiek en instellingen uitgedaagd om met 
stateoftheartkennis en nieuwe business
modellen de overgang naar een duurzame 
ontwikkeling te maken.

Uitdagingen voor bedrijven liggen vooral op het 
gebied van nieuwe business of markten 
ontwikkelen en hiervoor nieuwe verdienmodellen 
opstellen. Hier liggen uitdagingen voor koppeling 
met opdrachtgevers, (buitenlandse) investeerders 
en fondsen, naast het zoeken van gekwalificeerd 
personeel en talentvolle kenniswerkers op de 
arbeidsmarkt. Uitdagingen voor kennis
instellingen in de regio liggen vooral op het 
gebied van toegepast onderzoek en kennis
ontwikkeling, met een goede koppeling aan het 
bedrijfsleven. Te denken valt aan de valorisatie van 
kennis in concrete projecten, proefopstellingen en 
experimenten. Ook het vasthouden van leerlingen 
en studenten in de regio, met een goede 
koppeling naar werk en arbeidsmarkt, is een 
opgave.

Overheden agenderen de nieuwe maatschap
pelijke opgaven in (omgevings)visies vanuit hun 
publieke rol en geven (beleids)kaders en 
randvoorwaarden aan waarin die opgaven 
worden aangepakt. Overheden voeren daarnaast 
regie, faciliteren de samenwerking en helpen met 
financiële arrangementen. In de triple helix 
kunnen overheden helpen met (het slechten van) 
regelgeving en procedures, met nieuwe vormen 
van inkoop en aanbesteding. Via de clusters 
worden bedrijven en kennisinstellingen gevraagd 
om innovatieve oplossingen aan te dragen via 
marktproposities met goede projecten en 
businesscases.

2.2 Centrale missie
De uitdagingen en behoeften binnen de triple 
helix zijn verschillend, maar vragen om het 
organiseren van een intensieve samenwerking 
binnen en tussen de drie clusters. Dit vereist 
primair om een richtinggevende centrale missie, 
zoals geformuleerd in het Strategisch Plan 2020 
– 2025 van The Economic Board:
›  In 2025 is de regio Arnhem – Nijmegen, met 

Wageningen ‘the place to be’ op het gebied 
van Food, Health en Energy.

En hiervan is als missie afgeleid voor de drie 
clusters:
›  Health, Hightech, Food: ‘To make a significant 

impact on Health, Hightech, Food’;
›  Energy: ‘In 2025 is de regio toonaangevend 

op het ontwikkelen en toepassen van 
sleuteltechnologieën voor energie’;
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›  Slimme duurzaamheid: ‘Een circulaire 
voorbeeldregio; the place to be op 
circulariteit’.

Primair doel is het versterken van de eco nomische 
structuur en de innovatieve kracht van de regio. 
Economische structuurversterking en innovatie 
zijn (mede) dienstbaar aan de grote maatschap
pelijke opgaven. Dit is de reden waarom het verder 
versterken van de speer sectoren Health (gezond
heid en zorg), Hightech (sleuteltechnologie), Food 
(voeding) en Energy (transitie) voorop staan. Deze 
focusgebieden sluiten goed aan bij de opzet voor 
het Missie gedreven Topsectoren en Innovatie
beleid van het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat (EZK). Ook vinden we hiermee 
 aansluiting bij de maatschappelijke opgaven van 
de Regio Arnhem Nijmegen ten behoeve van de 
Regionale Agenda.

Secundair doel is het versterken van de koplopers
positie van de regio Arnhem – Nijmegen, met 
Wageningen in (inter)nationaal verband. De regio 
Arnhem – Nijmegen, met Wageningen wordt de 
circulaire topregio in Nederland en Europa. Via 
de clusters investeren we in de (inter)nationale 
samenwerking. Hiertoe worden lobbyactiviteiten, 
die gericht zijn op de ministeries en Brussel, 
verbeterd in directe samenwerking met de Regio 
Arnhem Nijmegen en de provincie. Dat is geen 
doel op zichzelf, maar draagt wel bij aan een 
duurzame en gezonde economische ontwikkeling 
van de regio.

Inzet is om onder de naam Lifeport de mainport
status toegekend te krijgen van het Rijk. Een 
mainport wordt erkend en herkend als 
 ‘economisch kerngebied van nationale betekenis’. 
Via het internationale platform The Life Net 
wordt gewerkt aan het instrumentarium voor 
marketing en profilering waarmee internationale 
talenten, werknemers en ondernemers wegwijs 
worden gemaakt in onze regio.

2.3 Ambities Health, Hightech, Food
Het ontwikkelen en benutten van economische 
kansen binnen het cluster Health, Hightech, 
Food gaat hand in hand met het werken aan 
maatschappelijke gezondheidsthema’s en 

nieuwe sleuteltechnologieën. Binnen dit 
iconische cluster gaat het over thema’s zoals: 
gezonder ouder worden; betaalbare, toegankelijke 
en kwalitatief goede zorg bieden; voor iedere 
burger voldoende en gezond voedsel 
 beschikbaar hebben. Het gaat over duurzame 
gezondheidszorg en het verbeteren van de 
leefkwaliteit voor alle inwoners in brede zin. 

De speersector Hightech levert de basis voor het 
realiseren van baanbrekende innovaties, die een 
grote invloed hebben op het oplossen van de 
maatschappelijke uitdagingen, waaronder die uit 
de speersectoren Health en Food. De sector 
Hightech zal de komende jaren nog meer focus 
aanbrengen op belangrijke sleuteltechnologieën 
zoals digitale technologie, kunstmatige 
 intelligentie, fotonica en kwantum en 
nanotechnologie. 

In 2025: 
›  hebben wij de slag gemaakt van cluster

ontwikkeling naar missiegedreven innovaties 
en zijn er verbindingen gelegd tussen 
maatschappelijke thema’s en 
sleuteltechnologieën;

›  is de regio Arnhem – Nijmegen, met 
 Wageningen de plaats waar innovatieve zorg 
zich het snelst ontwikkelt en geïmplementeerd 
wordt in praktijksituaties door de intensieve 
samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, 
innovatieve bedrijven en zorginstellingen;

›  is de regio de plaats waar de kennis aanwezig 
is om chipfabricage en packaging van kleine 
series naar grotere volumes tot en met 
massafabricage te brengen. Hierbij wordt 
aangesloten op specifieke eisen van 
toepassingen en op nieuwe technologische 
ontwikkelingen, zoals fotonicachips;

›  hebben wij een sterk regionaal vestigings
klimaat ontwikkeld en presteren de sectoren 
Health, Hightech en Food boven het landelijke 
economische gemiddelde.

2.4 Ambities cluster Energy
Het iconische cluster Energy levert met 
ontwikkeling en toepassing van sleutel
technologieën de basis voor het realiseren van 
innovaties, die op hun beurt weer een grote 
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invloed hebben op de maatschappelijke 
uitdagingen rondom de energietransitie. Dit is 
nodig om de klimaat doelstellingen te realiseren 
en de energietransitie te versnellen, ook vanwege 
de economische kansen die dat biedt. Het 
cluster zal zich de komende jaren vooral richten 
op de door ontwikkeling en het toepasbaar 
maken van belangrijke sleuteltechnologieën om 
de regio tot een ware Europese energiehotspot 
uit te laten groeien.

Als hotspot herkend en erkend worden, betekent 
ook: keuzes maken. De regio onderscheidt zich 
vooral op het gebied van energietoepassingen. 
Historie, bestaande energieclusters en hun 
toekomstige uitdagingen (marktvraag, bijvoor
beeld decentrale geïntegreerde energiesystemen) 
zijn hier mede richtinggevend in, alsmede door de 
onderzoeksrichtingen aan betrokken universiteiten 
en hogescholen. De focus voor de regio ligt hierbij 
op elektrische energietechniek, duurzame 
aandrijfsystemen en elektrochemische energie
opslag (H2/batterij). Waterstof toepassingen 
spelen in alle drie een belangrijke rol.

In 2025:
›  hebben wij de slag gemaakt van cluster

ontwikkeling naar missiegedreven innovaties 
en zijn er verbindingen gelegd tussen 
maatschappelijke thema’s en 
sleuteltechnologieën;

›  hebben wij een sterk regionaal vestigings
klimaat ontwikkeld en presteert het cluster 
Energy als hotspot voor ontwikkeling op 
waterstof en batterijtechniek en op 
smartgridtoepassingen;

›  is de regio Arnhem – Nijmegen, met 
Wageningen de plaats waar intensieve 
samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, 
innovatieve bedrijven en living labs energie
toepassingen het snelst (door)ontwikkeld en 
geïmplementeerd worden in praktijksituaties;

›  is het New Energy Living Lab IPKW – 
 Connectr genaamd – fysiek gerealiseerd als 
landingsplaats voor energyinnovatie
programma’s en als showroom van de 
Europese hotspotregio die we zijn voor 
doorontwikkeling naar praktijkinzet van 
technologie in de energietransitie.

2.5 Ambities Slimme Duurzaamheid
Het randvoorwaardelijke cluster Slimme 
Duurzaamheid richt zich op de nieuwe vraag
stukken rond duurzaamheid: circulariteit van 
verstedelijking (bouw), de circulaire economie 
(grondstoffen) en het vergroenen van de 
leefomgeving. Het cluster is gericht op regionale 
impact en ondersteunt businesscases waar 
triplehelixpartijen aan werken. Duurzaamheid 
heeft drie lijnen die complementair zijn aan de 
iconische clusters. Het cluster richt zich op:
• Bouw en infrastructuur;
• Maken en consumeren, en 
• Groen en klimaat.

