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Samenvatting
Onderliggend onderzoek vond plaats in de context van de TNO-EZK samenwerking
rond de Strategische Kennisagenda Innovatie (SKI) van de Directie Innovatie,
Analyse en Kennis van het DG Bedrijfsleven en Innovatie. Het doel van dit onderzoek
is om te komen tot een betere kennisbasis voor het optimaliseren van (regionaal)
innovatiebeleid.
Daarin
is
bijzondere
aandacht
voor
gezamenlijke
innovatieprocessen in regionale innovatie- ecosystemen. Hiertoe is in dit onderzoek
een tweevoudige aanpak gevolgd:
1. Een review van de recente wetenschappelijke literatuur over regionale
(innovatie)clusters en ecosystemen, innovatiesystemen, gerelateerdheid,
specialisatie, vernieuwing en diversificatie. Deze literatuurstudie was in het
bijzonder gericht op optimale vormgeving van en dynamiek in regionale
innovatie-ecosystemen.
2. Verdiepende casestudies naar regionale ecosystemen in Nederland, om
praktijkervaringen te bestuderen en analyseren en hieruit lessen te trekken
over de optimale vormgeving en aansturing van innovatieprocessen en de
rol van specifieke contextfactoren goed te begrijpen.
Het begrip ‘innovatie-ecosysteem’ bouwt voort op en kent gelijkenissen met de
concepten van economische clusters en innovatiesystemen. In regionale
ecosystemen zijn (net als in een moderne kijk op het clusterbegrip van Porter)
actoren en hun onderlinge verbondenheid en interactie in netwerken en
samenwerkingsstructuren centrale elementen. Daarnaast is er een centrale rol voor
aanwezige factoren, zoals human capital (talent), capaciteiten, faciliteiten,
infrastructuur, kapitaal, leiderschap, (ondernemers)cultuur, marktvraag en instituties.
Kenmerkend voor innovatie ecosystemen is dat de nadruk meer ligt op vernieuwing,
innovatie en diversificatie, dan op het uitbouwen van bestaande sterktes en
specialisaties van dominante partijen in het ecosysteem.
Vandaar dat er ook een belangrijke rol is voor het creëren van randvoorwaarden
waaruit nieuwe bedrijvigheid kan ontstaan (start-ups, spin-outs) en deze kunnen
doorgroeien tot productieve nieuwe economische activiteiten die het
verdienvermogen voor de lange termijn versterken. In innovatie-ecosystemen is
naast kennisvalorisatie en ondernemerschap evengoed aandacht voor de rol en
bijdrage van andere partijen in de ‘triple helix’ of ‘quadrupel helix’. De aanwezigheid
van een minimale configuratie of set van actoren, innovatie assets en onderlinge
verbondenheid in kennisnetwerken, innovatieprocessen en productie bepaalt in de
kern of er sprake is van een vitaal en bestendig ecosysteem: een ‘minimum viable
ecosystem’. Voor de mate van verbondenheid en coherentie van het ecosysteem
achten wij relaties langs twee assen van belang: 1.) Technisch-economisch en 2.)
Sociaal-institutioneel.
In de onderzochte literatuur wordt benadrukt dat de ontwikkeling van ecosystemen
goed begrepen dient te worden aan de hand van de wijze waarop individuele
belangen van partijen en collectieve belangen van het bredere systeem worden
afgewogen en uiteindelijk strategische keuzes worden gemaakt. Regio-specifieke
karakteristieken en contextfactoren spelen hierbij een rol. Er is geen optimale ‘one
size fits all’ configuratie. Om die reden hebben we in dit onderzoek veel nadruk
gelegd op de organisatorische en procesmatige aspecten van regionale innovatie-
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ecosystemen: hun modus operandi. In de modus operandi van ecosystemen zijn
strategievorming, leiderschap, de organisatiecultuur, coördinatie en partnerschappen
belangrijke succesfactoren. In de literatuur worden deze ‘hoe’ vragen op zijn minst
als even belangrijk ingeschaald als de aanwezigheid van innovatie assets die de
basiselementen en productiefactoren vormen van het ecosysteem.
Hierop voortbouwend hebben we een analysekader voor regionale innovatieecosystemen ontwikkeld dat bestaat uit twee hoofdbestanddelen:
1. Aanwezige innovatie assets
2. Modus operandi, met de categorieën:
a. Gezamenlijk doel (inclusief missie en visie)
b. Ecosysteem activiteiten (strategische sleutelprocessen of ‘motoren
van innovatie’)
c. Governance
Dit analysekader hebben we toegepast in zeven verdiepende casestudies van
regionale ecosystemen in Nederland:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chemelot / Brightsite
Techniekcampus Emmen
Health Hub Utrecht
Life Sciences regio Utrecht
Foodcluster Wageningen (FoodValley)
QuTech
Brainport Industries Campus

Bij het uitvoeren van de zeven casestudies bleek dit analysekader behulpzaam als
gestructureerd diagnose instrument voor regionale ecosystemen. Ondanks dat de
zeven onderzochte casussen van regionale innovatie-ecosystemen in Nederland erg
verschillen in karakter, konden door het gestructureerd toepassen van dit
analysekader een aantal generieke inzichten over succesfactoren en uitdagingen
voor ecosysteemontwikkeling worden geïdentificeerd. Onze hoofdconclusies op
basis van het literatuuronderzoek en de zeven casestudies presenteren we hieronder
onder de verschillende noemers van ons analysekader.
Aanwezige innovatie assets
Voor productieve en dynamische innovatie-ecosystemen is de aanwezigheid van een
robuuste basis van bedrijven, (kennis)instellingen, deskundige arbeidskrachten,
talent en menselijk kapitaal, faciliteiten, infrastructuur, leiderschap, financieel
kapitaal, ondernemerscultuur een absolute randvoorwaarde.
Daarbij dienen deze partijen en innovatie assets onderling met elkaar verbonden te
zijn. Simpelweg als ‘los zand’ gelokaliseerd zijn in geografische nabijheid maakt nog
niet dat er sprake is van een vitaal en dynamisch ecosysteem. Dynamiek in innovatieecosystemen ontstaat juist vanuit de verbondenheid van actoren en factoren. Hieruit
ontstaat een productieve omgeving voor nieuwe kennisontwikkeling, gezamenlijke
(innovatie)inspanningen en diversificatie naar nieuwe bedrijfsactiviteiten. Het hebben
van een duidelijke missie en visie, en een ontwikkelagenda naar een gedeeld doel is
hierbij ondersteunend.
Cruciale assets waarop regionale specialisaties en specifieke lokale capaciteiten
(capabilities) leunen, bepalen de mate van waarschijnlijkheid dat radicaal nieuwe
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activiteiten in het regionale ecosysteem tot ontwikkeling komen. Deze
karakteristieken van het regionale innovatie-ecosysteem bepalen in belangrijke mate
welke nieuwe activiteiten of sleuteltechnologieën ‘binnen bereik’ liggen en daarmee
een kansrijke ontwikkelrichting vormen. Optimaal is wanneer hierbij ook sprake is van
‘kenniscomplexiteit’, wat zoveel betekent dat er enerzijds aansluiting is met het lokale
absorptievermogen (in het regionale ecosysteem kunnen partijen de nieuwe richting
‘behappen’) en anderzijds dat er sprake is van een zekere mate van uniciteit.
Tevens is het van belang dat de lokale innovatie assets zijn ingebed in goed
functionerende netwerken (waarbij het gaat om zowel intensiteit als effectiviteit) en
partnerschappen. Op die manier wordt een sterke innovatiebasis gelegd. In
dynamische, vitale ecosystemen zijn inspanningen gericht op diversificatie en
vernieuwing door het leggen van nieuwe verbindingen en het realiseren van crossovers, idealiter op basis van zowel overeenkomsten als complementariteit in kennis
en technologie.
Toelaten van nieuwe spelers in het ecosysteem, hetzij via vestiging van buiten of
start-ups, draagt bij aan vernieuwing. Hiermee komen extra of nieuwe capabilities
beschikbaar en kan voorbijgegaan worden aan bestaande belangen. De dynamiek
en vernieuwingsimpuls in innovatie-ecosystemen wordt vergroot wanneer nieuwe
capabilities niet alleen worden ontwikkeld, maar ook meteen worden
geïmplementeerd in de eigen (productie)processen.
De aanwezigheid van een minimale configuratie of set van actoren, factoren,
infrastructuur en faciliteiten, en hun functioneren in onderlinge samenhang, bepaalt
of er sprake is van een ‘minimum viable ecosystem’. Daarin zijn alle betrokken
partijen niet alleen gecommitteerd om met elkaar te investeren en innovaties te
realiseren ten behoeve van een gezamenlijk doel, maar ontstaat gelijktijdig een solide
basis van (nieuwe) economische activiteit en daarmee potentieel voor (toekomstig)
verdienvermogen.
Geïdentificeerde zwaktes (‘witte vlekken’) in regionale innovatie-ecosystemen
kunnen tot ontwikkelprioriteit gemaakt worden.
Gezamenlijk doel
Idealiter opereren partijen in een productief en vitaal innovatie-ecosysteem vanuit
een gedeelde missie en visie die fungeert als uitgangspunt voor een strategische
ontwikkelagenda. Een gemeenschappelijk doel en gedeelde belangen fungeren als
richtinggevend kader en zijn vaak noodzakelijk om partijen gecommitteerd te krijgen
om met elkaar te investeren. Uiteindelijk ontstaat vanuit het gecoördineerd in stelling
brengen van investeringen van voldoende omvang, een basis voor nieuwe
economische activiteiten en verdienpotentieel. Hierbij is het van belang om oog te
hebben voor afhankelijkheden in de productie- en innovatieketen.
Voor bedrijven is het veelal van belang dat een overkoepelend doel van bredere
ecosysteemontwikkeling uiteindelijk ook eigen bedrijfseconomisch gewin kan
opleveren. Bedrijven hebben soms tijd nodig om zich mede eigenaar te voelen van
de ontwikkelagenda en om vervolgens hun rol en bijdrage te zien in de uitvoering
hiervan. Doorzettingsvermogen en een lange adem kunnen daarmee gezien worden
als succesfactoren voor regionale innovatie-ecosystemen.
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Ecosysteem activiteiten
In ons analysekader onderscheiden we zeven strategische sleutelactiviteiten in
ecosystemen, gebaseerd op de literatuur over innovatiesysteemanalyse en ‘motoren
van innovatie’:
• Leiden, richting geven
• Innoveren, vernieuwen, ondernemen
• Netwerken, consortiavorming
• Kennisontwikkeling, disseminatie
• Opleiden, talent ontwikkelen
• Acquisitie, kapitaal aantrekken
• Lobbyen, beïnvloeden
Deze ecosysteemactiviteiten werden in de verschillende onderzochte casussen
herkend en erkend als zijnde van belang voor een evenwichtige
ecosysteemontwikkeling. Het beeld dat ontstaat uit de zeven onderzochte casussen
is dat, afhankelijk van de ontwikkelfase van het ecosysteem, de nadruk op specifieke
sleutelactiviteiten anders kan liggen. Voorzichtig kan op basis van de zeven
onderzochte innovatie-ecosystemen geconcludeerd worden dat wanneer het
ecosysteem meer volwassen is, of sterk ingebed is in een breder systeem (zoals de
BIC in de Brainport regio), de verdeling van inzet op verschillende strategische
ecosysteemactiviteiten meer evenwichtig is. Daarnaast is de inhoudelijke oriëntatie
en het gezamenlijke doel ook bepalend voor het relatieve gewicht van de inzet op
verschillende ecosysteemactiviteiten.
Governance
De verschillende onderzochte casussen bevestigen het belang van leiderschap,
coördinatie en een lange adem om de strategische ontwikkelagenda uit te voeren.
Enkele partijen die als trekker of boegbeeld fungeren, kunnen bedrijven die nog
zoekend zijn wat betreft hun rol en concrete bijdrage in de uitvoering van de
strategische agenda inspireren of motiveren. Sommige bedrijven voelen zich eerder
comfortabel bij het uitvoeren van afgebakende projecten. In meerdere van de
onderzochte casussen kwam naar voren dat het identificeren van gezamenlijke
belangen, en van hieruit toewerken naar een gedeelde ontwikkelagenda, een proces
is dat tijd kost. Uithoudingsvermogen van partijen in het ecosysteem en de wil om
samen te werken is in die zin een randvoorwaarde voor ecosysteemontwikkeling.
Voor de governance van regionale innovatie-ecosystemen zijn drie niveaus van
belang: strategisch, tactisch en operationeel. Het specifieke karakter van ieder
ecosysteem maakt dat de organisatie en aansturing in iedere casus anders is. Het is
lastig om hier generieke aanbevelingen voor de vormgeving van regionale innovatieecosystemen uit te destilleren. Wij onderschrijven de bevindingen in de literatuur dat
specifieke lokale omstandigheden er toe doen voor ecosysteemontwikkeling.
Een ‘no regret’ strategie is in ieder geval om de gezamenlijke ontwikkelagenda
adaptief bij te stellen en te herprioriteren op basis van voortschrijdend inzicht en
ervaring (positief én negatief) die tijdens het innovatieproces en experimenten wordt
opgedaan. Ook is het voor partijen in regionale innovatie-ecosystemen goed om te
beseffen dat innovatieprojecten niet noodzakelijkerwijs altijd in dezelfde
samenstelling uitgevoerd hoeven te worden.
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Toekomstperspectief en uitdagingen
Uit de zeven onderzochte casussen van regionale innovatie-ecosystemen in
Nederland konden tot slot een aantal relevante, meer generieke noties met
betrekking tot het toekomstperspectief en uitdagingen gedestilleerd worden:
•

•

•

•

Afhankelijkheden tussen bedrijven in (industriële) productieprocessen en
toeleveranciersrelaties kunnen het doorvoeren van radicale veranderingen
bemoeilijken. Zo laat in het bijzonder de Chemelot casus zien dat het meekrijgen
van alle bedrijven om de noodzakelijke investeringen te doen voor het realiseren
van een duurzame productie-infrastructuur moeizaam is. Temeer omdat de
investeringsbeslissingen van die bedrijven veelal in buitenlandse
bestuurskamers gemaakt worden.
In het geval van QuTech en investeringen in quantumtechnologie blijkt het zo te
zijn dat Nederlandse en Europese bedrijven een meer afwachtende en
risicomijdende houding hebben ten opzichte van grote niet-Europese bedrijven.
Het is lastig om hieruit te generaliseren richting alle sectoren en
technologiedomeinen, maar in een te grote afhankelijkheid voor grootschalige
investeringen door niet-Europese bedrijven, schuilt een generiek risico voor
Nederland en de EU.
Specifiek voor meer kennisintensieve innovatie-ecosystemen blijft een uitdaging
om de verbinding te leggen met bestaande bedrijven en het creëren van nieuwe
bedrijfsactiviteiten. Het versterken van ondernemerschap en kennisvalorisatie
vereisen continue aandacht en gerichte inspanningen. Een ‘gouden recept’
hiervoor is echter niet uit de onderzochte cases te ontdekken.
IP-bescherming in een omgeving van fundamentele kennis- en
techniekontwikkeling, maar tegelijk ook intensieve samenwerking en interactie op
de lokale campus is soms een uitdaging. Belangen van partijen kunnen op dit
punt soms botsen.
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1 Inleiding
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wenst efficiënt en effectief te
kunnen sturen op het bundelen van krachten van publieke en private partijen, om
enerzijds via missiegedreven innovaties oplossingen voor maatschappelijke
uitdagingen te ontwikkelen en anderzijds de concurrentiepositie en het toekomstig
verdienvermogen van Nederland te versterken.
Om te investeren in sleuteltechnologieën en technologie gericht op het oplossen van
maatschappelijke uitdagingen heeft het Kabinet (zoals aangekondigd in de
‘Groeibrief’ van 13 december 2019) een strategie ontwikkeld: ‘Versterken van
onderzoeks- en innovatie-ecosystemen’.1 Met deze strategie wil het kabinet
bestaande sterktes en onderzoeks- en innovatie-ecosystemen versterken en nieuwe
toonaangevende clusters op veelbelovende technologieën tot stand brengen, vooral
sleuteltechnologieën en technologie gericht op het oplossen van maatschappelijke
uitdagingen. Dergelijke investeringen in het vermogen van Nederland om in de
toekomst welvaart te genereren zullen onder andere gedaan worden vanuit het
Nationaal Groeifonds.2
Doel van dit onderzoek
In de Strategische Kennisagenda Innovatie (SKI) 2018-2019 van de Directie
Innovatie en Kennis van het DG Bedrijfsleven en Innovatie was het onderwerp
‘regionale clusters en ecosystemen’ reeds opgenomen als een van de
aandachtsgebieden
voor
kennisontwikkeling.
Binnen
het
EZK-TNO
samenwerkingsprogramma is dit onderwerp in het najaar van 2019 opgepakt.
De volgende kennisvragen uit de SKI 2018-2019 staan centraal in dit onderzoek:
• Wat zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren bij de vorming van
ecosystemen?
• Hoe kan een potentieel nieuw ecosysteem vroegtijdig onderkend worden?
• Hoe blijven ecosystemen vitaal en ontstaan nieuwe impulsen?
• Op welk moment is interactie op welk geografisch schaalniveau daarbij
optimaal?
• Hoe kunnen ecosystemen bijdragen aan het behalen van maatschappelijke
opgaven (i.c.m. missies en sleuteltechnologieën)?
Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden is een tweevoudige aanpak gevolgd:
1. Review van recente wetenschappelijke literatuur over de dynamiek en
optimale vormgeving van regionale innovatie clusters en ecosystemen;
2. Bestuderen en analyseren van praktijkervaringen (‘best practices’) in
bestaande ecosystemen, lopende initiatieven en samenwerkingsstructuren
gericht op vernieuwing en innovatie. Het doel is om hieruit lessen te trekken
voor de optimale vormgeving en aansturing van processen, structuren en
faciliteiten en hoe deze ecosystemen in hun verdere ontwikkeling
gefaciliteerd kunnen worden.
1

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-enwetenschap/documenten/kamerstukken/2020/10/30/kamerbrief-over-kabinetsstrategie-versterkenvan-onderzoeks-en-innovatie-ecosystemen
2 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nationaalgroeifonds/documenten/kamerstukken/2020/09/07/nationaal-groeifonds
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Het casestudie onderzoek bestaat uit desk research op basis van openbare
bronnen, aangevuld met verdiepende interviews en dialoogsessie. Deze
case studies zijn in onderling overleg met het ministerie EZK gekozen.
Onderliggend rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar regionale
innovatie-ecosystemen. Het primaire doel van dit rapport is kennisvergaring. Het
rapport gaat niet expliciet in op de rol van de overheid in het vormgeven en faciliteren
van innovatie-ecosystemen. Eerdere versies van dit rapport fungeerde als
kennisbasis ter ondersteuning van de strategie voor onderzoeks- en innovatieecosystemen die de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap gezamenlijk hebben ontwikkeld en eind oktober 2020
hebben gepubliceerd. 3
Regionale innovatie-ecosystemen
Het doel van dit gezamenlijke onderzoeksproject is om te komen tot een betere
kennisbasis en ‘evidence base’ over het optimaliseren van regionaal innovatiebeleid
en regionale innovatie- en ontwikkelstrategieën. In het bijzonder gaat de aandacht
daarbij uit naar gezamenlijke innovatieprocessen in regionale ecosystemen, mede in
de context van sleuteltechnologieën en missiegedreven innovatieprogramma’s
gericht op het adresseren van maatschappelijke uitdagingen.
In ons onderzoek staan regionale innovatie-ecosystemen centraal. Hieronder
verstaan wij niet alleen (geografische) concentraties van gerelateerde
bedrijfsactiviteiten, kennis en onderzoek. Nadrukkelijk gaat het ook om de manier en
het schaalniveau waarop kennisuitwisseling, netwerken en interactie in
innovatieprocessen wordt vormgegeven. Denk daarbij aan samenwerkingsstructuren
en netwerken zoals strategische PPS-programma’s, campussen, science parken,
living labs, proeftuinen, fieldlabs, e.d. die gericht zijn op R&D en innovatie.
Regionale innovatie-ecosystemen definiëren wij als een set van onderling verbonden
actoren, factoren, faciliteiten, infrastructuur, kennis, talent, capaciteiten, instituties,
leiderschap
en
andere
randvoorwaarden,
binnen
een
bepaalde
regionale/geografische context, waarin partijen actief en doelbewust samenwerken
aan innovatie, vernieuwing, diversificatie en daarmee het creëren van waarde.
Kenmerkend voor regionale innovatie-ecosystemen is dat de nadruk meer ligt op
vernieuwing, innovatie en diversificatie, dan op het uitbouwen van bestaande sterktes
en specialisaties van dominante partijen in het ecosysteem. Vandaar dat er ook een
belangrijke rol is voor het creëren van randvoorwaarden waaruit nieuwe bedrijvigheid
kan ontstaan (start-ups, spin-outs) en deze kunnen doorgroeien tot productieve
nieuwe economische activiteiten die het verdienvermogen voor de lange termijn
versterken.
In
innovatie-ecosystemen
is
naast
kennisvalorisatie
en
ondernemerschap evengoed aandacht voor de rol en bijdrage van andere partijen in
de ‘triple helix’ of ‘quadrupel helix’.
Daarbij stellen wij dat een minimale configuratie of set van actoren, innovatie assets
en verbondenheid in kennisnetwerken en innovatieprocessen vereist is om te
spreken van een vitaal en bestendig ecosysteem: een ‘minimum viable
ecosystem’. Voortbouwend op inzichten uit de recente wetenschappelijke literatuur
3

Zie voetnoot 1.
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stellen wij dat vitale, dynamische ecosystemen zich bevinden in een situatie waarin
op basis van aanwezige actoren, faciliteiten en randvoorwaarden (de innovatie
assets), in ieder geval sprake is van het kleinst mogelijke werkzame ecosysteem dat
waardevol is voor alle betrokken stakeholders. Hierin ontstaat vernieuwing doordat
alle benodigde partijen betrokken zijn én continu willen investeren in het realiseren
van één of meer innovaties ten behoeve van een gedeeld (maatschappelijk) doel.
Doelgroep van dit rapport
In dit rapport presenteren we een analysekader waarmee regionale innovatieecosystemen gestructureerd onderzocht kunnen worden. Dit analysekader biedt
handvatten om een diagnose van het ecosysteem op te stellen
en
ontwikkelprioriteiten te identificeren. Regio-specifieke karakteristieken en
contextfactoren spelen hierbij een belangrijke rol. Om die reden is er dan ook geen
optimale ‘one size fits all’ configuratie. Vanuit die gedachte hebben we in dit
onderzoek veel nadruk gelegd op de organisatorische en procesmatige aspecten in
regionale innovatie ecosystemen, mede aan de hand van zeven casestudies.
Dit rapport biedt een uitgebreid naslagwerk voor bijvoorbeeld clustermanagers en/of
andere actoren die actief betrokken zijn bij de vormgeving van en samenwerking
binnen regionale innovatie-ecosystemen. Het gestructureerd toepassen van het
analysekader helpt betrokken actoren om inzicht te krijgen in succesfactoren en
uitdagingen in hun eigen ecosysteem.
Voor de geïnteresseerde lezer geeft dit rapport diepgaande, generieke inzichten over
de optimale vormgeving en dynamiek in regionale innovatie-ecosystemen, zowel op
basis van recente wetenschappelijke literatuur als ervaringen uit een zevental
casestudies.

1.1

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 geeft een inhoudelijke introductie op regionale innovatie-ecosystemen.
In dit hoofdstuk gaan we in op het onderscheid tussen clusters en ecosystemen en
beschrijven we het raamwerk van Erik Stam (2018), waarin randvoorwaarden en
systeemelementen van ecosystemen voor ondernemerschap en innovatie worden
benoemd. Hierbij betrekken we tevens de functies en sleutelprocessen zoals die
worden onderscheiden in de innovatiesysteemanalyse. We sluiten dit hoofdstuk af
met een typologie van clusters en ecosystemen op basis van de mate van
samenhang of coherentie. Deze typologie stelt ons in staat om de verschillende
verschijningsvormen van ecosystemen in het Nederlandse innovatielandschap te
duiden en is gebruikt om casestudies voor verdiepende analyse te selecteren.
Hoofdstuk 3 gaat de diepte in, op basis van inzichten uit de recente
wetenschappelijke literatuur over dynamiek in innovatie-ecosystemen en hun
optimale vormgeving. De bevindingen van onze literatuurreview structureren we in
dit hoofdstuk zoveel mogelijk volgens de randvoorwaarden en systeemelementen
van ecosystemen uit het raamwerk van Stam (2018). Vanwege de diepgang richt dit
hoofdstuk zich op ‘de fijnproever’, die alle ins-en-outs van regionale ecosystemen wil
lezen. Lezers met minder tijd kunnen eventueel meteen doorbladeren naar het
samenvattende overzicht van kenmerken van succesvolle en dynamische
ecosystemen (paragraaf 3.5).
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De bevindingen uit de literatuur vormen de opmaat voor een analysekader voor
regionale innovatie-ecosystemen dat we in hoofdstuk 4 presenteren. Dit kader dient
als basis voor gestructureerde analyse van praktijkervaringen in verschillende
casussen in Nederland. Deze verdiepende casestudies worden beschreven in
hoofdstuk 5.
Aan de hand van een cross-case analyse beschrijven we in hoofdstuk 6 de generieke
inzichten over optimale vormgeving van regionale innovatie-ecosystemen en
productieve dynamiek.
In hoofdstuk 7 beschrijven we ten slotte onze conclusies en beantwoorden we de
kennisvragen van met ministerie EZK, zoals deze geformuleerd waren in de
Strategische Kennisagenda Innovatie (SKI) 2018-2019 van de Directie Innovatie en
Kennis van het DG Bedrijfsleven en Innovatie.
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2 Regionale clusters en ecosystemen
In dit hoofdstuk geven we een inhoudelijke introductie op regionale ecosystemen. In
Paragraaf 2.1 beschrijven we kort de overeenkomsten en verschillen tussen
regionale clusters (zoals we die kennen uit het werk van Michael Porter) en
ecosystemen. In paragraaf 2.2 volgt een verdiepende introductie op
ondernemersecosystemen (aan de hand van het raamwerk van Erik Stam) en wordt,
mede op basis van de sleutelelementen uit de innovatiesysteemanalyse, de parallel
getrokken met regionale innovatie-ecosystemen. In paragraaf 2.3 beschrijven we een
typologie van regionale clusters en ecosystemen in het Nederlandse
innovatiesysteem, op basis van hun samenhang en coherentie langs twee assen:
technisch-economisch en sociaal-institutioneel. Deze typologie helpt ons om de mate
van verbondenheid in ecosystemen te duiden en op basis daarvan in te schatten in
hoeverre er sprake is van een minimale configuratie voor een productief, vitaal en
bestendig ecosysteem. Ook is deze typologie een hulpmiddel geweest bij het
selecteren van verdiepende casestudies (die in hoofdstuk 5 worden beschreven).

2.1

Regionale clusters versus ecosystemen

Sinds het werk van Michael Porter (1990, 2000) houdt het clusterbegrip veelal
verband met regionale economische specialisaties en sterktes op het gebied van
kennis, technologie en gerelateerd human capital. Porter (2000) beschrijft clusters
als volgt: “een geografische concentratie van onderling verbonden bedrijven en
instellingen die actief zijn in dezelfde bedrijfstak, waardeketen of rondom een
aanverwant onderwerp. Deze partijen kunnen zowel met elkaar samenwerken als
elkaar beconcurreren.” In dit clusterbegrip zijn de actoren, hun onderlinge
verbondenheid, rivaliteit en samenwerking de centrale elementen.
De onderlinge verbondenheid omvat onder andere: directe handelsrelaties
(bijvoorbeeld grondstoffen en gespecialiseerde toeleveranciers voor halffabricaten),
ondersteunende diensten, een gedeelde kennis en technologiebasis en daarop
gebaseerde spillovers en interactie, dezelfde pool van arbeidskrachten en talent,
gerelateerde instituties zoals kennis- en onderwijsinstellingen en instellingen voor
keuring, controle en certificering. De basisgedachte is dat de nabijheid in het cluster
schaal- en agglomeratievoordeel oplevert, waardoor bedrijven efficiënter kunnen
werken, een hogere productiviteitsgroei kunnen realiseren en door de uitwisseling
van kennis en informatie, maar óók onderlinge concurrentie, innovatie en nieuwe
bedrijvigheid wordt bevorderd. Op basis van deze mechanismen wordt veelal een
‘slimme specialisatiestrategie’ gevolgd om de concurrentiekracht van regio’s te
versterken.
Dagevos en Tomor (2011) beschrijven dat de primaire drijfveer van individuele
bedrijven om te participeren en samen te werken in ‘Porter clusters’ hun eigen
economische gewin is. In aanvulling daarop beschrijven O’Connor et al. (2018) dat
in traditionele industriële districten of regionale clusters veelal de strategische
agenda van een groot bestaand bedrijf of groep van bedrijven dominant is
(gebaseerd op hun specialisatie en onderlinge relaties in de waardeketen), met als
doel om de productiviteit en concurrentiekracht te verstevigen en economische groei
te bereiken.
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Net als in het clusterbegrip van Porter zijn in (regionale) ecosystemen actoren en hun
onderlinge verbondenheid en interactie in netwerken en samenwerkingsstructuren
centrale elementen. Daarnaast is ook hier een belangrijke rol voor ondersteunende
diensten, faciliteiten, cultuur en instituties. Cloosterman et al. (2018) benoemen dat
in ecosystemen de personen, netwerken en instituties centraal staan. O’Connor et
al. (2018) beschrijven dat, anders dan in traditionele clusters, de nadruk in
ecosystemen meer ligt op vernieuwing, innovatie en het doorbreken van de statusquo. Niet de grote gevestigde bedrijven en hun specialisaties, maar nieuwe spelers
in het ecosysteem zijn daarin belangrijke aanjagers. De belangrijkste drijfveren in
regionale ecosystemen zijn daarmee strategisch management rond het opbouwen
van instituties, netwerken en de (samenwerkings)cultuur op de betreffende
geografische locatie, met als doel om het proces van creatieve destructie en
vernieuwing te optimaliseren. Daarbij is het creëren van randvoorwaarden op basis
waarvan innovatieve start-ups kunnen ontstaan en doorgroeien een drijfveer in
ecosystemen voor ondernemerschap en innovatie.
Missiegedreven innovatiebeleid om te komen tot oplossingen voor uitdagingen op
het gebied van Energietransitie en duurzaamheid, Landbouw, water en voedsel,
Veiligheid en Gezondheid en zorg, vormen de context en achtergrond voor
onderliggend onderzoek. Deze maatschappelijke uitdagingen vragen in sterke mate
om vernieuwing, zowel in termen van kennis en technologie als gedragsverandering
en brede maatschappelijke acceptatie rond het in gang zetten van transformaties.
Vanwege deze sterke noodzaak tot vernieuwing, leggen we in dit onderzoek de
nadruk op ecosystemen in plaats van clusters. In de volgende paragraaf gaan we
daarom in meer detail in op ecosystemen. Daarbij beschrijven we
‘ondernemersecosystemen’ en ‘regionale innovatie-ecosystemen’. Ook betrekken
we sleutelelementen uit de Innovatiesysteemanalyse.

2.2

Ondernemersecosystemen en regionale innovatie-ecosystemen

Stam en van de Ven (2018) beschrijven dat ondernemersecosystemen een set van
onderling verbonden actoren en factoren omvat die bijdragen aan een productieve
omgeving waarin innovatieve ondernemers, op een afgebakende geografische
schaal, succesvol (nieuwe) activiteiten kunnen ontplooien. In de European Cluster
Observatory voegt de Europese Commissie (2016), voortbouwend op Durst en
Poutanen (2013), daaraan toe dat ondernemersecosystemen, complexe dynamische
en adaptieve gemeenschappen zijn, waarin partijen doelbewust samenwerkingen
aangaan om te innoveren. Ook Alvedalen en Boschma (2017) onderschrijven dat in
regionale ecosystemen partijen gecommitteerd zijn om met elkaar te werken aan
duurzame groei en ontwikkeling door middel van investeringen en innovatie.
Kernaspecten in dit soort regionale ecosystemen zijn: vertrouwen, gezamenlijke
waardecreatie en het delen van complementaire kennis, technologie en
competenties. Gunawan et al. (2016) benoemen daarnaast dat in regionale
ecosystemen zowel de innovatie-oriëntatie als oriëntatie op ondernemerschap
kernelementen zijn. De innovatie-oriëntatie hangt vooral samen met de neiging en
het gedrag van partijen in het ecosysteem om nieuwe ideeën te omarmen en
bereidheid om te experimenteren. Proactiviteit om tijdig nieuwe mogelijkheden te
identificeren en ook om kennis van buiten het eigen geografische cluster of
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ecosysteem te halen is hierbij van belang. Voor de oriëntatie op ondernemerschap is
vervolgens het (durven) nemen van risico’s en het doen van investeringen van
belang. Vaak ontstaan dergelijke ecosystemen rondom een gemene deler, zoals een
technologieplatform, of rond specifieke sociale-economische omstandigheden en
specialisaties in de regio.
Stam en van de Ven (2018) onderscheiden tien verschillende randvoorwaarden en
systeemelementen die de kwaliteit van het ecosysteem bepalen – de tien blauwe
elementen in het onderste deel van Figuur 1. Deze tien elementen zijn onderling
verbonden en afhankelijk van elkaar, waarbij zij zich gelijktijdig en in onderlinge
samenhang ontwikkelen. De ecosysteemelementen kunnen hierbij zowel faciliterend
als beperkend zijn voor de outputs van het ecosysteem, bijvoorbeeld door lock-in. In
andere woorden is innovatief ondernemerschap een resultante van het ecosysteem,
maar zijn ondernemers ook sleutelpersonen in het functioneren van dit type
ecosysteem.