De sectoren bouw, infra, energie en afval
bedrijven, maakindustrie en (zorg)instellingen 
worden uitgedaagd om met aanwezige kennis 
en nieuwe businessmodellen de overgang naar 
een circulaire ontwikkeling te maken. Van de 
overheid wordt gevraagd zowel maatschappelijke 
opgaven te agenderen als om marktvraag te 
genereren door bijvoorbeeld beleid, wetgeving 
en/of eigen inkoop. 

In het randvoorwaardelijke cluster Slimme 
Duurzaamheid gaat het ook om het (lokale) 
talent van de praktisch opgeleiden en is er volop 
ruimte voor vakmanschap. Een aantal projecten, 
zoals de leerwerkplek elektronicahub en het 
opleidingscentrum circulaire bouw, weerspiegelt 
dit. Hiermee draagt het cluster bij aan versterking 
van de iconische clusters Health, Hightech, 
Food, en Energy. Omgekeerd dragen de 
iconische clusters middels innovatieve en 
slimme toepassingen bij aan duurzame 
oplossingen. 

In 2025:
›  heeft de regio zich doorontwikkeld naar een 

circulaire regio en zijn er verbindingen gelegd 
tussen maatschappelijke thema’s en 
duurzame productie en logistieke processen;

›  zijn er nieuwe businessmodellen ontwikkeld 
voor ondernemen, waarin het omgaan met 
grondstoffen, energie, arbeid en kapitaal 
volhoudbaar is in de toekomst;

›  worden grondstoffen en energie op een zo 
hoogwaardig mogelijke manier in de regio 
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hergebruikt, zodat ze in principe oneindig 
beschikbaar blijven in economische en 
ecologische ketens. Hierbij gelden de 
principes van de circulariteitsladder (Rladder), 
gebaseerd op verschillende Rladders uit de 
literatuur: refuse & rethink, reduce, reuse, 
repair & remanufacture, recycle, recover 
(bron: Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL));

›  staan het herstel, behoud en de vergroting 
van biodiversiteit en van leefkwaliteit meer 
centraal. Het sociaal en natuurlijk kapitaal en 
het creëren van vormen van waarde die 
verder gaan dan financieel gewin alleen, zijn 
essentieel in een circulaire economie; 

›  zetten we ons in voor meer en nieuwe banen 
voor praktisch en technisch geschoolden, 
ambachten, ontwerpers maar eveneens voor 
(om)scholing en het behoud van talent.

Principes voor een circulaire economie 
– Ellen MacArthur
In een circulaire regio maken we gebruik 
van grondstoffen, energie, arbeid en 
kapitaal op een manier die vol te houden is 
richting de toekomst. Het gaat om 
hoogwaardig hergebruik van energie en 
grondstoffen in de samenleving en het in 
mindering brengen van negatieve (externe) 
effecten. We houden vast aan de drie 
principes van Ellen MacArthur en zetten in 
op: het ontwerpen van nieuwe producten 
met afval; het in gebruik houden van 
grondstoffen, materialen en producten op 
de langere termijn; en het regenereren van 
natuurlijke systemen. Deze circulaire 
beweging vraagt om nieuwe inzet van 
praktisch en technisch geschoolden, 
ambachten, ontwerpers maar eveneens 
om (om)scholing en het behoud van talent 
in de regio.
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The Economic Board richt zich op het versterken van de economische 
structuur in de regio, en het scheppen van de juiste voorwaarden en 
 stimulansen hiervoor. De inzet is gericht op het bijeenbrengen van partijen in 
triplehelixverband rond de drie clusters. De triple helix werkt aan invulling 
van de basisvoorwaarden voor de economische structuurversterking.

3.1 Economische structuurversterking
Belangrijke factoren voor economische structuur
versterking kunnen ontleend worden aan de 
studie ‘Stedelijke regio’s als motoren van 
economische groei. Wat kan beleid doen?’ van het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uit 2017. 
In de studie zijn acht succesfactoren in kaart 
gebracht door een vergelijkende studie naar 
succesvolle stedelijke regio’s in binnen en 
buitenland. Aan de eerste factoren: 1) cluster
vorming, 2) ondernemerschap, 3) human capital 
en 4) kennisinfrastructuur, kan The Economic 
Board een belangrijke bijdrage leveren. De 
andere succesfactoren: 5) fysieke infrastructuur, 
6) leef en woonklimaat, 7) governance en 8) 
financiering, liggen binnen het domein van 
overheden, primair gemeenten en provincie.

Het cluster Health, Hightech, Food, het cluster 
Energy en het cluster Slimme Duurzaamheid 
vragen alle om clusterontwikkeling (1) in het licht 
van economische structuurversterking. Deze 
ontwikkeling wordt versterkt door het 
 onder nemerschap (2) te stimuleren en nieuwe 
passende bedrijven, startups en scaleups te 
acquireren. Als gevolg van deze clustervorming 
zullen agglomeratievoordelen de regio aan
trekkelijker maken, bijvoorbeeld door matching 
van bedrijven en arbeidskrachten, lagere 
innovatiekosten en kansrijke kenniscrossovers. 

Met de (nieuwe) bedrijvigheid groeit de vraag 
naar voldoende en juist gekwalificeerde 
werknemers (3). In het randvoorwaardelijke 
cluster Arbeidsmarkt werkt The Economic Board 

aan de uitwerking van deze basisvoorwaarde. De 
regio dient te investeren in zowel kennis
infrastructuur (4) als fysieke infrastructuur (5). 
Met lokale en hogere overheden wordt in een 
goed functionerend governancemodel (7) met 
sterke samenwerking tussen triple helix en 
(regionale) overheden geïnvesteerd in een 
aantrekkelijk leef woonklimaat (6) waarin 
duurzaamheid een prominente rol speelt. Dit 
vraagt om financieringsmogelijkheden voor 
zowel programma’s en initiatieven als voor 
bestaande en nieuwe bedrijven (8).

Binnen de drie cluster brengen we focus aan 
door ons te richten op speerpunten. Deze 
speerpunten sluiten aan op de kennis en 
innovatieagenda’s van het Rijk en op de missie 
en visie van de provincie Gelderland. Ook sluiten 
we aan bij bestaande netwerken in de regio. De 
speerpunten liggen op thema’s waar we nu al 
(inter)nationaal koploper in zijn of potentie 
hebben om naar dit niveau te groeien. 
 Clustervorming legt het fundament voor allerlei 
agglomeratievoordelen op het gebied van 
productiviteit, innovatie en economische groei. 
Dit vraagt om clusterspecifieke kennisnetwerken, 
regionale allianties en hoogwaardige werk
locaties, waar men zich richt op de (door)
ontwikkeling van specifieke producten, 
 innovaties en sleuteltechnologieën.

3.2 Speerpunten Health, Hightech, Food
De uitwerking van het cluster Health, Hightech, 
Food vraagt om een specifieke benadering per 
speersector. Hiermee komen we tot concrete 

Speerpunten 

3. Clustervorming
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programma’s en projecten. We doen dit voor de 
sectoren Health, Hightech en crossovers op het 
gebied van Food. Zo hanteren we unieke 
speerpunten voor elk van deze sectoren:

Speerpunten Health
1. Drug discovery & development
Innovaties en ontwikkeling van (nieuwe) 
medicijnen, geneesmiddelen en innovaties in 
diagnostiek en zorg. Centraal staan hier de 
ambities om te komen tot personalized medicine 
& nutrition. Het gaat hierbij om verschillende 
genees en voedingsmiddelen op maat voor 
patiënten met dezelfde ziekte.

2. Digital health
Digitale en genetische innovaties binnen health 
en healthcare. Het betreft een combinatie van 
zorginnovatie en impact, en omarmt drie 
thema’s: kennis (patiënten/burgers), big data en 
datasecurity. Het gaat hierbij om alle kennis
technologie die wij gebruiken, ontwerpen en 
toepassen om burgers/patiënten inzicht te 
geven in hun eigen gezondheid en mogelijkheid 
om regie te voeren op hun eigen leven. Het 
toenemend gebruik van Artificial Intelligence (AI) 
is daar een goed voorbeeld van.

3. Neuroscience/Healthy Brain
Neurologie is een medisch specialisme dat zich 
bezighoudt met hersenen, ruggenmerg en 
zenuwen. Belangrijke vragen die centraal staan: 
Hoe denken we? Hoe voelen we? Hoe gedragen 
wij ons in het leven? Onze kennispositie op deze 
thema’s is toonaangevend, hetgeen ook 
economische potenties biedt. Het gaat hierbij 
immers om de verbetering van de ‘quality of life’ 
van burgers. Grote maatschappelijke problemen 
hebben sterk van doen met het thema Healthy 
Brain, zoals obesitas en cognitieve achteruitgang 
van een vergrijzende bevolking. Als gevolg 
hiervan nemen de ‘medical needs’ sterk toe, 
hetgeen weer kansen biedt voor bedrijvigheid in 
de regio.

Speerpunten Hightech
1. Chip integration
Dit is de ontwikkeling en innovaties op het 
gebied van chipintegratie, chipdesign, kwaliteit 

van het maakproces en (advanced) packaging 
services en machinebouw. De volledige 
waardeketen van chipontwikkeling is aanwezig 
in Nederland, met een groot zwaartepunt in 
Nijmegen. Chipintegratie is een internationaal 
urgent vraagstuk waarmee de regio zich kan 
versterken. Van groot belang is dat bedrijfsleven 
en kennisinstellingen samen optrekken. Een 
goed voorbeeld waar kennis van deze partijen 
gebundeld wordt, is het Chip Integration 
Technology Center (CITC).

2. Radio Frequency Technology 
(RF-technology)
De RFtechnologie is een basistechnologie die 
gebruikt wordt om signalen over een afstand 
over te dragen via zenders en ontvangers. Deze 
technologie biedt de basis voor communicatie
systemen zoals wifi, bluetooth, 4G/5G, radar, etc. 
Het wordt verwerkt in producten zoals telefonie, 
computers, auto’s en televisies. Het regionale 
bedrijfsleven is bewezen sterk op het vlak van 
RFtechnologie. 

Speerpunten Food op cross-overs met 
 speer sectoren Health en Hightech
De kern van innovatieve Foodactiviteiten ligt in 
Wageningen en Foodvalley. Deze sector is een 
belangrijke speler in maatschappelijke vraag
stukken op het gebied van voedselveiligheid, 
voedselschaarste en klimaatverandering en is 
tevens een belangrijke kennispartner op het 
gebied van gezondheidszorg. De kansen voor 
onze regio liggen in de verbinding en crossovers 
tussen de domeinen voeding en gezondheid. 
Vanuit de speersectoren Health en Hightech 
wordt binnen dit cluster vooral gezocht naar 
nieuwe toepassingsgebieden van voeding, 
energie en duurzaamheid.

Voor Food formuleren we geen zelfstandige 
speerpunten, maar leggen we de focus op 
crossovers op het gebied van voeding en 
gezondheid en hightechtoepassingen in de 
wereld van agrofood. We richten ons vooral op 
de crossovers ‘voeding in de zorg’ en ‘voeding 
en cognitie’. Ook zijn initiatieven interessant die 
zich richten op voeding in de zorg in relatie tot 
duurzame verwerking. Een goed voorbeeld is het 
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OnePlanet Research Center, een samenwerking 
tussen imec, Radboud Universiteit, Radboudumc 
en Wageningen University & Research dat haar 
focus legt op het ontwikkelen van (product)
toepassingen tussen voeding en gezondheid. 
Door het ontwikkelen van kennisallianties 
(triplehelixsamenwerkingen) liggen er kansen 
voor de regio om in toenemende mate voedings
bedrijven te huisvesten.

Ondernemerschap Health, Hightech, Food
De kans op succesvol ondernemen is binnen de 
sectoren Health, Hightech en Food groter 
naarmate er een intensieve begeleiding is van 
een startup. Binnen een acceleratieprogramma 
probeert men een groep ondernemers in een 
korte periode te begeleiden om te komen van 
idee naar product of dienst. Goede voorbeelden 
van acceleratoren in de regio zijn het Rockstart 
programma, dat zich richt op Digital Health 
ondernemers in de startupfase, en NextOEM, 
dat zich binnen Hightech richt op 
scaleupbedrijven.

iStart, een onderdeel van imec, is een accelerator 
voor bedrijven in Health en Food. Omdat imec 
via het programma OnePlanet is verbonden met 
de regio, onderzoekt iStart of het zich hier kan 
vestigen. Daarbij zoekt men nadrukkelijk 
aansluiting bij de regionale netwerken van Orion, 
StartLife en Briskr. De accelerator wil beloftevolle 
(medisch) technologische bedrijven in een 
programma van twaalf tot achttien maanden 
ondersteunen voor een versnelling in markt
kansen. Deze accelerator sluit goed aan op  
(pre)incubators van kennisinstellingen.

De organisaties die actief zijn binnen het 
uitvoeringprogramma Briskr in Nijmegen en 
omgeving werken op verschillende manieren 
samen aan het versterken van de impact en 
economische kracht van de speersectoren 
Health en Hightech. Dat doen zij bijvoorbeeld 
door actieagenda’s voor de speerpunten op te 
stellen en gezamenlijk uitvoeren van activiteiten 
op het vlak van business support, begeleiden 
voor financiering, acceleratie, acquisitie en 
marketing en projectontwikkeling. Maatwerk is 
hierbij geboden: de speerpunten hebben ieder 

een ander profiel. Zo zijn RFtechnology, Chip 
Integration en Drug Discovery & development 
meer marktgeoriënteerd (meer gericht op 
business), terwijl Healthy Brain en Digital Health 
meer kennisgedreven zijn (meer gericht op R&D). 

Briskr
Het uitvoeringsprogramma Briskr neemt 
op dit moment een centrale rol in daar 
waar het gaat om het stimuleren van 
ondernemerschap en het faciliteren van 
bedrijfsontwikkeling binnen de speersecto
ren Health en Hightech. Sinds oktober 
2017 werken binnen Briskr de belangrijkste 
stakeholders samen bij de ondersteuning 
van innovatieve starters (startups) en 
groeiers (scaleups): Radboud Universiteit, 
Radboudumc, HAN, Oost NL, Health Valley, 
HighTech NL (voorheen BCSemi), Kadans, 
Novio Tech Campus, The Economic Board, 
Rabobank, SMB Life Science, provincie 
Gelderland en gemeente Nijmegen. De 
samenwerking richt zich op het versterken 
van het ecosysteem voor starters en 
groeiers binnen de speersectoren Health 
en Hightech. De activiteiten bestaan onder 
meer uit het scouten en screenen van 
bedrijven, het bieden van begeleiding aan 
startups en scaleups naar fondsen en 
markt, het organiseren van informatieve 
workshops en het faciliteren van de 
interactie tussen bedrijfsleven (startups, 
scaleups en mkb), kennisinstellingen en 
overheden. Naast deze activiteiten op het 
vlak van business support wordt vanuit 
Briskr ook invulling gegeven aan het 
aantrekken van bedrijven die passen bij 
ons profiel (proactieve acquisitie) van de 
regio.

Netwerk Health, Hightech, Food
Wat betreft speersector Health is de regio 
onderscheidend op internationaal niveau op het 
gebied van medische technologieën en (bio)
farmacie. In de regio bevinden zich grote spelers 

Tactisch Plan  15



zoals de Radboud Universiteit, Radboudumc, 
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Synthon en Byondis 
maar ook Sportcentrum Papendal, Rijnstate en 
Het Dorp in Arnhem. Het is een cluster dat 
regionaal al circa 25.000 werknemers telt. 
Binnen dit domein bestaan veel mogelijkheden 
voor groei en innovatie. Het streven is om de 
campussen Heyendaal en Novio Tech Campus, 
met goed georganiseerde bedrijven en instellingen, 
verder te ontwikkelen en de samenwerking uit te 
breiden. Een verdere ontwikkeling in Nijmegen 
biedt mogelijkheden voor de profilering als 
‘Campus Nijmegen’ op het gebied van Health en 
Hightech, inclusief mogelijke crossovers. 

Kracht van campussen
Campus Heyendaal en Novio Tech 
Campus zijn van cruciaal belang voor de 
bedrijvigheid in de speersectoren Health 
en Hightech. Een aantrekkelijke omgeving, 
faciliteiten, talent, open innovatie, sociale 
en inhoudelijke activiteiten en ruimte om te 
ondernemen komen hier samen. In de 
periode 20132018 zagen we op deze 
campuslocaties een groei met 2.779 
banen en meer dan 110 nieuwe bedrijfs
vestigingen. Op de Novio Tech Campus 
alleen is in de periode sinds haar oprichting 
de bedrijvigheid gegroeid van 10 bedrijven 
met in totaal 2.763 medewerkers in 2013 
naar 82 bedrijven en 3.490 medewerkers in 
2019. Het door ontwikkelen van beide 
campussen past naadloos bij het doel om 
toe te werken naar een krachtige en 
duurzame topregio.

De speersector Hightech is op dit moment al 
groot in de regio met circa 15.000 werknemers. 
Zwaartepunt ligt vooral in en rond Nijmegen. Met 
toonaangevende multinationals als NXP, 
Ampleon en Nexperia heeft de regio een leidende 
functie op het gebied van semiconductoren, 
halfgeleiders en chiptechnologie. Bedrijven in de 
regio zijn met name sterk op het gebied van 
automotive en telecom/communicatie. Het 

cluster is binnen Nijmegen vooral georganiseerd 
op de Novio Tech Campus (NTC). Ontwikkeling 
van deze speersector vraagt met name om 
toegang tot goed opgeleid personeel, zowel op 
mbo als op universitair niveau. Praktische 
vraagstukken zijn huisvesting voor expats en 
samenwerking met andere kennisinstituten.

Flagshipprojecten Health, Hightech, Food:
OnePlanet Research Center en Briskr 2.0 
(zie hierboven) en Chip Integration 
Technology Center (CITC)
Het CITC richt zich op de ontwikkeling en 
toepassing van de nieuwe generatie chips 
(halfgeleiders), inclusief fotonicachips, 
alsook de implementatie van chips in 
producten. Vanuit CITC worden relaties 
gelegd met andere relevante initiatieven, 
zoals het OnePlanet Research Center. CITC 
en OnePlanet zijn complementair aan 
elkaar, met name waar het gaat om de 
inzet van chips in de domeinen Food en 
Health.

Op het gebied van Food werkt de regio nadrukke
lijk samen met Wageningen en Foodvalley. In 
Wageningen ligt de kern wat betreft innovatie in 
Food met belangrijke spelers als de Wageningen 
University & Research (WUR), NIZO Food 
Research en TOP Instituut Food en Nutricion 
(TIFN). Van Hall Larenstein uit Velp vormt daarop 
op hboniveau een goede aanvulling. De regio 
Arnhem – Nijmegen, met Wageningen is 
aantrekkelijk voor het huisvesten van inter
nationale foodbedrijven. Cluster ontwikkeling op 
het gebied van Food betekent met name het 
ontwikkelen van kennisallianties en het creëren 
van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor 
nieuwe bedrijven. Hierbij leggen we de focus op 
crossovers op het gebied van voeding en 
gezondheid en hightechtoepassingen in 
agrofood.
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Naast de genoemde bedrijven, kennisinstellingen 
en hotspots geldt dat ook andere grote bedrijven 
en het brede mkb een belangrijke rol spelen in de 
innovatieve kracht op de speerpunten en in de 
speersectoren. 