Figuur 1 Randvoorwaarden, systeemelementen, outputs en uitkomsten van
ondernemersecosystemen. Bron: Cloosterman et al. (2018)

In dit raamwerk worden functionele karakteristieken van ondernemersecosystemen
gekoppeld aan outputs in termen van ondernemerschap (intermediaire outputs, zoals
innovatieve start-ups en snel groeiende bedrijven) en maatschappelijke
waardecreatie als uiteindelijke uitkomst. Hiertoe behoort expliciet het proces van
creatieve destructie, vernieuwing en diversificatie van economische activiteiten.
De tien randvoorwaarden en systeemelementen ziet Erik Stam vooral als hulpmiddel
voor diagnose van het ecosysteem en als startpunt voor verdiepende dialoog met
lokale stakeholders. Op basis van de aanwezigheid en het functioneren van de tien
randvoorwaarden en systeemelementen, kan de onderliggende regionaaleconomische structuur blootgelegd worden en kunnen zwaktes in het ecosysteem
worden geïdentificeerd. Deze zwaktes kunnen vervolgens prioriteit krijgen in de
ontwikkelagenda. In principe zijn alle 10 randvoorwaarden en systeemelementen van
belang en is vanuit een economisch systeemperspectief een minimale configuratie
vereist om te kunnen spreken van een productief ecosysteem. Dit raamwerk van
Stam (2018) functioneert op het niveau van ‘daily urban systems’, waarin kennis en
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talent zich bewegen tussen hun woonplaats en werklocatie. Daarmee vindt de
dynamiek in ecosystemen grofweg plaats tussen het landelijke geografische
schaalniveau en grootstedelijke regio’s.
Sociale condities, bestaande uit zowel formele instituties en cultuur, fysieke condities
(infrastructuur en faciliteiten) en marktvraag vormen de randvoorwaarden voor
interactie in het ecosysteem. De zes ‘systeemelementen’: netwerken, leiderschap,
financiering, talent, nieuwe kennis en intermediaire diensten, vormen de kern en
motor van het ecosysteem en voor uiteindelijke maatschappelijke waardecreatie. In
de interactie tussen deze zes systeemelementen, vindt de innovatie-activiteit en
dynamiek tussen actoren plaats.
Netwerken in het ecosysteem zorgen hierbij voor efficiënte verspreiding van kennis,
arbeid en kapitaal. Voor het bepalen van een ontwikkelrichting, commitment van alle
actoren en een lange-termijn strategie, zijn leiderschap en zichtbare leiders in het
ecosysteem van belang. De beschikbaarheid van mensen met diverse skills en
talenten wordt daarbij door Stam en van de Ven (2018) gezien als een van de
belangrijkste elementen voor vernieuwing en doorontwikkeling van ecosystemen.
Daarnaast noemt Stam (2018) dat de aanwezigheid van kennis – zowel in publieke
als private organisaties en instellingen – en toegang tot kapitaal (idealiter bij
investeerders die kennis van ondernemerschap hebben) ook behoren tot de
belangrijkste productiefactoren of bouwstenen van ondernemersecosystemen.
Intermediaire diensten in het ecosysteem spelen een rol in het wegnemen van
barrières in innovatieprojecten.
Het ondernemersecosysteem zoals Erik Stam dat beschrijft, bouwt daarmee voort op
en kent gelijkenissen met de concepten van economische clusters en
innovatiesystemen (zie kader). Daarmee biedt dit raamwerk ook een perspectief op
‘regionale innovatie-ecosystemen’.
Specifiek in ondernemersecosystemen is een grotere aandacht voor de rol die
innovatieve start-ups en ondernemerschap spelen. De gedachte is dat daarmee,
naast economisch gewin voor betrokken ondernemers, ook maatschappelijke
waarde wordt gecreëerd. Het verschil met innovatie-ecosystemen is dat hierin minder
nadruk op ondernemerschap ligt, maar evengoed aandacht is voor de rol en bijdrage
van andere partijen in de ‘triple helix samenwerking’. In de kern bepalen zowel in
ondernemersecosystemen als regionale innovatie-ecosystemen dezelfde
systeemelementen en randvoorwaarden of er sprake is van een ‘minale configuratie’
om te spreken van een vitaal en bestendig ecosysteem.
Technologische Innovatie Systemen
De innovatiesysteemanalyse (ISA) is ontwikkeld om zicht te krijgen op de
actoren en processen die de ontwikkeling en toepassing van een specifieke
technologie beïnvloeden. De centrale gedachte achter de ISA is dat het
succes van opkomende technologieën niet alleen wordt bepaald door de
technologische en economische karakteristieken, maar ook door de kwaliteit
van de interacties binnen het systeem van actoren (bedrijven, overheden,
kennisinstellingen, maatschappelijke groepen), instituties (regels, wetten,
routines) en technologieën.
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Figuur 2 geeft een schematisch beeld van een innovatiesysteem op basis van
Hekkert et al. (2007) en Suurs (2009). In een goed werkend innovatiesysteem zijn
de verschillende elementen, de actoren, instituties en technologieën min of meer
op elkaar afgestemd. Bij systeeminnovaties is het vaak zo dat deze interacties nog
nauwelijks bestaan. Het innovatiesysteem is dan nog in ontwikkeling. Een ISA
biedt inzicht in de stand van zaken rondom deze ontwikkeling door de elementen
en hun ontwikkeling te beschrijven en te analyseren.
Een zevental specifieke functies of sleutelprocessen van dit innovatiesysteem
dient goed te functioneren, wil het systeem met enig succes innovaties
voortbrengen.
Het
gaat
om
kennisontwikkeling,
kennisverspreiding,
ondernemersactiviteiten, mobilisering van middelen, marktvorming, richting geven
aan het zoekproces en ondersteuning door belangengroepen. Deze
systeemfuncties dienen voldoende sterk ingevuld te zijn, om innovaties hun
weg te laten vinden naar marktgerichte toepassingen. De ontwikkeling van een
innovatiesysteem komt in een versnelling wanneer de systeemfuncties elkaar
gaan versterken. Voor zo’n samenspel van elkaar versterkende systeemfuncties
is het woord innovatiemotor geïntroduceerd.

Figuur 2 Schematische weergave van een innovatiesysteem volgens (Suurs, 2009).

Stam (2018) heeft onderzocht in welke mate ecosystemen voor ondernemerschap
kunnen helpen om de samenwerking tussen publieke en private actoren optimaal in
te zetten, zodat enerzijds innovatieve start-ups rond opkomende, kansrijke
activiteiten gestimuleerd en gefaciliteerd worden en anderzijds op macro-economisch
niveau creatieve destructie plaatsvindt. Innovatieve start-ups die de ruimte krijgen
om de status-quo uit te dagen zijn volgens Stam (2018) van cruciaal belang om een
lange-termijn vernieuwingsproces aan te jagen, zie Figuur 3.
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Figuur 3 Conceptueel model van Stam (2018) voor het aanjagen van creatieve destructie in
ondernemersecosystemen

Op basis van een empirische analyse van ondernemersecosystemen in de twaalf
Nederlandse provincies, hebben Stam en van de Ven (2018) gevonden dat er een
sterke relatie bestaat tussen de volgende elementen van ondernemersecosystemen:
• Talent, intermediaire diensten en ondernemerscultuur (inclusief opvattingen
over het starten van een bedrijf door jong talent);
• Kennis en leiderschap in innovatieve projecten;
• Fysieke infrastructuur, (onderzoeks)faciliteiten en vraagcondities (marktvraag).
Vervolgens stellen deze auteurs wel dat de kwaliteit van het ecosysteem moet
worden afgemeten aan de outputs en uitkomsten van het gehele systeem, niet zozeer
op basis van een decompositie-analyse van individuele elementen. Stam en van de
Ven (2018) geven aan dat daarbij de ontwikkeling van het ecosysteem goed
begrepen dient te worden aan de hand van de manier waarop processen en rollen
van actoren zijn vormgegeven. Het is daarbij van belang om te begrijpen hoe in het
ecosysteem individuele belangen en collectieve belangen worden afgewogen en
uiteindelijk strategische keuzes worden gemaakt over de allocatie van
productiefactoren, investeringen en inspanningen. Stam en van de Ven (2018) geven
aan dat de manier waarop processen en rollen worden ingevuld en strategische
keuzes worden gemaakt, regio specifieke karakteristieken kunnen zijn. Het hoeft dus
niet zo te zijn dat dezelfde configuratie in alle regionale ecosystemen optimaal is.
In ons onderzoek leggen we om die reden nadruk op regionale specificiteiten, en de
procesmatige en organisatorische aspecten van regionale ecosystemen: hun ‘modus
operandi’. Daartoe hebben we casestudieonderzoek uitgevoerd in verschillende
regionale ecosystemen in Nederland. Daarmee beogen we, in aanvulling op
bevindingen uit de recente literatuur zoals hierboven en verder in hoofdstuk 3
beschreven, vanuit praktijkervaringen van betrokkenen te leren hoe specifieke
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contextfactoren een rol spelen in de optimale vormgeving en dynamiek in
ecosystemen. Wij kiezen in dit onderzoek bewust voor de benadering van regionale
innovatie-ecosystemen, maar maken daarbij dankbaar gebruik van de inzichten over
ondernemersecosystemen van Erik Stam en collega’s en het conceptuele raamwerk
van Technologische Innovatie Systemen van Hekkert et al. (2007) en Suurs (2009).

2.3

Typologie van clusters en ecosystemen

In de literatuur bestaat geen eenduidigheid over een typologie van regionale clusters
of ecosystemen. Voorgaande paragrafen maken al duidelijk dat er overlap bestaat
tussen een moderne opvatting van het clusterbegrip van Porter (“clusteranalyse
2.0”), innovatiesystemen en regionale ecosystemen voor ondernemerschap en
innovatie. Daarnaast worden de begrippen ecosysteem, innovatie-ecosysteem,
innovatiesysteem, ecosysteem voor ondernemerschap en innovatie en
ondernemersecosysteem in de literatuur gehanteerd en veelal in dezelfde context
gebruikt.
In onze eigen analyses en beschrijvingen in dit rapport hanteren we zoveel mogelijk
de aanduiding ‘ecosystemen’. Ecosystemen vatten we in dit onderzoek niet alleen op
als geografische concentraties van gerelateerde bedrijfsactiviteiten, kennis- en
onderzoeksinstellingen, instituties e.d. Nadrukkelijk beschouwen we hierbij ook
netwerken en structuren voor samenwerking en interactie, zoals strategische
programma’s voor publiek-private samenwerking, campussen, science parks, living
labs, proeftuinen en fieldlabs. Kortom: systeemelementen en randvoorwaarden die
bijdragen aan het functioneren van regionale innovatie-ecosystemen en uiteindelijk
leiden tot vernieuwing en diversificatie van economische activiteit en het realiseren
van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.
De Europese Commissie (2016) maakt nog onderscheid in thinker ecosystemen,
maker ecosystemen en trader ecosystemen – op basis van de hoofdactiviteit van
prominente en dominante actoren in het ecosysteem: een kennisinstelling,
maakindustrie bedrijven of dienstverleners. Vanuit dezelfde gedachte wordt in de
monitoring van Smart Industry fieldlabs (TNO, 2017; 2019) onderscheid gemaakt op
basis van het type deelnemers, hun trekkers en activiteiten. Op basis daarvan worden
vier typen fieldlabs door TNO onderscheiden: Bedrijven (productie), Onderzoek
(technologie) of Onderwijs (skills), of een combinatie hiervan – zie Figuur 4. Naar
analogie van deze indeling op basis van dominante actoren/fieldlabtrekkers, kan voor
ecosystemen geanalyseerd worden in welke mate bedrijven, kennisinstellingen of de
overheid interactie en innovatie-activiteiten aanjagen.
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Figuur 4 Fieldlab typologie. Bron: TNO (2017)

Voor het onderzoek naar optimale vormgeving van ecosystemen in dit rapport,
achten we het met name van belang om te analyseren in welke mate er sprake is
van coherentie in het ecosysteem. Op basis van de aanwezige ‘innovatie assets’
(TNO, 2019), systeemelementen en randvoorwaarden, oftewel de vraag in hoeverre
er voldaan wordt aan een minimale configuratie: een ‘minimum viable ecosytem’4,
kan er samenhang in het ecosysteem zijn langs twee assen: 1.) technischeconomisch en 2.) sociaal-institutioneel (zie Figuur 6). Langs de eerste as gaat het
om samenhang op het gebied van ‘hardware’ zoals infrastructuur,
onderzoeksfaciliteiten, technologie en economische verwevenheid. Langs de andere
as gaat het om samenhang op het gebied van ‘software’, zoals een
gemeenschappelijke strategie, relaties voor kennisuitwisseling e.d., cultuur en regels.
Op basis hiervan achten wij voor dit onderzoek de volgende typen of
verschijningsvormen, systeemelementen en randvoorwaarden van belang:
1. Industrieel district of regionaal cluster (a la Porter)
Geografische concentratie (lokaal, regionaal, bovenregionaal) van
gerelateerde activiteiten van bedrijven, kennisinstellingen en instituties, die
zowel samenwerken als elkaar beconcurreren. Deze activiteiten kunnen
daarbij onderdeel zijn van dezelfde (internationale) waardeketen. Op basis
daarvan kan een industrieel district of regionaal cluster ook in meer of
mindere mate internationaal verbonden zijn. De onderlinge relaties binnen
en buiten de vestigingslocatie, tussen partijen onderling, hun toeleveranciers
en afnemers kunnen bijvoorbeeld georganiseerd zijn volgens de drie typen
die Markusen (1996) onderscheid – zie Figuur 5: 1.) nauw verbonden
kleinere bedrijven als toeleverancier en afnemer van elkaar, met onderling
veel vertrouwen en langdurige relaties; 2.) ‘Hub-and-spoke’ clusters die
gedomineerd worden door één of meerdere grote, verticaal geïntegreerde
ondernemingen en enkele gespecialiseerde toeleveranciers; 3.) ‘Satellieten’,
Deze term is afgeleid van het begrip ‘minimum viable product’ dat gangbaar is in de context van
start-ups en business modeling. In deze context gaat het om een minimale variant van een
werkend product dat in de markt gezet kan worden en vervolgens op basis van feedback van
afnemers en gebruikers verbeterd wordt.
4
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waarin met name multinationals activiteiten in hun verticaal geïntegreerde
waardeketen op verschillende locaties uitvoeren.

Figuur 5 Drie typen industriële districten of regionale clusters. Bron: Markusen (1996)

2. Ecosystemen voor ondernemerschap en innovatie
Een set van onderling verbonden actoren en factoren die bijdragen aan een
productieve omgeving waarin innovatieve ondernemers, op een
afgebakende geografische schaal, succesvol (nieuwe) activiteiten kunnen
ontplooien, en waarin partijen doelbewust samenwerkingen aangaan om te
innoveren en daartoe investeren en experimenteren.
3. Grensoverschrijdend cluster of ecosysteem
Samenwerking of gezamenlijke profilering over administratieve regio- of
landsgrenzen heen, gebaseerd op een gemeenschappelijk profiel van type
bedrijvigheid, (productie)technologie en/of kennis. Voorbeelden: ELAt-regio
(Eindhoven, Leuven, Aken); ARRA cluster (Antwerpen, Rotterdam, Ruhr,
Rhine Area).
4. Regionale of lokale campus
Een geografisch afgebakend gebied met eigen profilering, waarin een mix
van bedrijven en kennisinstellingen actief is. In het bijzonder zijn hierbij vier
kernelementen die Buck Consultants International (BCI, 2018)
onderscheiden van belang:
- Focus op R&D en of technologieontwikkeling;
- Fysieke locatie met hoogwaardige vestigingsmogelijkheden en
onderzoeksfaciliteiten;
- Aanwezigheid van manifeste kennisdragers zoals een universiteit,
universitair medisch centrum, onderzoeksinstituut of R&D-afdeling van
een groot bedrijf (in geval van een ‘innovatiecampus’);
- Actieve open innovatie tussen kennisinstellingen en bedrijven.
Ook kan er sprake zijn van een ‘faciliteitencampus’, wanneer niet een
manifeste kennisdrager, maar een specifieke onderzoeksfaciliteit en/of
pilot plant voor een aantrekkende werking zorgt.
Afhankelijk of het geografisch schaalniveau groter is dan een enkel
bedrijventerrein of bedrijfsverzamelgebouw, kan gesproken worden van
een regionale campus of lokale campus.
5. TU-campus of Science Park
Bedrijventerrein op of gerelateerd aan een universitaire campus, waar
universiteiten, UMC’s, onderzoeksinstituten en bedrijven werken aan R&D;
en waar activiteiten plaatsvinden gericht op valorisatie van kennis,
bijvoorbeeld met behulp van incubatoren.
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6. Programma’s voor publiek-private samenwerking (PPS)
Strategische PPS-en (ook internationaal) voor onderzoek en innovatie.
Voorbeelden zijn: Meerjaren Programma’s Sleuteltechnologieën en het
Innovatieprogramma SMITZH in Zuid-Holland (Smart Industry en
Technologie).
7. Fieldlabs, living labs, proeftuinen, demonstrators, etc.
Samenwerkingsprojecten van bedrijven, kennisinstellingen en andere
partijen die op een specifiek thema nieuwe technologieën, productie- en
bedrijfsprocessen en businessmodellen ontwikkelen, testen, demonstreren
en uiteindelijk trachten op te schalen naar commerciële toepassing.
NB. Deze opsomming betreft niet noodzakelijkerwijs een uitputtende typologie van
clusters, ecosystemen en onderliggende systeemelementen en randvoorwaarden.
We beogen hier primair de relevante onderdelen te benoemen in het Nederlandse
innovatiesysteem. Deze typologie biedt daarbij houvast voor de selectie en
verdiepende analyse van regionale ecosystemen in hoofdstuk 5.

Figuur 6 Coherentie van ecosystemen langs twee assen: ‘hardware’ en ‘software’. Bron: TNO.
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3 Literatuurreview: dynamiek in ecosystemen en
optimale vormgeving
In dit hoofdstuk zetten we recente inzichten uit de wetenschappelijke literatuur over
regionale (innovatie)clusters en ecosystemen, gerelateerdheid, specialisatie,
diversificatie en vernieuwing uiteen. In de literatuurreview hebben we ons primair
gericht op de dynamiek van regionale clusters en ecosystemen en hun optimale
vormgeving, in het bijzonder rond de aspecten: netwerken, interactie, en het proces
van vernieuwing op basis van het organisatorisch vermogen, innovatievermogen,
leiderschap, governance en financiering. Hiermee bouwen we voort op de inzichten
van Technopolis (2014) over manieren waarop beleid clusterontwikkeling kan
faciliteren of beïnvloeden.
De bevindingen van onze literatuurreview structureren we in dit hoofdstuk zoveel
mogelijk volgens de randvoorwaarden en systeemelementen van ecosystemen uit
het raamwerk van Stam (2018) (zoals beschreven in paragraaf 2.2), waarin tevens
de functies of sleutelprocessen uit de innovatiesysteemanalyse een plek hebben. De
bevindingen uit de literatuur vormen de opmaat voor een analysekader voor
regionale ecosystemen dat we in hoofdstuk 4 presenteren. Dit kader dient als basis
voor gestructureerde analyse van praktijkervaringen in verschillende casussen in
Nederland (hoofdstuk 5).
Bij de beschrijving van de bevindingen uit de literatuur is in veel gevallen de
terminologie overgenomen uit de betreffende bron; soms wordt zodoende gesproken
over clusters, in andere gevallen over ecosystemen en soms worden beide genoemd.
Deze terminologie is wat ons betreft uitwisselbaar. De inzichten over optimale
vormgeving van regionale innovatieclusters zijn vrijwel een-op-een toe te passen op
ecosystemen.
De volgende deelparagrafen gaan flink de diepte in en zijn daarmee vooral gericht
op ‘fijnproevers’ van regionale ecosystemen. Lezers met minder tijd kunnen
eventueel meteen doorbladeren naar het samenvattende overzicht van kenmerken
van succesvolle en dynamische ecosystemen in paragraaf 3.5.

3.1

Aanwezige innovatie assets: actoren, infrastructuur, faciliteiten en
netwerken

In de literatuur is consensus dat voor succesvolle clusterontwikkeling (en dus net zo
goed voor ecosysteemontwikkeling) in het bijzonder de volgende drie factoren van
belang zijn:
1. Goed functionerende netwerken (intensiteit en effectiviteit) en
partnerschappen;
2. Een sterke innovatiebasis en inspanningen gericht op diversificatie en
vernieuwing van economische activiteit;
3. Aanwezigheid van een robuuste basis van deskundige arbeidskrachten,
talent en menselijk kapitaal.
In deze drie factoren komen een aantal randvoorwaarden en systeemelementen van
ecosystemen samen. Deze factoren hangen samen met de aanwezigheid van
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specifieke actoren, assets en capaciteiten in het regionale ecosysteem, zoals
infrastructuur en (onderzoeks)faciliteiten, het talent van de mensen binnen deze
bedrijven, organisaties en instellingen en de netwerken waarin zij zich bevinden. Zij
vormen de randvoorwaarden en basis (i.r.t. sterktes, specialisaties en verbondenheid
in netwerken) van het ecosysteem, en daarmee het uitgangspunt voor dynamiek en
verdere ontwikkeling.
Deze elementen houden sterk verband met het begrip innovatie assets (TNO, 2019).
In de duiding en typering van ecosystemen is het, als onderdeel van de analyse van
vitaliteit en sterkte, daarom relevant om de aanwezige innovatie assets te
beschouwen. Op basis daarvan kan vervolgens bepaald worden of tenminste een
‘minimale set of configuratie’ van systeemelementen en randvoorwaarden aanwezig
of op orde is om te kunnen spreken van een productief, vitaal en bestendig
ecosysteem: een ‘minimum viable ecosystem’.
Boschma (2015) beschrijft dat concurrentiekracht een algemene succesfactor van
regio’s is. Deze wordt sterk bepaald door de mate waarin de regio nieuwe groeipaden
kan ontwikkelen. Hierin speelt het regionale ecosysteem een rol, afhankelijk van hoe
succesvol actoren zijn in het leggen van verbindingen en het realiseren van crossovers tussen technologieën en sectoren binnen de eigen (functionele) regio. Vanuit
de co-locatie van verschillende bedrijven en instellingen ontstaat gemakkelijk
continue informatie-uitwisseling (zowel bedoeld/intentioneel als ‘toevallige’
leerervaringen) en wordt zowel van elkaar leren, rivaliteit als innovatie
aangewakkerd. Bathelt et al. (2002) noemen dit de ‘local buzz’. De onderlinge
verbondenheid, kennis- en informatie-uitwisseling van partijen in elkaars nabijheid
zorgt daarmee voor dynamiek in ecosystemen, waar innovatie goed in gedijt.
Tegelijk zijn ook externe relaties (zogenaamde ‘pipelines’) naar bedrijven en
instellingen in andere regio’s of het buitenland relevant voor toegang tot
fundamenteel nieuwe kennis en ervaringen. Deze dienen als basis voor meer
radicale vernieuwing en innovatie. Bathelt et al. (2002) stellen dat bewuste interactie
met partijen buiten het regionale ecosysteem radicaal nieuwe kennisimpulsen geeft
en deze de ‘local buzz’ vervolgens verrijkt met die nieuwe inzichten. Die blik buiten
het lokale schaalniveau van het ecosysteem is belangrijk voor diversificatie en
vernieuwing van activiteiten, en daarmee voor het lange-termijn groeipad en
concurrentiekracht. Boschma (2015) noemt in aanvulling daarop dat voor het langetermijn groeipad tevens van belang is in hoeverre bestaande regionale assets
gereconfigureerd of geheroriënteerd kunnen worden.
Idealiter hebben regionale ecosystemen een goede balans tussen ‘local buzz’ op
basis van nabijheid van partijen en faciliteiten en ‘global pipelines’ voor de aanvoer
van radicaal nieuwe kennis en vernieuwingsimpulsen. In de volgende deelparagrafen
gaan we dieper in op verschillende aspecten van verbondenheid, netwerken en
partnerschappen en hoe ecosystemen hiervan kunnen profiteren.

3.1.1

Dynamiek van partnerschappen en actoren; opbouwen van ecosystemen

Stam en van de Ven (2018) beschrijven dat het evolutionaire proces waarin actoren
gezamenlijk toewerken en ontwikkelen naar een ondernemersecosysteem op
verschillende manieren kan beginnen. Dit proces kan in gang gezet worden door
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bewuste intenties en activiteiten van bestaande bedrijven en start-ups, waarop
vervolgens andere spelers aanhaken. De acties kunnen in gang gezet worden door
een sterke leidende partij in het ecosysteem. Ook is het mogelijk dat verschillende
‘buitenstaanders’ van het bestaande ecosysteem een gemeenschappelijke interesse
en complementariteit vinden, op basis waarvan zij zich gezamenlijk ontwikkelen tot
onderdeel van het ecosysteem.
De rol van nieuwe spelers in het ecosysteem
Nefke et al. (2018) hebben onderzocht welke actoren zorgen voor structurele
verandering en vernieuwing in regionale economieën: entrepreneurs (start-ups) of
bestaande bedrijven. Tevens onderzochten zij daarbij of de rol van een nieuwe
vestiging van een bedrijf van buiten het lokale cluster of ecosysteem groter is dan
wanneer het een nieuwe vestiging van een bedrijf uit de regio betreft. Zij vonden dat
nieuwe activiteiten die bestaande bedrijven ontplooien veelal bestaande
specialisaties van de regio verstevigen en dat radicale vernieuwing eerder ontstaat
via nieuwe vestigingen van bedrijven – temeer als dit de vestiging van bedrijven van
buiten de regio betreft. Wel is de faalkans van dergelijke start-ups groter. Voor een
lange-termijn effect op economische verandering van de regio zijn daarom nieuwe
activiteiten van bestaande bedrijven in de regio evengoed van belang. De capabilities
die aanwezig zijn in de regio (zoals lokale kennisinstituten, instituties, netwerken,
human capital, kennis, technologie en andere resources) bepalen hierbij in
belangrijke mate de mogelijkheden voor, en het verloop van incrementele
vernieuwing.
Nefke et al. (2018) stellen dat lokale actoren over het algemeen betere toegang tot
deze regionale cababilities hebben. De capaciteiten voor vernieuwing vloeien zowel
voort uit de lokale activiteiten, als beperken het type activiteiten die men in de regio
kan ontplooien. Voor vernieuwing zijn regionale clusters en ecosystemen daarom
deels afhankelijk van bedrijven en innovatieve ondernemers die nieuwe capaciteiten,
producten en diensten introduceren en oude activiteiten stoppen. De auteurs stellen
dat universiteiten en overheden dit proces kunnen faciliteren. Ook benoemen zij dat
het van belang is dat actoren in het regionale clusters en ecosystemen activiteiten
ontplooien waarin nieuw ontwikkelde capabilities meteen toegepast/gebruikt worden.
Op termijn zullen deze nieuwe capabilities dan ook hun weg vinden (spill-overs) naar
andere spelers in het cluster en ecosysteem. De auteurs zien hiervoor skills,
arbeidsmobiliteit van werknemers en mobiliteit van bedrijven en ondernemers als
belangrijk mechanisme. Hiermee worden de capabilities verspreid en daarmee het
potentieel om te vernieuwen.
O’Connor et al. (2018) benoemen nog dat ondernemersecosystemen, net als in de
natuur, begrepen moeten worden als een sociaal-economisch systeem dat continu
aan verandering onderhevig is en waarin de complexiteit kan variëren. Externe
schokken kunnen daarbij invloed hebben op interactie, samenwerking en
ontwikkeling. Dergelijke schokken kunnen bestaan uit innovatieve start-ups en snelle
groeiers. Dit is een uiting van individuele actoren die nieuwe kansen en
mogelijkheden zien en die het risico durven nemen om hierop in te zetten. Uiteindelijk
kunnen hieruit (maatschappelijk gewenste) veranderingen ontstaan, waaruit –
gedreven door nieuwe actoren – het ecosysteem en de regionale economie zich kan
vernieuwen. Daarbij kunnen start-ups die het uiteindelijk toch niet lukt om door te
groeien, wel een inspiratiebron zijn voor andere ondernemers om (in dezelfde
richting) te vernieuwen.
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3.1.2

Netwerken van clusters en ecosystemen: ‘minimum viable ecosystem’

Alvedalen en Boschma (2017) benadrukken dat het, vanuit het perspectief van
dynamiek in de netwerkwerken van ecosystemen, van belang is om te analyseren
wat de impact is van een zwakte in één of meerdere randvoorwaarden en
systeemelementen. Wat betekent een zwakte in één van de systeemelementen voor
de algehele performance en ontwikkeling van het ecosysteem? Daarbij is het ook
relevant om te begrijpen welke actor in het ecosysteem institutionele veranderingen
in gang kan zetten; en hoe van daaruit strategische, collectieve actie op gang komt.
Beide aspecten hangen samen met de minimale vereisten om te kunnen spreken van
een vitaal en goedlopend ecosysteem: het ‘minimum viable ecosystem’. Dit gaat dan
bijvoorbeeld om minimale vereisten in termen van netwerkstructuur, betrokken
actoren, en intensiteit en effectiviteit van hun interactie en collectieve strategische
actie. Ook kunnen deze aspecten begrepen worden in de context van aanwezige
innovatie assets en de mate waarin deze een cruciale rol vervullen (TNO, 2019) om
ecosysteemactiviteiten te kunnen continueren (denk o.a. aan afhankelijkheden in
ketens).
Boschma (2017) stelt tenslotte dat bij (door)ontwikkeling van ecosystemen
gevestigde belangen vanuit grote, bestaande bedrijven daarin niet de overhand
moeten hebben. Een tijdige ‘naar buiten gerichte blik’ en focus op vernieuwing
kunnen daarmee ook beschouwd worden als minimale vereiste voor netwerkvorming
van ecosystemen.

3.2

Verbondenheid en dynamiek in interactie tussen actoren

Dagevos en Tomor (2011) benadrukken dat de concurrentiekracht van clusters – en
daarmee hun succes – vooral afhangt van de mate van dynamiek in het cluster.
Hiermee wordt bedoeld hoe vanuit netwerkvorming en de intensiteit van interacties
vernieuwingskracht ontstaat. Dit kan zowel door samenwerken en impliciete en
expliciete (meer toevallige) kennisuitwisseling, maar ook door elkaar beconcurreren
en scherp houden. Nabijheid en rivaliteit naast samenwerking stimuleren innovatie.
Voor die vernieuwingskracht is het ook volgens Dagevos en Tomor (2011) belangrijk
dat clusters steeds nieuwe activiteiten en kennis van buitenaf blijven toevoegen.
Daarvoor is het naast inbedding in goed functionerende regionale kennisnetwerken
noodzakelijk om ook externe relaties (op diverse ruimtelijke schaalniveaus) te
onderhouden. In de volgende drie deelparagrafen wordt nader ingegaan op het
belang van nabijheid, het ruimtelijke schaalniveau en de inhoudelijke verbondenheid
voor de dynamiek van ecosystemen.
3.2.1 Nabijheid
Davids en Frenken (2018) hebben een raamwerk ontwikkeld voor het begrijpen van
‘nabijheid’ in het proces waarin bedrijven, leveranciers, universiteiten, de overheid en
consumenten interactief leren en gezamenlijk innoveren. In dit raamwerk worden vijf
typen van nabijheid onderscheiden:
1. Geografische nabijheid (waarbij een afstand kleiner dan 25 km tussen
vestigingslocaties als ‘nabij’ wordt gezien);
2. Cognitieve nabijheid (gelijksoortige kennisbasis);
3. Sociale nabijheid (vriendschappen, familierelaties, eerdere samenwerking);
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4. Institutionele nabijheid (co-locatie in hetzelfde sociale subsysteem, zoals
het wetenschappelijke domein, sector/type bedrijfsactiviteit, overheid, maar
ook dezelfde regio/cultuur);
5. Organisatorische
nabijheid
(onderdeel
zijn
van
dezelfde
organisatiestructuur, dezelfde instelling of bedrijf).
Zowel geografische nabijheid als de bundeling van de andere vier typen nabijheid
dragen positief bij aan gezamenlijke innovatie. Daarbij kan de ene vorm van nabijheid
compenseren voor gebrek aan de andere vorm van nabijheid.
Davids en Frenken (2018) stellen dat het voor innovatie-ecosystemen vooral van
belang is om ‘tijdelijke geografische nabijheid te organiseren’. Zij erkennen dat in het
innovatieproces face-to-face contact belangrijk is voor de uitwisseling van tacit
knowledge, maar dat hiervoor niet noodzakelijkerwijs permanente fysieke nabijheid
nodig is. Het slim vormgeven van interactie in het innovatieproces is dus vooral een
succesfactor.
Daarbij leggen Davids en Frenken (2018) uit dat in fasen van het innovatieproces
waarin vooral analytische kennis (know why) benodigd is, fysieke geografische
nabijheid minder van belang is, omdat dit type kennis vaker geformaliseerd is. Dit
type kennis is vooral van belang voor science-based sectoren, zoals farmaceutische
industrie, nanotechnologie of biotechnologie. Innovatieprocessen die meer
synthetische kennis (know how) vragen, hebben meer baat bij fysieke geografische
nabijheid. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan productontwikkeling in de
elektrische- en elektrotechnische industrie. In deze processen speelt nietgecodificeerde kennis (tacit knowledge) een grotere rol. Tot slot benoemen de
auteurs ook nog symbolische kennis, welke vooral een rol speelt in de marketing en
communicatie van producten en technologieën die marktrijp zijn.
Over het algemeen worden innovatieprocessen volgtijdelijk gedreven door deze drie
verschillende typen kennis:
1. Analytische kennis in de R&D-fase, bijvoorbeeld in de hightech industrie;
2. Meer praktische, synthetische kennis in de fase waarin wordt opgeschaald
in productievolumes en ondersteunende logistiek (beweging naar hogere
TRL-niveaus);
3. Symbolische kennis wanneer innovaties marktrijp worden.
Al naar gelang de fase waarin het innovatieproces verkeert, verschuift de leidende
rol binnen betrokken actoren. In eerste instantie is bijvoorbeeld alleen de R&Dafdeling betrokken, waarna later de productie- en marketingafdeling samenwerken
en uiteindelijk alleen de marketing en communicatie afdeling aan zet is. Tijdens deze
dynamiek in het innovatieproces varieert de noodzaak tot fysieke geografische
nabijheid van samenwerkingspartners.

3.2.2

Ruimtelijk schaalniveau

Gunawan et al. (2016) wijzen op een gevaar van kennis en routines die binnen een
regionaal cluster overbodig kunnen raken als gevolg van padafhankelijkheid en lockin, zeker bij snelle technologische veranderingen en veranderende
marktverhoudingen. Op termijn kan een te eenzijdige blik naar binnen dan leiden tot
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afnemende meeropbrengsten van clustering. Relaties met actoren buiten het lokale
cluster of ecosysteem kunnen fungeren als aanvoerlijn van nieuwe ideeën, kennis en
informatie. Dit principe komt overeen met de eerder genoemde ‘global pipelines’ van
Bathelt et al. (2002). Hiermee is de kans groter dat er meer heterogene kennis
binnenkomt en radicale vernieuwende wegen worden ingeslagen.
Ook Boschma (2016) benoemt dat innovatieclusters of -ecosystemen en
samenwerkingsprojecten tot vernieuwing kunnen leiden, maar dan vooral wanneer
nieuwe spelers van buiten het bestaande cluster of netwerk worden toegelaten.
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan buitenlandse start-ups. Tevens
benoemt Boschma (2016) dat relaties van lokale bedrijven met kennis- of
onderzoeksinstituten in het buitenland positief kunnen bijdragen aan het functioneren
van het cluster. In zijn woorden zijn goede clusters of ecosystemen zich bewust van
hun open grenzen, zowel in ruimtelijke als in functionele zin.
De mate waarin interactie met bijvoorbeeld toeleveranciers, distributeurs,
concurrenten, research instituten, universiteiten en opleidingsinstituten buiten de
eigen regio plaatsvindt, is volgens Gunawan et al. (2016) bepalend voor de
vernieuwingskracht. Deze ‘extra-clusterrelaties zijn met name van belang voor de
lange-termijn concurrentiekracht en duurzaam groeipotentieel. Ook Dagevos en
Tomor (2011) bevestigen dat voor het lange-termijn ontwikkelperspectief van clusters
[en net zo goed ecosystemen] relaties met partijen buiten de directe geografische
nabijheid meer van belang worden om vernieuwend te blijven. Zij stellen dat teveel
aandacht op uitsluitend lokale samenwerking, zonder onderlinge rivaliteit, een gevaar
op lock-in met zich meebrengt. Het CPB (2016) spreekt in dit verband ook wel van
een ‘home bias’: er wordt dan teveel op lokaal aanwezige kennis geleund, waardoor
potentieel relevante inzichten die elders worden ontwikkeld gemist kunnen worden.
Zowel de onderlinge rivaliteit naast samenwerking als de blik naar buiten, worden
daarom vaak als kritische succesfactoren van clusters beschouwd.
Onderdeel zijn van een lokaal cluster of ecosysteem is geen garantie voor duurzaam
succes: bedrijven en andere partijen dienen tijdig en proactief op zoek te gaan naar
nieuwe kennis en informatie. Wel geven Gunawan et al. (2016) aan dat bedrijven in
eerste instantie de neiging kunnen hebben om nieuwe kennis van buiten de eigen
regio of cluster te negeren, vanuit een “not invented here” syndroom. Bovendien kan
het leggen en onderhouden van contacten met partners voor kennisuitwisseling op
grotere afstand meer (zoek)kosten of inspanning vergen.
Ook Alvedalen en Boschma (2017) benadrukken het belang van interactie van
partijen in regionale clusters en ecosystemen met andere geografische
schaalniveaus. Zij stellen dat er in veel studies naar clusters en ecosystemen te
weinig aandacht is voor het geografisch schaalniveau waarop interactie en
netwerken optimaal functioneert. Vaak ligt de focus op een enkel gebied, zonder
analyse van de interactie en relaties met andere geografische schaalniveaus waarop
het ecosysteem functioneert. Wel geven deze auteurs aan dat het een uitdaging is
om te bepalen welke instituties, zowel formeel als informeel, en vervolgens op welk
ruimtelijk schaalniveau, impact hebben op de structuur en ontwikkeling van
ecosystemen voor ondernemerschap en innovatie. Zij bevelen aan om de
ontwikkelingen van clusters en ecosystemen systematisch over tijd te beschouwen.
Daarbij dient er allereerst expliciete aandacht te zijn voor het hoe en waarom van hun
ontstaan. En vervolgens te analyseren langs welk proces de groei en ontwikkeling
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naar volgende fases van volwassenheid (van activiteiten) plaatsvindt; en op welk
geografisch schaalniveau de betrokken actoren dan interacteren.