3.3 Speerpunten Energy
Binnen het cluster Energy worden allerlei 
toepassingsoplossingen voor nieuwe vormen van 
energie in de regio ontwikkeld. We zetten primair 
in op het verder ontwikkelen van de sleutel
technologieën in het energiedomein. Hiernaast is 
het van belang dat vraag en aanbod in de 
energieketens op gang wordt gebracht om die 
nieuwe sleuteltechnologieën te laten landen en 
toe te passen. We zetten in op het verduur zamen 
van de energievoorziening en batterijopslag en 
investeren volop in de ontwikkeling en toepassing 
van waterstof. Hierbij sluiten we ook aan bij de 
Green Deal en Horizonmissies vanuit Europa.

Speerpunten Energy
Voor het cluster Energy hanteren we de volgende 
drie speerpunten:

1. Elektrische energietechniek
Zorg dragen dat het elektriciteitsnet nu en straks 
de sleutelrol (inpassing van duurzame bronnen 
en nieuwe gebruikers, sectorkoppeling) in de 
verduurzaming waar kan maken.

2. Duurzame aandrijfsystemen
Met duurzame brandstoffen innovaties  versnellen 
die leiden tot reductie van broeikas gas emissies 
voor zowel mobiele als stationaire toepassingen.

3. Elektrochemische (H2/batterij) 
energieopslag
Zorg dragen voor netbalancering en leverings
zekerheid van duurzame energie en verduur
zaming van energiegebruik in transport en 
logistiek.

Ecosysteem van Energy
In onderstaand figuur is het speelveld geschetst 
van het energycluster. De basis vormen de 
kennisgebieden en basistechnologieën die 
liggend zijn weergegeven en onderwezen worden 
aan universiteiten, hbo en mboinstellingen. 
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Het ontwikkelde human capital vanuit de 
kennisinstellingen moet zijn weg vinden naar de 
verdere ontwikkeling en  implementatie van de 
drie sleuteltechnologieën bij bedrijven. Het doel 
is om uiteindelijk de waardeketen te completeren 
van ontwikkeling van componenten tot volledige 
systeem integratie, van testen en certificerings
methodieken tot concrete toepassingen in de 
praktijk. En zo een belangrijke bijdrage te leveren 
aan de gewenste energietransitie 20302050.

Ondernemerschap Energy
Om vraag en aanbod in de ketens op gang te 
brengen en de productie op te schalen zijn 
nieuwe businessmodellen nodig. Vanuit het 
cluster Energy worden om die reden ondernemers 
van startups en scaleups uitgedaagd om met 
nieuwe businessproposities te komen.

Het cluster Energy initieert activiteiten en 
ondersteunt projecten die:
•  de wisselwerking tussen kennisinstellingen 

en bedrijfsleven bevorderen en hiermee de 
aansluiting van onderwijs (op mbo, hbo en 
woniveau) en de arbeidsmarkt (in het 
energiedomein) verbeteren. Projecten leveren 
zo ook een bijdrage aan de landelijke Human 
Capital Agenda van de Topsector Energie;

•  toegepast onderzoek, innovatieconsortia, 
pilot en demonstratieprojecten aantrekken, 
versnellen en zichtbaar maken. Daarmee 
vergroot het Innovatieprogramma de impact 
van deze projecten op economie, energie
transitie en verduurzaming van de regio;

•  het regionale Energycluster versterken door 
kansen voor nieuwe bedrijvigheid (startups 
en scaleups) te stimuleren en mogelijkheden 
voor internationale groei te verzilveren.

Flagshipproject Energy: Connectr 
– Energy Innovation Lab
Connectr – Energy Innovation Lab op het 
Industriepark Kleefse Waard (IPKW) is een 
voorbeeldproject voor The Economic 
Board. Het geeft invulling aan meerdere 
basisvoorwaarden voor economische 
structuurversterking in de regio. Het 
cluster Energy verkrijgt hiermee een 
landingsplaats met meerdere shared 
facilities zoals een waterstoflab en 
doorlopende leerlijnen op de sleutel
technologieën met hybride leeromgevingen 
van technische universiteit en hbo tot en 
met mbo. Het is als triple helix opgestart 
door provincie Gelderland, gemeente 
Arnhem, HAN en IPKW. Er is een kruis
bestuiving naar de clusters Slimme 
Duurzaamheid (circulariteit) en Arbeids
markt. Inzet: investeringen uitlokken van 
ver buiten de regio en werkgelegenheid 
creëren voor diezelfde regio. Van belang op 
te pakken binnen The Economic Board om 
het organiserend en financieel vermogen 
rondom het project in de regio te 
verhogen.

Vanuit het innovatieprogramma dat daaruit 
ontstaat, zullen ook toekomstige projecten 
ondersteund worden die bijdragen aan de 
voorziene energiecorridors die de regio 
 door kruisen. Te denken valt aan de energiehubs 
die bijvoorbeeld langs de Waal ontstaan om 
binnenvaartschepen emissieneutraal te laten 
transporteren en fabrieken langs de rivier van 
energie te voorzien.

Netwerk Energy
De regio kent een aantal grote spelers op het 
gebied van energie, zoals TenneT en Alliander. 
Clustervorming op dit thema krijgt met name 
vorm in en rondom Arnhem met hotspots als 
Industriepark Kleefse Waard (IPKW), Energy 
Business Park Arnhems Buiten en InnoFase in 
Duiven, maar ook op het ENGIEterrein in 
Nijmegen en NEXTgarden in Lingewaard. 
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Clusterontwikkeling qua energiebedrijvigheid en 
kennisinstituten komt met name ten goede aan 
de regionale innovatiekracht. Investering in de 
speersector Energy heeft de potentie om nieuwe 
banen te genereren voor de regio. Het netwerk 
wordt gevormd door de stevige infrastructuur in 
de regio, zowel op het gebied van kennis
instellingen als ondernemersbegeleiding als 
innovatiekracht op diverse samenwerkende 
locaties. Gebruik wordt gemaakt van bestaande 
structuren en programma’s door samen te 
werken met Kiemt, Orion, Oost NL en Bureau 
Brussel van de Regio Arnhem Nijmegen.

Naast de genoemde bedrijven, kennisinstellingen 
en hotspots geldt dat ook andere grote bedrijven 
en het brede mkb een belangrijke rol spelen in de 
innovatieve kracht op de speerpunten en in de 
speersectoren. 

3.4 Speerpunten Slimme 
Duurzaamheid
De regio kent een relatief groot aantal 
 koplopers op het gebied van duurzaamheid en 
circulariteit: circulaire zorg, afvalbedrijven en 
werklocaties. Deze koplopers zijn al goed op 
weg maar zijn nog vaak lokaal van aard. 
Clustervorming op het gebied van circulariteit 
en klimaatadaptatie dient verbreding, 
 versnelling en opschaling van circulaire 
projecten. We zetten zo in op de gezamenlijke 
profilering als (inter)nationale voorbeeldregio 
op het gebied van circulariteit.

Speerpunten
Specifiek richten we ons op de volgende drie 
speerpunten:

1. Bouw en infrastructuur (verstedelijking)
Het gaat hier om clustering van bedrijven en 
instellingen in de bouwketen. De regio staat voor 
een grote woningbouwopgave van 60.000 
woningen met aanverwante opgaven voor 
mobiliteit en andere voorzieningen. Doel is om 
de circulariteit in de (woning)bouw en aanleg/
onderhoud van infrastructuur te stimuleren. 
Focus ligt op de bouwsector en grond, weg en 
waterbouw (GWWsector).

2. Maken en consumeren
Clustering van mkbbedrijven en instellingen in de 
maak en productieindustrie voor consumenten. 
Binnen dit speerpunt stimuleren we de systeem
veranderingen van afval en afwenteling van 
stoffen naar hergebruik en regionale kringlopen. 
Het gaat hierbij om het tot stand brengen van 
kortere en regionalere kringlopen in de gehele 
ketens van productie, consumptie en afval in 
diverse consumentenproducten en diensten: 
bouw, voedsel, consumenten (zoals electronica, 
textiel en kunststoffen), inclusief logistieke 
processen.

3. Groen en klimaat
Clustering van grond, weg en waterbouwbedrij
ven, vastgoed en grondeigenaren, bedrijven voor 
groen en landschapsbeheer, hoveniers. 
Circulariteit heeft ook betrekking op het sluiten 
van ketens wat betreft groen en water. Van 
afvoeren van hevige buien en hoge waterstanden, 
naar vasthouden en (her)gebruik van water in 
tijden van droogte. Ook de productie van 
biobased materialen is van groot belang, zoals 
bosbouw voor circulaire houtbouw met lagere 
CO2impact.

Ondernemerschap Slimme Duurzaamheid
Vanuit Slimme Duurzaamheid is de inzet gericht 
op het versterken van ondernemerschap en 
marktkansen voor circulair ondernemen voor de 
drie speerpunten. Hierbij wordt gedacht aan 
verschillende manieren van ondersteuning.

Koplopers helpen: steunen van bedrijven en 
instellingen die al bezig zijn. Zo worden bedrijven 
uit Grond Weg en Waterbouwsector gestimu
leerd om zodanig te innoveren, mede dankzij 
landelijke en regionale kennispartijen, dat 
bijgedragen kan worden aan de vraag van 
regiogemeenten en provincie Gelderland naar 
duurzame Grond Weg en Waterbouw. Dit kan 
leiden tot reductie van grondstoffen en CO2, 
klimaatadaptatie, duurzamer transport en 
sociale inclusie in de GWWsector. Overheden 
dragen bij door te zorgen voor meer marktvraag 
naar duurzame diensten en producten in het 
aanbestedingsbeleid.
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Bedrijven in beweging krijgen: het areaal van 
bedrijven en instellingen die werken aan 
duurzaamheid en circulariteit vergroten. Van 
belang voor de circulaire bouwopgave en het 
klimaatbestendige landschap is een gezamenlijke 
verkenning naar de marktkansen (economisch 
en ruimtelijk) voor bosbouw en agroforestry 
binnen de regio. Doel is realisatie van projecten 
ter versterking van de landschapsbouw ten 
behoeve van circulaire landbouw, recreatie, 
biodiversiteit en energieopwekking.

Naast circulair bouwen wordt gedacht aan een 
leer en werkomgeving klimaatadaptatie in 
stenige gebieden, dankzij kennisconsortia en 
projecten met bedrijven, vastgoedsector en 
bewoners. Dit moet leiden tot marktkansen voor 
hoveniers en bedrijven in groenbeheer en 
tuinonderhoud. Bij voorkeur in living labs, in 
samenwerking met bewonerscoöperaties voor 
het vergroenen van wijken en buurten in stad en 
dorpen.

Inzetten van onderwijs en kennisinstellingen in 
relatie tot ondernemerschap: de regio heeft 
hoogwaardige kennisinstellingen, zoals de 
Radboud Universiteit en HAN, die op vele 
inhoudelijke terreinen belangrijke kennis en 
expertise inbrengen in het werkveld van 
duurzaamheid: klimaat, circulariteit, governance, 
bestuur(skunde), duurzaam ondernemen, 
transities, mobiliteit, biodiversiteit (en meer). Het 
benutten van deze kennis en deze van betekenis 
maken voor bedrijven en ondernemers is een 
belangrijk vraagstuk. Ook het inzetten van 
studenten voor onderzoek of monitoring kan 
ondersteunend werken.

Op het gebied van onderwijs, opleidingen en 
training kunnen belangrijke stappen worden 
gezet. Zo wordt gewerkt aan een regionaal 
opleidingscentrum circulair bouwen voor 
werknemers en scholieren. De HAN kent een 
opleiding circulaire economie en leefomgeving. 
Ook Van Hall Larenstein (op klimaat, groen, 
water) en ArtEZ (productdesign, textiel, mode, 
etc.) dragen bij aan innovaties in circulariteit.

 

Een kennisagenda circulair bouwen wordt 
samen met landelijke partijen (Rijk, MVO, 
Cirkelstad) opgezet. Partijen stimuleren adaptief, 
biobased, modulair en aanpasbaar bouwen, 
circulair renoveren en nemen natuurinclusiviteit 
en klimaatadaptiviteit als verplicht onderdeel 
mee in de ontwerpopgaven. Hiermee worden 
verschillende opgaven met elkaar verbonden. Dit 
heeft impact op CO2, grondstoffen en klimaat.

Netwerk Slimme Duurzaamheid
Naast het ontwikkelen en uitvoeren van kansrijke 
projecten is het zaak om de uitwisseling van 
kennis, kunde en ervaringen goed te organiseren. 
In het streven naar een (inter)nationale 
voorbeeld regio staat innovatie voorop; dat vraagt 
om het ontwikkelen, delen en toepassen van 
nieuwe kennis. Innovaties groeien vaak spontaan 
uit onverwachte crossovers tussen sectoren en 
kennisdomeinen. Hier liggen belangrijke 
koppelingen met subregionale ondernemers
netwerken, zoals RvN@, NEXTgarden, Groene 
Allianties de Liemers, IPKW, Ondernemers 
Kontakt Arnhem (OKA) en de innovatiemakelaars 
van RCT Gelderland.

Vanuit Slimme Duurzaamheid wordt voor het 
speerpunt Bouw en infrastructuur gewerkt aan 
de netwerkvorming en clustering van ontwikke
laars, kennisinstellingen, corporaties, bouw en 
installatiebranche en overheden om te werken 
aan de circulaire bouw. In de nieuwe woning
bouwplannen spannen partijen zich in om 
minimaal 25 procent circulair te laten ontwikkelen. 
Vanaf 2030 wil de regio minimaal vijftig procent 
circulair bouwen om uiteindelijk in 2050 te 
komen tot een circulaire leefomgeving. 
 Netwerkorganisaties zoals Kiemt, Cirkelstad 
(voor de bouw) en het CROW (GWWsector) 
helpen hierbij.
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Flagshipproject Slimme Duurzaamheid: 
Circulair bouwen – houtbouw
In de nieuwe woningbouwplannen voor de 
regio spannen partijen zich in om minimaal 
25 procent van de bouwopgave circulair te 
ontwikkelen. Vanaf 2030 wil de regio 
minimaal vijftig procent circulair bouwen 
om uiteindelijk in 2050 te komen tot een 
circulaire leefomgeving. Circulair bouwen 
betekent het ontwikkelen, gebruiken en 
hergebruiken van gebouwen, gebieden en 
infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbron
nen onnodig uit te putten, de leefomgeving 
te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. 
Bouwen op een wijze die economisch 
verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn 
van mens en dier. Hier en daar, nu en later. 
Een uitdaging om mensen op te leiden, bij 
te scholen, kennisontwikkeling op gang te 
brengen, agroforestry te ontwikkelen voor 
houtbouw en bouwbedrijven uit te dagen 
om proposities te doen.

Voor het speerpunt Maken en consumeren richt 
het cluster zich op netwerkvorming en verduur
zaming van de ketens elektronica, kunststoffen, 
vezels en textiel, rioolslib en water en voedsel 
(de keten van productie tot afvalverwerking). Dat 
kan in het ene geval door deelname aan 
bovenlokale consortia, in het andere geval door 
inrichting van lokale grondstoffenhubs, onder
zoeks en kennisprogramma’s, financieringspro
gramma voor nieuwe businessmodellen.

Hiernaast richt het cluster zich op realisatie van 
crossoverinnovaties in de sectoren Food 
(eiwittransitie), Health (circulaire zorg en aanpak 
verspilling en vervuiling), Hightech (grondstoffen) 
en Energy (denk aan recycling van apparaten en 
besparing op grondstoffen). De sector Hightech 
en de creatieve sector dragen bij aan innovaties 
in Slimme Duurzaamheid. Denk hierbij aan 
ontwerpopleidingen binnen de regio, zoals Van 
Hall Larenstein, ArtEZ en de HAN, maar ook aan 
de WUR, World Food Center en Foodvalley.

Voor het speerpunt Groen en klimaat werkt het 
cluster aan het ontwikkelen van een breed 
kennisnetwerk ‘Living lab Delta Oost’ voor 
circulaire landschappen, klimaatbestendige 
leefomgeving, herstel van biodiversiteit, 
voedselproductie en watermanagement. Het 
living lab over de toekomstbestendigheid van de 
regio richten we op in samenwerking met 
regionale kennisinstellingen zoals Van Hall 
Larenstein, Radboud Universiteit, HAN, ArtEZ en 
Kiemt, maar ook bewoners, waterschap, 
bedrijven, grondeigenaren, gemeenten, hoveniers 
en groenvoorzieners. Een toekomstbestendige 
regio is een klimaatbestendige en gezonde regio. 
Het gaat om het opdoen van nieuwe kennis over 
groen en gezondheid in wijken met een lage 
sociaaleconomische status, liveable cities, 
healthy landscapes, circulair watermanagement 
en circulaire land en landschapsbouw. In 2021 
wordt een voorstel gedaan voor een 
Rijksprogramma.

In de infographic ‘Roadmap regionale 
clustervorming’ op de volgende pagina is  
de weg uitgebeeld die de clusters leidt 
richting structuur versterking en investerin
gen. In de figuur komen de speerpunten, 
hotspots en flagshipprojecten terug.
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Criteria 

4. Afwegingskader

Met concrete projecten en programma’s kan vorm en inhoud gegeven 
worden aan clustervorming en structuurversterking van de regionale 
economie. Dit vraagt om een helder afwegingskader voor selectie en 
ondersteuning van projecten. Hieronder volgt een globaal kompas met 
wegingscriteria voor beoordeling van initiatieven en projecten.

4.1 Projecten en initiatiefnemers
Kansrijke projecten voor economische 
 structuurversterking dienen in te spelen op de 
maatschappelijke opgaven van deze tijd. Het 
gaat om regionale opgaven waarin economische 
en technologische innovaties hand in hand gaan 
met sociale inclusie en verdere verduurzaming. 
Hierbij kijken we naar de vijf benoemde opgaven 
van de Regio Arnhem Nijmegen (zie hoofdstuk 
1.3): groene groeiregio (verstedelijking), 
productieve regio, verbonden regio, circulaire 
regio en ontspannen regio. Primair levert The 
Economic Board een bijdrage aan de opgave 
‘Productieve regio’ via ondersteuning van 
projecten en programma’s.

Projecten die nieuwe antwoorden bieden op één 
of meerdere maatschappelijk opgaven tezamen, 
kunnen een impuls krijgen. Kansrijk zijn (markt)
initiatieven en businesscases die zich richten op 
het verbreden, versnellen en opschalen van 
concrete innovaties. Het gaat hierbij zowel om 
de fasen om tot innovatieve uitvoeringsprojecten 
te komen, als om het ontwikkelen en delen van 
(nieuwe) kennis en ervaringen. De aard en 
doelstelling van een project kan om die reden 
verschillen: van idee en conceptvorming, 
planvorming en kennisontwikkeling tot 
 experimenteren met prototypen, proef
opstellingen, concrete businesscases en grotere 
uitvoeringsprojecten.