3.2.3

Inhoudelijke verbondenheid en ‘gerelateerdheid’

Actoren in het regionale ecosysteem kunnen op verschillende manieren inhoudelijk
met elkaar verbonden zijn. Allereerst via directe relaties in de waardeketen, via
gespecialiseerde toeleveranciersrelaties, productieprocessen5, handelsrelaties en
ondersteunende diensten, faciliteiten en instituties. Daaronder vallen bijvoorbeeld
instellingen voor keuring, controle en certificering. Daarnaast kan er sprake zijn van
overlap en complementariteit in gebruik en ontwikkeling van type technologie, kennis
en kunde. Hieruit ontstaan enerzijds de mogelijkheden voor het delen van informatie
en kennis spill-overs; anderzijds biedt dit mogelijkheden voor arbeidsmobiliteit tussen
bedrijven en sectoren. Dit laatste aspect wordt wel gezien als maatstaf voor
gerelateerdheid op type beroep en de daarvoor benodigde kunde en talenten (skills)
van de arbeidskrachten in de regio of het ecosysteem. Onder andere Van Oort et al.
(2015) beschrijven dat deze skill-gerelateerdheid een van de meest informatieve en
productieve relaties tussen (gedeeltelijk) overlappende bedrijfsactiviteiten is. Skillgerelateerdheid is daarmee een belangrijke bron voor cross-over en vernieuwing.
De noodzaak voor dergelijke inhoudelijke verbondenheid binnen de regio of het
ecosysteem blijkt uit het feit dat spillovers hoofdzakelijk plaatsvinden tussen sectoren
met een (deels) overlappende basis en niet tussen sectoren die niet aan elkaar
gerelateerd zijn. Te weinig overlap zorgt voor onbegrip en lage arbeidsmobiliteit
tussen bedrijven. Vanwege het lokale karakter van kennis spill-overs (veelal via faceto-face contacten), zijn innovatie-activiteiten vaak sterk ruimtelijk geconcentreerd. Uit
empirisch onderzoek blijkt dat innovaties soms zelfs sterker ruimtelijk geconcentreerd
zijn dan economische activiteiten in het algemeen (CPB, 2016).
Voor vernieuwing, of diversificatie naar nieuwe economische activiteiten, wordt in de
evolutionair economische- en innovatieliteratuur veel belang toegekend aan de
begrippen ‘gerelateerde variëteit’ en ‘ongerelateerde variëteit’. Gerelateerde variëteit
heeft betrekking op relaties tussen sectoren en bedrijfsactiviteiten op basis van een
overlappende of complementaire kennis- of technologiebasis. Nieuwe activiteiten in
regionale economieën ontstaan veelal vanuit bestaande activiteiten en aanwezige
sterktes, kennis en kunde. Bij ongerelateerde variëteit ligt er meer nadruk op het
leggen van radicaal nieuwe combinaties. Daarin staat complementariteit meer
centraal dan overeenkomsten in kennis, technologie, productiemethode,
producttypen, skills en type beroep. De gedachte is dat uit ongerelateerde variëteit
eerder radicale innovaties ontstaan (‘new path creation’) en vanuit huidige sterke
relaties eerder incrementele innovaties worden gerealiseerd (‘path renewal’).
Boschma (2017) geeft aan dat het relevant is om te analyseren welke conditionele
factoren in regionale ecosystemen maken dat eerder een radicale of ‘ongerelateerde’
vernieuwings- en diversificatiestrategie succesvol gevolgd kan worden en welke
factoren eerder leiden tot diversificatie in gerelateerde economische activiteit. Hij
noemt specifiek dat cruciale assets waarop regionale specialisaties leunen en
specifieke lokale capaciteiten (capabilities) de mate van waarschijnlijkheid bepalen
5

Indien er op fabrieksniveau sprake is van co-productie door gebruikmaking van dezelfde
productietechnologie, wordt ook wel gesproken van zuivere productgerelateerdheid.
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dat radicaal nieuwe activiteiten in het regionale ecosysteem tot ontwikkeling komen.
Dit hangt dus in sterke mate samen met de kwaliteit van de randvoorwaarden en
systeemelementen in het regionale ecosysteem (zie paragraaf 2.2). Daarbij maakt
Boschma (2017) ook expliciet onderscheid tussen overeenkomsten en
complementariteit. Hij stelt dat met name complementariteit belangrijk is voor het
combineren van verschillende technologieën om tot een nieuw product te komen.
Hierin ziet hij een belangrijke bijdrage vanuit complementariteit in skills van
werknemers en spill-overs die daaruit voortvloeien.

3.3

Het ontstaan van nieuwe relaties en nieuwe combinaties

In potentie kunnen kansrijke nieuwe ecosystemen ontstaan of opgebouwd worden
rond complementariteit van kennis, technologie en economische activiteit; idealiter
door de vorming van strategische allianties tussen erkende sterktes, bestaande
activiteiten en nieuwe, opkomende activiteiten. Dagevos en Tomor (2011) geven
daarbij aan dat de uitdaging is om opkomende, nog niet zichtbare kansrijke kiemen
te identificeren waaromheen nog geen duidelijke specialisatie, organisatie en
kritische massa bestaat.
Crespo et al. (2017) hebben een raamwerk ontwikkeld om kansrijke domeinen te
identificeren waarin regio’s of ecosystemen kunnen diversifiëren en nieuwe
ontwikkelpaden kunnen inslaan. Zij stellen dat hierbij de combinatie van cognitieve
gerelateerdheid (of nabijheid) en kenniscomplexiteit van technologie en activiteiten
van belang is. Kenniscomplexiteit houdt in dat de diverse technologieën en
activiteiten in het ecosysteem niet makkelijk reproduceerbaar of alom
vertegenwoordigd zijn in andere regio’s (en er derhalve sprake is van comparatieve
voordelen). Cognitieve nabijheid houdt verband met regio specifieke assets en
capaciteiten, zoals de kennisbasis, skills van de beroepsbevolking, type technologie
en benodigde grondstoffen en materialen, routines, institutionele samenhang e.d.
Deze karakteristieken van het regionale ecosysteem bepalen in sterke mate welke
nieuwe activiteiten ‘binnen bereik’ liggen op basis van voldoende inhoudelijke
raakvlakken. Omgekeerd blijkt uit die regio specifieke sterktes, assets en capaciteiten
ook welke domeinen of sleuteltechnologieën op te grote afstand liggen en daarmee
een te grote investeringen zouden vergen om die richting op te ontwikkelen.
Crespo et al. (2017) benoemen dat toegang tot complementaire kennis en activiteiten
veelal wordt verkregen door interactie met andere gespecialiseerde actoren. Zolang
die specialisaties cognitief verbonden zijn met de sterktes, capaciteiten en assets in
het regionale ecosysteem, ontstaat een voedingsbodem voor diversificatie naar
nieuwe ontwikkelrichtingen. Die cognitieve nabijheid creëert mogelijkheden om
competenties, kennis, routines e.d. uit het ene (technologie)domein in te zetten in
een ander domein. Een randvoorwaarde hierbij is dat actoren in het ecosysteem
beschikken over voldoende absorptievermogen om voorbij hun huidige activiteiten te
denken en in staat zijn om de aanwezige kennis en capaciteiten te mobiliseren en
actief te combineren in de nieuwe ontwikkelrichting. De auteurs stellen dat dit een
wisselwerking is tussen de complexiteit van het kennisveld of industriële activiteit en
de complexiteit van de regionale economie waarin deze zijn ingebed. Dit is idealiter
een regionale economische structuur waarin diverse activiteiten vertegenwoordigd
zijn die cognitief gerelateerd zijn.
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Kansrijke nieuwe activiteiten en ontwikkelpaden zijn volgens Crespo et al. (2017) dan
die nieuwe combinaties waarin activiteiten met een hoge mate van cognitieve
nabijheid én hoge complexiteit samen worden gebracht. Dit is een ideaal scenario
met ‘laag risico en hoge baten’. De auteurs raden nadrukkelijk af om bijvoorbeeld in
te zetten op sleuteltechnologieën die cognitief niet binnen bereik liggen van
aanwezige assets en capaciteiten in het regionale ecosysteem. Hiermee is een hoog
risico op ‘kastelen in de woestijn’ gemoeid. Als kansrijke diversificatie- of slimme
specialisatiestrategie bevelen Crespo et al. (2017) dan ook aan om eerst kansrijke
verbindingen te identificeren langs de twee assen ‘cognitieve gerelateerdheid of
nabijheid’ en ‘kenniscomplexiteit’. Vervolgens dient te worden bekeken of er barrières
zijn om die verbindingen te leggen. Uit eventuele barrières in het leggen van nieuwe
verbindingen kan legitimiteit voor gerichte overheidsinterventie ontstaan.
Janssen en Frenken (2019) hebben onderzocht hoe ‘ongewone’ cross-overs tussen
bedrijfsactiviteiten en sectoren kunnen ontstaan en hoe platformen voor interactie
gecreëerd kunnen worden. Ook zij onderstrepen hierbij het belang van focussen op
radicaal nieuwe combinaties van kennis, technologie en economische activiteit:
combinaties waarvan op basis van het verleden nog niet bekend is dat deze
gerelateerd zijn. Dit biedt een voedingsbodem voor toekomstige kansrijke
combinaties en daarmee mogelijkheden voor de opbouw van nieuwe ecosystemen.
Om dergelijke nieuwe combinaties te laten ontstaan, benoemen Janssen en Frenken
(2019) enkele faciliterende (beleids)interventies om cognitieve nabijheid te vergroten:
• In innovatieprogramma’s de focus leggen op cross-over industrieën,
bijvoorbeeld zoals in het Topsectorenbeleid;
• Het faciliteren en mobiliseren van experimenteerruimte en condities waarin
partijen bottom-up potentiële overlap en ontwikkelkansen kunnen ontdekken.
Fieldlabs passen hier bijvoorbeeld in. Verder geven de auteurs aan dat dit:
− Aanbod gedreven georganiseerd kan worden rond een general purpose
technology die potentieel in vele sectoren of bedrijfsactiviteiten kan worden
toegepast;
− Vraag gedreven vormgegeven kan worden door innovatie-activiteiten te
concentreren rondom maatschappelijke uitdagingen die radicaal nieuwe
oplossingen vergen.
Bovengenoemde interventies zijn vooral relevant wanneer actoren in het ecosysteem
in bestaande activiteiten verschillende kennis- of technologiesterktes hebben, maar
zij zelf nog niet de overlap en gezamenlijke ontwikkelkansen herkennen. Interventies
die dergelijke kennis- en technologiesterktes actief samenbrengen zien Janssen en
Frenken (2019) als waardevol – helemaal als hiermee ook bedrijven betrokken
worden die niet al van zichzelf succesvol zijn in innovatie en vernieuwing. Het is
vanuit die optiek belangrijk om condities en experimenteerruimte te creëren waarin
ook ‘niet usual suspects’ kunnen participeren. Hiertoe noemen zij het oprichten van
interactie platformen als middel (zie Figuur 7). Dit kunnen bijvoorbeeld research labs,
productiefaciliteiten, trainingscentra, instituten voor toegepast onderzoek of kennis
transfer offices zijn. Vanuit een thematische invulling staan daarin bijvoorbeeld
complexe maatschappelijke uitdagingen centraal; vanuit een technologische insteek
kunnen dit bijvoorbeeld ‘horizontale technologieën’ zijn: general purpose
technologies of sleuteltechnologieën.
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Figuur 7 Cross-overs stimuleren door hier gerichte interactie platformen voor te ontwikkelen.
Bron: Janssen en Frenken (2019)

Content et al. (2019) hebben onderzocht hoe gerelateerde variëteit in Europese
regio’s heeft geleid tot nieuw ondernemerschap en economische ontwikkeling.
Specifiek hebben deze auteurs gekeken in hoeverre kennis spill-overs, als gevolg
van cognitieve nabijheid, leiden tot nieuwe marktkansen en bedrijvigheid en daarmee
uiteindelijk economische groei. Zij stellen daarbij dat ondernemerschap niet start met
het oprichten van een bedrijf (die kunnen immers ook uit nood geboren zijn – denk
aan ‘onvrijwillige zzp’ers’), maar met het ontdekken van nieuwe marktkansen, oftewel
‘opportunity gedreven’ ondernemerschap.
Bedrijfsactiviteiten die cognitief in elkaars nabijheid liggen (oftewel dezelfde type
kennis e.d. gebruiken), hebben meer kans om succesvol nieuwe combinaties te
maken en hiermee nieuwe producten of diensten te realiseren. Cognitieve nabijheid
wordt ook door deze auteurs daarom gezien als een belangrijke basis onder het
creëren van nieuwe marktkansen. Content et al. (2019) vonden in Europese regio’s
waarin deze vorm van nabijheid of gerelateerdheid afwezig is, een duidelijk negatief
effect op de ontwikkeling van regionaal ondernemerschap.

3.4

Modus operandi

Het innovatievermogen van clusters en ecosystemen wordt volgens Boschma (2017)
in belangrijke mate bepaald door de manier waarop actoren (radicale) vernieuwing
najagen. Dit gaat enerzijds over de rol van verschillende actoren in het ecosysteem
en hun interactie in gezamenlijke R&D- en innovatieprojecten en -processen.
Anderzijds is daarbij van belang op welke specifieke capaciteiten, kwaliteiten en
vaardigheden (capabilities) voortgebouwd kan worden om nieuwe combinaties te
realiseren en daarmee uiteindelijk te diversifiëren naar nieuwe economische
activiteit. In het realiseren van nieuwe combinaties dient zowel rekening gehouden te
worden met overeenkomsten tussen actoren en hun capabilities en
complementariteit. Dit laatste is met name belangrijk voor het combineren van
verschillende technologieën om tot (radicaal) nieuwe producten te komen.
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Het is daarom van belang om processen van vernieuwing en innovatie te begrijpen
in het samenspel van technologische ontwikkeling, huidige specialisatiepatronen en
(gezamenlijke) strategieën van actoren in het cluster of ecosysteem om te
diversifiëren naar nieuwe bedrijfsactiviteiten (CPB, 2016).
De Technologische Innovatie Systeem literatuur doet dit bijvoorbeeld door de
analyse te richten op een zevental innovatie functies (Suurs, 2009; Hekkert et al.,
2007). Deze functies of sleutelprocessen dienen goed te functioneren, wil het
systeem met enig succes innovaties voortbrengen. Het gaat om kennisontwikkeling,
kennisverspreiding,
ondernemersactiviteiten,
mobilisering
van
middelen,
marktvorming, richting geven aan het zoekproces en ondersteuning door
belangengroepen. De ontwikkeling van een innovatiesysteem komt in een versnelling
wanneer de systeemfuncties elkaar gaan versterken. Voor zo’n samenspel van
elkaar versterkende systeemfuncties is het woord innovatiemotor geïntroduceerd.
Boschma (2017) geeft daarbij aan dat het relevant is om te onderzoeken in hoeverre
locatie-specifieke contextfactoren, zoals instituties in het cluster of ecosysteem,
maken dat dit vernieuwingsproces naar radicale innovaties soepeler of sneller loopt
dan elders. Zijn dit bijvoorbeeld specifieke skills, een specifieke gedeelde
kennisbasis, gemeenschappelijk netwerk, specifieke set van randvoorwaarden en
instituties? Om deze reden beveelt Boschma (2017) casestudy onderzoek aan
waarin in detail wordt gekeken naar enabling factoren die maken dat in sommige
regionale clusters of ecosystemen gemakkelijker nieuwe combinaties gemaakt
worden (zowel ‘gerelateerd’ als ‘ongerelateerd’), nieuwe activiteiten kunnen ontstaan
en deze uiteindelijk leiden tot nieuwe economische activiteit in de regio.
Met betrekking tot de rol van actoren binnen het regionale cluster en ecosysteem, in
gezamenlijke innovatieprojecten en -processen, stelt het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL, 2017) dat waardevolle interactie plaatsvindt wanneer betrokken
partijen buiten hun traditionele rollen treden en die van anderen overnemen. De
gedachte hierbij is dat vanuit de synergie potentie voor innovatie en groei wordt
aangeboord en ook ‘innovatie in innovatie’ mogelijk is.
Bovenstaande inzichten uit de wetenschappelijke literatuur wijzen uit dat naast de
aanwezigheid en sterkte van actoren en assets in het ecosysteem, procesmatige en
organisatorische processen een belangrijke rol spelen in de dynamiek en
vernieuwingskracht die daaruit voortvloeit. Het gaat dan onder andere om de manier
waarop wordt samengewerkt, geïnnoveerd en een ontwikkelstrategie en -agenda
wordt vormgegeven en uitgevoerd. In andere woorden: de manier waarop partijen in
het ecosysteem werken, hun intenties en beweegredenen om het op deze manier te
doen. Deze procesmatige en organisatorische aspecten in regionale ecosystemen
noemen wij de modus operandi. Voortbouwend op de randvoorwaarden en
systeemelementen van ecosystemen van Stam (2018) en bevindingen van
Technolopolis (2014) over het positief beïnvloeden van clusterontwikkeling, verstaan
wij hieronder onder andere:
•

•

Het organisatorisch vermogen (zoals visievorming, roadmap,
ontwikkelagenda, partnerschappen, strategisch management richting
vernieuwing).
Het innovatievermogen (bijvoorbeeld innovatieprogramma’s,
innovatieprojecten, kennisontwikkeling, experimenten, relaties met
kennisinstellingen, specifieke faciliteiten, valorisatie).
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•
•

•

Talent- en human capital ontwikkeling (zoals specifieke scholing en training,
opleidingen in nauwe samenwerking met bedrijven in het ecosysteem).
Leiderschap, governance en financiering (wie/welke actor bepaalt de
ontwikkelrichting? Wie beslist daarin mee? Hoe komt de financiering van
innovatieprogramma’s en gezamenlijke projecten tot stand?).
Cultuur gericht op ondernemerschap (zoals risico nemen rond nieuwe
marktkansen, faciliteren van start-ups, incubatoren).

In de analyse van casussen van regionale ecosystemen (hoofdstuk 5) leggen we veel
nadruk op de modus operandi in de betreffende ecosystemen, om hieruit lessen te
trekken over ‘best practices’ over de optimale vormgeving en dynamiek. Interviews
en dialoogsessies met actoren in de betreffende ecosystemen vormden hiertoe de
voornaamste analysemethode. Voor een aantal van bovenstaande aspecten van de
modus operandi vatten we in de volgende twee deelparagrafen inzichten vanuit
recente literatuur samen. Deze inzichten over relevante aspecten van de modus
operandi in ecosystemen laten zich groeperen in grofweg drie hoofdcategorieën:
1. Gezamenlijk doel
2. Ecosysteem activiteiten (inclusief leiderschap)
3. Governance

3.4.1

Gezamenlijk doel: missie, strategie en ontwikkelagenda – en de link met
maatschappelijke uitdagingen

Er is consensus in de literatuur dat in maatschappelijke uitdagingen vernieuwing
schuilt. Dit vanwege het cross-sectorale karakter van deze vraagstukken. Foray
(2018) stelt zelfs dat een meer missie georiënteerde aansturing van innovaties
noodzakelijk is om radicale transformaties in gang te zetten die sommige
maatschappelijke vraagstukken (zoals de energietransitie) vergen. Ook Wanzenböck
et al. (2019) noemen dat maatschappelijke opgaven (zoals klimaatverandering,
energietransitie, vergrijzing en gezondheid, veiligheid) het doel van gericht
innovatiebeleid zou moeten zijn. Dit omdat het complexe en ongestructureerde
problemen zijn (‘wicked problems’) die uitdagender zijn dan de puur technologische
‘man-on-the-moon’ missies van vroeger. De maatschappelijke uitdagingen van deze
tijd vragen om een systemische oplossing, waarin naast de ontwikkeling van nieuwe
technologie ook institutionele-, sociale-, en gedragsveranderingen nodig zijn. Dit
maakt dat de oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd ook
‘wicked’ kunnen zijn.
Volgens Foray (2018) is daarom in het innovatieproces een hoge mate van gerichte,
bewuste actie (‘intentionaliteit’) en commitment nodig. Hiervoor ziet hij een
belangrijke rol voor (innovatie)beleid als richtinggevend kader en voor prioritering van
innovatie-onderwerpen. Ook Wanzenböck et al. (2019) onderstrepen het belang van
missiegedreven innovatiebeleid. Hiermee kunnen volgens deze auteurs voor langere
tijd gerichte inspanningen gepleegd worden in de ‘probleem-oplossing constellatie’
van maatschappelijke uitdagingen.
Hiermee bedoelen zij dat voor de verschillende onderliggende probleemstructuren
van maatschappelijke uitdagingen, potentiële oplossingen met innovaties gezocht
moeten worden. Daarbij stellen zij dat er naast innovatie zelf, ook een proces
benodigd is om convergentie te bereiken in het begrip van het maatschappelijk
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probleem en potentiële oplossingen hiertoe. Er kunnen namelijk tegenstelde
belangen en tegengestelde kernwaarden bestaan met betrekking tot de
probleemdefinitie van maatschappelijke uitdagingen potentiële oplossingen.
Regionale ecosystemen kunnen het platform zijn om met innovatie en experimenten
deze convergentie te bereiken, zodat er vervolgens een gericht, stabiel (lange termijn
focus) en breed maatschappelijk gedragen innovatieproces kan worden vormgeven
om geschikte oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te vinden. Dit noemen
Wanzenböck et al. (2019) een probleem-gedreven richting voor innovatiebeleid. In
een oplossing-gedreven richting van innovaties kunnen actoren in het ecosysteem
bottom-up specifieke oplossingen voor (deel)problemen ontwikkelen. Hierbij is het
mogelijk dat de bijdrage aan de totaaloplossing voor maatschappelijke uitdagingen
op voorhand nog niet duidelijk is. Ook kan een meer hybride innovatiestrategie
gevolgd worden, waarin co-evolutie wordt nagestreefd door gelijktijdig te werken aan
een heldere probleemdefinitie als aan experimenteren met mogelijke oplossingen.
Hierin is een adaptieve leercyclus belangrijk, om tijdens het experimenteren
tegenstelde belangen van actoren te leren kennen en te leren over ‘haalbare
oplossingen’, impacts en mogelijkheden voor opschaling.
Als modus operandi voor het specifiek aanjagen van innovatie in domein X of sector
Y noemt Foray (2018) een roadmap op basis waarvan een publiek lichaam projecten
op dit specifieke terrein faciliteert. Concreet gaat dit dan over het beschikbaar stellen
van complementaire capabilities (capaciteiten, vaardigheden, kennis, faciliteiten,
e.d.), die MKB-bedrijven bijvoorbeeld niet zelf kunnen dragen, en het oplossen van
coördinatieproblemen op niveaus tussen individuele bedrijven en sectoren in.
Hiermee doelt Foray (2018) op het helpen realiseren van cross-overs,
partnerschappen, samenwerkingsprojecten en daarmee uiteindelijk slagkracht en
agglomeratievoordeel om transformaties en vernieuwing in gang te zetten. Hiermee
komen regionale ecosystemen dus in beeld als modus operandi voor missiegedreven
innovatie.
Foray (2018) stelt dat ondersteunend beleid en interventies zich dan voornamelijk
moeten richten op het opbouwen van human capital en capabilities. Expliciet zegt hij
hierbij dat er niet alleen geld in formele R&D moet worden gestoken, omdat er hierbij
een risico bestaat dat alleen de beloning van R&D-personeel hoger wordt zonder dat
er per se meer innovatie tot stand komt. Ook geeft hij aan dat de focus niet alleen op
de ontwikkeling van hightech moet liggen, maar er daarnaast ook ruime aandacht is
voor adoptie en toepassing hiervan in (traditionele) sectoren – juist in die sectoren
die zich in het licht van grote opgaven en transities moeten transformeren. In deze
context is beleid nodig dat de diffusie en adoptie van nieuwe technologie mogelijk
maakt en waar nodig barrières worden weggenomen.
Tevens benadrukt Foray (2018) het belang van experimenteren in het
transformatieproces van industrieën, om kansrijke nieuwe combinaties te ontdekken.
Hiertoe dienen de (beleids)interventies flexibel en adaptief ingestoken te worden,
zodat de leerervaringen tijdens het experimenteren ingebracht kunnen worden in de
verdere ontwikkelagenda (herprioritering van de gerichte, missiegedreven innovatieagenda). In dit proces is de rol van de overheid vooral om de prioritaire onderwerpen
onder de maatschappelijke opgaven te structureren, terwijl vanuit het ecosysteem,
met gerichte innovatie acties, bottom-up aan de ontwikkeling van nieuwe
marktkansen gewerkt wordt. Hierbij benadrukt hij wel dat het bepalen van prioritaire
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innovatie onderwerpen in gezamenlijkheid met de actoren in het cluster of
ecosysteem dient te gebeuren.

3.4.2

Ecosysteem activiteiten, leiderschap en governance

Durst en Poutanen (2013) vonden dat met name governance een cruciale rol heeft
in het succesvol functioneren van innovatie ecosystemen. Daarnaast zijn volgens
deze auteurs strategievorming en leiderschap, de organisatiecultuur en
partnerschappen belangrijke succesfactoren voor innovatie ecosystemen.
Stam (2018) beschrijft dat de interactie in ondernemersecosystemen in belangrijke
mate wordt bepaald door formele en informele instituties voor samenwerking en
ontwikkeling, maar dat daarnaast leiderschap en coördinatie belangrijke elementen
in de governance van ecosystemen zijn. Specifiek benoemt hij dat innovatieve
bedrijven met een intrinsieke doorgroeiambitie hierin een centrale rol spelen.
Daarnaast benoemt Stam (2018) dat pre-competitieve samenwerking tussen spelers
in het ecosysteem in sommige gevallen een randvoorwaarde voor innovatie is, met
name vanwege het delen van (niet-tastbare) kennis en informele interactie. Hij
benoemt daarom dat in het governance model van ecosystemen aandacht moet zijn
voor interactie tussen bedrijven en kennisinstellingen, buiten markttransacties om.
O’Connor et al. (2018) benoemen dat iedere regio wel een ondernemersecosysteem
heeft, maar dat de manieren van werken, prestaties, sterktes, zwaktes, kansen en
bedreigingen in iedere casus kunnen verschillen. Zij stellen dat de prestaties en
sterkte van het ecosysteem vooral afhangt van de mate waarin betrokken actoren in
staat zijn om nieuwe mogelijkheden te omarmen en strategische richtingen te kiezen
die vernieuwing en innovatie aanjagen. Daartoe is het volgens deze auteurs cruciaal
hoe leiderschap, coördinatie en instituties in het ecosysteem worden georganiseerd,
zodat de basiselementen zoals kennis, kapitaal, arbeid/human capital, infrastructuur
en faciliteiten optimaal benut kunnen worden in het innovatieproces. Die hoe vraag
is volgens O’Connor et al. (2018) op zijn minst even belangrijk, maar mogelijk zelfs
belangrijker,
dan
puur
en
alleen
de
aanwezigheid
van
de
basiselementen/productiefactoren in het ecosysteem.
Stam (2018) benoemt daarom dat het belangrijk is dat in ecosystemen tussen de
verschillende spelers debat plaatsvindt over hoe – los van de eigen agenda van
bedrijven – het netwerk en de bredere ontwikkelagenda van het ecosysteem
verbeterd kan worden. Veranderingen en transformaties in en van regionale
ecosystemen ontstaan niet vanzelf. Actoren in het ecosysteem zullen voor de
gezamenlijke agenda op dezelfde golflenge moeten zitten om grootschalige
veranderingen en radicale vernieuwing in gang te zetten. Bedrijven zullen daarbij
overigens vrijwel altijd zoeken naar een bredere agenda die ondersteunend is aan
hun eigen ontwikkelambities.
Stam (2018) geeft daarom aan dat het mogelijk moet zijn dat stakeholders terug
kunnen komen op eerder gemaakte afspraken of prioriteiten (voortschrijdend inzicht)
en dat verschillen van mening, visies en knelpunten expliciet gemaakt worden.
Hiermee
worden
de
benodigde
inzichten
verkregen
om
(nieuwe)
ontwikkeldoelstellingen te formuleren. Daarbij hoeven interventies en projecten niet
noodzakelijkerwijs altijd in dezelfde samenstelling uitgevoerd te worden. Continue
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monitoring en evaluatie is benodigd om verandering en evolutie in het ecosysteem te
volgen. Uiteindelijk kunnen dan eventueel middelen en activiteiten gericht worden op
nieuwe, kansrijke onderwerpen. Grofweg kent het governance proces dat Stam
(2018) beschrijft de volgende fasen:
1. ‘Diagnose’ van het ecosysteem: het verzamelen van objectieve informatie
over het ecosysteem als startbeeld, zoals formele instituties, cultuur, fysieke
infrastructuur en onderzoeksfaciliteiten, klantvraag, netwerken, leiderschap,
kennis, talent, financiering en ondersteunende diensten;
2. Debat over sterktes, zwaktes en ambities: hierin zijn primair de actoren in
het ecosysteem zelf aan zet;
3. Uitwerking van een ontwikkelagenda: met aandacht voor het verbeteren
van zwakke plekken in het ecosysteem, identificatie van kantelpunten en
gerichte acties om vernieuwing aan te jagen;
4. Commitment van actoren voor implementatie van de ontwikkelagenda;
5. Monitoring en evaluatie om veranderingen en de impact daarvan te volgen
en eventueel ontwikkeldoelstellingen bij te stellen.
Bovenstaande governance aspecten bieden, samen met de overkoepelende modus
operandi goede bouwstenen en structurering voor het casestudy onderzoek in
hoofdstuk 5. In de volgende paragraaf zetten we eerst de belangrijkste bevindingen
over kenmerken van succesvolle en dynamische ecosystemen uit onze
literatuurstudie op een rij. Op basis daarvan presenteren we in hoofdstuk 4 ons
analysekader voor regionale ecosystemen.

3.5

Conclusie: kenmerken van succesvolle en dynamische ecosystemen

In deze paragraaf vatten we de bevindingen uit de recente wetenschappelijke
literatuur over regionale clusters, ecosystemen, innovatiesystemen, evolutionaire
economie en ruimtelijke economie samen. De bevindingen zijn zoveel mogelijk
gestructureerd langs de lijnen van de randvoorwaarden en systeemelementen zoals
Erik Stam en collega’s die onderscheiden voor ondernemersecosystemen. Mede met
inachtneming van de functies en sleutelprocessen uit de innovatiesysteemanalyse
biedt dit raamwerk evengoed houvast voor het begrijpen van optimale vormgeving
en dynamiek in regionale innovatie-ecosystemen.
De belangrijkste inzichten over kenmerken van succesvolle, dynamische
ecosystemen zetten we hieronder op een rij, als opmaat naar de uitwerking van een
analysekader voor regionale ecosystemen dat we in hoofdstuk 4 presenteren. De
praktijkcasussen die we in hoofdstuk 5 beschrijven, zijn nader bestudeerd aan de
hand van dit analysekader.

3.5.1
•

Aanwezige innovatie assets: ‘minimum viable ecosystem’

Voor
succesvolle
ecosystemen
dienen
de
randvoorwaarden
en
systeemelementen op orde te zijn: oftewel, dat er een minimale aanwezigheid is
van actoren met hun specifieke kennisbasis en technologiesterktes, een robuuste
basis van deskundige arbeidskrachten, talent en menselijk kapitaal, faciliteiten,

TNO-rapport 2020 R11137 | Regionale innovatie-ecosystemen

37 / 130

Regionale innovatie ecosystemen

•

•

•

•

•

•

infrastructuur, leiderschap, financieel kapitaal, ondernemerscultuur, een
duidelijke missie en visie, en een ontwikkelagenda naar een gedeeld doel.
Daarbij dienen deze partijen en innovatie assets onderling met elkaar verbonden
te zijn. Simpelweg als ‘los zand’ gelokaliseerd zijn in geografische nabijheid
maakt nog niet dat er sprake is van een vitaal en dynamisch ecosysteem.
Dynamiek in ecosystemen ontstaat juist vanuit de verbondenheid van actoren en
factoren. Hieruit ontstaat een productieve omgeving voor nieuwe
kennisontwikkeling, gezamenlijke (innovatie)inspanningen en diversificatie naar
nieuwe bedrijfsactiviteiten.
Cruciale assets waarop regionale specialisaties en specifieke lokale capaciteiten
(capabilities) leunen, bepalen de mate van waarschijnlijkheid dat radicaal nieuwe
activiteiten in het regionale ecosysteem tot ontwikkeling komen. Dit hangt in
sterke mate samen met de kwaliteit van de randvoorwaarden en
systeemelementen in het regionale ecosysteem. Hierbij is het van belang om oog
te hebben voor onderlinge afhankelijkheden in de innovatie- of productieketen.
Geïdentificeerde zwaktes (‘witte vlekken’) kunnen dan tot ontwikkelprioriteit
gemaakt worden.
Tevens is het van belang dat de lokale innovatie assets zijn ingebed in goed
functionerende netwerken (waarbij het gaat om zowel intensiteit als effectiviteit)
en partnerschappen. Op die manier wordt een sterke innovatiebasis gelegd. In
dynamische, vitale ecosystemen zijn inspanningen gericht op diversificatie en
vernieuwing door het leggen van nieuwe verbindingen en het realiseren van
cross-overs, idealiter op basis van zowel overeenkomsten als complementariteit
in kennis en technologie.
Vernieuwingskracht in het ecosysteem hangt daarbij mede af van de mate waarin
regionale assets gereconfigureerd of geheroriënteerd kunnen worden om de
nieuwe wegen te verkennen.
Tevens draagt het toelaten van spelers tot het ecosysteem bij aan vernieuwing.
Hiermee komen extra of nieuwe capabilities beschikbaar en kan voorbijgegaan
worden aan bestaande belangen. De dynamiek en vernieuwingsimpuls in
ecosystemen wordt vergroot wanneer nieuwe capabilities niet alleen worden
ontwikkeld, maar ook meteen worden geïmplementeerd in de eigen
(productie)processen.
De aanwezigheid en het functioneren in onderlinge samenhang van
bovenstaande aspecten bepaalt of er sprake is van een ‘minimum viable
ecosystem’. Daarin zijn alle betrokken partijen niet alleen gecommitteerd om met
elkaar te investeren en innovaties te realiseren ten behoeve van een gezamenlijk
doel, maar ontstaat gelijktijdig een solide basis van (nieuwe) economische
activiteit en daarmee potentieel voor (toekomstig) verdienvermogen.