Om economische clustervorming te stimuleren 
en zo de economische structuur in de regio te 

versterken, kunnen initiatiefnemers concrete 
(markt)initiatieven, projecten en programma’s 
indienen voor ondersteuning door The Economic 
Board. Initiatiefnemers kunnen een diverse 
achtergrond hebben; vanuit het bedrijfsleven, 
vanuit kennisinstellingen, vanuit de samenleving 
of maatschappelijke organisaties of vanuit de 
overheden. Vooral initiatiefnemers uit de wereld 
van bedrijven, marktpartijen, kennis en 
 maatschappelijke instellingen worden 
 gestimuleerd om aanvragen voor innovatieve 
projecten in te dienen.

4.2 Afwegingscriteria voor selectie
Initiatieven, projecten en programma’s worden 
beoordeeld op basis van een heldere set van 
afwegingscriteria. Dit zijn enerzijds generieke 
criteria die gelden voor alle drie de clusters en 
anderzijds om aanvullende criteria die specifiek 
zijn voor het betreffende cluster.

Generieke criteria (voor alle clusters)
•  Strategische impact: voorstellen 

 beantwoorden de strategische speerpunten 
van ieder cluster en hebben impact op de 
economische structuurversterking van de 
regio;

•  Maatschappelijk relevant: voorstellen dragen 
bij aan maatschappelijke missies en publieke 
doelen en opgaven;

•  Kenniscross-overs: voorstellen zetten in op 
het organiseren van de kennisuitwisseling 
met andere projecten of initiatieven binnen 
het cluster, of tussen clusters;
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•  Triplehelix-samenwerking: voorstellen 
voorzien bij voorkeur in de samenwerking 
tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en 
overheden, maar kunnen ook bilateraal vorm 
krijgen;

•  Relatie met onderwijs: voorstellen voorzien 
in de wisselwerking tussen onderwijs en het 
bedrijfsleven, gericht op betere aansluiting 
van mbo, hbo en wo op de arbeidsmarkt;

•  Cofinanciering: voorstellen worden 
 principieel in cofinanciering uitgevoerd. 

Specifieke criteria (per cluster)

Aanvullend criterium voor cluster Health, 
Hightech, Food:
•  Speerpunten: voorstellen dragen bij aan de 

ontwikkeling van de vijf speerpunten voor 
economische structuurversterking binnen het 
cluster.

Aanvullende criteria voor cluster Energy:
•  Sleuteltechnologieën: voorstellen dragen bij 

aan (door)ontwikkeling en toepassing van 
sleuteltechnologieën voor de duurzame 
energietransitie binnen het cluster.

•  Regio’s verbinden: voorstellen sluiten aan bij 
ontwikkelingen en afzetmarkten om onze 
regio heen, zoals met de Cleantech regio, 
Brainport Eindhoven en NordrheinWestfalen 
waarbij het economisch perspectief in de 
eigen regio ligt.

Aanvullende criteria voor cluster Slimme 
Duurzaamheid:
•  Duurzaamheid: voorstellen dragen bij aan 

CO2reductie en aan (inter)nationale doel
stellingen van klimaat, biodiversiteit, 
gezondheid en leefomgeving.

•  Sociale inclusie: voorstellen dragen bij aan 
het stimuleren van (nieuwe) werkgelegenheid 
voor praktisch geschoolden en 
ongeschoolden. 

De wegingscriteria zijn nog abstract en globaal; 
ze verdienen verdere operationalisering om als 
een meetbaar beoordelingskader te dienen. 
Hierbij kunnen ook verschillende gewichten 
worden gegeven aan bepaalde criteria, al naar 

gelang focus en inzicht per cluster. Inzet is 
vooral erop gericht om tot kwalitatief hoogwaar
dige projecten te komen.

4.3 Kompas voor afwegingen
De bovenstaande afwegingscriteria zijn geen 
harde criteria voor selectie, maar dienen als 
kompas om tot een goede weging van ingediende 
voorstellen te komen. Projectvoorstellen hoeven 
daarom niet op voorhand aan alle criteria te 
voldoen. Dit verdient nog nadere uitwerking en 
discussie binnen de helixgroepen.

De wegingscriteria bieden vooral een handvat 
om bepaalde voorstellen te laten prevaleren 
boven andere, en tot een transparant en 
herleidbaar oordeel te komen over de kwaliteit 
van het voorstel. Door vooraf helderheid te 
bieden over dit kompas, kunnen initiatiefnemers 
hierop inspelen om tot hoogwaardige voorstellen 
te komen.

Alle clusters hebben focus op een beperkt aantal 
inhoudelijke speerpunten waarop de cluster
vorming wordt gericht. Het versterken van de 
clustervorming gericht op economische 
structuurversterking is de overkoepelende 
doelstelling. The Economic Board wil dit proces 
versnellen en zichtbaar maken in de vorm van 
toegepast onderzoek, innovatieconsortia en het 
aantrekken van pilot en demonstratieprojecten. 
The Economic Board wil daarnaast concrete 
kansen bieden voor nieuwe bedrijvigheid 
(startups en scaleups) en mogelijkheden voor 
(internationale) groei verzilveren. Hiermee 
vergroten de clusters hun impact op de regionale 
economie. 
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The Economic Board fungeert als spil tussen bedrijfsleven, kennis instellingen 
en overheden. Onze missie is om de regionale samenwerking te  versterken 
en zo een grotere economische slagkracht te ontwikkelen in de regio.  
Dit doen we door te communiceren, triplehelixpartijen te verbinden en 
initiatieven aan te jagen. 

5.1 Samenwerken in triplehelix-  
verband
Economische innovatie en slagkracht vraagt om 
het organiseren van partijen in een triplehelix 
samenwerking: bedrijfsleven, kennisinstellingen 
en overheden werken samen in vernieuwende 
projecten en initiatieven die een bijdrage leveren 
aan de beantwoording van een maatschappelijke 
vraag. Daarbij worden triplehelixconsortia 
uitgedaagd om met proposities te komen die 
dusdanig enthousiasmeren dat er regionale 
cofinanciering kan worden gerealiseerd. Een 
andere belangrijke opgave is om ervoor te 
zorgen dat extra gelden van buiten de regio 
beschikbaar komen. 

Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden 
hebben elk hun eigen rol bij maatschappelijke 
opgaven. Bij nieuwe maatschappelijke vragen is 
een periode van voorontwikkeling nodig, met een 
aanlooptijd van een aantal jaren, om tot 
marktgerichte projecten en renderende 
 businessmodellen te komen.
 
Deze triplehelixaanpak is succesvol als 
onderzoek en ontwikkeling daadwerkelijk leidt 
tot implementatie van nieuwe oplossingen door 
de triplehelixpartners. Dit is het gezamenlijke 
belang van publieke en private partijen, omdat 
alleen dan de missies en maatschappelijke 
opgaven gerealiseerd kunnen worden. Een 
voorwaarde daarbij is dat de ontwikkelde kennis 
actief wordt overgedragen en toegepast en dat 
er een markt ontstaat voor innovaties. Hierin wil 
The Economic Board ondersteunen. Valorisatie, 

marktcreatie en implementatie zijn derhalve 
belangrijke aandachtspunten voor de clusters.

5.2 Rol van The Economic Board 
The Economic Board richt zich op het duurzaam 
versterken van de economische kracht van de 
regio. Het doel is om bestaande bedrijven te 
laten groeien, en om bedrijven naar de regio te 
halen die iets toevoegen aan ons ecosysteem en 
die wij vanwege ons ecosysteem iets te bieden 
hebben. Zo wordt bestaande werkgelegenheid 
behouden, wordt er nieuwe werkgelegenheid 
gecreëerd en wordt de ontwikkeling van 
innovaties versneld. Het is daarvoor wel 
belangrijk dat de regio aantrekkelijk is voor 
ondernemers, werknemers, (internationale) 
studenten en kenniswerkers.

Organisatie 

5. Werkwijze

Tactisch Plan  25



Zoals in het Strategisch Plan 2020 – 2025 
beschreven, zijn de activiteiten van The Economic 
Board:
•  communiceren: profilering en lobby van 

projecten, bedrijven en de regio als geheel op 
(inter)nationaal niveau. 

•  verbinden: het regionaal verbinden van 
triplehelixpartijen in een uitgebreid netwerk 
en het stimuleren van clustervorming 

•  aanjagen: kansen creëren voor initiatieven en 
innovaties concretiseren en agenderen bij 
potentiële opdrachtgevers. Via cofinanciering 
meer externe investeringen uitlokken.

 

Om de verbreding, versnelling en opschaling van 
innovaties in de regio teweeg te brengen, ligt de 
rol van The Economic Board bij het stimuleren 
van triplehelixinitiatieven. Middels de helix
groepen (zie hieronder) maakt The Economic 
Board een vertaling van maatschappelijke 
opgaven naar marktproposities en business
cases. We leveren een bijdrage op het moment 
dat maatschappelijk relevante initiatieven ‘een 
steuntje in de rug nodig hebben’. Dat kan 
betrekking hebben op het stimuleren van 
innovaties, de vorming van consortia, het 
slechten van belemmeringen of wanneer er 
financiële partners moeten worden gevonden.

The Economic Board kan worden ingezet om 
gewenste initiatieven en projecten in de etalage 

te zetten, te verbinden (met relevante netwerken) 
en aan te jagen (met behulp van mogelijke 
financieringsbronnen). Bovenop bestaande 
processen en projecten, ter versterking van 
nieuwe innovaties, samenwerking en markt
proposities. Andere programma’s dragen op hun 
beurt ook bij: overheden werken aan duurzame 
programma’s zoals aanbestedingen, de opgaven 
van de Regio Arnhem Nijmegen, Regionale 
Energie Strategie (RES), Schoon en Slim 
Onderweg (duurzame mobiliteit), etc. Het werk in 
de clusters moet steeds een aanvulling zijn op 
datgene wat elders (nog) niet gebeurt en wel 
staat benoemd als opgave van de regio.

5.3 Rol van helixgroepen en board
Het proces van clustervorming wordt voor ieder 
cluster ondersteund door een helixgroep, 
bestaande uit vertegenwoordigers vanuit het 
bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de 
overheden (gemeenten en provincie). Elke 
helixgroep wordt ondersteund door een civic 
entrepreneur (maatschappelijk ondernemer) die 
de clustervorming coördineert en het eerste 
aanspreekpunt is voor initiatiefnemers.

De organisatie van ieder cluster bestaat uit 
helixgroepen, civic entrepreneurs en 
 ambassadeurs. Daarnaast heeft de board een 
belangrijke rol. De personele invulling van de 
clusterorganisatie is opgenomen in de bijlage. 

Helixgroepen
Voor ieder cluster is een helixgroep gevormd van 
10  12 personen – afkomstig uit het bedrijfs
leven, van de kennisinstellingen en de overheden 
– die brede kennis en kunde hebben op het 
specifieke cluster. De helixgroep is zelf ook triple 
helix georganiseerd om zo tot een goede weging 
en selectie te komen van vernieuwende 
projecten. 

De rollen en taken van de helixgroepen:
•  personen en partijen uitdagen om voorstellen 

in te dienen, opinieleiders oproepen;
•  actief mobiliseren en genereren van 

 vernieuwende projecten;
•  inzetten van hun organisatie en persoonlijke 

netwerken om het cluster te activeren;
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•  beoordelen en selecteren van voorstellen en 
proposities van initiatiefnemers;

•  weging geven aan de voorstellen ten behoeve 
van selectie en cofinanciering van projecten, 
programma’s en initiatieven.

Civic entrepreneurs
De civic entrepreneurs zijn de centrale spil binnen 
iedere helixgroep. Zij zijn de ogen en oren van 
The Economic Board in het brede werkveld van 
de clusters en het eerste aanspreekpunt voor de 
leden van de board die als ambassadeurs 
optreden.

De rollen en taken van de civic entrepreneur:
•  aanspreekpunt voor ambassadeurs, 

initiatieven en indieners, helpen met 
voorstellen;

•  agenderen van nieuwe programma’s, 
projecten en initiatieven;

•  algehele ondersteuning van de helixgroep 
voor het cluster;

•  samenwerking en crossovers binnen en 
buiten het cluster stimuleren;

•  stimuleren van financieringsmogelijkheden 
voor geselecteerde initiatieven.

De board
De board bestaat – net zoals de helixgroepen – uit 
een triplehelixsamenstelling van bestuurders 
vanuit bedrijfsleven, kennisinstellingen en 
overheden. De board is het strategische 
besluitvormingsgremium van The Economic 
Board. 

De rollen en taken in het licht van de 
clustervorming:
•  actief mobiliseren en genereren van 

 vernieuwende projecten;
•  inzetten van hun organisatie en persoonlijke 

netwerken om de clusters te activeren;
•  zwaarwegend adviseren over de voorstellen 

van de verschillende helixgroepen;
•  zwaarwegend adviseren over investeringen/

cofinanciering door triplehelixpartijen.

Sommige boardleden zijn daarnaast 
 ambassadeur van een van de clusters.

Het advies van de board is gericht op alle 
partijen die in triplehelixverband samenwerken 
en het proces van besluitvorming moet hierop 
zijn gericht. Dit is maatwerk afhankelijk van het 
type project of programma. Voor de (formele) 
besluitvorming, bijvoorbeeld omtrent  
(co)financieringen, raadplegen de boardleden 
hun eigen besturen en achterbannen.

5.4 Werkproces: van initiatief tot 
financiering
De civic entrepreneur agendeert initiatieven, 
projecten en programma’s, al dan niet in 
samenspraak met hun ambassadeurs, om ze 
vervolgens voor te leggen aan de helixgroep van 
het cluster. De civic entrepreneur bereidt de 
besluitvorming rond de projecten, programma’s 
en initiatieven voor zodat de helixgroep tot een 
weging en selectie kan komen van de ingediende 
voorstellen en initiatieven.

De ingediende voorstellen worden minimaal vier 
keer per jaar aan de desbetreffende helixgroepen 
voorgelegd en in het licht van de criteria 
beoordeeld. Projecten die na weging door 
helixgroepen de Investeringsagenda kunnen 
halen, worden voorgelegd aan de board.

Een ruwe schets van het werkproces ziet er als 
volgt uit:
•  Stap 1: initiatief aanmelden, direct bij TEB of 

via lid helixgroep dan wel civic entrepreneur;
•  Stap 2: civic entrepreneur doet eerste check 

op criteria en zorgt voor fiche van project;
•  Stap 3: civic entrepreneur legt projecten voor 

aan helixgroep;
•  Stap 4: helixgroep weegt en beoordeelt 

projecten;
•  Stap 5: input van helixgroepen wordt 

voorgelegd aan board;
•  Stap 6: na positief advies van board 

kwalificeren projecten zich voor onder
steuning, cofinanciering en/of plaatsing op 
investeringsagenda.

Na een positief advies vanuit de board worden 
projecten geagendeerd voor plaatsing op de 
gezamenlijke investeringsagenda en/of kan er 
aanvullende cofinanciering worden gezocht. 
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Tevens kan de board zwaarwegende adviezen 
meegeven aan de betrokken triplehelixpartijen. 
Halfjaarlijks evalueert de civic entrepreneur de 
projecten op de investeringsagenda in het licht 
van de criteria en evalueert de voortgang in het 
licht van de doelen, speerpunten en de behaalde 
resultaten.

In de infographic ‘Roadmap projecten en 
organisatie’ op de volgende pagina is de 
weg te zien die initiatieven afleggen. 
Daarbij is zichtbaar welke partij de 
belangrijkste rol heeft tijdens elke stap. Er 
staat tevens uitgelegd bij welke stappen 
het kompas met afwegingscriteria wordt 
gehanteerd.
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strategische impact

kenniscross-overs

relatie met onderwijs maatschappelijk relevant

cofinanciering

triplehelix-samenwerking

kompas met afwegingscriteria

A12

A15

  Randvoorwaardelijk cluster

aanspreekpunt initiatiefnemers

agenderen van projecten
en programma’s samenwerking stimuleren

actief mobiliseren

beoordelen initiatieven

netwerken inzetten

aanjagen

communiceren

verbinden

stimuleren van financiering
voor geselecteerde projecten

iconisch cluster Energy
Slimme duurzaamheid* Acquisitie*

Lobby*

Arbeidsmarkt*

Bruisende regio*iconisch cluster Health, Hightech, Food

Voor meer informatie zie ook Roadmap regionale clustervorming.
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Uitvoeringsprogramma 
2020 - 2025

1. initiatief aanmelden

2. eerste check door CE

3. voorleggen aan helixgroep

4. beoordeling door helixgroep

5. voorleggen aan board

6. advies van board

Na positief advies van board kwalificeren 
projecten zich voor ondersteuning, cofinanciering 

en/of plaatsing op de Investeringsagenda.



Financiering 

6. Zicht op investeren

Het stimuleren van initiatieven, projecten en programma’s vraagt om een 
heldere strategie voor investeren. Welke investeringsmogelijkheden kunnen 
we ontwikkelen om projecten en programma’s te financieren en zo een 
impuls te geven aan innovatie en samenwerking? Hoe pakken we dat aan 
en geven we dat gezamenlijk gestalte?

6.1 Versnellen en multiplier met 
‘aanjaaggeld’
Cofinanciering is vaak het laatste stuk in de 
financiering van een project of programma dat 
primair door direct betrokken partijen wordt 
gefinancierd. Het kan gaan om een onrendabele 
top in een bijna sluitende businesscase, om de 
marktlancering van een nieuwe innovatie of 
simpelweg om een marktverkenning of 
 haalbaarheidsstudie om de levensvatbaarheid 
van een initiatief te toetsen of te testen.

In alle gevallen gaat het om extra financiële 
middelen bovenop de middelen van (andere) 
initiatiefnemers: cofinanciering ‘on top of’. The 
Economic Board beschikt zelf niet over middelen 
voor cofinanciering, maar kan initiatiefnemers 
ondersteunen bij het verkrijgen van cofinanciering 
bij de triplehelixpartners. The Economic Board 
ziet cofinanciering als ‘aanjaaggeld’ om 
innovatieve projecten en programma’s binnen de 
clusters te stimuleren.

Aanjagen gaat hier om het initiëren, versnellen, 
verbreden of opschalen van initiatieven die zonder 
cofinanciering niet of langzamer van de grond 
zouden komen. Aanjagen gaat ook om het 
‘uitlokken’ van meer private (vervolg)investeringen: 
door publiek geld in te zetten als ‘aanjaaggeld’ 
moet op termijn een multiplier aan private 
investeringen worden gegenereerd. Dat vraagt 
om gecalculeerde risico’s en een lange adem. 
Hiernaast is cofinanciering bedoeld voor het 
matchen met beschikbare (subsidie)gelden van 
het Rijk en Europa, waarbij het doel is om gelden 

van buiten de regio naar de regio toe te halen.

6.2 Projecten en financieringsbehoefte
Initiatieven, projecten en programma’s zullen in 
aard, omvang en risico’s flink verschillen binnen 
en tussen de clusters. Die verschillen zijn er in de 
praktijk, en die moeten er ook blijven; niet alles 
hoeft door eenzelfde financiële systematiek 
beoordeeld te worden. 
Ongeacht verschillen in inhoudelijke focus 
kunnen projecten en programma’s over de drie 
clusters heen worden onderscheiden in stadium/
fase van het voorstel en hun aanvullende 
financieringsbehoefte. Verkennende projecten 
met een kleine financieringsbehoefte worden 
sneller en lichter beoordeeld dan grote projecten 
met meer financieringsbehoefte.