3.5.2

Verbondenheid, dynamiek in interacties en het aangaan van nieuwe
relaties

De vernieuwingskracht van ecosystemen ontstaat vanuit netwerkvorming. Daarbij
zijn zowel het toevoegen van activiteiten van buitenaf (nieuwe spelers, relaties op
andere geografische schaalniveaus) en inbedding in goed functionerende
kennisnetwerken van belang. Open grenzen van het ecosysteem in zowel ruimtelijkgeografische als functionele zin helpen hierbij.
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Nabijheid
Uit empirisch onderzoek blijkt dat innovatie-activiteiten soms sterker ruimtelijk
geconcentreerd zijn dan economische activiteiten. Met name voor de uitwisseling van
tacit knowledge is fysieke nabijheid vereist. De noodzaak tot fysieke nabijheid kan
echter variëren al naar gelang de fase in het innovatieproces. Het is vooral zaak om
interactie in het innovatieproces slim vorm te geven, bijvoorbeeld door het tijdelijk
organiseren van geografische nabijheid, in die fasen waarin face-to-face uitwisseling
van kennis en tacit knowledge vereist is.
Geografisch schaalniveau
Ecosystemen hebben een geografische afbakening, waarin innovatie- en
productieprocessen optimaal functioneren. Dit geografische schaalniveau kan echter
over tijd variëren. Een blik naar buiten toe (buiten de eigen vestigingsregio, ook in
het buitenland) draagt in volgende fasen van het innovatieproces bij aan het toelaten
van nieuwe spelers, kennis, invalshoeken en capabilities. Dit voorkomt lock-in en
faciliteert het ontstaan van radicaal nieuwe verbindingen.
Inhoudelijke verbondenheid
Het succes van ecosystemen hangt af van de mate waarin verbindingen worden
gelegd voor het realiseren van cross-overs tussen technologieën, kennisvelden en
sectoren/bedrijfsactiviteiten; gebruikmakend van zowel overeenkomsten als
complementariteit (waarbij de laatste met name meer radicale vernieuwing aanjaagt).
De introductie van nieuwe capaciteiten, producten, diensten draagt hieraan bij – niet
alleen door ontwikkeling, maar ook in directe toepassing. Het toelaten van nieuwe
spelers of vestigingen van buiten het oorspronkelijke ecosysteem/regio is
instrumenteel; dit bevordert tevens onderlinge rivaliteit.
Ontstaan van nieuwe relaties
Nieuwe relaties ontstaan vanuit een focus op het leggen van radicaal nieuwe
combinaties, oftewel het creëren van ‘cognitieve nabijheid’. Dit vereist het
identificeren van nog niet zichtbare, maar kansrijke kiemen, zoals activiteiten
waaromheen nog geen duidelijke specialisatie, organisatie of kritische massa
bestaat. De uitdaging is daarbij om combinaties te leggen tussen kennis, technologie
en bedrijfsactiviteit waarvan op basis van het verleden nog niet bekend is dat deze
gerelateerd zijn. Het “regisseren van toeval” in experimenteeromgevingen zoals
fieldlabs en shared facilities, waarin dan ook ‘niet usual suspects’ kunnen
participeren, is hierbij een hulpmiddel. Regionale ecosystemen, met alle aanwezige
assets en faciliteiten, functioneren hierbij als uitwisselingsplatform.
3.5.3

Modus operandi

Uit de bestudeerde literatuur blijkt ondubbelzinnig dat de aanwezigheid van een
minimale set van innovatie assets en actoren en institutionele en culturele
randvoorwaarden op orde moeten zijn om te kunnen spreken van succesvolle,
dynamische ecosystemen. Vervolgens is de ‘hoe vraag’ net zo belangrijk, of
misschien nog wel belangrijker, dan puur en alleen de aanwezigheid van actoren,
faciliteiten, capabilities, talent, e.d. Kortom, de manier waarop gezamenlijke
innovatieprocessen worden vormgegeven – de modus operandi – bepaalt
evenzogoed het succes van ecosystemen. In de literatuur wordt bovendien erkend
dat hier specifieke, lokale contextfactoren een rol bij kunnen spelen. Aspecten die
met de modus operandi te maken hebben kunnen grofweg geclusterd worden rond
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drie onderwerpen: gezamenlijk doel, ecosysteem activiteiten en governance. De
belangrijkste inzichten uit onze literatuurreview vatten we hieronder onder deze
kopjes samen.
Gezamenlijk doel
• Actoren op dezelfde golflengte, met een gedeelde missie en visie.
• Doelbewuste samenwerking, interactie en strategisch management gericht op
vernieuwing en diversificatie, in het samenspel tussen kennis- en
technologieontwikkeling, huidige specialisaties en met een open vizier op
complementariteit en radicaal nieuwe producten en diensten.
• Commitment om met elkaar te investeren en te werken aan duurzame groei en
ontwikkeling, waarin niet alleen eigen economisch gewin, maar ook gezamenlijke
(maatschappelijke) waarde centraal staat.
• Gerichte investeringen en experimenten, waarbij doorzettingsvermogen en een
lange adem randvoorwaardelijk zijn.
Ecosysteem activiteiten
• Dynamisch sociaal-economisch systeem: de aard en omvang van interactie,
samenwerking en ontwikkeling kan over tijd variëren.
• Het kan helpen als partijen hierbij buiten traditionele rollen treden.
• Een cultuur gericht op het bevorderen van ondernemerschap en ‘opportunity
driven’ investeren vanuit nieuwe marktkansen draagt bij aan een gunstige
dynamiek.
• De manier waarop leiderschap en coördinatie wordt vormgegeven bepaalt in
belangrijke mate hoe actoren in het ecosysteem nieuwe mogelijkheden omarmen
en strategische richting kiezen.
• Een innovatietrekker (met bestuurlijke steun), die het ecosysteem in beweging
zet en verder brengt is van groot belang.
• Een adaptieve leercyclus, waarbij leerervaringen uit innovatie-experimenten
worden ingebracht in de verdere vormgeving van de ontwikkelagenda van het
ecosysteem, draagt bij aan een gunstige dynamiek.
Governance
• Veranderingen in en transformaties van ecosystemen ontstaan niet vanzelf.
Betrokken partijen in het ecosysteem dienen op dezelfde golflengte te zitten / een
gedeelde visie en missie hebben. Daarbij helpt het om:
− verschillen van inzicht, mening en visie expliciet te maken;
− de agenda adaptief bij te stellen op basis van voortschrijdend inzicht;
− te beseffen dat innovatieprojecten niet noodzakelijkerwijs altijd in dezelfde
samenstelling uitgevoerd te hoeven worden
• Continue monitoring en evaluatie is benodigd om veranderingen in en evolutie
van het ecosysteem te volgen.
• Hierbij is het zaak om oog te hebben voor specifieke lokale contextfactoren. Het
hoeft niet zo te zijn dat dezelfde set van actoren, faciliteiten en operationalisatie
van processen altijd en overal hetzelfde effect sorteert. Om die reden is
verdiepend casestudy onderzoek naar praktijkervaringen in ecosystemen van
belang.
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4 Onderzoeksopzet voor de analyse van
bestaande regionale ecosystemen in Nederland
Als opmaat naar de analyse van de vormgeving van en dynamiek in bestaande
regionale innovatie-ecosystemen in Nederland werken we in dit hoofdstuk een
analysekader uit. Dit analysekader is gestoeld op de inzichten uit de recente
wetenschappelijke literatuur (zoals beschreven in hoofdstukken 2 en 3) en dient om
de verschillende praktijkcasussen in hoofdstuk 5 op een geharmoniseerde wijze te
analyseren en beschrijven.
In paragraf 4.1 lichten we kort toe waarom het van belang is om regionale
ecosystemen nader te analyseren in verdiepende casestudies. In paragraaf 4.2
werken we hiertoe een analysekader uit. In paragraaf 4.3 beschrijven we tot slot kort
hoe de selectie van casestudies tot stand is gekomen.

4.1

Noodzaak tot casestudy onderzoek

De regie voor het ontwikkelen, ondersteunen en richting geven aan
innovatieprocessen ligt steeds meer bij partijen die op regionaal niveau hun krachten
bundelen. Steeds vaker komt het voor dat meerdere partijen input leveren ten
behoeve van innovaties, of dat er in de productieketen van producten of diensten
wordt samengewerkt om innovaties te ontwikkelen, realiseren en te implementeren.
Daarbij ligt de nadruk vaak op publiek-private samenwerking, met een speciale rol
voor interventies zoals fieldlabs, shared facilities en de ontwikkeling van campussen.
Mede in het licht van de groeistrategie voor Nederland, zoals uiteengezet in de
Groeibrief van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 13 december
2019, is de verwachting dat deze trend doorzet en zal leiden tot verschillende
verbonden tussen organisaties (publiek en privaat) om innovatie en
(systeem)veranderingen in regionale ecosystemen op te pakken.
Hieruit ontstaat de behoefte om dergelijke regionale innovatieprocessen beter te
begrijpen en de uitkomsten hiervan, nauwkeuriger te kunnen volgen. In het bijzonder
door te onderzoeken op welke wijze en onder welke omstandigheden regionale
ecosystemen bijdragen aan de totstandkoming van innovaties en nieuwe
economische activiteiten die voor de lange termijn bijdragen aan maatschappelijke
waardecreatie, zowel vanuit het perspectief van oplossingen voor maatschappelijke
uitdagingen als het verdienvermogen en nieuwe bedrijvigheid.
In de literatuur wordt door meerdere auteurs gewezen op de noodzaak voor het
uitvoeren van verdiepende analyse in cases van regionale ecosystemen. Zo
benadrukken Dagevos en Tomor (2011) dat er geen sprake is van maakbaarheid van
een succesvol cluster [ecosysteem] door een precieze mix van factoren in een
specifiek cluster [ecosysteem] te vertalen naar een universele benadering. Zij stellen
dat de precieze mix van succesfactoren per casus zal blijven verschillen. Naar hun
mening is casestudy onderzoek nodig om een diepgaander inzicht te verkrijgen in
het functioneren van betrokken bedrijven, lokale/regionale publieke instellingen,
universiteiten en andere kennis- en onderzoeksinstellingen, financiële actoren en
overige specifieke samenwerkingsorganisaties en eventuele subsystemen binnen
het bredere ecosysteem.
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Boschma (2017) voegt daaraan toe dat casestudy onderzoek moet uitwijzen in
hoeverre locatie-specifieke contextfactoren en instituties maken dat het
vernieuwingsproces richting radicale innovaties mogelijk soepeler of sneller verloopt
dan elders.

4.2

Analysekader voor bestudering van regionale ecosystemen

Voortbouwend op inzichten uit de recente wetenschappelijke literatuur stellen wij dat
vitale, dynamische ecosystemen zich bevinden in een situatie waarin, op basis van
aanwezige actoren, faciliteiten en randvoorwaarden (de innovatie assets), in ieder
geval sprake is van het kleinst mogelijke werkzame ecosysteem dat waardevol is
voor alle betrokken stakeholders. Hierin ontstaat vernieuwing doordat alle benodigde
partijen betrokken zijn én continu willen investeren in het realiseren van één of meer
innovaties ten behoeve van een gedeeld (maatschappelijk) doel. Deze minimale set
of configuratie van actoren, factoren, infrastructuur en faciliteiten noemen wij ook wel
een minimum viable ecosystem.
Tevens vertrekken we vanuit de notie dat voor het begrijpen en analyseren van
regionale ecosystemen steeds meer een netwerkbenadering vereist is. Hierin staat,
meer dan de fysieke aanwezigheid in een geografisch afgebakend gebied, de
verbondenheid in kennisnetwerken en ‘cognitieve nabijheid’ centraal. Daarnaast zijn
een missie en visie randvoorwaardelijk voor het kunnen identificeren van het juiste
stakeholder netwerk om gezamenlijk innovaties mee te realiseren. Vervolgens is een
belangrijk aspect dat partijen zich aan zo’n gezamenlijke ontwikkelagenda
committeren en eigenaarschap nemen.
Dit maakt dat ons analysekader voor regionale innovatie-ecosystemen in de kern uit
twee bestanddelen bestaat, zoals weergegeven in Figuur 8:
1. Duiding en typering van ecosystemen, waarin op basis van diagnose en
analyse van aanwezige innovatie assets, ontstaansgeschiedenis en feiten
en cijfers over de ontwikkelingen tot nu, gekomen kan worden tot een beeld
van aanwezige sterktes en complementariteit tussen partijen, hun kennis- en
technologiebasis en infrastructuur. Op basis van de samenhang en
coherentie kunnen verschillende typen ecosystemen worden onderscheiden.
2. Analyse van de modus operandi van ecosystemen, waarmee vooral het
doel, de procesmatige, organisatorische en governance aspecten van
gezamenlijke innovatieprocessen op een gestructureerde wijze
geanalyseerd kunnen worden.
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Figuur 8 Analysekader regionale ecosystemen

Verschillend handelingsperspectief per levensfase van ecosystemen
Een ecosysteem dat is opgebouwd rond regionale sterktes en specialisaties, maakt
in theorie altijd de vier fasen van de levenscyclus door, zoals weergegeven in:
opkomst, groei, volwassenheid en neergang (Van Oort, 2014; Sölvell, 2009).

Figuur 9 De fases en dynamiek van clusterontwikkeling. Bron: Sölvell (2009)
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De uitdaging daarbij is om in de fase van volwassenheid aansluiting te zoeken bij
nieuwe kansen, mogelijkheden en groeipotentieel die kennis en technologie in
gerelateerde niches bieden. Sölvell (2009) noemt dit ook wel ‘Renaissance’ (zie
Figuur 9). Daaruit ontstaat de noodzaak voor netwerkvorming, interactie, uitwisseling
van kennis, ondernemerschap en arbeidsmobiliteit van mensen met talent en kunde
(skills) om vernieuwing en creatieve destructie aan te jagen.
Alvedalen en Boschma (2017) bevelen aan om de ontwikkelingen van ecosystemen
systematisch over tijd te beschouwen. Daarbij dient er allereerst expliciete aandacht
te zijn voor het hoe en waarom van hun ontstaan. Dit beschouwen we in ons
analysekader onderdeel van de duiding en typering van ecosystemen. Vervolgens is
het zaak te analyseren langs welk proces de groei en ontwikkeling naar volgende
fases van volwassenheid (van activiteiten) plaatsvindt; en op welk geografisch
schaalniveau de betrokken actoren dan interacteren. Als onderdeel van de modus
operandi van ecosystemen is het daarom relevant om te kijken naar aspecten als
gezamenlijk doel, ‘sleutelactiviteiten’ (ecosysteem activiteiten) en de
governance/strategisch management van gezamenlijke activiteiten.
Vanwege het feit dat de meeste ondersteunende structuren voor ondernemerschap
en persoonlijke netwerken ruimtelijk geconcentreerd zijn, is er in de literatuur
consensus dat innovatie-ecosystemen en ondernemersecosystemen zich bevinden
in een geografisch afgebakend gebied. Wel wordt onderkend dat de interacties in
principe op elk geografisch schaalniveau kunnen plaatsvinden en dat ook niet-lokale
relaties van belang zijn. Om die reden is in het analysekader expliciet aandacht voor
het geografische schaalniveau waarop netwerken en interacties idealiter worden
vormgegeven en onderhouden, mede in samenhang met de fase van volwassenheid
van activiteiten.
Afhankelijk van de fase van volwassenheid kunnen prioriteiten wijzigen en activiteiten
in het ecosysteem meer of minder nadruk krijgen. Vandaar dat wij de wisselwerking
tussen het gezamenlijke doel, activiteiten en de governance zien als een adaptief
proces.
In de volgende deelparagrafen lichten we de verschillende bouwstenen van het
analysekader in meer detail toe.
4.2.1

Duiding en typering van ecosystemen

Een eerste onderdeel van de duidingen typering van regionale innovatieecosystemen in ons analysekader betreft een karakterisering en beschrijvende
analyse van feiten en cijfers over de omvang en ontstaansgeschiedenis van het
ecosysteem.
Daarnaast omvat dit eerste deel van het analysekader een inventarisatie van de
aanwezige actoren, factoren, faciliteiten en infrastructuur, oftewel de aanwezige
innovatie assets. Dit betreft onder andere de aanwezigheid van bedrijven en
instellingen (actoren), netwerken, faciliteiten, hulpbronnen en capaciteiten die als
basis fungeren voor innovatie, diversificatie en verdere ontwikkeling van het
ecosysteem. Naar analogie van het raamwerk voor analyse van strategische
innovatie assets (TNO, 2019) kan hierbij onderscheid gemaakt worden in:
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•
•

Technologische
assets
(technologische
kennis
of
–infrastructuur,
onderzoeksfaciliteiten, IP)
Complementaire assets (hulpbronnen om nieuwe kennis en technologie op de
markt te brengen, zoals: productiefaciliteiten, distributiekanalen, standaarden,
ondersteunende (IT-)infrastructuur, diensten en instituties, databases, kennis en
vaardigheden).

Daarnaast is het in deze analysestap relevant om te bezien welke partij verandering
in het ecosysteem in gang kan zetten, waaruit strategische, collectieve actie op gang
komt. Hiermee hangt de onderzoeksvraag samen welke assets of actoren cruciaal
zijn voor dynamiek in en het functioneren van het ecosysteem. Ook is het relevant
om in te schatten hoe onderlinge verbondenheid en afhankelijkheden liggen, tussen
partijen in het regionale ecosysteem en daarbuiten, bijvoorbeeld via de
verbondenheid in waardeketens.
Deze inventarisatie leidt tenslotte tot inzichten over zwaktes of ontbrekende innovatie
assets (‘witte vlekken’) voor het goed functioneren van het ecosysteem en vormt
daarmee een bouwsteen voor beantwoording van de vraag of er sprake is van een
‘minimum viable ecosystem’. Op basis van de eerste inventarisatie van onderlinge
verbondenheid en samenhang tussen alle aanwezige innovatie assets in het
ecosysteem, ontstaat een beeld van de coherentie in het ecosysteem langs de
technisch-economische as (‘hardware’) en sociaal-institutionele as (‘software’), zoals
weergegeven in Figuur 10 (en eerder in paragraaf 2.2). Wij stellen dat een minimum
viable ecosystem samenhang of coherentie heeft langs beide assen. Ter illustratie
zijn verschillende verschijningsvormen van ecosystemen of clusters in het
Nederlandse innovatiesysteem in de figuur geplot (zie paragraaf 2.2 voor meer
duiding van deze zeven typen).

Figuur 10 Coherentie van ecosystemen langs twee assen: ‘hardware’ en ‘software’. Bron: TNO.
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4.2.2

Analyse van de modus operandi van ecosystemen

Het tweede hoofdbestanddeel van ons analysekader voor regionale-innovatie
ecosystemen betreft het analyseren van de modus operandi. Hierin onderscheiden
we drie aspecten, die tezamen onderdeel uitmaken van een adaptieve cyclus:
1. Gezamenlijk doel;
2. Ecosysteemactiviteiten;
3. Governance.
Gezamenlijk doel
• Wat is de missie, visie en strategie (gezamenlijk doel) van het ecosysteem?
• Hoe komen de strategische ontwikkelagenda en gezamenlijke
innovatieprojecten tot stand?
• In hoeverre draagt het ecosysteem bij aan het oplossen van maatschappelijke
uitdagingen (en vice versa, in welke mate zijn maatschappelijke uitdagingen
aanleiding voor een missiegedreven agenda)?
Ecosysteem activiteiten
• Welke ‘strategische sleutelactiviteiten’ zijn voor het ecosysteem onder analyse
de belangrijkste?
• Hoe wordt hier concreet invulling aan gegeven?
Voortbouwend op de functies en sleutelprocessen die in de innovatiesysteemanalyse
worden onderscheiden, beschouwen we de in Figuur 11 genoemde zeven
hoofdcategorieën van ecosysteem activiteiten.

Figuur 11 Ecosysteem activiteiten

Governance
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Hier staat de vraag centraal wat er op dagelijkse basis gebeurt om te zorgen voor
een succesvol ecosysteem. Hiervoor zijn drie niveaus van belang: tactisch,
strategisch en operationeel. Tenslotte is een relevante vraag wat voor het
ecosysteem onder analyse telt als succes.

Figuur 12 Governance van ecosystemen op drie niveaus (naar analogie van autoracen)

4.2.3

Toekomst en output

Tezamen vormen de duiding en typering van het ecosysteem en analyse van de
modus operandi een complete diagnose van enerzijds de aanwezige actoren,
factoren, infrastructuur en faciliteiten (de innovatie assets) en anderzijds hoe en
in welke mate deze in onderlinge samenhang opereren en ingebed zijn in
gezamenlijke innovatie-inspanningen en diversificatie naar nieuwe economische
activiteit. Daarbij komen dan voor ieder ecosysteem dat nader bestudeerd wordt
de specifieke contextfactoren aan het licht die daar een rol spelen in de
totstandkoming van gezamenlijke innovaties. Denk hierbij aan onderzoeksvragen
als: Wat werkt daar, in die regionale context en fase van volwassenheid, wel en
niet? Op welke ecosysteemactiviteiten ligt nadruk? Waarom zijn gezamenlijke
processen daar op die manier zo vormgegeven?

De gestructureerde analyse van feiten en cijfers over de omvang en
ontstaansgeschiedenis, aanwezige innovatie assets, het gezamenlijke doel, de
ecosysteemactiviteiten en de governance leidt tevens tot inzicht over eventuele
zwaktes of ontbrekende elementen voor een vitaal en productief ecosysteem. Met
andere woorden, cruciale elementen om te kunnen spreken van een minimum viable
ecosystem of om stappen te maken naar een volgende fase. Gestructureerde
toepassing van het analysekader legt daarmee uitdagingen voor de toekomstige
ontwikkeling van het ecosysteem bloot.
Bij het uitvoeren van de casestudies (zie hoofdstuk 5) hebben wij betrokkenen
vervolgens gevraagd wat partijen in de betreffende regionale ecosystemen (beogen
te) doen om de uitdagingen te adresseren. En wat zij daarbij nodig hebben van
anderen, binnen het ecosysteem en eventueel daarbuiten.
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Het gestructureerd toepassen van het analysekader resulteert dan als het ware in
een SWOT-analyse en toekomstperspectief, zoals indicatief weergegeven in Figuur
13.

Figuur 13 Toekomstperspectief van het ecosysteem op basis van SWOT-analyse

4.3

Selectie van casestudies

Om de specifieke context rond de dynamiek en modus operandi in bestaande
ecosystemen in Nederland te begrijpen, hebben we in dit onderzoek een aantal
verdiepende casestudies uitgevoerd. Middels een cross-case analyse beogen we
daaruit vervolgens generieke inzichten te verwerven over succesfactoren en optimale
vormgeving van regionale innovatie-ecosystemen.
Bij de selectie van casestudies was in de eerste plaats de wens om een variatie van
ecosystemen in Nederland te onderzoeken. Hiertoe is op basis van inzichten uit de
literatuur allereerst de typologie ontwikkeld, zoals beschreven in paragraaf 2.2. Naast
een selectie van verschillende van deze zeven verschijningsvormen van
ecosystemen in het Nederlandse innovatiesysteem, is rekening gehouden met een
aantal aanvullende criteria, zoals:
• Geografische spreiding in Nederland;
• Koppeling met verschillende inhoudelijke domeinen, sleuteltechnologieën
en maatschappelijke missies (o.a. chemie, hightech industrie, gezondheid,
voeding);
• Verschillende dominante actoren of drijfveer (kennis/specifieke technologie,
bedrijven, onderwijs)
• Verschillende fase van volwassenheid, variërend van prille initiatieven tot
meer volwassen ecosystemen.
In overleg met het ministerie van EZK is hiervoor onderstaande longlist van tien
casussen opgesteld. Binnen ons onderzoeksproject hebben we niet alle tien
casussen kunnen onderzoeken. In totaal zijn zeven casestudies uitgevoerd. Deze
beschrijven we achtereenvolgens in hoofdstuk 5.
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Longlist van regionale ecosystemen voor verdiepend casestudie onderzoek
No. Ecosysteem
Relevante PPS / campus
/netwerk / fieldlab
1.
Techniek campus Emmen
2.
Fotonica Twente, Nijmegen en Eindhoven
PhotonDelta
3.
Havengebied Zeeland / Smart Delta Resources
(met internationale component)
4.
Brainport Industries / Brainport Industries Campus
(als toeleveranciers van ASML)
5.
Chemelot
Brightsite; Brightlands
Chemelot campus
6.
Holland instrumentation
SMITZH;
(Technologische Industrie Zuid Holland)
Inspanningen
InnovationQuarter/Economic
Board Zuid-Holland m.b.t.
Technologische Industrie
7.
QuTech
Nationale Agenda Quantum
Technologie
8.
Medisch cluster Utrecht
Fieldlab 3D Medical
9.
Sciencepark Amsterdam/digitaal cluster
10. Foodcluster Wageningen
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5 Lessen uit de praktijk: case studies van regionale
ecosystemen
In dit hoofdstuk beschrijven we achtereenvolgens de volgende zeven verdiepende
casestudies:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Chemelot / Brightsite
Techniekcampus Emmen
Health Hub Utrecht
Life Sciences regio Utrecht
Foodcluster Wageningen (FoodValley)
QuTech
Brainport Industries Campus

Voor iedere casestudie is het analysekader zoals in het vorige hoofdstuk toegelicht,
toegepast. De opbouw van iedere casestudie is daarom gelijk:
•

•

•

Duiding en typering ecosysteem
− Facts & figures
− Aanwezige innovatie assets
Modus operandi
− Gezamenlijk doel
− Ecosysteemactiviteiten
− Governance
− Toekomst
Output (uitdagingen / conclusie)

5.1

Chemelot / Brightsite

Voor de casus Chemelot binnen on onderzoek naar regionale ecosystemen is, in
aanvulling op desk research, gesproken met: Arnold Stokking (programmadirecteur
Brightsite), Bert Kip (directeur Brightlands Chemelot Campus) en René Slaghek
(SITECH, Projectleider Chemelot Sustainability Team). Dit gesprek stond
voornamelijk in het teken van de klimaatopgave en het programma Brightsite, een
strategische samenwerking tussen Sitech Services, TNO, Maastricht University en
de Brightlands Chemelot Campus.

5.1.1

Duiding en typering van het ecosysteem

Chemelot is een geografisch sterk geconcentreerd industriecomplex nabij Geleen
(Limburg). De focus van de productie op het complex ligt op basischemicaliën,
performance, biomedische en duurzame materialen voor een breed scala aan
toepassingen en markten. Er worden in grote volumes met name kunstmest, plastics
en andere stikstofhoudende producten gemaakt. De industrie draait hoofdzakelijk op
basis van elektriciteit, aardgas en nafta.
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Chemelot bestaat ruwweg uit een Industriepark en een Campus: de Brightlands
Chemelot Campus. Chemelot bestaat uit zo’n 150 sterk met elkaar verbonden
bedrijven waaronder multinationals DSM, OCI Nitrogen, Arlanxeo, AnQore, Fibrant
en Sabic. Het complex is historisch ontwikkeld vanuit één enkel bedrijf, namelijk DSM
(zie kader). De fabrieken van de nu juridisch gezien onafhankelijke bedrijven zijn als
gevolg hiervan fysiek nog altijd sterk met elkaar verbonden. Enkele voorbeelden van
bestaande bedrijvigheid:
•
•
•
•
•
•
•
•

DSM: leverancier van hoogwaardige technische thermoplasten.
SABIC Europe: maakt grondstoffen voor de productie van verschillende
kunststoffen die gemaakt zijn van koolwaterstoffen uit geraffineerde aardolie.
OCI Nitrogen: marktleider in kunstmest en wereldwijd de grootste producent van
melamine.
Arlanxeo: toonaangevende producent van synthetische elastomeren.
Fibrant: ontwikkelt, verbetert en verkoopt wereldwijd caprolactam,
ammoniumsulfaat en hun bijproducten.
AnQuore: productie en levering van acrylonitril, waterstofcyanide en
natriumcyanide.
SITECH: onsite dienstverlening.
USG: de inkoop, productie, distributie en verkoop van elektriciteit, stoom,
technische gassen, stikstof, lucht en water voor bedrijven op het complex.

Enkele kenmerken:
•
•
•

•

Eén geïntegreerde site met 60 fabrieken op 800 hectare grond in Limburg.
Eén gemeenschappelijke omgevingsvergunning voor alle site-users.
Infrastructuur: pijpleiding voor aardgas, nafta en ethyleen met Antwerpen,
Rotterdam en het Rijn-Roergebied (ARRRA Cluster); 150 MW
warmtekrachtkoppeling (WKK) voor elektriciteitsproductie; netwerken voor stoom
en gas op het industriepark (o.a. CO2, H2, aardgas, stookgas, NH3, lucht, stikstof,
etc.). Daarnaast is een warmtenet naar Sittard in ontwikkeling.
Grootste bronnen van CO2-uitstoot: organische bulkchemie, ammoniak
productie, energiegebruik.
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•

•

In totaal biedt Chemelot werk aan 8.000 medewerkers direct bij bedrijven.
Daarnaast nog eens 16.000 personen indirect werkzaam in onderhoud, catering,
logistiek en beveiliging.
Er is een nauwe samenwerking met regio’s buiten Nederland, met name NoordRijn Westfalen en Vlaanderen.

De Brightlands Chemelot Campus vormt sinds 2012 een belangrijk onderdeel van de
site. Hier wordt onderzoek en ontwikkeling uitgevoerd en wordt onderwijs gegeven
op het gebied van chemie, materialen en life-sciences. De Campus bestaat uit 80
partijen waaronder de Universiteit Maastricht en TNO.
Historische achtergrond
Het Chemelot Industriepark stamt uit de jaren 20 van de vorige eeuw. Tot 2000
staat de geschiedenis in het teken van DSM. Eerst met het exploiteren van de
mijnbouw in het gebied, met daarbij een klein beetje chemie. Kenmerkend voor
die periode was de enorme verwevenheid tussen bedrijf en omgeving (kerk,
gemeentelijke overheden, etc.).
In de 70-80’er jaren van de vorige eeuw is DSM geprivatiseerd. De chemie werd
toen ook steeds belangrijker. In 2000 is door DSM uiteindelijk de keuze gemaakt
om te specialiseren in de richting van specialties. Dit leidde tot de verkoop door
DSM van de productieactiviteiten op Chemelot.

Vanaf 2000 werden de petrochemische bedrijfsonderdelen van DSM verkocht, met
name de kraker (aan SABIC) en de kunstmestfabriek (aan OCI Nitrogen). Steeds
meer bedrijfsonderdelen die vroeger allemaal deel uitmaakten van één en
hetzelfde bedrijf zijn nu aparte bedrijven geworden (al dan niet onderdeel van grote
multinationals). Er is destijds wel strategisch gekozen voor het behoud van de
onderlinge samenhang tussen verschillende bedrijven.
Vanaf 2012 stond de ontwikkeling van de Brightlands Chemelot Campus centraal,
een samenwerking in triple helix verband tussen DSM, Maastricht University en de
Provincie Limburg. De ontwikkelingen op de campus stonden in het teken van
innovatie, business development, vernieuwing en onderwijs.
Vanuit de campus is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor het
decarboniseren van de industriesite. In dit verband is al vroeg AMI-BM (biobased
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materialen) en het InSciTe biobased programma gestart. Tevens is met TNO het
Brightlands Materials Center en recent het Brightsite-programma opgezet.
Betrokkenen van dit laatste samenwerkingsverband zijn Sitech, TNO, Universiteit
Maastricht en de Brightlands Chemelot Campus.

5.1.2

Modus operandi

Gezamenlijk doel
Het Brightsite initiatief beoogt om, met behulp van R&D en innovatie, ondersteund
met een human capital agenda, nieuwe curricula en opleidingen voor groene chemie,
het Chemelot Industriepark te vergroenen. De innovatieve ontwikkelingen op de
Brightlands Chemelot Campus spelen hierin een sleutelrol. Het toekomstbeeld gaat
uit van het scenario, dat de chemische industrie dezelfde producten in dezelfde mate
zal blijven produceren, maar dan wel op basis van hernieuwbare grondstoffen en
duurzame energiebronnen zoals groene elektriciteit en/of waterstof. De verwachting
is wel dat er daarnaast, net als in de afgelopen decennia, steeds weer andere
(afgeleide) producten ontstaan.

Traditioneel is vanuit de site altijd sterk ingezet op het behoud van de onderlinge
samenhang tussen bedrijven. Dat was een kracht en dit heeft het industriepark ook
gemaakt tot een efficiënt stelsel van fabrieken. Maar het maakt ook dat het geheel
functioneert als een sterk geïntegreerd systeem. Ingrijpende veranderingen in de
bedrijfsprocessen zijn hierdoor technisch complex en kostbaar. Een vernieuwing bij
één bedrijf heeft in veel gevallen consequenties op andere plekken in de keten,
waardoor, als voorwaarde voor succesvolle implementatie, de hele site-architectuur
moet mee veranderen. Voorbeelden van uitdagingen op dit vlak:
•

Het stoomnet op de site is geoptimaliseerd en gecascadeerd. Als je ergens
een proces weg haalt, bijvoorbeeld Steam Reforming dan krijgt de hele keten
daarna minder of zelfs geen stoom meer.
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•

Downstream keten: als je bepaalde processen wijzigt, kan een schakel in
een utility/resource keten wegvallen. Er moet dan een aanvullende oplossing
voor de gewijzigde downstream input komen.

Om tot een structurele transformatie in de komende decennia te kunnen komen is
derhalve een welhaast unanieme bereidheid tot radicale vernieuwing onder de
betrokken bedrijven nodig. De problemen van vandaag maken het echter moeilijk om
alle bedrijven mee te krijgen in de lange termijn plannen. De bedrijven zijn
conjunctuurgevoelig en kunnen als gevolg van de economische ontwikkelingen
zware verliezen leiden. De huidige vooruitzichten zijn niet goed:
•
•
•

Dit heeft met regelgeving te maken. Het emissiehandelssysteem (ETS), dat
alleen in de EU geldt, maakt het duurder om CO2 uit te stoten.
In Nederland wordt bovendien ook nog eens een CO2-taks verwacht.
De slechte markt heeft ook te maken met enorme overcapaciteit in Amerika.