In basis maken we een onderscheid op vijf 
niveaus:
1.  Kennis: idee en conceptontwikkeling en 

consortiumvorming
 orde grootte € 5k – 15k
2.  Innovatie: verkenning, ontwerp, basic 

engineering en haalbaarheid
 orde grootte ca. € 30k  100k
3.  Test en prototypen: proefmodellen, 

 proeftuinen, detailed engineering
 orde grootte ca. € 300k  500k
4.  Opschaling: onrendabele top in business

case/marktlancering
 orde grootte ca. € 1 mio  15 mio
5. Operations: beheer, onderhoud, evaluatie
 orde grootte ca. € 300k  500k per jaar
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De financiering van de afzonderlijke initiatieven 
en projecten vraagt om een coherente, 
 programmatische aanpak, waarbij de triple helix
partners gezamenlijk beslissen over de toeken
ning van een financiële impuls. De basis hiervoor 
dient gelegd te worden door een gezamenlijke 
Regionale Agenda, in combinatie met een 
uitvoeringsprogramma en ‘rollende’ 
 Investeringsagenda waarover tussentijds 
besluitvorming kan plaatsvinden. We werken 
daarbij samen met en maken gebruik van de 
kennis van partijen in de regio die veel ervaring 
hebben met het selecteren en financieren van 
projecten zoals Oost NL.

The Economic Board, en hiermee de afzonderlijke 
clusters, beschikken niet over eigen financiële 
middelen voor toekenning aan initiatieven, 
projecten en programma’s na advisering door de 
board. Voor het communiceren, verbinden en 
aanjagen vanuit de clusters is desalniettemin 
behoefte aan beperkte werkbudgetten om 
werkzaamheden en procesactiviteiten uit te 
voeren.

De clusters, en de The Economic Board als 
geheel, zetten zich in om aanvullende financiële 
middelen te genereren bij de verschillende 
ministeries in Den Haag en bij de Europese 

fondsen. Met name het topsectorenbeleid en de 
investeringsfondsen van het ministerie van EZK 
bieden kansen. Ieder cluster heeft zijn eigen 
topsectoren, en koppelingen met het rijksbeleid 
en diverse achterliggende Rijksfondsen.

Naast Rijksfondsen bieden diverse Europese 
fondsen kansen en mogelijkheden, zoals recent 
de Green Deal van de Europese Commissie. Ook 
Europese onderzoeksprogramma’s, zoals EFRO 
of Horizon 2020, bieden kansen voor triple helix
consortia om aanvullende financiële middelen te 
genereren.

6.3 Vroegefasefinanciering
De cofinanciering vanuit de triplehelixpartners is 
primair bedoeld als ‘aanjaaggeld’ om een impuls 
te geven aan projecten en programma’s. In de 
praktijk zal dit niet voldoende zijn om tot grotere 
investeringsimpulsen voor een project, startup 
of scaleup te komen. Hiervoor zijn aanvullende 
financieringsbronnen nodig die zich primair 
richten op de vroege fase van projecten: de 
sprong van idee en conceptontwikkeling, naar 
engineering en prototypen dan wel naar een 
grotere marktlancering of opschaling van 
diensten of producten.
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Als het gaat om beschikbaarheid van kapitaal, 
dan is er in de innovatiefase de komende periode 
een substantieel tekort aan risicovol kapitaal in 
de regio voor vaak jonge bedrijven. Meerdere 
kapitaalmarktonderzoeken bevestigen dit beeld. 
Een belangrijke reden is dat er in de (pre)seed 
fase nagenoeg geen professionele investeerders 
actief zijn. Juist de clusters Health, Hightech, 
Food, en Energy en Slimme Duurzaamheid zijn 
complexe domeinen. Het duurt relatief lang om 
een idee of concept te ontwikkelen tot een 
commercieel vermarktbaar product door de 
benodigde validatie, regulering en vergoedings
systemen, maar ook door gebrek aan acceptatie 
vanwege risicomijdend gedrag van de doel
groepen. In de eerste startfasen zijn bovendien 
de risico’s groter dan in latere investeringsfasen, 
wanneer er al min of meer een ‘markt’ is 
aangeboord.

Dergelijke risico’s in tijd en geld, maar ook 
intensieve betrokkenheid (en hiermee kosten) 
gecombineerd met de langere looptijd, zorgen 
ervoor dat investeringen in deze fase niet 
aansluiten op reguliere fondsstructuren. Pas in 
de groeifase waarin ondernemingen een 
bestaande marktpositie hebben en financiering 
voor opschaling zoeken, zijn – door gunstig 
risicoprofiel – traditionele Venture Capital 
fondsen en Corporate Venturing partijen actief.

Gezamenlijk met de bestaande vroegefase
fondsen (zoals StartLife, Gelderland Valoriseert, 
RedMedTech en Discovery Fund) wordt er met 
Oost NL en de provincie gewerkt aan een nieuwe 
fondsstructuur waarbinnen ondernemers 
financiering en support ontvangen. Het is van 
groot belang dat er goede ondersteunings
structuren zijn voor deze ondernemers. Zowel in 
de vorm van business support als in de vorm 
van beschikbaar kapitaal. De combinatie van een 
fonds met risicokapitaal voor de speersectoren 
Health, Hightech, Food en Energy met inzet van 
de lokale ondersteuningsstructuren Orion, 
StartLife en Briskr, maken dat de kansen op 
succes voor bedrijven worden vergroot. Via dit 
Startup Fonds Gelderland wordt maat
schappelijke impact gerealiseerd door het 
financieren van kansrijke innovatieve startups in 
de speersectoren Health, Hightech, Food en 
Energy. Er wordt hiermee bewust voortgebouwd 
op deze krachtige (top)sectoren in Gelderland.
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Stand van zaken: juli 2020

Bijlage

Personele invulling clusterorganisatie

Cluster Health, Hightech, Food

Naam Organisatie Geleding
  Civic entrepreneur
John van Sambeek Radboudumc / SMB  Kennisinstellingen
  Helixgroep
Roland Nordbeck Provincie Gelderland Overheden
Marleen van Boheemen Provincie Gelderland Overheden
Alexander Schippers Oost NL Overheden
Daan Geven Gemeente Nijmegen Overheden
Chris Doomernik Health Valley Netwerkorganisaties
Maarten van Gils HAN Kennisinstellingen
Richard Visser Hightech NL Bedrijfsleven
Henk Gerards One Planet Bedrijfsleven
Rikus Wolbers Novio Tech Campus / Briskr Bedrijfsleven
Suzanne Meijerink The Economic Board Netwerkorganisaties
  Ambassadeurs
Bertine Lahuis Board / Radboudumc Kennisinstellingen
Monique Esselbrugge Board / gemeente Nijmegen Overheden
Jan van Iersel Board / Van Hall Larenstein Kennisinstellingen

Cluster Energy

Naam Organisatie Geleding
  Civic entrepreneur
Jeroen Herremans Accelerate Today! Bedrijfsleven
  Helixgroep
Loek Stalpers Provincie Gelderland Overheden
Gerard Taat Provincie Gelderland Overheden
Marc de Kroon Gemeente Arnhem Overheden
Paul Maassen Gemeente Arnhem Overheden
Arnout Smit Bureau Brussel (Regio A N) Overheden
Liane van der Veen Oost NL Overheden
Christien Lokman HAN Kennisinstellingen
Joost Kleuters Hochschule RheinWaal Kennisinstellingen
Rutger de Croon ElaadNL Bedrijfsleven
Kevin Rijke IPKW Bedrijfsleven
Haike van de Vegte Firan (Alliander) Bedrijfsleven
Derk te Bokkel Energiecorporaties Bedrijfsleven
Jochem Garthoff Kiemt Netwerkorganisaties
Suzanne Meijerink The Economic Board Netwerkorganisaties
  Ambassadeurs
Jan van Dellen Board / gemeente Arnhem Overheden
Vacant  
Vacant  
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Cluster Slimme Duurzaamheid

Naam Organisatie Geleding
  Civic entrepreneur
Jan Luijten Gemeente Nijmegen Overheden
  Helixgroep
Jolanda van Rensch Provincie Gelderland Overheden
Jeroen Smits Werkorganisatie 1Stroom Overheden
Joep Koene Oost NL Overheden
Robert Hageman AVR Bedrijfsleven
Bernd Hendriksen RvN@ Bedrijfsleven
Franske van Duuren Kiemt Netwerkorganisaties
Frank Croes HAN Kennisinstellingen
Toine Smits Van Hall Larenstein Kennisinstellingen
Marije Klomp Radboud Universiteit Kennisinstellingen
Suzanne Meijerink The Economic Board Netwerkorganisaties
Isabella Janssen Gemeente Nijmegen Overheden
  Ambassadeurs
Daniël Wigboldus Board /Radboud Universiteit Kennisinstellingen
Harriët Tiemens Gemeente Nijmegen Overheden
Cathelijne Bouwkamp Gemeente Arnhem Overheden
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Civic entrepreneurs:
John van Sambeek  Civic entrepreneur cluster Health, Hightech, Food
Jeroen Herremans  Civic entrepreneur cluster Energy
Jan Luijten   Civic entrepreneur cluster Slimme Duurzaamheid

Input vanuit de helixgroepen:
Health, Hightech, Food
Energy
Slimme Duurzaamheid

Ondersteuning:
Edwin van Uum   UUM | Unlimited Urban Management
Mathijs Dielissen  UUM | Unlimited Urban Management

augustus 2020

Colofon
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