Ecosysteem activiteiten
Vanuit de Brightlands Chemelot Campus wordt al sinds 2012 sterk ingezet op een
combinatie van ecosysteem activiteiten. De focus lag daarbij op innoveren,
netwerken, kennisontwikkeling, opleiding en acquisitie.

Figuur 14 Relatieve aandacht voor ecosysteemactiviteiten Chemelot (verdeling TNO)

“Het heeft geen zin hier onderscheid te maken. Voor een evenwichtig ecosysteem
zijn dit allemaal belangrijke factoren die in samenhang moeten worden opgebouwd.
Het zijn pilaren waarop het gebouw rust. Dus veel aandacht aan enkele activiteiten
en geen aandacht aan anderen resulteert in scheefgroei. Het is juist de kunst om dit
in goede onderlinge afstemming in evenwichtigheid te ontwikkelen.”
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Sinds 2019 is onder leiding van het Chemelot Sustainability Team de interne,
onderlinge koppeling op het industriepark versterkt. Hiermee is meer aandacht
komen te liggen op het beïnvloeden en richting geven aan de lange termijn koers op
de site. Zo zijn de individuele agenda’s van bedrijven naast elkaar gelegd en uitgetild
boven dagelijkse samenwerking. De verbindende thema’s daarbij zijn Acquisitie,
Veiligheid en Duurzaamheid. Qua acquisitie gaat het nu vooral om het aantrekken
van nieuwe bedrijven, zowel op de Campus als op het industriepark van Chemelot.
Governance
Voor de ontwikkeling van de Chemelot Campus is sinds 2012 een aparte organisatie
opgericht. De campus is daarmee volledig in beheer van één organisatie. Voor het
Chemelot Industriepark is dit nog niet zo ver. Er is wel een organisatie maar die heeft
geen eigen verdienmodel of assets. Als één van de betrokken partijen zegt ‘wij doen
niet mee’, dan ligt het qua samenwerking plat.
De samenwerking, en dus ook de strategische aansturing op het niveau van het
cluster, is bijzonder complex omdat ieder bedrijf zelf de vrijheid heeft om haar koers
te bepalen. Ter illustratie: Loek Radix is directeur van het Chemelot Industriepark. Hij
gaat over de inrichting van het terrein. Maar de Chemelot organisatie heeft geen
eigen verdienmodel en heeft daardoor beperkte slagkracht. Concreet heeft de
organisatie geen grond, geen geld en ook slechts een beperkt aantal mensen
(communicatie, gezamenlijke woordvoering, veiligheid, acquisitie). Deze mensen zijn
naar de Chemelot organisatie gedetacheerd vanuit de deelnemende bedrijven.
Om het nog ingewikkelder te maken: echte besluiten worden eigenlijk niet (meer)
genomen op Chemelot maar op de hoofdkantoren van de multinationals die nu voor
het grootste deel de eigenaars zijn van de fabrieken op de site. SABIC Europe
rapporteert aan het hoofdkantoor in Ryad. OCI rapporteert in Londen, Fibrant in
China, Borealis in Wenen. De lokale directeuren hebben slechts beperkte invloed op
lange termijn investeringen en bepalen niet de strategische koers van het bedrijf.
Voor de toekomst van de industrie is het belangrijk om de lokale synergie te benutten
en tegelijkertijd om de locatie aantrekkelijk te maken voor nieuwe bedrijven. Om
financieel de boel draaiende te houden, is die toetreding van nieuwe bedrijven
cruciaal. Maar hierbij is het wel zaak om selectief te zijn omdat de ruimte op Chemelot
beperkt is.
Toekomst
Een visie voor 2040 waar op dit moment aan gewerkt wordt is die van Chemelot als
industrieel centrum van een circulair-chemische hub. Het Chemelot Industriepark is
in die visie het regionale centrum voor recyclen van biomassa en plastics, maar ook
een leverancier van biogas en restwarmte. Zij vormt een sleutelpartij in de bredere
regionale context, met sterkte connectie naar woon- en leefomgeving.
Men kijkt hier met name ook naar de benodigde ketentransitie. De aanvoer van
afval/plastics is daarbij een belangrijke schakel. De vraag is hoe die inzameling moet
gaan werken, en op welke schaal de fabrieken moeten worden ingericht. De huidige
chemie is grootschalig omdat de producten lage marges hebben. Als je circulair kan
produceren, is het de vraag of dat nog zo is.
Verder is het van belang oog te hebben voor kleine innovatieve spelers. Het zijn juist
dergelijke bedrijven die met vernieuwing komen zoals ZITTA GAS, een bedrijf dat uit
mest biogas maakt en dit levert dit aan OCI. Daarmee verlaagt OCI vervolgens haar
footprint. In een vergelijkbaar voorbeeld koopt SABIC pyrolyse-olie van PLASTIC
ENERGY. Dit bedrijf koopt plastic afval in en maakt daarvan pyrolyse-olie. Dankzij
deze innovatie gaat SABIC nu als eerste op de markt gecertificeerde circulaire
polymeren produceren.
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Bedrijven als SABIC, OCI en AnQore zijn de afgelopen tijd verrast over de grote
vraag van grote brand owners zoals Unilever, Coca Cola en Ikea, naar duurzame
alternatieven voor hun producten. Toen de aankondiging van de duurzame pyrolyse
fabriek kwam, was er direct een marktvraag. De beeldvorming in de industrie is
daarbij heel belangrijk. En het kan een voordeel zijn om de eerste te zijn in de markt.
Wat is nodig van anderen?
De grootste uitdagingen voor Chemelot zijn, volgens onze gesprekspartners:
•
•

•
•

•

Innovatie en ketentransities voor elkaar krijgen. Met name ook gericht op
toeleveranciers: elektrische installaties, biomassa en gerecycled afval.
De huidige bedrijven op Chemelot zijn gericht op de productie van hun eigen
producten, niet op upstream investeringen voor verduurzaming van de benodigde
grondstoffen/bouwstenen. Daarom is het noodzakelijk om grote bedrijven/
investeerders aan te trekken voor de ontwikkeling van fabrieken voor duurzame
grondstoffen/bouwstenen. Er wordt geschat dat de verduurzaming van Chemelot
3 tot 4 miljard euro gaat kosten.
Infrastructuur uitbreiden of vernieuwen: elektriciteit, logistiek van duurzame
grondstoffen.
De nationale politiek richt zich vooral op scope 1 en 2 emissiereductie, terwijl
uiteindelijk de scope 3 reductie veel meer telt. Dit is een zeer lastige opgave die
lange-termijn projecten vergt.
Nationale regie en krachtenbundeling is heel belangrijk. Er zijn bovendien
enorme publieke investeringen nodig. In Den Haag en Europa lijkt men niet te
beseffen dat de grote bedrijven het niet alleen kunnen oplossen.
“Voor het Chemelot cluster sluit het instrumentarium van het klimaatakkoord niet
goed aan bij de aanpak. Het is namelijk erg gefragmenteerd in programmalijnen
en deelprojecten. Het zou meer moeten worden toegesneden op het SER-advies:
vijf regio’s, vijf clusters. Daarin ligt het primaat bij de clusters.”

5.1.3

Output / Outcome

Vanuit historisch oogpunt is Chemelot een interessante case, omdat hier zichtbaar
wordt hoe een industrieel bedrijvencluster zichzelf door decennia heen voortdurend
heeft vernieuwd. Dit heeft geresulteerd in één van de meest efficiënte
petrochemische sites van Europa. Chemelot is daarbij bron van toonaangevende
innovaties op het gebied van hoogwaardige specialties (e.g. Aspartaam) en
geavanceerde materialen (Dyneema-vezel).
Om dit voor elkaar te krijgen, is een bewuste strategie gekozen voor investeringen in
R&D en specialisatie richting hoogwaardige chemietoepassingen. In 2012 was er
alleen DSM; er waren geen studenten. Innovatie was beperkt tot R&D-labs van de
bedrijven. Sindsdien heeft zich een enorme ontwikkeling voltrokken. Er is
geïnvesteerd: 600 miljoen euro in zeven jaar tijd, waarvan 200 miljoen euro is
ingebracht door de provincie Limburg en 400 miljoen euro door anderen (private
partijen, banken, universiteit). Daarmee zijn er nu 3.000 kenniswerkers (als
onderdeel van de directe werkgelegenheid van 8.000 personen) en 1.200 studenten.
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Investeringen in gebouwen, clean rooms, pilots, PPS onderzoek.
• 200 miljoen euro in casco gebouwen. Grotendeels equity door de provincie,
maar ook bankaire leningen.
• 60-70 miljoen euro in R&D-programma’s (o.a. in PPS-en AMI-BM, InSciTe,
BMC en Brigthsite) en onderwijsprogramma’s (CHILL, UM, Zuyd, Vista)
• 45 miljoen euro aan investeringen in faciliteiten, zoals Pilot Plants, Clean
rooms. (met rendementseis die lager dan de vastgoedcase)
• Ook is kapitaal ingebracht in start-ups, o.a. via LIOV, DSM en Rabobank.
De recente initiatieven in het kader van Brightsite, gericht op het vergroenen van het
Industriepark zijn nog te recent om tot output te hebben kunnen leiden.

5.2

Techniekcampus Emmen

Voor de casus Techniekcampus Emmen binnen ons het onderzoek naar regionale
ecosystemen is, in aanvulling op desk research, gesproken met:
- Henriëtte Herbschleb-Vaalburg (programmadirecteur Dutch Tech Zone)
- Erik Bos (Directeur Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, provincie Drenthe)
- Niek Wehkamp (Adviseur economie, gemeente Emmen)
5.2.1

Duiding en typering van het ecosysteem

Facts & Figures
In Emmen bevinden zich sinds de jaren 50 van de vorige eeuw productiebedrijven in
de chemische industrie. Daaromheen is een netwerk van MKB-bedrijven met
toeleveranciersrelaties naar de grotere productiebedrijven ontstaan. Door de jaren
heen waren in Emmen vooral productievestigingen van grotere bedrijven actief.
Hoofdkantoren van deze bedrijven zijn veelal elders gevestigd. In Emmen vonden
vanuit de historie daardoor verhoudingsgewijs weinig R&D-activiteiten plaats.
Op het Emmtec Industry & business park met een omvang van 88 ha. zijn bedrijven
in de procesindustrie en polymeren gevestigd. Dit betreft onder andere DSM
Engineering Plastics. Emmtec services levert op dit bedrijventerrein lab faciliteiten,
utilities voor de procesindustrie en de nodige parkfaciliteiten. Dagelijks zijn ongeveer
4.000 mensen actief op de site in Emmen.
Een aantal chemische bedrijven in Emmen richt zich op groene chemie, zoals
biopolymeren. Veel bedrijven zijn internationaal actief en voelen de urgentie om te
vernieuwen en te vergroenen om zich op die manier te kunnen handhaven in het
internationale speelveld. Niet alle productiebedrijven zijn hoog innovatief; er zijn ook
productiebedrijven die PET-flessen recyclen.
Er bestaan samenwerkingsrelaties tussen de chemische industrie van Emmen en
Delfzijl. Deze samenwerking krijgt bijvoorbeeld vorm op het gebied van profilering en
acquisitie onder de vlag van Chemport Europe (zie Figuur 15). In vergelijking met
Emmen bevinden zich in Delfzijl relatief veel activiteiten op het gebied van
basischemie en bulk. Bedrijven in Emmen die actief zijn op het gebied van
biopolymeren en groene chemie profileren zichzelf onder de naam SUSPACC Sustainable Products and Chemicals Cluster. Hierbinnen werken lokale MKBbedrijven aan het versterken van hun onderlinge relaties.
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Figuur 15 Positionering chemische industrie Emmen in ‘Chemport Europe’. Bron: Chemport
Europe.

Naast de chemische bedrijven en HTSM maakindustriebedrijven zijn er in Emmen
vestigingen van kennis- en onderwijsinstellingen zoals de hogeschool NHL Stenden
en MBO-opleidingsinstellingen Alpha college en Drenthe college. Vanuit deze
onderwijsinstellingen wordt gewerkt aan het vernieuwen van technische
opleidingsprogramma’s, op maat voor het lokale bedrijfsleven. Daarbij is oog voor
digitalisering van de maakindustrie en het actualiseren van kennis op de
innovatiebehoeften in de regio. De NHL Stenden Hogeschool speelt een trekkende
rol in de kennis- en ontwikkelagenda op het gebied van groene chemie, onder andere
in gehonoreerde EFRO-projecten. Ook is de NHL Stenden hogeschool, samen met
de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, van Hall Larenstein
university of applied sciences, betrokken in het innovatienetwerk ‘Universiteit van het
noorden’.
Aanwezige innovatie assets
De gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogenveen werkten voorheen
samen aan regionaal-economische ontwikkeling binnen het programma “Vierkant
voor Werk”. Als opvolging hierop is in 2016 een rapport uitgebracht door de
Commissie Vollebregt – Alberda van Ekenstein, waarin een Economisch Programma
met strategie en actielijnen voor regionaal-economische structuurversteking in de
periode 2017-2021 is uitgewerkt. In haar rapport6 constateerde de Commissie een
aantal uitdagingen voor de regio:
•

6

Er is sluipenderwijs sprake van een afkalvend industrieel fundament (vooral
onder volumegedreven productiebedrijven). Daarbij is een risico dat de
regionale economie “door het ijs zakt” als de omvang van aanwezige
industriële activiteiten, met alle kennis en kunde, onder en kritische
ondergrens komt te liggen. Bedrijven, en zeker de multinationals, maken
investeringsbeslissingen waarbij herinvesteren in de regio niet

Economisch programma 2017-2021. Voor een sterke innovatieve regio Vierkant voor Werk.
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•

•

vanzelfsprekend is. Een aantal bedrijven is gesaneerd of vertrokken,
waardoor directe en indirecte werkgelegenheid is afgenomen.
Een andere uitdaging betreft het vasthouden van een afdoende opgeleide
beroepsbevolking, zodat in de toekomst gekwalificeerd personeel
beschikbaar is. Demografische ontwikkelingen in de regio (bevolkingskrimp,
o.a. versterkt door een trek naar de Randstad) zetten het arbeidsaanbod
onder druk.
Er was in het verleden weinig samenhang en samenwerking in de regio. De
meeste partijen waren met en voor zichzelf bezig, de collectiviteit ontbrak. Er
was daardoor geen integrale regionale visie en agenda met triple helix
eigenaarschap aanwezig. Zo noemt de Commissie Vollebregt – Alberda van
Ekenstein dat er sprake is van onvoldoende samenhang (tussen
ondernemingen, onderwijs en overheid) op strategisch en tactisch niveau om
effectief te kunnen zijn; dat er onvoldoende clustering van bedrijven rond
kennis en innovatie is en dat er geen systematische agendabepaling tussen
bedrijven en onderwijs is.

De Commissie Vollebregt – Alberda van Ekenstein noemt in haar rapport enkele
perspectiefvolle aanknopingspunten voor de toekomst:
•
Vanuit de sterke kennisbasis op het gebied van groene en biobased
chemie zijn er kansen om de inbedding in de industriële hotspots in de
economie van Noord- en Oost-Nederland te verstevigen.
•
Het Fieldlab Region of Smart Factories is in de regio gevestigd.
•
In de regio loopt het World Class Composites Solutions programma,
met Fokker Aerostructures in Hoogeveen als trekker.
De Commissie Vollebregt – Alberda van Ekenstein gaf in haar rapport aan dat het
voor de economische toekomst van de regio essentieel is dat stakeholders hun
krachten structureel bundelen en samen initiatieven ontwikkelen en realiseren – met
lange termijn commitment en doorzettingsvermogen. Gunstig in dit verband is dat
aanwezige bedrijven in de HTSM maakindustrie zelf ook aangeven behoefte te
hebben aan (nieuwe) netwerkvorming rondom een gemeenschappelijk thema met
marktkansen.
Tot slot kunnen ook aanwezige industriële bedrijven met kennis en faciliteiten gericht
op kunststoffen en groene chemie als innovatie assets worden gezien. Dit geldt ook
voor de lokale activiteiten van de NHL Stenden Hogeschool en Rijksuniversiteit
Groningen (en hun bredere inbedding in het innovatienetwerk van de ‘Universiteit van
het Noorden’).
5.2.2

Modus Operandi

Gezamenlijk doel
De Commissie Vollebregt – Alberda van Ekenstein verwoordde in haar rapport een
aantal speerpunten om mee aan de slag te gaan, welke door de gemeente Emmen
zijn overgenomen in het economisch beleid. Zodoende wordt vanuit de aanwezige
brede maakindustrie, met een belangrijk aandeel van de chemische industrie, HTSM
maakindustrie en relatief veel mid-tech maakindustrie, ingezet op het beter oplijnen
van de kennis- en innovatie-infrastructuur en het stuwen van de mid-tech industrie
door het aanbod van (MBO-)opleidingen hier goed op aan te laten sluiten.
Vergroening van de chemie is hierbij een belangrijk inhoudelijk thema. Onderwijs,
kennis en innovatie worden gezien als speerpunten om de regio aantrekkelijker te
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maken. Geïnterviewden gaven aan dat lokale stakeholders op hoofdlijnen overtuigd
zijn van deze ontwikkelagenda, maar dat prioriteiten kunnen verschillen per partij.
Onder andere komt dit tot uiting in programma’s die gericht zijn op specifieke sterktes
in de verschillende gemeenten. Zo ligt de focus in Emmen op verduurzaming van de
chemie en op smart manufacturing en is in Hoogeveen aandacht voor het IT-lab en
worden plannen gemaakt om met lokale installateurs een waterstof woonwijk te
ontwikkelen.
Voor het beter oplijnen van de kennis en innovatie infrastructuur is een Program
Board opgericht – Dutch Tech Zone – van waaruit wordt gewerkt aan de vorming van
een ontwikkelagenda en gezamenlijk eigenaarschap voor de uitvoering hiervan.
Onder deze Program Board moeten coalities van bedrijven en onderwijsinstellingen
komen te hangen waarin zij gezamenlijk innovatie activiteiten uitvoeren. Bedrijven in
deze PPS-constructie hebben soms verschillende belangen en zijn soms elkaars
concurrent. Geïnterviewden gaven aan dat een van de belangrijkste uitdagingen voor
de korte termijn is om vanuit de verschillende belangen van partijen toe te werken
naar commitment, gedeelde belangen en de wil om samen te werken.
Om de innovaties van individuele bedrijven bij elkaar te brengen en elkaar te kunnen
laten versterken, wil men de Techniekcampus Emmen ontwikkelen. Drie lokale
ondernemers willen hiertoe een gebouw bij het Emmtech terrein realiseren, waarin
innovatieactiviteiten van bedrijven en activiteiten van regionale onderwijsinstellingen
(hogeschool NHL Stenden, Alpha college, Drenthe college) alsook de
Rijksuniversiteit Groningen moeten plaatsvinden, zowel naast elkaar als in
gezamenlijke projecten.
De ontwikkeling van de Techniekcampus in Emmen wordt gezien als ‘vlaggenschip’
voor ecosysteemontwikkeling in de regio. Op de Techniekcampus Emmen wil men
in triple helix verband (o.a. met de Task Force Chemie en bedrijvenverenigingen)
innovatie stimuleren en opstarten, door partijen zowel virtueel als fysiek samen te
brengen in Emmen. Hierbij is de bedoeling dat vanuit de kennisinstellingen, inclusief
het bredere netwerk onder de vlag van de Universiteit van het Noorden, een
doorgaande leerlijn wordt ontwikkeld waarin HBO en universitair geschoold talent
wordt verbonden met de lokale bedrijven. In dit verband is de aankondiging van de
Rijksuniversiteit Groningen om opleidings- en onderzoeksactiviteiten op het gebied
van bio-based chemie in Emmen te vestigen een belangrijke mijlpaal. Samen met
hogeschool NHL Stenden bouwt de RUG met haar vestiging in Emmen een
kenniscentrum op het gebied van groene chemie. Om een doorgaande leerlijn (van
MBO- naar universitair niveau) te realiseren is het de bedoeling dat ook MBOopleidingen, bijvoorbeeld met hun praktijklokalen, worden verbonden aan de
Techniekcampus Emmen.
Geïnterviewden geven aan dat een reeds gehonoreerd EFRO-project en daarnaast
lopende EFRO-aanvragen momenteel het vliegwiel voor campusontwikkeling vormt.
Hogeschool NHL Stenden is penvoerder van lopende activiteiten in het kader van de
ChemCampus, waarvoor EFRO-projectsubsidie is verstrekt.7 Hier wordt in een aantal
werkpakketten gewerkt aan vergroening van de chemie, onder andere op het gebied
van garens en biopolymeren. Men probeert de ontwikkeling van de Techniek Campus
7

Dit is rond de ecosysteemontwikkeling in de regio Emmen het meest concrete project, waar al
vier jaar lang partijen aan trekken. Overige plannen voor verdere campus- en
ecosysteemontwikkeling in en om Emmen zijn priller.
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Emmen hier nu op aan te sluiten, waarmee de focus uiteindelijk breder zou moeten
worden dan alleen R&D, onderzoek en onderwijs m.b.t. chemie. Geïnterviewden
geven wel aan dat het onderwerp Groene Chemie een voorsprong heeft op andere
inhoudelijke onderwerpen. Lokale partijen zijn rond dit onderwerp gecommitteerd om
vanuit een gezamenlijk belang actie te ondernemen. Tevens was hier al voldoende
organisatiekracht om een ontwikkelagenda op te stellen, mede op basis van
inspanningen vanuit de provincie Drenthe en gemeente Emmen.
Met de beweging van de Rijksuniversiteit Groningen om meer activiteiten in de regio
te ontplooien, ontstaat een bredere context voor de campusontwikkeling in Emmen.
Geïnterviewden geven aan dat de uitdaging en ambitie daarbij is om investeringen
en plannen samen te brengen en zodoende te komen tot een groter geheel, over
individuele projecten heen. Door verschillende zaken en inhoudelijke onderwerpen
op die manier samen te laten komen, is de bedoeling om meer mensen en bedrijven
te verleiden om zich hier te vestigen en met hun projecten deel te nemen en synergie
te creëren. Een van de geïnterviewden gaf aan dat nog wel bezien moet worden of
Emmen, in het speelveld van Zwolle en Hoogeveen, daadwerkelijk de rol gegund
krijgt als centrale locatie in verdere ecosysteemontwikkeling.
Ecosysteem activiteiten
Dutch Tech Zone is in 2017 opgericht, maar sinds 2019 echt inhoudelijk van start.
Activiteiten richten zich sindsdien vooral op inspireren en activeren, passend binnen
de ecosysteemactiviteiten leiden, richting geven en Netwerken, consortia
vorming uit ons analysekader. Dutch Tech Zone is een PPS, waarin lokale bedrijven,
de regionale onderwijsinstellingen (NHL Stenden, Alpha college, Drenthe college) en
de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen participeren. Hierbij
wordt geopereerd vanuit het gezamenlijke belang om talent in de regio vast te houden
en om innovatie als kracht in te zetten om de regio vitaal te maken. Opleiden en
talent ontwikkelen zijn ecosysteemactiviteiten die nadrukkelijk een rol spelen bij de
ontwikkeling van de Techniek Campus Emmen. Het uitgangspunt in deze PPS is om
de regio te versterken op basis van wat er al is. Zodoende is verduurzaming van de
chemie het overkoepelende thema en is de lokale maakindustrie (HTSM) betrokken.
Dit past binnen de ecosysteem activiteiten Innoveren, kennis ontwikkelen,
vernieuwen en ondernemen. Met dit overkoepelende thema is er ook aansluiting
bij SUSPACC - het Sustainable Products and Chemicals Cluster in Emmen.
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Figuur 16 Relatieve inzet op ecosysteemactiviteiten Techniekcampus Emmen (inschatting TNO)

Op basis van de gesprekken met geïnterviewden lijkt er eerst en vooral noodzaak te
zijn om ecosysteemactiviteiten in Emmen te richten op het verdiepen en
concretiseren van de strategische samenwerkingsagenda, netwerken en
partnerschappen. Daarbij is de uitdaging om meer bedrijven gecommitteerd te krijgen
aan deze agenda. Een van de geïnterviewden gaf aan dat veel lokale bedrijven zich
– logischerwijs – richten op reguliere ketensamenwerking in het bedrijfsproces. De
strategische, regionale ontwikkelagenda staat verder van hen af. Er zijn daarom
inspanningen nodig om naar een gezamenlijke agenda toe te werken, waarin
wisselwerking is tussen bedrijven en de lokale kennis- en onderwijsinstellingen. Ook
werd in de gesprekken aangegeven dat er meer inspanningen nodig zijn om mensen
en bedrijven zich eigenaar te laten voelen van de agenda. Bedrijven vragen zich in
sommige gevallen of zij überhaupt wel een partij zijn om de agenda concreet uit te
voeren, of zien nog niet in wat hun rol precies is of kan zijn.
De geïnterviewden gaven aan dat een gemiddelde MKB-er in Emmen zich prettig
voelt bij een overzichtelijk project, maar een strategische ontwikkelagenda mogelijk
te vaag of ongrijpbaar vindt om hieraan concrete acties te verbinden. De
geïnterviewden onderkennen dat er vooraleerst commitment en eigenaarschap nodig
is om gefaseerd te werken aan het aantrekkelijker maken van de regio. Er is een
eerste groep/coalitie nodig die de urgentie voelt en zich vervolgens ook actief wil
inzetten vanuit een regionale agenda en lange-termijn visie. Het actief betrekken van
bedrijven bij een kennisgroep of centre of expertise met de NHL Strenden
Hogeschool en, in sommige gevallen, fieldlab ondersteuning werden door
geïnterviewden hierbij genoemd als mogelijk vehikel.
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Governance
De praktijk in de ecosysteemontwikkeling in Emmen tot nu toe leert dat
samenwerking op operationeel niveau makkelijker te realiseren is. De uitvoering van
de strategische ontwikkelagenda brengt meer uitdagingen met zich mee. Een heldere
rolverdeling is hierbij van belang. Tijdens de interviews werd aangegeven dat tijd
nodig is om te leren hoe de samenwerking optimaal kan functioneren, en welke rol
Dutch Techzone, bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, de provincie Drenthe
en de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogenveen hierin hebben.
Daarbij hoort ook om te leren op welk moment/bij welk project, welke coalitie
opportuun is. Het hoeft niet noodzakelijkerwijs zo te zijn dat alle partijen altijd aan
ieder project of programma meedoen. Een keer niet meedoen is geen ondermijning
van de samenwerking. De Program Board (Dutch Tech Zone) kan dienen als
uitwisselingsplatform van kennis en ervaringen in de verschillende projecten waar
met partners/coalities gewerkt word aan uitvoering van verschillende onderdelen van
de regionale ontwikkelagenda.
De geïnterviewden gaven aan dat de bestuurlijke samenwerking tussen de lokale
kennis- en opleidingsinstellingen op programmaniveau tot stand komt en het lukt om
een gezamenlijke agenda te ontwikkelen. De uitdaging zit hem hier vervolgens in het
met meer focus daadwerkelijk investeren.
Vanuit de regionale overheid zijn bij Dutch Tech Zone portefeuille houders economie
betrokken. Bij de activiteiten rondom de ‘Universiteit van het Noorden’ (waarbinnen
de samenwerking van hogeschool NHL Stenden en RUG vallen) hebben
portefeuillehouders onderwijs daarnaast een rol. In de huidige fase van
ecosysteemontwikkeling wordt vanuit de provincie Drenthe en gemeenten geholpen
bij het bij elkaar brengen van partijen, maar niet inhoudelijk gestuurd. Het doel is om
ondernemers in de lead te krijgen en te houden – niet de gemeenten. De inzet vanuit
de regionale overheid is om vernieuwers vanuit het MKB (o.a. in het SUSPACCcluster te verbinden aan de bestaande grotere bedrijven.
Toekomst
Op basis van de interviews lijkt een breder gedragen beeld te zijn dat er steeds meer
gezamenlijke belangen, geloof, overtuiging en visie rond de ontwikkeling van de
regionale agenda en de Techniekcampus ontstaan. Tevens is het beeld dat ook
beleid in dezelfde richting wijst en de eerstvolgende uitdaging voor verdere
ecosysteemontwikkeling is om hierbij investeringsmiddelen samen te brengen.
Inzet en middelen zijn nodig, vaak in het kader van een regionaal maatschappelijk
belang dat breder gaat dat individueel bedrijfsbelang. Geïnterviewden gaven aan dat
de regio op een gegeven moment “te dun” is om investeringen van de grond te
krijgen. Grote partijen zouden voorinvesteringen kunnen doen, kleinere partijen
hebben hier moeite mee. Partijen aan boord krijgen gaat ook over het beschikken
van kapitaal en bereidheid tot co-financieren. Naast EFRO-fondsen die nu vooral
betrekking hebben op projecten die getrokken worden door de NHL Stenden
hogeschool, zijn ook private investeringen van bedrijven benodigd. De Regio Deal
Zuid- en Oost-Drenthe8 heeft op dit moment (nog) geen financiële rol bij de
ontwikkeling van de Techniek Campus Emmen.
8

Dit uitvoeringsprogramma is een samenwerking van Gemeente Aa en Hunze, gemeente BorgerOdoorn, gemeente Coevorden, gemeente Emmen, gemeente Hardenberg, gemeente Hoogeveen,
provincie Drenthe, het ministerie van Landbouw, Natuur, Voedselkwaliteit en het ministerie van
Binnenlandse Zaken.
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5.2.3

Output

Op basis van de gevoerde gesprekken ontstaat het beeld dat in Emmen een
beweging is ingezet van een traditioneel industrieel bedrijvencluster naar een
regionale campus, gericht op innovatie, kennis- en talentontwikkeling op het gebied
van groene chemie en smart manufacturing. Deze beweging is onderdeel van een
bredere agenda om de regio aantrekkelijker te maken en de economische structuur
te versterken.
De ecosysteemontwikkeling in en rond Emmen bevindt zich nog in een relatief prille
fase, waarin aandacht nodig is om vanuit gedeelde belangen en een gedragen visie
op de regionale ontwikkeling over te gaan tot concrete uitvoering van de agenda.
Partijen zoeken hierin nog naar wat hun rol en bijdrage concreet kan zijn. Er wordt
onderkend dat dit proces tijd nodig heeft en uithoudingsvermogen vraagt.
Mogelijk is er nu nog gebrek aan trekkers en boegbeelden, en daarmee een ‘dunne
basis’ voor (gezamenlijke) investeringen. EFRO-gelden zetten momenteel de meest
concrete beweging in gang; private investeringen (buiten eventuele cofinanciering bij
lopende EFRO-projecten) lijken nog te moeten volgen.
De aankondiging van de Rijksuniversiteit Groningen om activiteiten naar Emmen te
verplaatsen is een belangrijke mijlpaal voor verdere ecosysteemontwikkeling. Hieruit
lijkt momentum voor verdieping en verbreding van het ecosysteem te ontstaan.

5.3

Health Hub Utrecht

In de regio Utrecht staat ‘Gezond Stedelijk Leven’ centraal. De regio houdt rekening
met een stevige bevolkingsgroei tot 2050 en wil zorgen dat de inwoners in een vitale,
duurzame, groene, veilige en bereikbare regio wonen.9 In het concept Gezond
Stedelijk Leven komen meerdere sectoren van de economie samen en worden drie
grote thema’s omvat:
1. Toekomstgerichte leefomgeving
2. Gezonde mensen
3. Waardevolle digitalisering
Het thema ‘Gezonde mensen’ hanteert het uitgangspunt van positieve gezondheid:
het voorkomen van ziekte door een andere leefstijl, meer beweging, gezondere
voeding en meer aandacht voor welzijn en participatie. Partners richten zich op de
volgende grote opgaven:
• preventie en vitaliteit
• gezonde leefomgeving
• gezonde voeding
• versterking van het Life Sciences cluster in Utrecht
Binnen het thema ‘Health Utrecht’ worden twee samenhangende pijlers behandeld,
die gezamenlijk bijdragen aan het thema ‘Gezonde Mensen’:

9

EBU – In verbinding doorgroeien 2019 - 2020

TNO-rapport 2020 R11137 | Regionale innovatie-ecosystemen

64 / 130

Regionale innovatie ecosystemen

De eerste pijler, Health Hub Utrecht, betreft een maatschappelijk systeem
waarbinnen met name overheden, kennisinstellingen en zorginstellingen het doel
nastreven om Utrechtse inwoners gezonder en gelukkiger te maken.
De twee pijler betreft het Life Sciences cluster in de regio Utrecht. De kern van dit
cluster bevindt zich op het Utrecht Science Park (USP), waar o.a. de Universiteit
Utrecht, de Hogeschool Utrecht en het UMC Utrecht zijn gevestigd. Het Life Sciences
cluster is vrij divers, met het zwaartepunt op academische onderzoeksactiviteiten.
In deze paragraaf (5.3) wordt de Health Hub Utrecht besproken; in paragraaf 5.4
gaan we vervolgens in op het Life Science cluster in de regio Utrecht.
Voor de casus Health Hub Utrecht binnen ons het onderzoek naar regionale
ecosystemen is, in aanvulling op desk research, gesproken met:
- Freek van Muiswinkel – Utrecht Life Sciences
- Annemieke de Raad – 3D Medical Fieldlab
- Walter Amerika - UCreate
- Jelle van der Weijde – Economic Board Utrecht
- Marjoke Verschelling – Gemeente Utrecht
- Friso Smit – Utrecht Science Park
- Jan Zuidema – Invest Utrecht

5.3.1

Duiding en typering van het ecosysteem

Facts & Figures
Health Hub Utrecht is ontstaan uit de City Deal ‘Health Hub’ die in 2016 gesloten is
door 25 partijen in de regio Utrecht. Gezamenlijk trachten zij een meer
samenhangende en innovatieve aanpak van complexe gezondheidsvraagstukken te
bereiken en de Nederlandse en in het bijzonder Utrechtse kennisbasis op het gebied
van gezond stedelijk leven beter te ontsluiten en te benutten.
Het doel van deze (not for profit) beweging is het transformeren van zorg en welzijn
in de regio Utrecht om gezondheid en geluk voor iedere Utrechter bereikbaar te
maken in 2030. Er zijn anno 2020 nog geen bedrijven die de City Deal hebben
ondertekend; wel zijn er enkele bedrijven betrokken bij de ontwikkeling van de Health
Hub.
Ruim 30 partijen hebben de City Deal ‘Utrecht Health Hub’ ondertekend, grofweg
gelijk verdeeld over de drie typen overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en
zorginstellingen. Het betreft organisaties uit de provincie Utrecht of landelijke
organisaties die een vestiging in de provincie hebben. De partijen in het netwerk
richten zich op drie prioriteiten: wijkgerichte preventie, digitale transformatie en een
vitale arbeidsmarkt. Er is geen sprake van een financieel verdienvermogen in dit
Health Hub ecosysteem – in plaats daarvan worden binnen de pijlers projecten
ontwikkeld die eventueel een aanvraag voor subsidie kunnen doen.
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De impact van de samenwerking moet zich dus concreet vertalen in door de burger
en patiënt reëel ervaren verbeteringen. Dit betekent niet alleen het opnieuw
vormgeven van producten en diensten, maar ook van organisaties en systemen.
Health Hub Utrecht is opgezet vanuit een maatschappelijke beleidswens (top-down)
en wordt gerealiseerd door de partners op bottom-up niveau. Vooralsnog zijn dit
kleinschalige projecten op wijk- of buurtniveau, waarbij individuele burgers en
patiënten nauw betrokken zijn.
Specifieke technologische innovaties, een bepaalde omzet of groei van
werkgelegenheid zijn in dit Health Hub ecosysteem niet primair van toepassing. Het
ecosysteem is met name gericht op het verbeteren van de gezondheidssituatie.
Spelers in het ecosysteem zijn momenteel nog niet afhankelijk van het succes van
het ecosysteem voor hun inkomen, maar voeren de activiteiten uit overtuiging uit.
Oplopende zorgkosten en krapte op de arbeidsmarkt leiden voor de partijen in het
ecosysteem tot het besef dat er iets moet veranderen. De innovatie zit hem er voor
de betrokken partijen in dat zij in het ecosysteem nu echt samenwerken om de
gestelde doelen te bereiken.
Aanwezige Innovatie Assets
In dit ecosysteem zijn de belangrijkste faciliteiten en infrastructuur de
zorginstellingen, kennispartijen en overheden. Er is geen sprake van fysieke en
technologische innovatie, maar er wordt getracht het zorgsysteem opnieuw vorm te
geven. Daarvoor is het van belang dat zo veel mogelijk partijen het gezamenlijke doel
en de drie prioriteiten onderschrijven en incorporeren in hun dagelijkse acties.
Om de Health Hub Utrecht echt van de grond te krijgen en in een volgende fase
grootschaliger projecten te starten, is kapitaal nodig. De partners zien hierin een rol
voor de regio. Een integraal Health Hub Utrecht fonds, waarin alle partners
bijvoorbeeld naar rato 0,30% van hun begroting bijdragen, zou een versnelde
opschaling van de verschillende trajecten binnen de Health Hub mogelijk kunnen
maken. Tevens hopen partijen dat er op die manier ‘matching’ vanuit het Rijk mogelijk
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is. Daarnaast zou voor verdere ontwikkeling van producten en diensten richting
markttoepassing aansluiting gezocht kunnen worden bij nieuwe fondsinitiatieven van
de regionale ontwikkelingsmaatschappij.
In de regio Utrecht bevinden zich relatief veel care- en cure medewerkers, die
voornamelijk actief zijn binnen het grote aantal zorgorganisaties en de
onderzoeksinstituten in de regio. Daarnaast bieden de Universiteit Utrecht, het UMC
Utrecht, de Hogeschool Utrecht en andere aangesloten kennis- en
onderwijsinstellingen een breed aanbod aan human capital. Daarnaast hebben de
aangesloten partners de ‘Health Hub Academy’ opgestart – waarover later meer
onder het kopje ‘ecosysteem activiteiten’.
In de Health Hub Utrecht wordt in de eerste plaats gekeken naar het gezonder maken
van de bevolking, waarbij er geen directe marktvraag wordt gedefinieerd. Wel denken
de partners na over hoe de private sector aangesloten kan worden bij het helpen
oplossen van bepaalde vraagstukken. Hiervoor is men van plan om door middel van
vraagbundeling vanuit diverse partners concrete vragen bij het regionale MKB neer
te leggen. Er wordt nagedacht hoe hiermee een interessante propositie voor
marktpartijen gegenereerd kan worden.
De Health Hub Utrecht focust zich zoals eerder benoemd op drie prioriteiten
(wijkgerichte preventie, digitale transformatie en een vitale arbeidsmarkt) en probeert
door middel van bewustwording bij de partners ervoor te zorgen dat de ideeën en
doelen zoveel mogelijk uitgedragen en overgedragen worden door de mensen die in
deze sectoren werkzaam zijn. Hiertoe wordt onder andere de Health Hub Academy
ontwikkeld en wordt er op de drie prioritaire thema’s in zogenaamde Health Hub
Coalities samengewerkt om de doelen binnen projecten te bereiken. Partners binnen
de Health Hub Utrecht geven op hun eigen manier invulling aan de gezamenlijke
doelen.

5.3.2

Modus operandi

Gezamenlijk doel
De City Deal Health Hub10,11 die in 2016 gesloten is, vormt de basis van de Health
Hub Utrecht. Deze City Deal is ondertekend door gemeenten, regionale partners uit
de regio Utrecht en de Rijksoverheid (31 partijen in totaal). Zij hebben gezamenlijk
het doel van de City Deal afgesproken, welke ook geldt voor de Health Hub Utrecht:
“Met deze City Deal beogen partijen een meer samenhangende en innovatieve
aanpak van complexe gezondheidsvraagstukken te bereiken en de Nederlandse en
in het bijzonder Utrechtse kennisbasis op het gebied van gezond stedelijk leven beter
te ontsluiten en te benutten.”
Het doel is sindsdien geconcretiseerd naar: “gezond opgroeien, gebalanceerd leven,
gelukkig oud worden en waardig sterven voor iedereen bereikbaar te maken.”12
10

City Deals zijn de vehikels die gebruikt worden om de doelstelling van Agenda Stad te halen.
Agenda Stad is de samenwerking van het Rijk, steden en stakeholders gericht op het versterken
van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse steden. https://agendastad.nl/over-agendastad/
11 City Deal Health Hub: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-45222.html
12

Naar aanleiding van de rapportage van de Taskforce ‘Juiste zorg op de juiste
plek’
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Er is gekozen voor een ontwikkelagenda in drie fasen met concrete doelen per
fase:
- 2019 – 2022: Samen Starten
- 2022 – 2026: Meters Maken
- 2026 – 2030: Doelen Halen
In de eerste fase ‘Samen Starten’ zetten de gezamenlijke partners in op erkenning
(bij bestuurders) en herkenning (bij professionals) binnen de regio Utrecht. Daarnaast
wordt ook de stap gezet richting de nationale overheid. In de tweede en derde fase
zal verder invulling worden gegeven aan grootschalige Health Hub projecten die als
voorbeeld voor Nederland kunnen dienen.
Gezondheid en Zorg is één van de vier maatschappelijke thema’s die in 2019 door
de Tweede Kamer zijn vastgesteld voor het Missiegedreven Innovatiebeleid13. Health
Hub Utrecht geeft uitvoering aan diverse missies binnen deze uitdaging. Tevens komt
Health Hub Utrecht komt voort uit de Agenda Stad.
Daarnaast is de grote opgave ‘Juiste zorg op de juiste plek’, het voorkomen,
verplaatsen en vernieuwen van de gezondheidszorg, een belangrijke pijler voor de
Health Hub, evenals het programma ‘Grozzerdammen’ van de topsector Life
Sciences & Health in samenwerking met het ministerie van VWS. Voor dit programma
is de Health Hub Utrecht als één van de koploper initiatieven geselecteerd.
Ecosysteem activiteiten
Aan onze gesprekspartners voor de case Health Hub Utrecht is gevraagd welke
strategische sleutelactiviteiten voor hun ecosysteem het meest belangrijk zijn. Zij
hebben 12 punten verdeeld over de ecosysteem activiteiten uit ons analysekader,
zoals hieronder weergegeven in de figuur.

Figuur 17 Inzet op strategische sleutelacitiviteiten in de Health Hub Utrecht

13

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/04/26/kamerbrief-overmissiegedreven-topsectoren-en-innovatiebeleid
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Binnen de Health Hub Utrecht ontwikkelen de partners weliswaar nog veel activiteiten
binnen hun individuele organisatie, maar nemen het gezamenlijke doel steeds meer
als uitgangspunt. De partijen binnen de HHU proberen echter het netwerk actief uit
te breiden en meer organisaties te vinden die de City Deal willen ondertekenen.
Hierdoor vergroot het draagvlak voor de doelen van de HHU en vergroot tevens de
naamsbekendheid. Het netwerk wordt vergroot op bestuurlijk niveau (bijvoorbeeld
door de boegbeelden – waarover meer onder het kopje ‘governance’), maar ook in
de praktijk via de verschillende netwerken van de betrokken professionals. Tevens is
de organisatie naamsbekendheid aan het vergroten bij andere Health Hubs in
Europa, onder andere door reizen naar Wenen, Helsinki en Manchester.
Wat vooralsnog ontbreekt in het Health Hub Utrecht ecosysteem zijn (grotere)
bedrijven, zowel bedrijven actief in health als partijen in andere sectoren als industrie,
diensten en handel. Wel is de creatieve industrie aangehaakt middels een zestal
bureaus op het gebied van gaming, service en digital design. Deze bedrijven
verenigd in de Creatieve Coalitie voor Gezondheid..
Het doel dat dit ecosysteem voor ogen heeft is de transformatie van zorg en welzijn.
Om daar te komen wordt vooral gekeken naar innovatie in samenwerkingsvormen
en organisatiecultuur en zijn innovatieve producten of diensten ondersteunend.
Daarbij wordt ingezet op drie pijlers, die elk hun eigen coalitie hebben: wijkgerichte
preventie, digitale transformatie en een vitale arbeidsmarkt.
Belangrijk voor de ontwikkeling van Health Hub Utrecht is dat het gezamenlijke doel
is vastgesteld en ondertekend in de City Deal, nog voordat de HHU zelf van start is
gegaan. Hierdoor is er duidelijkheid over wat de verschillende partners willen
bereiken. De City Deal is ondertekend door bestuurders van circa 30 organisaties
(overheden, kennisinstellingen, zorginstellingen) waardoor er op hoog niveau
duidelijkheid is over het doel en de richting van de Health Hub Utrecht. Daarnaast
zijn er per coalitie twee trekkers benoemd. Concrete projecten worden vaak op basis
van subsidie gestart.
Lobbyen is van belang voor de Health Hub Utrecht om het ecosysteem uit te breiden,
meer bekendheid te creëren in de regio, landelijk en in andere Health Hub steden in
het buitenland. Lobby activiteiten vinden nu wel plaats in de HHU, maar zouden
opgeschaald moeten worden om effectiever te zijn.
De gezamenlijke partners hebben de Health Hub Academy opgericht. Dit is een
doorlopend programma, waarin ontmoetingen tussen professionals in de health Hub
Utrecht worden georganiseerd, bundeling plaatsvindt van kennis en kunde en via
design thinking en co-creatie methodieken wordt gezocht naar een impactvol
aanbod. De Academy is bedoeld voor medewerkers van de Health Hub Utrecht
partners.
Governance
De HHU heeft twee personen aangewezen als boegbeeld voor het ecosysteem:
Eelco Eerenberg (wethouder gemeente Utrecht) en Margriet Schneider (voorzitter
Raad van Bestuur van het UMC Utrecht). Zij staan voor respectievelijk het belang
van de Utrechtse burger en patiënt en zijn het gezicht naar buiten en nemen een
leiderschapsrol in het uitdragen van de Health Hub Utrecht.
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In de City Deal zijn veel van de strategische lijnen reeds vastgelegd, zoals doelen,
mijlpalen en de rollen van de deelnemers. De HHU is echter een ecosysteem zonder
een duidelijke hiërarchische structuur.
Er zijn drie kwartiermakers die een grote rol spelen bij het aanjagen en organiseren
van het ecosysteem: Gemeente Utrecht, Economic Board Utrecht en UCreate
(Center of Expertise voor de creatieve industrie). Zij zorgen voor afstemming op
dagelijks niveau tussen de partners en met externe partijen. Tevens worden er
regelmatig events georganiseerd waarbij partners elkaar kunnen ontmoeten en
potentiële nieuwe partners geïnteresseerd kunnen worden.
Daarnaast zijn er weinig dwingende richtlijnen – partners houden zich aan de
afgesproken spelregels, en worden aangemoedigd zelf activiteiten te ontplooien die
meehelpen de doelen te bereiken en de cultuur in de zorg te veranderen
(‘zelfsturende netwerkorganisatie’).
Er wordt praktisch binnen projecten samengewerkt binnen de drie coalities
(Wijkgerichte Preventie, Digitale Transformatie en Aantrekkelijke arbeidsmarkt), met
elk twee trekkers. Deze trekkers zorgen ervoor dat gerichte projecten tot stand komen
met andere partners en tevens zorgen zij voor financiering (eigen bekostiging of
gesubsidieerd).
Toekomst
De Health Hub Utrecht heeft een ontwikkelhorizon tot 2030. In dat jaar moet het
ecosysteem hebben bijgedragen aan een gezondere bevolking van de regio.
Een grote uitdaging hierbij is het aanhaken van het bedrijfsleven. De HHU wil dit
bereiken door op basis van vraagbundeling vanuit verschillende partners een
propositie bij het bedrijfsleven neer te leggen. Een andere uitdaging is het
beschikbaar maken van (meer) financiering voor de projecten die in de komende
jaren van de grond moeten komen. Daarbij wordt gekeken naar zowel subsidies als
investeringen. De komende jaren zal ook het Utrecht Science Park en de daar
aanwezige bedrijven en initiatieven in de Life Science & Health Sector steeds meer
bij de Health Hub Utrecht betrokken worden.

5.3.3

Output

Health Hub Utrecht is een jong ecosysteem dat is ontstaan vanuit een beleidswens
van bestuurders en zorginstellingen. De private sector is hierbij momenteel beperkt
bij aangesloten. Betrokken partijen wordt gevraagd de City Deal Health Hub te
ondertekenen, welke tot doel heeft de gezondheid van burgers te verbeteren.
Dit ecosysteem richt zich niet op innovatieve producten en diensten; de innovatie die
het ecosysteem tracht te bewerkstelligen is een transitie van de eigen sector (de
gezondheidszorg). Daarbij is het doel om meer te doen aan preventie, waarbij de
nadruk wordt gelegd op een verandering in leefstijl, leefomgeving en mindset van alle
betrokkenen.
De Health Hub Utrecht heeft een duidelijk begin met de ondertekening van de City
Deal en daarmee ook een duidelijk doel waaraan alle partners zich committeren. Dit
zorgt voor helderheid bij (potentiële) partners in het ecosysteem.
Interessant aan dit ecosysteem is dat het top-down is bedacht door bestuurders van
overheden en instellingen, maar dat de uitvoering juist bottom-up ingericht is. Van
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professionals en beleidsmakers bij de deelnemende partners wordt verwacht dat zij
de doelstelling van het ecosysteem in hun dagelijks handelen incorporeren.
Samenwerking om tot een innovatief product of dienst te komen vindt vooralsnog op
zeer beperkte schaal plaats in dit ecosysteem. Van elke partner binnen de HHU wordt
vooral verwacht dat ze het doel van de City Deal meenemen in het dagelijks
handelen.
Vanwege de afwezigheid van bedrijfsleven en daarmee een koppeling met
verdienpotentieel, heeft de Health Hub Utrecht een ander karakter dan een
ondernemersecosysteem of regionaal innovatie-ecosysteem waar vernieuwing en
diversificatie via nieuwe bedrijvigheid tot stand komt. Daarmee is de koppeling met
nationaal verdienvermogen (in financiële termen) vooralsnog gering. De Health Hub
Utrecht draagt wel direct bij aan het aanpakken van een van de maatschappelijke
missies, namelijk Gezondheid en Zorg.

5.4

Life Sciences regio Utrecht

De casus ‘Life Sciences regio Utrecht’ omvat de twee pijler14 in het Health Utrecht
ecosysteem en draagt eveneens bij aan het thema ‘Gezonde Mensen’.
Ook voor deze casus is, in aanvulling op desk research, gesproken met:
- Freek van Muiswinkel – Utrecht Life Sciences
- Annemieke de Raad – 3D Medical Fieldlab
- Walter Amerika - UCreate
- Jelle van der Weijde – Economic Board Utrecht
- Marjoke Verschelling – Gemeente Utrecht
- Friso Smit – Utrecht Science Park
- Jan Zuidema – Invest Utrecht

5.4.1

Duiding en typering van het ecosysteem

Facts & Figures
Het Life Sciences cluster Utrecht heeft het zwaartepunt in academisch onderzoek en
ontwikkeling op het Utrecht Science Park en is een van de leidende biotechregio’s
van Europa15. In en rond het Utrecht Science Park zijn diverse kennisinstellingen
actief op het gebied van Life Sciences. Sommige van deze actoren zijn hier al sinds
oudsher gevestigd (zoals de Universiteit Utrecht, het academisch ziekenhuis (UMC
Utrecht), Hogeschool Utrecht, RIVM, het KNAW Hubrecht Instituut en Westerdijk
Fungal Biodiversity Instituut) en andere zijn relatief jong, zoals het in 2018 geopende
Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.
Het life sciences onderzoek binnen de Universiteit Utrecht is zeer divers en
combineert de kennis van de faculteiten geneeskunde, bètawetenschappen en
diergeneeskunde, waarbij ook wordt samengewerkt met de overige faculteiten
waaronder sociale wetenschappen. Op het Utrecht Science Park zijn circa 25.000
werknemers en 52.000 studenten actief. Daarnaast worden er jaarlijks 400.000
14
15

De eerste pijler, Health Hub Utrecht, is beschreven in paragraaf 5.3.
Regionaal Economische Agenda Utrecht 2020-2027
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patiënten behandeld. Tussen 2016 en 2021 wordt er ongeveer 1,5 miljard euro
geïnvesteerd op het Science park.16
Naast de sterke wetenschappelijk basis zijn er in de regio ook diverse multinationals
actief in life sciences. Voorbeelden hiervan zijn GSK, Johnson&Johnson, Genmab,
Danone Nutricia Research en Merus. Deze bedrijven hebben een internationaal
netwerk en spelen daarmee op vele internationale velden. Ook bevinden zich in de
regio diverse spin-offs en spin-outs van de Universiteit Utrecht/UMC Utrecht, al dan
niet op het Utrecht Science Park.
Daarnaast is er in de regio Utrecht veel werkgelegenheid in de gezondheidszorg en
biotechnologie (gezamenlijk 110.000 banen) 17. In het (verder) verbinden van het
regionale bedrijfsleven aan de ecosysteemontwikkeling ligt een ontwikkelingskans
voor het Life Sciences cluster in Utrecht.
Aanwezige Innovatie Assets
Het zwaartepunt van de faciliteiten en instituties op het gebied van Life Sciences in
de regio Utrecht bevindt zich op het Utrecht Science Park. De Universiteit Utrecht,
UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht zijn hier gevestigd en daarmee een veelheid
aan (onderzoeks)faciliteiten. In het life sciences cluster bevinden zich onder meer
zeven kenniscentra voor academisch onderzoek (centres of excellence)18,
waarbinnen tientallen research facilities vallen (o.a. diverse labs, medtech faciliteiten,
robotica, bio-informatica, nano-technologie, sequencing, diergeneeskunde,
microscopie). Deze research faciliteiten worden zowel door wetenschappers als door
industriële partners gebruikt.
Daarnaast zijn er ook enkele productiefaciliteiten, zoals Veterinary Medicine
Pharmacy en Clinical Trial Pharmacy. Op het Utrecht Science Park bevinden zich
tevens diverse diensten die ondersteunend zijn aan het Life Sciences cluster, zoals
verschillende innovatielabs en de incubator UtrechtInc.19 Daarnaast zijn er tientallen
spin-offs en spin-outs van deze instellingen gevestigd op het Science Park, waarvan
de bekendste waarschijnlijk Genmab is.
Buiten het Utrecht Science Park zijn diverse bedrijven gevestigd die actief zijn in de
Life Sciences; van multinationals als GSK en Johnson&Johnson, maar ook MKB
bedrijven en een grote groep zorginstellingen. Op basis van gesprekken met
regionale experts lijkt er nog relatief weinig samenwerking te zijn tussen de
verschillende Life Sciences bedrijven in de regio Utrecht. Genoemde voorbeelden
van samenwerking, hadden te maken met directe (één-op-één) relaties tussen
bedrijven en kennisinstellingen en/of regionale ziekenhuizen. Dit komt mede doordat
de bedrijven in de regio uiteenlopende profielen en activiteiten hebben en dat
samenwerking daardoor nog niet altijd logisch lijkt.
Recent is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Regio Utrecht opgericht.
Met een ontwikkelingsfonds van 50 miljoen euro, wil de regio Utrecht de regionale
economische structuur verder versterken door te investeren in innovatieve sectoren

16

https://www.uu.nl/sites/default/files/usp_boekje_accelerating_innovations-2018_def_lr.pdf
REA Utrecht 2020-2027
18 https://www.uu.nl/en/research/life-sciences/facilities
19 https://www.uu.nl/sites/default/files/usp_boekje_accelerating_innovations-2018_def_lr.pdf
17
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en maatschappelijke opgaven in de regio Utrecht20. De ROM wordt zowel in de
Regionaal Economische Agenda (REA) als door regionale experts genoemd als een
mogelijke accelerator voor de ontwikkeling van het innovatie-ecosysteem rondom
Life Sciences in Utrecht.
Het takenpakket van de ROM bestaat uit economische projectontwikkeling (business
development), financiering van bedrijven en projecten alsmede internationale
acquisitie en handelsbevordering. Door het ontwikkelingsfonds, dat de komende tijd
zal groeien tot € 50 miljoen, zal geïnvesteerd worden in innovatieve MKB-ers die
passen binnen de uitgangspunten van de REA21.
Human Capital is goed georganiseerd binnen de kennisinstellingen in de regio; de
UU en het UMC Utrecht bieden gezamenlijk het Life Sciences onderwijs programma
aan met daarin onder andere 13 Master programma’s en 14 PhD programma’s.
Daarnaast bieden ook de Hogeschool Utrecht en ROC’s complementaire
onderwijsportefeuilles op HBO en MBO niveau. Diverse bedrijven geven aan dat de
beschikbaarheid van talent een van de belangrijkste redenen is om zich op of in de
buurt van het Utrecht Science Park te vestigen.

5.4.2

Modus operandi

Gezamenlijk doel
Het onderzoek en bijbehorende onderwijsaanbod op het gebied van Life Sciences
op het Utrecht Science Park heeft vier aandachtsgebieden (drie thematisch en het
ondersteunde vierde aandachtsgebied)22:
• One Health (gezondheid mens, dier en omgeving);
• Personalized Medicine & Health (gepersonaliseerde therapieën o.b.v.
genetische structuur);
• Regeneratieve Medicine & Stem Cells (regeneratieve therapieën);
• Science for Life.
De Universiteit Utrecht heeft een lange geschiedenis op deze domeinen en er is een
breed scala aan hieraan gerelateerde onderzoeksrichtingen – die door betrokkenen
worden aangeduid als ‘excellent’. Het Life Sciences onderzoek in Utrecht is
interdisciplinair, waarbij samenwerking over de breedte van het domein plaatsvindt
en fundamenteel onderzoek wordt gecombineerd met klinisch, translationeel en
toegepast onderzoek. Het onderzoek loopt uiteen van molecuul tot mens, van
organisme tot populatie en van bank tot bed.23
Binnen zogenaamde Hubs wordt interdisciplinair samengewerkt met partners van
over de hele wereld om te komen tot excellent onderzoek en innovatie
(implementatie). Recent is er ook een strategische alliantie gestart tussen de UU, het
UMC Utrecht, de TU/e en Wageningen Universiteit. Ook de profilering van het Utrecht
Science Park volgt in grote lijnen deze keuzes, en ook de strategische agenda van
de Hogeschool Utrecht sluit hierop aan.24
20

REA Utrecht 2020-2027
https://romregioutrecht.nl/
22 https://www.uu.nl/en/research/life-sciences/research/science-for-life
23 https://www.uu.nl/en/research/life-sciences/about-us
24 https://www.utrechtsciencepark.nl/en/home/about-the-park/key-themes
21
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Er is bewust gekozen voor een (omvattende) strategie van ‘Unified Diversity’, waarbij
vanuit vier pijlers de maatschappelijke thema’s steeds op een interdisciplinaire
manier worden benaderd. Om hierbij de interactie met het bedrijfsleven te
bevorderen heeft de Universiteit Utrecht in 2010 gekozen voor vier centrale
strategische thema’s en Hubs.
Ecosysteem activiteiten
De activiteiten binnen het ecosysteem Life Sciences richten zich met name op
Kennis ontwikkelen en het opleiden / talent ontwikkelen en daarnaast ook op
Innoveren / creëren van nieuwe bedrijvigheid. De actoren op het Utrecht Science
Park (o.a. UU, HU en UMC Utrecht) zijn zeer sterk op het gebied van
wetenschappelijk onderzoek en het opleiden van studenten. Onder andere twee
succesvolle biotech bedrijven (Crucell en Genmab) zijn ontstaan op het Utrecht
Science Park. Daarnaast dragen Utrecht Holdings en UtrechtInc bij aan het creëren
van nieuwe bedrijven.
Zoals beschreven, hebben de partijen die betrokken zijn bij de uitviering van de
Regionaal Economische Agenda het doel gesteld om te sturen op ‘gezond stedelijk
leven’. Er wordt daartoe actief politieke, organisatorische en financiële inspanning
gepleegd om de gestelde doelen te verwezenlijken. De regio Utrecht heeft vanuit de
Economic Board Utrecht de afgelopen jaren hard gewerkt om de verschillende
partijen samen te krijgen – onder andere de verschillende gemeenten, maar ook
stakeholders van de 17 bedrijven tafels en ook de landelijke overheid is betrokken.
Dit heeft onder andere geleid tot de oprichting van tal van financieringsfondsen en
het aantrekken van kapitaal voor de start van de ROM.

Figuur 18 Relatieve inzet op ecosysteem activiteiten in Life Sciences regio Utrecht (inschatting
TNO)
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Het regionale bedrijfsleven lijkt vooralsnog minder sterk aangehaakt op de bredere
ecosysteemontwikkeling. Verschillende stakeholders geven aan dat er momenteel
geen leider vanuit het bedrijfsleven actief betrokken is bij het richting geven aan het
bredere ecosysteem (inhoudelijk maar ook organisatorisch). Partijen op het Utrecht
Science Park (Universiteit, UMC Utrecht, Stichting USP) zijn minder op zoek naar
een leider, maar meer naar een ambassadeur. Voor Utrecht Life Sciences werd die
functie de afgelopen jaren vervuld door een directeur. De kennisinstellingen
overwegen deze functie binnenkort op te waarderen door hier een speciaal
benoemde vice-decaan voor aan te stellen.
De kennisinstellingen op het Utrecht Science Park onderhouden vanuit inhoudelijke
expertise netwerken en consortia met andere kennisinstellingen, maar ook met
bedrijven over de hele wereld. De afgelopen jaren hebben zich enkele bedrijven
gevestigd die het profiel van het Science Park versterken (o.a. Nutricia Danone en
Bilthoven Biological). In toenemende mate wordt de connectie met de stad en regio
Utrecht ook gelegd door aan te sluiten op de Health Hub Utrecht.
Governance
Binnen het Life Sciences cluster op het Utrecht Science Park zijn drie decanen
verantwoordelijk voor het jaarlijks rapporteren aan het bestuur van de UU over de
voortgang op het strategische thema Life Sciences. Dit betreft decanen van de
faculteiten Geneeskunde, Diergeneeskunde en Bètawetenschappen. De
‘Programma Board’ adviseert de decanen over strategische onderwerpen die
relevant zijn voor het Life Sciences cluster. De Programma Board bestaat uit twee
vertegenwoordigers per aandachtsgebied (zie eerder onder het kopje ‘gezamenlijk
doel’)25.
Vanuit het Life Sciences cluster in Utrecht wordt geïnvesteerd in ‘research
communities’ binnen en buiten de academische wereld. Hierbij worden connecties
gelegd met externe partners in een mondiaal netwerk van onderzoeksinstituten,
NGO’s, patiënt organisaties, overheden en bedrijfsleven. Samenwerking vindt plaats
in de zogenoemde hubs – waarbinnen maatschappelijke uitdagingen worden
aangepakt 26.
Uit gesprekken met stakeholders blijkt dat Life Sciences bedrijven die wel in de regio
Utrecht, maar buiten het Utrecht Science Park zijn gevestigd, nog beperkt
aangehaakt zijn op en/of samenwerken binnen het ecosysteem. Hier ligt een opgave
voor de verdere ontwikkeling van het ecosysteem. Het bevorderen van
samenwerking, liefst in triple helix verband, is een taak die is belegd bij de Economic
Board Utrecht. Deze taak is als zodanig ook opgenomen in de strategie van het
Utrecht Science Park.
Het bredere Life Science ecosysteem in de regio Utrecht is niet een gestructureerd
orgaan, maar een verzameling van verschillende grotere en kleinere verbanden die
op allerlei manieren intern en extern verknoopt zijn.
Toekomst
Het Life Sciences cluster in Utrecht is een succesvol onderzoekscluster met als kern
internationaal gerenommeerde onderzoeksinstellingen zoals de Universiteit Utrecht,
25
26

https://www.uu.nl/en/research/life-sciences/about-us
https://www.uu.nl/en/research/life-sciences/collaborate
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het UMC Utrecht en de Hogeschool Utrecht. Een groot deel van de banen op het
Utrecht Science Park bevinden zich bij kennisinstellingen en richten zich op het
genereren en circuleren van kennis en het toepassen van die kennis in opleiding,
zorg en breder. Vanwege de aard en excellentie van die kennis, werkt het
ecosysteem op een mondiaal speelveld.
Als uitdaging en ontwikkelkans voor het bredere Life Sciences ecosysteem in de
regio Utrecht wordt het meer betrekken van (regionale) Life Sciences bedrijven
genoemd. Deze uitdaging kan gelijktijdig plaatsvinden met het uitbreiden van de
mogelijkheden tot huisvesting van nieuwe bedrijven. Voor een deel kunnen deze
nieuwe activiteiten nu al worden ontplooid op het Science Park Bilthoven. Vanaf
2021 ontstaat daar bovendien nog meer ruimte als het RIVM is verhuisd naar het
Utrecht Science Park.
Een andere uitdaging is het creëren van meer investeringen in het Life Sciences
ecosysteem. Er wordt verwacht dat de ROM een relevante bijdrage zal leveren aan
de economische structuurversterking, onder andere door het ondersteunen van
innovatieve MKB-bedrijven – gekoppeld aan de maatschappelijke opgaven zoals
verwoord binnen de thema’s van de Regionaal Economische Agenda (REA).

5.4.3

Output

Het Life Sciences ecosysteem op het Utrecht Science Park fungeert als mondiaal
opererende onderzoekscampus. In de regio zijn een sterk kennisnetwerk, verbonden
overheden, talent en diverse Life Sciences bedrijven aanwezig. Het Life Sciences
ecosysteem in de regio Utrecht kan zich daarmee meten met de internationale top.
Er is gekozen voor een strategie van vier aandachtgebieden waarbij door middel van
interdisciplinaire samenwerking gewerkt wordt aan maatschappelijke uitdagingen.
Het ecosysteem valt op basis van ons analysekader te typeren als Science Park,
waaromheen in de regio clustering van bedrijven op het gebied van life sciences heeft
plaatsgevonden. Er is in de regio een brede beschikbaarheid aan hoogwaardige
technologische en complementaire innovatie assets, met name op het Utrecht
Science Park. De inhoudelijke focus en te ondernemen activiteiten worden met name
bepaald door de kennisinstellingen op het Science park.
De recent opgerichte ROM zal een bijdrage gaan leveren aan het ondersteunen van
het innovatief MKB. De verwachting is dat deze bedrijven zullen bijdragen aan
verdere groei en ontwikkeling van het Life Science ecosysteem. Door het (verder)
betrekken van (regionale) Life Sciences bedrijven bij de ecosysteemontwikkeling kan
het verdienvermogen mogelijk nog worden versterkt. Uit de literatuur blijkt immers
dat onderling verbonden ondernemers en bedrijven een belangrijk onderdeel vormen
bij het verder brengen van ecosystemen. Momenteel wordt ook de connectie met de
stad en regio Utrecht versterkt door de aansluiting bij de Health Hub Utrecht.
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5.5

FoodValley

Voor de casus FoodValley binnen ons het onderzoek naar regionale ecosystemen
is, in aanvulling op desk research, gesproken met:
- Roger van Hoesel – Managing Director FoodValleyNL
- Sandra van Liere – Beleidsregisseur Economie Gemeente Ede
- Frits Dimmendaal – Programmamanager Kennis-as Ede-Wageningen
5.5.1

Duiding en typering van het ecosysteem

Facts & Figures
FoodValley omvat het agrifood ecosysteem in de regio Ede-Wageningen, rondom
Wageningen University & Research (WUR). Binnen dit ecosysteem bevinden zich
diverse kennisinstellingen, R&D-afdelingen van multinationals, MKB bedrijven, startups, en andere spelers in de agrifood sector.
Geschiedenis
De geschiedenis van het ecosysteem FoodValley begint bij de oprichting van de Rijks
Landbouw Hooge school in Wageningen in 1918. Deze instelling is uitgegroeid tot de
huidige Wageningen University & Research (WUR). De WUR en de regio rondom de
universiteit is de afgelopen 100 jaar uitgebreid met kennisinstellingen, bedrijven, en
sociale organisaties en heeft zich verspreid over heel Nederland en verbreed met
connecties over de hele wereld.
Sinds 2016 zijn de universiteit en diverse gespecialiseerde onderzoeksinstituten
verder gegaan onder één merk met als doel wetenschappelijke kennis snel in de
praktijk te kunnen doorvertalen. Wageningen University & Research bestaat uit drie
samenhangende kerngebieden:
− voeding en voedselproductie
− leefomgeving
− gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden
Het ecosysteem Foodvalley is ontstaan uit de WUR, maar is in de loop van de tijd
breder geworden dan alleen de universiteit en bijbehorende instellingen. De WUR
trekt al decennia bedrijven en onderzoekinstellingen naar de regio die dichtbij het
vuur willen zitten van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. De WUR creëert
daarnaast zelf spin-offs vanuit nieuwe producten die op de universiteit ontwikkeld
worden. Ook de regionale overheden en MKB bedrijven zijn aangesloten bij het
ecosysteem.
Sinds 2004 bestaat er een clusterorganisatie, FoodValley NL, dat als
vertegenwoordiger van het ecosysteem dient en bedrijven, kennisinstellingen,
overheden en andere organisaties aan elkaar koppelt.
Omvang / Bedrijven / Werkgelegenheid / Omzet
Het ecosysteem Foodvalley bestaat uit een grote verscheidenheid aan bedrijven,
kennisinstellingen, overheden en andere organisaties. Alleen al binnen Wageningen
University & Research zijn 6.500 mensen werkzaam en tevens worden 12.000
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studenten opgeleid aan de universiteit. De omzet van de WUR bedroeg in 2018 circa
€ 686 miljoen.27
Daarnaast bevinden zich in de regio een veelheid aan bedrijven – start-ups, MKB en
corporates – die gezamenlijk ook duizenden banen creëren. In de breder
afgebakende regio Foodvalley (zie kader) zijn alle activiteiten binnen de agrifood
waardeketen te vinden, grofweg onderverdeeld in: primaire productie, industrie,
handel en R&D. In totaal zijn er circa 3.600 agrifood bedrijven gevestigd, waarvan
het leeuwendeel actief in primaire productie (ca.1.800) en handel (ca. 1.500). Binnen
deze bedrijven zijn circa 34.000 mensen werkzaam, waarvan de meeste in handel
(ca. 20.000).28
Dit betreft voor het grootste deel MKB bedrijven, maar in de regio zijn ook een aantal
multinationals gevestigd – in sommige gevallen hebben bedrijven specifiek een R&D
centrum geopend in de regio. Enkele bekende bedrijven en organisaties die
gevestigd zijn in de regio (naast de WUR):
- FrieslandCampina Innovation Centre
- Unilever Foods Innovation Centre
- Yili Innovation Center Europe
- Kikkoman Europe R&D Laboratory
- Keygene
- NIZO
- NIOO-KNAW (research institute)
- Aeres Hogeschool
Ook verschillende overheden (gemeenten, regio, provincie(s) en Rijk) zijn
aangesloten bij het ecosysteem:
- Gemeentes uit de ‘Foodvalley Regio’ (zie onderstaand kader)
- Provincie Gelderland
- Oost NL
- Ministerie van LNV, Topsector Agri&Food
De naam ‘Foodvalley’
De naam Foodvalley, eventueel in combinatie met aanvullende woorden, wordt door
meerdere entiteiten en organisaties binnen de regio gebruikt. Voor de duidelijkheid:
- Foodvalley = het kennisintensieve agrifood ecosysteem
- FoodvalleyNL = clusterorganisatie gelieerd aan het ecosysteem Foodvalley,
dat samenwerkt met agrifood bedrijven en organisaties binnen en buiten de
regio, om innovatie in de regio te versterken
- Foodvalley Regio = de naam van de samenwerking tussen acht gemeenten
rond de WUR (Ede, Wageningen, Barneveld, Renkum, Renswoude,
Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal)

Geografisch schaalniveau
Het ecosysteem Foodvalley is op meerdere schaalniveaus tegelijk actief, van zeer
lokaal tot mondiaal. Een aantal voorbeelden:

27

https://www.wur.nl/nl/Over-Wageningen/Feiten-en-cijfers-over-Wageningen-UniversityResearch.htm
28 Agrifood Monitor Ede Wageningen 2018

TNO-rapport 2020 R11137 | Regionale innovatie-ecosystemen

78 / 130

Regionale innovatie ecosystemen

•

•

•

•

Op lokaal niveau werken onderzoekers van de universiteiten en
kennisinstellingen met elkaar en met bedrijven samen. Doordat deze organisaties
nabij elkaar gevestigd zijn, vinden zij elkaar snel en vinden kennis spill-overs
plaats (hierover later meer).
Op regionaal niveau stemmen gemeenten, netwerkorganisaties, universiteit en
andere belanghebbenden zaken als arbeidsmarkt, vestigingsklimaat, onderwijs
en mobiliteit met elkaar af.
Nationaal: Het ecosysteem Foodvalley omschrijft zichzelf als het primaire
kennisintensieve agrifood ecosysteem in Nederland. Als zodanig zitten
vertegenwoordigers aan tafel bij de Topsectoren (maar ook bij de EU en op het
wereldwijde gremia zoals FAO e.a.).
Mondiaal: Naast de internationale bestuurlijke overleggen, is het ecosysteem
onlosmakelijk verbonden met bedrijven en onderzoekinstellingen in de rest van
de wereld. Kennisontwikkeling en innovatie vindt plaats op internationaal niveau
en Foodvalley is een belangrijke speler in dat internationale veld.

Aanwezige Innovatie Assets
Fysieke infrastructuur
Er zijn binnen de regio Foodvalley enkele zwaartepunten / toplocaties waar veel van
het onderzoek, innovatie en samenwerking zich centreren:
- Wageningen University & Research (WUR). De universiteit en bijbehorende
onderzoeksinstituten, gevestigd op de Wageningen Campus. Hier vindt het
onderwijs en (fundamentele en toegepaste) onderzoek naar agrifood plaats.
- Business & Science Park Wageningen – waar (inter)nationale agrifood
bedrijven gevestigd zijn.
- World Food Center - experience en business center voor de hele foodsector
in Ede.
Faciliteiten
Binnen Foodvalley zijn een groot aantal technologische en complementaire assets
beschikbaar, zowel binnen de WUR als in het bredere ecosysteem. Zo beschikt de
WUR over uitgebreide onderzoeksfaciliteiten en apparatuur. Ook onderzoekers van
andere universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven kunnen hiervan gebruik maken
in samenwerkingsprojecten met WUR. Dit betreft onder andere:
- Shared Research Facilities;
- Laboratoria en Innovatiecentra (om fundamentele kennis te vertalen);
- Software en Apps;
- Wageningen data competence center (ter ondersteuning bij (big) data
vraagstukken);
- Diagnostiekmethoden.
Naast de direct aan de WUR te koppelen faciliteiten, bevinden zich in het ecosysteem
onder andere:
- Poultry Expertise Centre: triple helix samenwerkingsverband in de
pluimveesector;
- StartLife: start-up incubator voor de agrifood sector;
- FoodValley NL: organisatie die zich bezig houdt met het verbinden van
agrifood bedrijven in de regio en in de rest van dewereld om innovatie aan te
jagen;
- Expat Center: one-stop-shop voor expats;
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World Food Center: food-ontmoetingsplek voor consumenten, bedrijven,
kennisinstellingen en overheden in Ede;
Meet & greet programa’s voor start-ups, MKB, MNO’s, maar ook regionale
partijen.

Human Capital
Door de aanwezigheid van onder andere de WUR, Aeres Hogeschool en
onderzoeksinstituten, trekt FoodValley studenten aan vanuit de hele wereld.
Output en kernactiviteiten
Output en kernactiviteiten van het ecosysteem zijn verspreid over de gehele agrifood
waardeketen. De WUR scoort hoog in internationale universitaire ranglijsten op het
gebied van agriculture (o.a. 1e in de Shanghai Ranking in 2019). Tevens worden er
veel studenten opgeleid (12.000 in 2019) en worden er doorbraakinnovaties
gerealiseerd en ontstaan er spin-off bedrijven die de fundamentele kennis
toepassen.29
Voor bedrijven in het ecosysteem vormen producten, innovaties, netwerken en
nieuwe samenwerkingen belangrijke outputs – afhankelijk van het soort bedrijf en
waar in de waardeketen het bedrijf zich bevindt. De totale toegevoegde waarde van
de agrifood sector in Foodvalley wordt geschat op €1,7 miljard. Voor overheden biedt
Foodvalley een belangrijke manier om arbeidsmarkt, vestigingsklimaat en
leefomgeving te versterken en verduurzamen.30

5.5.2

Modus Operandi

Gezamenlijk doel
Visie / Missie / Strategie
Verschillende partijen in het ecosysteem hebben besloten een gezamenlijke visie op
te stellen met als doel om meer economisch rendement te halen uit de sterke
kennisbasis. Sinds enkele jaren werkt een consortium van verschillende partijen
samen onder de naam ‘Agrifood 2030’ aan een strategie om het potentieel van het
ecosysteem als mondiale innovatie hub te realiseren. Dit consortium bestaat uit grote
partijen uit het Foodvalley ecosysteem en omvat de overheid, bedrijfsleven en
kennisinstellingen (Triple Helix): Provincie Gelderland (penvoerder), WUR,
Topsector Agri&Food, Rijksoverheid, FrieslandCampina, Unilever, gemeente Ede,
gemeente Wageningen en Regio Foodvalley.
Dit consortium heeft de volgende ambitie vastgesteld:
“Samen werken aan de meest baanbrekende innovaties in landbouw en voedsel voor
een duurzame en gezonde toekomst.”
Daarbij wordt ingezet op:
- toegepaste kennis en innovaties die het verschil maken, op
maatschappelijke vraagstukken;
- grensverleggend, thematisch gericht onderzoek;

29

https://www.wur.nl/upload_mm/3/4/0/304cd549-3d69-4f0f-8126030ee6f0d76d_8412105119_CC_corporate-brochure_LR.PDF
30 Bron: Agrifood 2030 – Tweede voortgangsrapportage
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het realiseren van een vestigingsklimaat dat het beste talent en bedrijven
bindt aan de regio.

Ontwikkelagenda
De ambitie is uitgewerkt in het concept ontwikkelingsprogramma “Agrifood 2030”,
waarbij Foodvalley naast wereldtop op onderzoek en onderwijs, ook wereldtop wil
worden op het gebied van bedrijvigheid en valorisatie, samenwerking en het
vestigingsklimaat. De versterking van valorisatie en bedrijvigheid wordt gericht op het
realiseren van de benodigde maatschappelijke transities op vier thema’s waar de
regio mondiaal onderscheidend in is:
- Eiwit transitie
- Circulaire landbouw
- Gezonde voeding
- Ondersteunende technologie en digitale oplossingen
Betrokken partijen dien dit door gericht te kijken naar welke oplossingen nodig zijn
om de benodigde transitie te verwezenlijken en ervoor te zorgen dat innovatie leidt
tot de implementatie van oplossingen voor maatschappelijke transitieopgaven. Om
de doelstellingen te realiseren, werkt het ecosysteem met een integrale voortrollende
investeringsagenda. Vanuit deze investeringsagenda worden benodigde
investeringen geprioriteerd op basis een langjarig strategisch perspectief. De
uitvoeringskracht wordt versterkt door het bundelen van bestaande initiatieven in een
nieuw programmabureau dat langjarig gefinancierd moet worden. Het programma
krijgt een effectieve governance door verschillende gremia te combineren en
verantwoordelijkheden duidelijk te scheiden.
Ecosysteem activiteiten
Tijdens de gesprekken met betrokkenen is gevraagd welke strategische
sleutelactiviteiten zij voor Foodvalley het meest belangrijk vinden. Op basis hiervan
zijn de 12 punten verdeeld als volgt verdeeld:

Figuur 19 Strategische Sleutelacitiviteiten Foodvalley
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Netwerken
Samenwerking in het Foodvalley ecosysteem wordt cruciaal bevonden. Daarbij gaf
men aan dat die samenwerking vaak – zeker op bedrijfsniveau en innovatie – op
internationale schaal plaatsvindt. Het is daarbij van belang constant nieuwe
verbindingen te zoeken door verschillende type stakeholders met elkaar te verbinden
om antwoorden op (maatschappelijke) vragen te vinden.
Binnen Foodvalley is er geen ‘one-size-fits-all’ model voor het opzetten van
samenwerkingen of voor het type partners dat samenwerkt. De samenwerking is in
grote mate gericht op de sector en inhoudelijke match en in mindere mate op de
regio. Gesprekspartners onderstreepte daarom het belang om als ecosysteem een
toegevoegde waarde te bieden op de inhoud.
Daarentegen vaart netwerkvorming in Foodvalley wel bij (fysieke) ontmoetingen die
plaats vinden in de regio. Daarbij spelen gezamenlijke activiteiten van de WUR en
bedrijven (bijvoorbeeld lunches, lezingen, hackathons, e.d.) een belangrijke rol in het
organiseren van deze ontmoetingen en netwerkvorming. Internationale bekendheid
en aantrekkingskracht is daarbij een belangrijke factor. Binnen Foodvalley werken
organisaties als FoodValley NL en Startlife aan samenwerking, innovatie,
ondernemerschap en internationale netwerken.
Innoveren / Vernieuwen
De WUR en Foodvalley zijn internationaal leidend in het ontwikkelen van nieuwe
kennis op het gebied van agrifood. Op het gebied van valoriseren van deze kennis
en ondernemerschap gebeurt al het nodige, met nieuwe producten, internationale
samenwerkingen en spin-off als resultaat. Toch valt hier nog terrein te winnen, vooral
omdat internationaal ontwikkelingen snel gaan door veranderende eetpatronen,
klimaatveranderingen en nieuwe technieken. Dit wordt erkend door de partners
binnen het consortia ‘Agrifood 2030’. Daarbij wordt ingezet op vier inhoudelijke
thema’s waar Foodvalley internationaal leidend in wil zijn.
Leiden / Richting geven
Zonder de aanwezigheid van de WUR, zou het Foodvalley ecosysteem niet bestaan.
In de praktijk blijkt echter dat de WUR vooral een belangrijke succesvoorwaarde is
voor de ontwikkeling het ecosysteem en niet de leider van het innovatie-ecosysteem.
Verschillende gesprekspartners geven aan dat er enkele partijen zijn die het
voortouw nemen in de ecosysteemontwikkeling (bijvoorbeeld de partijen in het
consortium Agrifood 2030). Er is echter geen sprake van één leider die het
ecosysteem aanstuurt. Een van de respondenten gaf aan dat een succesvol
ecosysteem juist een bottom-up aansturing nodig heeft en dat daarin een deel van
het succes van Foodvalley ligt. Juist het ‘clubgevoel’ – het gevoel dat je makkelijk bij
elkaar over de vloer kunt komen - is belangrijk voor de ontwikkeling van het
ecosysteem.
Kennisontwikkeling en disseminatie
De WUR is een van de wereldleiders in het ontwikkelen van kennis op het gebied
van agrifood, maar gesprekspartners gaven aan dat er nog een optimalisatieslag
nodig is op het gebied van disseminatie en valorisatie. Er is behoefte aan meer
ondernemerschap binnen het ecosysteem, zowel bij de aspirant ondernemers als bij
de begeleiders. Momenteel worden start-ups bij het ontwikkelen van hun
onderneming nog te vaak begeleid door (voormalige) onderzoekers. Een
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professionaliseringsslag is nodig om het ecosysteem ook echt leidend op
ondernemerschap te laten zijn. Het programma Agrifood 2030 (dat nog in
ontwikkeling is) moet hiervoor de basis gaan vormen.
5.5.3

Output

Duiding en typering van het ecosysteem
Foodvalley is een volwassen ecosysteem met een lange geschiedenis en een sterke
band met de WUR. Het is een internationaal opererend ecosysteem met een
regionale verankering met de overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het
ecosysteem is dan ook breder en dieper dan een Science Park, door de sterke
aanwezigheid van bedrijfsleven, internationale connecties en een betrokken
overheid. De samenhang op met name kennisontwikkeling is groot, met zowel sterke
technologische als complementaire assets.
Succesfactoren
Van oudsher is een belangrijke succesfactor van Foodvalley de aanwezigheid van
de WUR als (een van) de belangrijkste landbouwuniversiteiten ter wereld. Andere
succesfactoren die op de sterke kennispositie voortbouwen zijn:
• De aanwezigheid van een soort ‘clubgevoel’ waardoor onderzoekers,
ondernemers en andere stakeholders elkaar vinden en bij elkaar over de
vloer komen;
• Fysieke nabijheid maakt het mogelijk dat men elkaar vindt in informele
setting;
• Contacten over de hele wereld;
• Specialisatie op bepaalde thema’s;
• Van elkaar leren en elkaars faciliteiten gebruike;
• Veel bottom-up initiatieven.
Daarnaast wordt de ontwikkeling van het Agrifood 2030 programma, getrokken door
een consortia van (lokale) partijen, gezien als een doorbraak in samenwerking en
een eenduidige ontwikkelrichting. Dit programma moet zich echter nog wel bewijzen;
het bevindt zich nog in de startfase.
Uitdagingen
Foodvalley is een wereldspeler op het gebied van onderzoek en onderwijs. De
grootste uitdaging voor de komende jaren is het versterken van ondernemerschap,
kennisvalorisatie en andere onderdelen van het ecosysteem. Gesprekspartners
noemden daarbij enkele concrete uitdagingen:
• Start-ups en scale-ups helpen met advies, financieringsmogelijkheden
vergroten en faciliteiten en netwerk ter beschikking stellen;
• Bedrijvigheid en innovatie als essentieel onderdeel van
ecosysteemontwikkeling zien bij onderzoek en onderwijs (binnen de WUR);
• Samenwerking tussen grote bedrijven, MKB, start-ups en kennisinstellingen
versterken;
• Wegnemen fragmentatie in de hele sector - synergie vergroten tussen
organisaties die aan hetzelfde thema werken (alle neuzen dezelfde kant op
en het gemeenschappelijke verhaal uitdragen);
• Achterhalen hoe het ecosysteem maatschappelijke en socio-economische
ontwikkelingen kan aanjagen in de gehele regio, in het kielzog van de
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ontwikkelingen in de agrifood sector (Brainport Eindhoven wordt daarin als
lichtend voorbeeld gezien).

5.6

QuTech

Deze casus berust op desk research, gesprekken met betrokkenen binnen TNO en
een gesprek met Kees Eijkel – Director Business Development van QuTech.
5.6.1

Duiding en typering van het ecosysteem

Facts & Figures
QuTech is een R&D centrum met het doel en missie om (schaalbare) prototypes van
een quantumcomputer en veilig quantum internet te ontwikkelen. In 2014 is QuTech
opgericht als gezamenlijk instituut vanuit de TU Delft (Faculties Applied sciences,
Electrical engineering, Mathematics and Computer Sciences) en TNO (afdelingen
Quantum Technologies, Radar Technology, Optics, Optomechatronics, Nano
instrumentation en Distributed Sensor Systems). Daarbij kon er worden
voortgebouwd op kennissterktes op het gebied van quantum information en solidstate physics en strategische investeringen vanuit de TU Delft en NWO. Dit leidde
onder andere tot synergie en krachtenbundeling vanuit vakgroepen op de TU Delft
(Leo Kouwenhoven, Ronald Hanson, Lieven Vanderspyen) en Universiteit Leiden
(Carlo Beenakker).
Historie van QuTech
Nadat in 2014 de TU Delft en TNO hadden besloten tot de oprichting van een
gezamenlijk onderzoeksinstituut op het gebied van quantumtechnologie, is in 2015
een intentieverklaring gesloten tussen het ministerie EZK, ministerie OCW, TU Delft,
TNO en NWO voor ondersteuning in de periode 2015-2025. Ook is daarbij de
Topsector HTSM aangesloten als partner.
Tevens zijn de TU Delft en TNO in 2015 een langdurige samenwerking aangegaan
met Intel en is in 2017 ook Microsoft betrokken geraakt. In 2018 zijn met Microsoft
gezamenlijke onderzoeksprogramma’s gestart en in 2019 heeft Microsoft een eigen
laboratorium in Delft geopend. Toeleveranciers- en strategische kennisrelaties zijn er
daarnaast met Leiden Cryogenics, QuSoft in Amsterdam, het Waterloo Institute for
Quantum Computing (IQC) van de University of Waterloo (Canada), het JARAInstitute for Quantum Information van de RWTH in Aken, Forschungszentrum Jülich
(Duitsland) en het Niels Bohr Institute (Denemarken).
Ook bestaan er op het gebied van quantum computing en quantum communication
strategische samenwerkingen met de industrie. Een voorbeeld is een samenwerking
tussen QuTech en KPN rondom een quantum internet verbinding in de regio DelftDen Haag. Naast samenwerking in het onderzoek maakt QuTech gebruik van
demonstrator projecten: prototypes van Quantum Computers en Quantum Internet
waar de beste technologie wordt gebundeld, waar industriële partijen aan mee
kunnen bouwen en waar gebruikers online gebruik van kunnen maken.
Concreet heeft deze ambitie eind april 2020 geleid tot de lancering van de eerste
Europese quantumcomputer in de cloud: Quantum Inspire. Met deze computing
hardware en webportal wil QuTech de quantumcomputer zo snel mogelijk
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toegankelijk maken voor de markt en maatschappij. Dit platform richt zich vooral op
training en educatie, en het ontwikkelen van toepassingen, zodat mensen met de
quantumcomputer aan de slag kunnen als deze eenmaal verder doorontwikkeld en
breder beschikbaar is. De bedoeling is dat hiermee de technologie snel
geïntroduceerd kan worden in de maatschappij.
Werkgelegenheid
In 2018 is de Quantum Campus Delft opgericht, met de ambitie om rondom QuTech
een ecosysteem op te bouwen waar studenten, onderzoekers en ondernemers
kunnen profiteren van elkaars nabijheid en de aanwezigheid van state of the art
onderzoeksfaciliteiten.
QuTech zelf is gegroeid van ongeveer 70 werkzame personen in 2014 naar meer
dan 200 fte eind 2018. Onderzoeksbureau Birch (2018) schat in dat het aantal fte
van werkzame personen op de Quantum Campus Delft kan stijgen van 280 nu naar
450-900 fte in 2023. Als de groei daarna aanhoudt, schatten zij in dat er in 2030 op
de Q-Campus werk zou kunnen zijn in de orde van 500-1.100 fte.
Aanwezige innovatie assets
De onderzoeksfaciliteiten van QuTech bevinden zich op de campus van de TU Delft,
waar ook relevante onderdelen van de TNO unit Industrie gevestigd zijn. Hiermee
zijn de onderzoeksactiviteiten, infrastructuur en faciliteiten zoals laboratoria stevig
ingebed in het netwerk voor fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek
en zijn hieraan concrete opleidingsprogramma’s en PhD’s gekoppeld.
De Director Business Development van QuTech ziet de beschikbaarheid van kennis
en talent van hoge kwaliteit als één van de belangrijkste randvoorwaarden voor de
ecosysteemontwikkeling. Daarnaast zijn kapitaal, dynamiek tussen de onderzoekers
en verschillende bedrijven en instituten, de (onderzoeks- en lab)infrastructuur en
reputatie van belang.
Een specifieke karaktereigenschap van quantumtechnologie is dat deze complex en
kostbaar is. De aanwezigheid van infrastructuur en faciliteiten heeft zodoende op
zichzelf al een aantrekkingskracht op talent en andere partijen. De Business
Development Director van QuTech ziet daarbij dat de reputatie van Qutech helpt om
talent aan te trekken. Dit blijft echter een uitdaging; er is (wereldwijd) sprake van een
‘war on talent’ op het gebied van quantumtechnologie. Mensen met deze
specialistische kennis zijn slechts beperkt beschikbaar op de arbeidsmarkt.
Vanaf de oprichting van QuTech ligt in de ecosysteemontwikkeling de nadruk heel
sterk op het uitbouwen van kennis en talent. Over de afgelopen jaren is daarbij
duidelijk geworden dat de ecosysteemontwikkeling breder moet worden opgevat dan
het realiseren en beschikbaar stellen van gebouwen op de TU Delft campus. Juist de
dynamiek tussen mensen, bedrijven en de onderzoeksinstituten bevordert de
ecosysteemontwikkeling.
Quantumtechnologieontwikkeling leunt tegelijkertijd op zowel diep-wetenschappelijk,
fundamenteel onderzoek als op het werken aan toepassingen (zoals quantum
internet en applicaties). Vanaf het prille begin van de activiteiten in Delft zijn beide
onderzoekslijnen aan elkaar gekoppeld. Hierbij vinden werkzaamheden plaats in het
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volledige spectrum van TRL1 tot TRL8, als de industriële activiteiten worden
meegeteld.
De activiteiten in Delft hebben een aantrekkende werking op toeleveranciers (onder
andere op het gebied van koelapparatuur en fotonica), internationale bedrijven en
onderzoekers. Rondom QuTech hebben zich spin-off bedrijven en laboratoria
gevestigd en is zodoende de Quantum Delft Campus ontstaan. Zo is Intel een
langdurige samenwerking aangegaan met QuTech, heeft Microsoft het Station Q lab
geopend (waar prof. Kouwenhoven aan verbonden is), heeft het Finse bedrijf
Bluefors (cryogenic technology) zich gevestigd met een open R&D Office, is QBlox
als start-up begonnen, heeft Delft Circuits zich als hardware supplier gevestigd en
werkt Single Quantum aan single photon detectors.
Voor het fundamentele wetenschappelijke quantumonderzoek geldt dat nabijheid
van kennis en talent belangrijk is. Om die reden heeft Microsoft zich heel bewust op
de campus in Delft gevestigd. Tevens zijn via het academische netwerk van de in
Delft gevestigde bedrijven en instellingen steeds meer PhD’s hun promotieonderzoek
komen doen en is een omgeving ontstaan waarin zij kunnen interacteren en zich
kunnen ontwikkelen.
Deze ecosysteemontwikkeling brengt ook enkele dilemma’s of uitdagingen met zich
mee. Vanwege de schaarste aan talent is er op de arbeidsmarkt sterke concurrentie
tussen partijen in het quantumtechnologie ecosysteem. Zodoende worden er ook
aanbiedingen gedaan aan het personeel van andere bedrijven of instellingen en is er
een relatief hoge arbeidsmobiliteit. Voor de partij waar het personeel vertrekt,
betekent dit in eerste instantie een aderlating en op korte termijn een schok in de
ontwikkeling. Deze onderlinge concurrentie op de arbeidsmarkt wordt gezien als
inherent thema dat hoort bij de valorisatie van quantumtechnologie, maar partijen in
het ecosysteem proberen die ‘strijd’ met respect en begrip voor elkaars belangen te
voeren.
Vooralsnog betreft het veelal arbeidsmobiliteit binnen het regionale ecosysteem zelf,
waardoor er per saldo geen sprake is van het weglekken van onevenredig veel talent
naar het buitenland. Hierin schuilt in het algemeen een kwetsbaarheid van
ecosystemen. Veel dynamiek hangt samen met de overtuiging en het commitment
van mensen. Met het vertrek van sleutelfiguren kan die dynamiek ook zomaar
wegvallen.
Een ander dilemma of uitdaging betreft de IP-bescherming in een omgeving waarin
veel intellectueel eigendom wordt gecreëerd en er tegelijk sprake is van intensieve
samenwerking tussen verschillende partijen. Dit maakt dat er veel energie gestoken
moet worden in de bescherming van IP. Indien er op het gebied van intellectueel
eigendom iets fout gaat, hebben partijen in het ecosysteem meteen veel last van
elkaar.
Positie QuTech in het nationale en internationale quantumonderzoek
In februari 2019 heeft een commissie onder leiding van Robert Dijkgraaf een
kwantitatieve en kwalitatieve review van QuTech uitgevoerd, gebaseerd op de
ontwikkelingen in de periode 2015-2018. In het reviewrapport stelt de commissie dat
de nu nog kleine, lokale Quantum Delft Campus kan uitgroeien tot een grotere hub
van aan quantumgerelateerde bedrijvigheid, met een potentieel grote impact op de
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regionale en nationale economie. Zo ziet de reviewcommissie kansen voor de
ontwikkeling van een nationale quantum hub, waarin QuTech als leidende partij in
Nederland, aansluiting en krachtenbundeling zoekt met activiteiten rond
quantumtechnologie en -devices in Amsterdam, Nijmegen, Twente, Leiden en
Groningen. Later in 2019 is hiertoe de Nationale Agenda Quantumtechnologie
gelanceerd.
De reviewcommissie onder leiding van Robert Dijkgraaf erkent dat als gevolg van
deze lange-termijn visie om een gestructureerde samenwerking aan te gaan, QuTech
goed is gepositioneerd in het wereldwijde quantumonderzoek. Hierdoor is Nederland
een belangrijke speler geworden in het internationale netwerk. Zo zijn er
partnerschappen ontstaan met (inter)nationale universiteiten en kennisinstellingen,
onder andere in het Dutch Quantum Software consortium en de European Quantum
Internet Alliance. QuTech is trekker van deze Quantum Internet Alliance – het EU
Flagship programma over Quantum technologies, waarin een blauwdruk voor
toekomstig Quantum Internet wordt ontwikkeld. Ook is QuTech onderdeel van het
Quantum Community Network, waarin het Europees kwantumtechnologie onderzoek
wordt gecoördineerd.
De Director Business Development van QuTech wijst met betrekking tot de
ontwikkeling van bedrijvigheid op een uitdaging. Hij merkt op dat het vrijwel uitsluitend
niet-Europese corporates zijn die voor de lange termijn durven te investeren in ‘full
stack’ infrastructuur. Nederlandse of Europese grote bedrijven zijn meer
risicomijdend en kijken sneller naar de overheid om in publiek-private samenwerking
investeringen te plegen. Een aantal van dergelijke investeringen loopt via Europese
onderzoeksprogramma’s. Hierdoor ontstaat er een grotere afhankelijkheid van
Europees beleid en een zekere traagheid rondom investeringsbeslissingen.
Vergeleken met investeringsbereid van grote niet-Europese bedrijven, kun je stellen
dat er bij private partijen in Nederland en Europa een relatief laag commitment is.
In plaats van afwachten wat Europese corporates of de Europese Commissie gaan
doen, ziet men binnen QuTech spin-outs als belangrijkste strategie voor
kennisvalorisatie en het stimuleren van bedrijvigheid op de korte termijn. Op dit
moment zijn vier tot zes hoogwaardige spin-outs in de pipeline. Zowel voor ‘early
stage’ als ‘later stage´ technologie en activiteiten blijkt hiertoe vooralsnog
(durf)kapitaal beschikbaar te zijn. Er kan onder andere gebruik gemaakt worden van
fondsen van InnovationQuarter en de European Investment Bank. Tevens lijkt er ook
bij pensioenfondsen bereidheid te zijn om in quantumtechnologie te investeren.

5.6.2

Modus operandi

Gezamenlijk doel
Binnen QuTech wordt zowel fundamenteel onderzoek gedaan als gericht onderzoek
uitgevoerd om de technologie naar een hoger TRL-niveau te brengen en
toepassingen uiteindelijk marktrijp te maken. Specifiek zijn de werkzaamheden
binnen QuTech ondergebracht onder drie onderzoekslijnen (roadmaps) en enkele
domein overstijgende activiteiten. De drie onderzoekslijnen zijn:
• Fault-Tolerant Quantum Computing (FTQC)
• Quantum Internet and Networked Computing (QINC)
• Topological Quantum Computing (TOPO).
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Domein overstijgende activiteiten zijn daarnaast:
• Shared Technology Development, waarin onder andere wordt gewerkt aan het
naar de markt brengen van quantumtechnologie en het breder beschikbaar
stellen van deze technologie aan de maatschappij, zoals toepassingen in het
defensiedomein en wetenschappelijk onderzoek;
• Quantum Software & Theory group;
• QuTech Academy, waarin in samenwerking met universiteiten (TU Delft) toponderwijs op het terrein van quantumtechnologie wordt aangeboden, zodat er
voor de lange termijn (generaties) excellente wetenschappers beschikbaar
komen.
De Nationale Agenda Quantumtechnologie
Op basis van de Nationale Agenda Quantumtechnologie vindt vanaf 2019 verdere
ontwikkeling van het nationale ecosysteem plaats en wordt aandacht gericht op het
leggen van verbindingen tussen de regionale activiteiten binnen het landelijke
ecosysteem.
De Nationale Agenda Quantumtechnologie is bedoeld als vliegwiel voor de
ontwikkeling en toepassing van quantumtechnologie in Nederland. De ambitie is om
Nederland hiermee te positioneren als een internationaal knooppunt voor
quantumtechnologie: Quantum Delta NL.
Deze agenda is opgesteld in het kader van het proces rondom Kennis en Innovatie
Agenda’s (KIA) en Kennis- en Innovatiecontracten (KIC) alsook MeerJaren
InnovatieProgramma’s (MJIP) Sleuteltechnologieën. In deze processen zijn het
ministerie EZK en de Topsectoren ICT en HTSM nauw betrokken. Bij de ontwikkeling
van de Nationale Agenda Quantumtechnologie waren onder andere de volgende
partijen betrokken: TNO, QuTech, QuSoft, het ministerie EZK, NWO, QT/e en het
Lorentz Instituut, samen met AMS-IX, StartupDelta (Techleap.nl) en Microsoft.
De ontwikkeling van het quantumtechnologie-landschap in Nederland is begonnen
met een visie in wetenschappelijke instituten dat de impact op techniek en
maatschappij groot zal zijn en dat daarmee gestructureerde investeringen (zoals de
oprichting van QuTech) gelegitimeerd zijn. Vervolgens is vastberadenheid getoond
in gericht blijven onderzoeken, experimenteren en investeren om de technologie en
toepassingen hiervan verder te brengen.
Systeemdenken (systems engineering) wordt nu gezien als belangrijke drijfveer voor
verdere ontwikkeling van technologie en applicaties voor quantumcomputers en
quantuminternet, en daarbij het opbouwen van lokale samenwerkingen en een groter
ecosysteem in Nederland. De ruggengraat van dit Nederlandse ecosysteem wordt
gevormd door:
• QuTech in Delft en QT/e in Eindhoven (Center for Quantum Materials and
Technology);
• Onderzoeksinstituten TNO en AMOLF;
• QuSoft in Amsterdam (samenwerking tussen CWI, UvA en VU Amsterdam,
met de missie om nieuwe protocollen, algoritmes en applicaties te
ontwikkelen voor toepassing op kleinschalige en middelgrote quantum
computing prototypes). Via het Quantum Software Consortium zijn de
activiteiten in Amsterdam verbonden met QuTech en de Universiteit Leiden,
en via het NWO programma rondom quantumsimulators met de Universiteit
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•

Utrecht, Radboud Universiteit en QT/e Eindhoven. In Amsterdam wordt een
Quantum Applicatie en Software Hub opgericht;
Universiteiten Leiden, Nijmegen, Utrecht, Twente en Groningen.

In Zuid-Holland is een Quantum Applicaties Fieldlab gestart: een samenwerking
tussen QuTech, TU Delft, TNO, InnovationQuarter in verbinding met toepassers
binnen de overheid en bedrijfsleven. Via de Nationale Agenda Quantumtechnologie
worden deze activiteiten verder verbonden met andere applicatiegerichte activiteiten
in Nederland (o.a. in Amsterdam en in Leiden). Dit fieldlab ‘quantum for business’ in
oprichting, gaat zich erop richten om bij mensen binnen bestaande bedrijven meer
actuele kennis en begrip voor quantumtechnologie en toepassingsmogelijkheden te
creëren, zodat zij deze inzichten kunnen omzetten in nieuwe business strategieën.
Er wordt gezocht naar een goede balans tussen het uitbouwen van nationale sterktes
in quantumtechnologie t.b.v. de internationale concurrentiepositie van Nederland,
met Nederland als aantrekkelijke plaats voor investeringen en vestiging, en
anderzijds internationale samenwerking te vergroten en daarmee voldoende
slagkracht te hebben voor de ontwikkeling van kennis en kunde.
In de Nationale Agenda Quantumtechnologie is de ambitie geformuleerd om uit te
groeien tot ‘Quantum Delta NL’, waarin de lokale kennisclusters op het gebied van
quantum met elkaar verbonden worden. Nederland zou daarmee het internationaal
knooppunt voor quantumtechnologie moeten worden. Dit vereist binnen Nederland
het gezamenlijk omarmen van de nationale agenda, maar ook gezamenlijke
investeringen in Nederland, Europa en daarbuiten. In de actielijn voor landelijke
ecosysteemontwikkeling worden onder andere de volgende prioriteiten benoemd:
•
•
•

•

•

Opzetten van fieldlabs als praktijkomgevingen voor innovatie (zoals het
QuantumLab in Zuid-Holland en het ‘quantum for business’ fieldlab);
Uitbreiden van de benodigde cleanroom-faciliteiten
Doorontwikkelen van het Delftse quantumcluster voor het Nederlandse
ecosysteem (inclusief oprichting ‘House of Quantum’ als fysieke
ontmoetingsplek;
Uitbouwen en versterken van lokale kernen binnen het nationale landschap
(o.a. Quantum Applicatie en Software Hub in Amsterdam, applied Quantum
algorithms platform op de universiteit Leiden en het versterken en
verbinden van het quantumtechnologisch onderzoek binnen het Quantum
Centre op de universiteit Twente);
Opzetten van een technology transferprogramma en het stimuleren
startups.

Beschikbaarheid van talent wordt gezien als grote uitdaging voor de komende jaren.
Er is sprake van een ‘war on talent’ op het gebied van quantumtechnologie. Zo wordt
op een relatief nieuw domein tegen-intuïtieve kennis gevraagd, waarop bestaande
technische en systems engineering opleidingen nog niet voldoende zijn toegerust.
Vanuit actielijn 3 in de Quantum agenda wordt daarom gewerkt aan:
• Versterken van educatie, samenwerking en kennisuitwisseling (o.a. met
gedeelde curricula tussen universiteiten, stages en gastcolleges);
• Aantrekken en behouden van talent uit binnen- en buitenland;
• Community building, conferenties, summer schools, uitwisseling studenten
(o.a. door met NWO-financiering bruggen te slaan naar alfa- en
gammawetenschappen).
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De in 2019 opgestelde Nationale Quantum Agenda is nu een startpunt, welke
omgezet zal moeten worden in een concreet actieprogramma. Er wordt geschat dat
hiervoor 102 miljoen euro per jaar benodigd is. 69 miljoen euro wordt al gedekt door
bestaande programma’s, de nieuwe actielijnen vragen om 34 miljoen per jaar. De
QuantumNL coalitie heeft hiertoe plannen ingediend in het kader van het Meerjaren
Programma Sleuteltechnologieën en het KIA/KIC-traject.
Ecosysteem activiteiten
Bij QuTech en de bredere ecosysteemontwikkeling met het uitbouwen van de
Quantum Delft campus, Nationale Agenda Quantum Technologie en activiteiten in
internationale onderzoeksconsortia, komen alle ecosysteemactiviteiten uit ons
analysekader aan bod. De verschillende activiteiten in de overkoepelende
ecosysteemontwikkeling krijgen hierbij ongeveer gelijk gewicht (zie Figuur 20).
Binnen QuTech zelf ligt de nadruk sterk op kennisontwikkeling.
De R&D activiteiten om quantumtechnologie te ontwikkelen en naar een hoger TRLniveau te brengen, richting markttoepassingen en maatschappelijke impact, passen
in de ecosysteemactiviteiten: Kennis ontwikkelen, Innoveren, Vernieuwen,
ondernemen en Disseminatie. Het Quantum Inspire platform is hierbij een
voorbeeld van disseminatie van kennis en technologie naar een breed publiek.
Opleiden en talent ontwikkelen is expliciet onderdeel van de strategie, in
samenhang met curricula van universiteiten en PhD-programma’s – ook in verbinding
met bedrijven. Van netwerken is sprake in de internationale onderzoeksconsortia en
activiteiten in het kader van de Nationale Agenda Quantumtechnologie. Bij de
verdere vormgeving van deze agenda en het uitbouwen van het Nederlandse
quantum ecosysteem, passen ook de ecosysteem activiteiten leiden, richting
geven, acquisitie, kapitaal aantrekken en lobbyen. Hierbij gaf de Director
Business Development van QuTech aan dat leiderschap cruciaal is. Zonder de
ecosysteemactiviteit ‘leiden en richting geven’ is een risico dat activiteiten in het
ecosysteem desintegreren.

Figuur 20 Inzet op ecosysteemactiviteiten in het overkoepelende ecosysteem rond QuTech.
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De Director Business Development van QuTech geeft aan dat, waar het de spin-offs
betreft, nu sterk wordt ingezet op de volgende vier activiteiten:
• De dynamiek verhogen binnen het ecosysteem en binnen de verschillende
instituten;
• Community building;
• Marktvalidatie, waarbij de aandacht uitgaat naar het uitdagen en realiseren
van vier tot zes hoogwaardige spin-outs;
• Kapitaal aantrekken door middel van netwerken en het leggen van
verbindingen met de juiste personen en durfinvesteerders.
Deze activiteiten gericht op het realiseren van spin-offs kunnen in Figuur 20 worden
geschaard onder de ecosysteemactiviteiten: innoveren, vernieuwen en
ondernemen (‘dynamiek’ en ‘marktvalidatie’), netwerken en consortiavorming
(‘community building’) en Acquisitie, kapitaal aantrekken.
Governance
Op strategisch niveau vormt de Nationale Agenda Quantumtechnologie momenteel
een duidelijk richtinggevend kader voor de doorontwikkeling van het Nederlandse
ecosysteem en de positie van QuTech hierbinnen. Ook kunnen de meerjarige
internationale onderzoeksprogramma’s worden gezien als onderdeel van het
strategische
governance
niveau.
Onder
andere
de
Europese
onderzoeksprogramma’s helpen bij het verbinden van partijen over de gehele keten,
waarmee vanuit demonstrator projecten gewerkt wordt aan opschaling en concrete
toepassing van quantumtechnologie.
Op tactisch niveau en operationeel niveau vindt regelmatige interactie plaats tussen
partijen op de Quantum Delft campus, zoals in gezamenlijke onderzoeksprojecten en
opleidingsprogramma’s en is de programmatische afstemming tussen de TU Delft en
TNO van belang. De Director Business Development noemde dat voor hem niet puur
en alleen het controleren en handelen vanuit het denken in de eigen organisaties
centraal staat. Juist ‘de reuring’ die andere partijen in het ecosysteem veroorzaken,
en de vragen die zij stellen, helpen de ontwikkelagenda van het overkoepelende
ecosysteem rond QuTech verder vorm te geven. De interactie en dynamiek tussen
de verschillende bedrijven en instituten legt blinde vlekken bloot en vormt daarmee
cruciale input voor de agenda en prioritering.
QuTech is geen eigen rechtspersoon, maar een samenwerking tussen TU Delft en
TNO, opererend onder een samenwerkingsovereenkomst. Het grootste deel van het
onderzoek is georganiseerd langs de lijnen van roadmaps. Naast vaste
financieringsstromen vanuit miniseries, TU Delft, TNO en NWO worden
werkzaamheden van QuTech ook gefinancierd vanuit TKI-toeslagen voor PPS-en.
Eerder is de uitdaging al genoemd dat er vooral bereidheid is bij niet-Europese
corporates om grootschalige private investeringen voor de lange termijn te plegen.
Grote bedrijven in Nederland en Europa stellen zich meer afhankelijk op van
Europees beleid en investeringen via de hieraan gerelateerde onderzoeks- en
innovatiefondsen. Dit zorgt voor een zekere traagheid in besluitvorming en,
vergeleken met die niet-Europese corporates, meer risicomijding en relatief lager
commitment van private partijen. QuTech kiest bewust voor een strategie om via
spin-outs kennis te vermarkten en bedrijvigheid te stimuleren. Er wordt op de kortere
termijn ingezet op vier tot zes hoogwaardige spin-outs. Men verwacht dat er op lange
termijn meer spin-outs zullen volgen.
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5.6.3

Output

De commissie Dijkgraaf roemt de ‘bold vision’ van TU Delft en TNO om op het gebied
van quantumtechnologie een gestructureerde samenwerking aan te gaan en hierop
voor de lange-termijn investeringen te plegen. De review commissie is onder de
indruk van de vliegende start en resultaten tot nu toe richting de ambitie om het
niveau van ‘world leader’ te bereiken. De commissie erkent die leidende positie.
Nederland is daarmee op de kaart komen te staan als belangrijke speler in het
internationale quantumnetwerk.
Vanuit de vastberadendheid van QuTech om gericht te onderzoeken,
experimenteren en investeren, met van het begin af aan de blik ook gericht op
technologietoepassing
en
maatschappelijke
impact,
heeft
Delft
een
aantrekkingskracht gekregen op externe partijen voor de vestiging van gerelateerde
activiteiten. Hiermee is de Q-campus ontstaan en krijgt deze meer massa. De
Nationale Agenda Quantumtechnologie biedt daarbij houvast en richting voor verdere
ecosysteemontwikkeling, zowel in Delft als in breder perspectief in verbinding met
activiteiten op en rond andere Nederlandse universiteiten.
Uitdagingen
De commissie Dijkgraaf noemt in haar reviewrapport over QuTech dat het van belang
is om faciliteiten al te upgraden vóór de geplande nieuwbouw in 2025.
Capaciteitsgebrek in het huidige gebouw, met name in labs, cleanrooms, elektriciteit
en koelingsystemen vormen namelijk een potentieel gevaar voor stilstand in
experimenten.
Een andere uitdaging die de commissie Dijkgraaf heeft benoemt betreft de
samenwerking van QuTech met Intel en Microsoft. De commissie stelt dat deze
samenwerking nu wetenschappelijk van aard is, waarbij onderzoekers de vrijheid
hebben om hun onderzoeksambities na te streven. Tegelijkertijd geeft de commissie
aan dat QuTech voor lange-termijn investeringen niet te afhankelijk moet worden van
financiering vanuit Intel en Microsoft. Nu is er nog sprake van synergie, maar op lange
termijn is divergentie in belangen mogelijk of zelfs waarschijnlijk. Ofwel levert een
onderzoekslijn te weinig resultaat op, ofwel ontstaan er voor de bedrijven te grote
commerciële successen en krijgen die prioriteit. Op dit vlak adviseert de commissie
een risk management strategie.
Tevens past het hier om de al eerder genoemde dilemma’s en uitdagingen te
benadrukken, rond de onderlinge concurrentie op de arbeidsmarkt; de lokale ‘war on
talent’, en de energie die gemoeid is met het beschermen van intellectueel eigendom.
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5.7
5.7.1

Brainport Industries Campus
Duiding en typering van het ecosysteem

Facts & Figures
De Brainport Industries Campus (BIC) is een locatie in Eindhoven waar
toeleveranciers van de hightech maakindustrie gezamenlijk gehuisvest zijn.
Uitgangspunt voor de campus is innoveren, opleiden en produceren onder één dak.
De BIC is daarmee de fysieke ontmoetingsplek van het Brainport Industries netwerk.
Doelstelling van de campus is om bij uitstek samenwerking tussen verschillende
partijen (bedrijven, kennis en onderwijs) te faciliteren. De gedachte achter de BIC is
dat er door hen bij elkaar te brengen heel laagdrempelig kennis kan worden
uitgewisseld en kan worden samengewerkt.
Het Brainport Industries Netwerk bestaat uit ruim 100 hightech toeleveranciers uit de
Brainport regio (en daarbuiten). Deze toeleveranciers doen samen projecten om zo
hun innovatiekracht naar leden van het netwerk te versterken.
Inmiddels is de eerste ‘fabriek van de toekomst’ op de campus geopend met
65.000m2 vloeroppervlak. Een aanzienlijk aantal bedrijven, fieldlabs en
onderwijsinstellingen heeft zich inmiddels al gevestigd in deze fabriek. Tabel 1 geeft
aan welke dat zijn in mei 2020.
Tabel 1 Bewoners van de Fabriek van de Toekomst
KMWE
Internationale toeleverancier en
partner voor de High Tech
Machinebouw en Aerospace
Anteryon
Producent van lenzen, lasers en
andere optische systemen;
Siemens PLC
Ontwikkelaar van PLC software,
op BIC gericht op digital twins.
Reeds gevestigde
Macroscoop
ERP Software in de
bedrijven
maakindustrie
DMG Mori
Japanse Machinebouwer
Fullfact
Software producten voor
verhoging productiviteit
machines
Fujitsu Glovia
Softwarebedrijf Erp software
Yaskawa
Industriële robots
Fluke

Vestiging vanaf 2020

Reeds gevestigde
Fieldlabs

AM-Flow,
Additive Center
and Marketiger,

3D printing
3D printing
3D printing

Techpro Europe

Zelfklevende producten voor de
optische en medischtechnologische industrie
Showroom voor software
innovaties van high tech
software cluster

High Tech Software
Cluster (HTSC)
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Flexible
Manufacturing
5G Fieldlab
Advanced
Manufacturing
Logistics
Smart Connected
Supply Network
Futuretec
K3D-Addfab
Summa College
Onderwijsinstellingen

Fontys Hogeschool

Diversen

TU/E
Subsidiefocus
(bedrijf)

Volledig geautomastiseerde
productie in kleine series.
KPN, indoor toepassingen 5G
Gebruik van AGV’s in
manufacturing
Verbinden van supply chain en
ERP software.
Onderwijs, leven lang leren
3d-metaalprint centrum
Summa Techniek en Summa
Elektro- & Installatietechniek
Operational excellence, 3dprinten en robotica
Werkplaats zonneauto
Adviesbureau voor aanvraag
innovatiesubsidies.

Bron: samengesteld op basis van nieuwsberichten Innovationorigins www.innovationorigins.com.

Historie van het ecosysteem
In de jaren dat Philips volop aanwezig was in Eindhoven (1907-2010) ontwikkelde
zich in en rondom Eindhoven een groot netwerk van kleine bedrijven die fungeerden
als toeleveranciers voor de machinebouw. Anno 2020 zijn er nog steeds een groot
aantal toeleveranciers voor deze sector in de regio aanwezig. Die werken niet meer
(of zeer beperkt) voor Philips, maar voor internationale Original Equipment
Manufacturers (OEM’s) in de Hightech Manufacturing die zich bezig houden met high
mix, low volume, high complexity machinebouw. Deze OEM’s besteden steeds
grotere delen van hun productie en ontwikkeling uit aan hun strategische
toeleveranciers. Dat vraagt van deze toeleveranciers een grotere focus op innovatie
en ontwikkeling.
Tot 2010 had Philips in Eindhoven het zogenaamde Centrum voor
Fabricagetechnologie (CFT). Hierin werd kennis en technologie ontwikkeld voor de
productiemethoden van de High-Tech maakindustrie. Met het sluiten daarvan
dreigde ook de aanwezige kennis te verdwijnen. Daarop vooruitlopend waren er in
2008 al de eerste plannen voor een CFT 2.0. In 2011 werd Brainport Industries
opgericht om een netwerk van toeleveranciers te bouwen en daarmee de
innovatiekracht van toeleveranciers in de maakindustrie te versterken. Dat gaf een
extra impuls aan de plannen om een CFT 2.0 te bouwen, de latere Brainport
Industries Campus. Het daadwerkelijke realiseren daarvan heeft zo’n 10 jaar
geduurd. Twee zaken waren daarbij onderwerp van discussie tot aan de Raad van
State. 1.) Waarom moest er een nieuw terrein worden ontwikkeld en niet een
bestaand industrieterrein met volop leegstand? En 2.) Zijn er wel voldoende bedrijven
die zich willen vestigen op de campus? De bestuurlijke steun van de provincie NoordBrabant (Bert Pauli) en de Gemeente Eindhoven (Rob van Gijzel) was een
belangrijke factor in het mogelijk maken van de campus.
In 2017 is de bouw van de campus begonnen met de Fabriek van de Toekomst op
het terrein tussen de ring A2 en Eindhoven Airport. In oktober 2019 is de campus

TNO-rapport 2020 R11137 | Regionale innovatie-ecosystemen

94 / 130

Regionale innovatie ecosystemen

door koning Willem Alexander geopend. Het totale terrein voor de campus omvat 200
hectare. De fabriek van de toekomst is de eerste fase van de ontwikkeling van dit
gebied, doel is om uiteindelijk in 2035 het hele gebied te ontwikkelen met BIC 1, t/m
BIC 5.
Aanwezige innovatie assets
Fysieke infrastructuur
Feitelijk vormt de Brainport Industries Campus de fysieke infrastructuur voor verdere
ecosysteemontwikkeling en vormt de campus een landingsplek voor innovatieve
partijen in de regio. (zie Tabel 1 voor de partijen die er gevestigd zijn).
Faciliteiten
Op de BIC zijn een groot aantal technologische en complementaire assets
beschikbaar. De bedrijven en fieldlabs in de BIC bezitten zelf de nodige assets, zoals:
- Cleanrooms
- 3D-print apparatuur
- Robotopstellingen
- Warehouses en logistieke oplossingen (AGV’s)
- Showrooms voor productie.
Hoewel deze assets in bezit zijn van de individuele bedrijven is het nadrukkelijk de
filosofie van de BIC dat andere bedrijven contact leggen en toegang hebben tot deze
assets. Daarbij gaat het zowel om onderzoeksassets als om productie assets. Op de
BIC campus vindt ook daadwerkelijk productie plaats. Daarnaast zijn er een aantal
gezamenlijke faciliteiten, zoals ontmoetingsruimtes en kantoren.
Human Capital
Het aantrekken van studenten is een van de hoofddoelstellingen van de BIC. Door
de aanwezigheid van SUMMA college, Fontys Hogeschool en de TU/E en
onderzoeksinstituten als TNO gaat er een sterke aantrekkende werking uit van de
BIC.

5.7.2

Modus operandi

Gezamenlijk doel
De Brainport Industries Campus heeft een uitgesproken doel dat door de
initiatiefnemers (BOM, Brainport Industries) vanaf de start is gecommuniceerd. Het
doel van de BIC is om de high-tech maakindustrie in de Brainport regio concurrerend
te laten blijven en voor te bereiden op de toekomst. De bedrijven concurreren vooral
internationaal, daarom is het zaak om de innovatiekracht van de bedrijven te
vergroten. Hiertoe is de campus erop gericht om samenwerking en kruisbestuiving
tussen bedrijven te faciliteren.
De belangrijkste doestellingen voor de campus zijn:
1) Samenwerking in innovatie mogelijk maken door nabijheid.
2) Vergroten van zichtbaarheid op aantrekkelijke locatie, met aantrekkelijke
andere bedrijven – showroom voor innovatie. De campus moet het gezicht
van de High-Tech maakindustrie worden.
3) Bieden van een Hybride leeromgeving – leerlingen, studenten en
werkenden kunnen kennismaken met de nieuwste technologieën.

TNO-rapport 2020 R11137 | Regionale innovatie-ecosystemen

95 / 130

Regionale innovatie ecosystemen

4) Produceren en innoveren onder één dak mogelijk maken.
5) Gezamenlijk de markt bewerken – netwerk van toeleveranciers.

Ecosysteem activiteiten
Figuur 21 geeft, op basis van een inschatting van de onderzoekers van TNO, de
relatieve aandacht weer van de Brainport Industries Campus voor de verschillende
ecosysteem activiteiten zoals we die in ons analysekader onderscheiden.

Figuur 21 Relatieve aandacht voor ecosysteemactiviteiten (inschatting TNO).

Leiding/Richting geven
Leiding en richting geven gebeurt door de netwerkorganisaties Brainport
Development en Brainport Industries. Daarnaast is er een specifiek
innovatieprogramma van de provincie Noord-Brabant met een roadmap voor de
verdere technologische ontwikkeling.
Netwerken en Consortiavorming
De campus is bij uitstek gericht op netwerken en samenwerken. De fabriek van de
toekomst is zo ingericht met modulaire ruimtes voor bedrijven, een centraal Atrium
en ‘meet and eat’ waar zowel mensen van verschillende bedrijven als studenten en
docenten elkaar ontmoeten. De Fabriek van de Toekomst is ook zo ingericht dat
bedrijven die niet gevestigd zijn op de campus ook gebruik kunnen maken van
faciliteiten van de campus. Verder organiseert de campus diverse events in de
Fabriek van de Toekomst en ontvangt handelsdelegaties en geïnteresseerde
bedrijven uit het buitenland.
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Kennisontwikkeling en disseminatie
TU/E en hogescholen doen mee met de BIC. Het accent ligt echt op het ontwikkelen
van toepassingen en niet zozeer op het ontwikkelen van kennis. In een aantal van
de fieldlabs, bijvoorbeeld Advanced Manufacturing Logistics en Flexible
manufacturing, wordt wel in samenwerking met kennisinstellingen aan Europese
onderzoeksprojecten gewerkt.
Innoveren, vernieuwen, ondernemen
Op de BIC loopt een innovatieprogramma, gefinancierd door de provincie NoordBrabant, waarmee de fieldlabs voor een belangrijk deel ondersteund worden. In de
Fabriek van de Toekomst zijn ook faciliteiten aanwezig zoals cleanrooms, 3Dprinters, etc. waar bedrijven gebruik van kunnen maken voor hun innovatie
activiteiten.
Opleiden/Talent ontwikkelen
Het interesseren van nieuw talent voor techniek is een van de hoofdpunten van de
BIC. Met het concept van produceren, innoveren en opleiden onder één dak wordt
studenten een hybride leeromgeving geboden. Het SUMMA college is met twee van
haar opleidingen gevestigd in de BIC en ook de Fontys Hogeschool participeert.
Studenten kunnen zo kennis maken met de nieuwste technologie van bedrijven. Met
de uitstraling van de BIC (mooi gelegen in het groen, high-tech bedrijven, showrooms
van de nieuwste technologieën) probeert de BIC studenten enthousiast te krijgen.
Acquisitie/Kapitaal aantrekken
De BIC heeft een sterke vastgoedcomponent. Het ontwikkelen van de hele Brainport
regio is een belangrijk onderdeel van het bredere ecosysteem. Vanuit de
commerciële vastgoedzijde werkt SDK vastgoed aan de acquisitie van bedrijven om
zich te vestigen op het terrein, daarbij geholpen door de Brainport Industries partners.
Een belangrijk criterium waaraan bedrijven moeten voldoen die zich op het terrein
willen vestigen, is dat zij een toevoeging moeten bieden aan het ecosysteem.
Lobby/influencing:
De Brainport Industries Campus is gelegen in het bredere Brainport Eindhoven
ecosysteem. De naamgever van de campus, Brainport Industries, is een sterke
speler in dit ecosysteem met een breed netwerk van toeleveranciers dat zich niet tot
Brabant beperkt. Voortdurende lobby van deze speler (met als drijvende kracht John
Blankendaal) heeft de campus überhaupt mogelijk gemaakt. Naast Brainport
Industries is de netwerkorganisatie Brainport Development een belangrijke aanjager
van het ecosysteem. In de stichting Brainport Eindhoven hebben bestuurders zitting
van de gemeente Eindhoven en naastliggende gemeenten, alsmede bestuurders van
de TU/E en de grote OEM’s in de regio zoals Philips, NTS, en ASML. Brainport
development positioneert Eindhoven als slimste regio van de wereld en is daar
behoorlijk succesvol in. Sinds eind 2016 heeft de Brainport regio de mainport status
gekregen, als economisch kerngebied van nationale betekenis. Er is daarbij ook een
Brainport actie agenda naar de Tweede Kamer gestuurd.
Governance
De Brainport Industries Campus is een samenwerkingsverband van SDK vastgoed
(Onderdeel van Volker Wessels, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Eindhoven,
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Brainport Industries, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Gezamenlijk
hebben zij de VOF BIC opgericht en de campus ontwikkeld.
5.7.3

Output

Typering
De BIC kan gekarakteriseerd worden als regionale (innovatie) campus die stevig
ingebed is in het bredere Brainport Eindhoven ecosysteem. Op de campus
gevestigde bedrijven hebben in hun handelsverkeer bovendien een grote
internationale oriëntatie. Gezien de aanwezige innovatie-assets op en rond de
campus, is er een solide basis om te spreken van een minimum viable ecosysteem.
Opvallende kenmerken van het ecosysteem zijn:
1) De connectie met het sterke, bredere ecosysteem van hightech
maakindustrie in de regio Eindhoven. De BIC is het gezicht van deze
maakindustrie.
2) Aanwezige marktvraag van OEM’s als ASML, NXP en VDL.
3) De BIC bouwt voort op de Brabantse open cultuur van samenwerken, meer
gericht op bij elkaar binnenlopen dan op formele afspraken.
4) Er was een lange adem nodig om de campus te realiseren (>10 jaar).
5) Aanzienlijk financieel commitment van de provincie Noord-Brabant.
Resultaten
Op dit moment is het nog te vroeg om specifieke resultaten te noemen van het
ecosysteem op de Brainport Industries Campus, in termen van gerealiseerde
innovaties, ontstane arbeidsplaatsen en toegevoegde waarde (brp-bijdrage). De
campus is immers pas recent geopend.
Als een eerste succes van de campus kan wel genoemd worden dat de beschikbare
ruimte in de Fabriek van de Toekomst inmiddels voor 85% gevuld is met bedrijven.
Deze bedrijven zijn allemaal hightech toeleveranciers die voldoen aan de
vestigingscriteria. Voor het vullen van de ruimte voor de tweede fase van de
ontwikkeling, hebben ook al OEM’s zich gemeld voor grotere kavels.
Kader: Motivaties (quotes) van bedrijven voor vestiging in de Fabriek van
de Toekomst op de Brainport Industries Campus
Marketiger
“Even your fastest printer head only has value when things
like post-processing and marketing are right as well.”
Anteryon

“Om te beginnen is er de WOW-factor”
“Mijn verwachting is dat doordat je hier zo dicht bij elkaar
zit de interactie veel makkelijker en automatisch zal
verlopen. Netwerken gaat als vanzelf.”
“Meer ruimte voor cleanrooms en trillingsvrije vloeren.”

Additive Center

“Being more accessible for partners and clients.”
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AM Flow

“Gain from the existing expertise in the field of robotics,
vision software and other elements of industry 4.0 at BIC.”

Siemens

“Siemens wil met de keuze voor BIC dichter bij andere
innovatieve startups en bedrijven zitten.”
“Wij willen juist inzetten op oplossingen die van het
volledige productieproces, van de ideeënfase tot aan
product performance, een digitale representatie bieden.
Dit noemen we de holistic digital twin. Maar de impact en
mogelijkheden hiervan zijn het meest duidelijk wanneer
toegepast in een concrete, reële setting.”

Macroscoop

At BIC, Macroscoop is closer to its target group and the
target group will be closer to us”

K3D

"Eindhoven is daarin heel belangrijk. Het gaat namelijk
niet alleen om het printen zelf, maar ook om het design
vooraf en de nabewerking achteraf. Samen brengen we
het ecosysteem naar volwassenheid en maken we de
markt klaar voor 3D-printen."
“Daarbovenop geeft BIC ons ook toegang tot het
onderwijsnetwerk, via Summa College, Fontys en TU
Eindhoven.”

Bron: Nieuwsberichten innovationorigins.com en tijdschrift Mechatronica & Machinebouw

Toekomst
Verdere ontwikkeling Brainport Industries Campus
Een van de belangrijkste uitdagingen voor de BIC is om het gehele gebied te
ontwikkelen en bedrijven en andere partners aan te trekken om zich te vestigen in
het gebied. Met de Fabriek van de Toekomst is nog maar één gedeelte van het totale
terrein ontwikkeld.
Fieldlabs op de BIC
Voor fieldlabs gericht op Smart Industry in het algemeen, en daarmee ook voor de
fieldlabs op de BIC, geldt dat zij op zoek zijn naar financiering en geschikte
businessmodellen voor hun innovatie-activiteiten en om hun voortbestaan te
waarborgen. Voor de fieldlabs op de BIC is dit met name relevant, omdat een eerste
financieringsronde van het innovatieprogramma vanuit de provincie Noord-Brabant
in 2021 afloopt.
Human Capital
Het werven van goed gekwalificeerd personeel is een grote uitdaging voor de
maakindustrie in de Brainport regio en vormt ook een belangrijk speerpunt in de
Brainport Nationale Actieagenda.
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6 Synthese: cross-case analyse
In de volgende paragrafen reflecteren we aan de hand van een cross-case analyse
op de bevindingen over de vormgeving van de onderzochte ecosystemen, successen
en uitdagingen in relatie tot specifieke contextfactoren. Waar zitten opvallende
overeenkomsten en verschillen? Zijn er patronen te herkennen?
Ons doel is om aan de hand van die vergelijkende analyse te onderzoeken welke
generieke lessen te trekken zijn uit deze zeven casestudies met betrekking tot
optimale vormgeving van en dynamiek in regionale innovatie-ecosystemen.
In dit hoofdstuk volgen we wederom de structuur van ons analysekader. Per
onderdeel van het analysekader presenten we een overzichtstabel met de
belangrijkste bevindingen per onderzocht ecosysteem en duiden we deze, mede in
relatie tot de inzichten op basis van de recente wetenschappelijke literatuur.
Paragraaf 6.1 heeft primair een beschrijvend karakter. Deze systematische
karakterschets helpt om (in latere onderdelen) specifieke aspecten in de modus
operandi van de onderzochte ecosystemen te begrijpen. De modus operandi van de
onderzochte ecosystemen komt in paragraaf 6.2 aan bod. In paragraaf 6.3
presenteren we een vergelijkend overzicht van het toekomstperspectief en
uitdagingen van de onderzochte ecosystemen, zoals die naar voren kwam uit het
desk research en de gesprekken met betrokkenen in de verschillende ecosystemen.
Tenslotte gaan we in paragraaf 6.4 in op de generieke inzichten die hieruit te
destilleren zijn.

6.1
6.1.1

Duiding en typering onderzochte regionale ecosystemen
Feiten en cijfers, typologie en fase van volwassenheid

Voor ieder van de zeven onderzochte ecosystemen zijn de belangrijkste (historische)
feiten en cijfers in Tabel 2 op een rij gezet. Deze feiten en cijfers maken duidelijk dat
de onderzochte ecosystemen verschillen in fase van volwassenheid, inhoudelijke
focus, type betrokken en dominante partijen. Nu was het ook onze bedoeling om
onderscheidende casussen te onderzoeken. Daartoe hebben we in hoofdstuk 2, op
basis van review van wetenschappelijke literatuur over regionale clusters,
ecosystemen en innovatiesystemen, een aanzet gegeven voor een typologie van
clusters en ecosystemen. In de overzichtstabel hebben we zodoende voor ieder
onderzocht ecosysteem een duiding van het type ecosysteem opgenomen. Een
toelichting daarop geven we onder de tabel.
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Tabel 2 Feiten en cijfers van de zeven onderzochte ecosystemen
Chemelot/

Techniekcampus

Utrecht Health

Life Sciences

FoodValley

Brightsite

Emmen

Hub

Utrecht

Wageningen

QuTech

Brainport

Chemie

Chemie, HTSM

Gezondheid

Life Sciences

Agrofood

Quantum

HTSM

Industrieel

Industrieel

Een sociaal-

Science park /

Science park /

Kennisintensief

Regionale

bedrijven

bedrijvencluster met

maatschappelijke

kennisintensief

Kennisintensief

innovatie-

Campus,

cluster met

lokale

transitie staat

onderzoeks-en

innovatie-

ecosysteem;

ingebed in

ontwikkeling

campusontwikkeling

ecosysteem

Industries
Campus

Sector/domein
Type ecosysteem

centraal:

innovatie-

ontwikkeling

Brainport

regionale

realiseren beter

ecosysteem /

Quantum Delft

ecosysteem

campus

zorgsysteem en

regionale

Campus nabij

(Brightsite)

gezondheid

clustering van

de TU Delft

inwoners

life sciences
bedrijven en
instellingen

Fase van

Renaissance

Planfase

Groeifase

8 jaar;

Plannen voor

4 jaar

industriële

ontwikkeling

activiteiten >50

Techniekcampus ~2

Utrecht Science

(planfase

jaar

jaar; Industrie

Park >25 jaar;

van 12 jaar)

activiteiten sinds

ROM en REA

~1950

~2 jaar

volwassenheid
Leeftijd ecosysteem

Aantal bedrijven

Groeifase/

Volwassen

Groeifase

Groeifase

Clustering van

~20 jaar;

6 jaar

2 jaar

activiteiten op

WUR 100 jaar

volwassen

150

3.600

operationeel

15-20 bedrijven in

Geen bedrijven

Tientallen op

kunststoffensector

direct betrokken

Utrecht Science

~10 (o.a.
Microsoft, Intel,

op Emmtech

Park;

enkele kleinere

Industry park

honderden in

buitenlandse

regio Utrecht

bedrijven en

15-20

lokale spin-offs)
Werkgelegenheid

8.000 (3.000

~4.000 personen op

n.v.t. buiten het

Totaal 27.000

34.000

kenniswerkers)

de industriesite.

personeel in het

werkzame

personen

Daarnaast

primaire proces

personen op

werkgelegenheid bij

van betrokken

USP (incl.

(HTSM)

partijen.

andere

maakindustriebedrijv

280 fte

Onbekend

TU/e, TNO

richtingen)

en in en om Emmen.
Betrokken
kennisinstellingen

TNO,

RUG, NHL Stenden,

UU, UMC, HU,

UU, UMC, HU,

WUR, incl. alle

TU Delft, TNO,

Universiteit

'Universiteit van het

TNO, RIVM

RIVM

instituten

relaties met

Maastricht

Noorden'

UvA, TU/e,
Universiteit
Leiden,
Radboud
universiteit,
Universiteit
Twente en
RUG, NWO
AMOLF, CWI

Betrokken
onderwijsinstellingen

Hogeschool

NHL Stenden, RUG,

ROC Midden

Idem + MBOs

WUR

TU Delft, TU/e

TU/e,

Zuyd

Alpha college,

Nederland, MBO

en andere

Summa

Drenthe college

Utrecht, HKU

Nederlandse

college
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universiteiten
(zie boven)
Aantal studenten

1.200

Doel: ~300 op

Onbekend

campus
Start-up en scale-up
klimaat

Totaal 50.000

12.000

Onbekend

Onbekend

op USP.

Start-ups en

Gevestigde partijen

Start-ups en

Start-ups

StartLife (start-

(Buitenlandse)

Momenteel

multinationals

gaan zich verenigen

bedrijven

vestigen zich

up en pre-

Corporates met

zijn scale-

vinden elkaar,

met de kennis- en

nauwelijks

op USP.

seed);

R&D afdeling,

ups en

optimalisatie

opleidingsinstituten

betrokken

LifeScience

Foodvalley

vestiging van

gevestigde

mogelijk.

en dat levert op

Incubator en

Accelerator;

buitenlandse

partijen

Multinationals

termijn mogelijk

UtrechtInc.

ScaleUpFood.

bedrijven als

gevestigd op

op

start-ups op. Verder

Ondersteunen

Start-ups en

scale-up, PhD's

de BIC.

industriepark,

beoogt men de

hierbij.

multinationals

die bedrijven

scale-ups op

aantrekkelijkheid

vinden elkaar

starten,

de campus.

van Emmen als

steeds meer.

realiseren van

vestigingslocatie

hoogwaardige

voor innovatieve

Spin-outs als

bedrijven te

marktstrategie

verhogen.

van QuTech

Deze typologie onderscheidt op twee assen de mate van samenhang of coherentie.
Enerzijds de samenhang op het gebied van technologie, infrastructuur, faciliteiten en
economische verwevenheid (zoals toeleveranciersrelaties). Dit kan ook wel opgevat
worden als technisch-economische samenhang of de ‘hardware’ van het
ecosysteem. Op de andere as gaat het vooral om samenhang en coherentie op
sociaal-institutioneel vlak, waarbij aspecten als strategische samenwerking, relaties
in leren en experimenteren en de procesmatige en institutionele vormgeving van
processen een rol spelen. Dit kan ook wel opgevat worden als de ‘software’ van het
ecosysteem. Figuur 22 geeft deze samenhang (nogmaals) grafisch weer. Wij stellen
dat partijen in een dynamisch en productief regionaal innovatie-ecosysteem, of
minimum viable ecosystem, verbindingen en coherentie langs beide assen hebben.

Figuur 22 Coherentie van ecosystemen op technisch-economisch en sociaal-institutioneel vlak
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Om de successen en uitdagingen van de zes onderzochte regionale ecosystemen
te begrijpen in hun specifieke context, is het behulpzaam om hun huidige karakter
en gewenste ontwikkelrichting in dit schema te plaatsen. Hieronder geven we voor
ieder van de zeven onderzochte casussen een korte typering. De duiding van
successen en uitdagingen komt later aan bod, in de deelparagrafen waar de
betreffende onderdelen van het analysekader in een vergelijkend overzicht worden
gepresenteerd en besproken.
Chemelot/Brightsite
De chemische- en procesindustrie op de Chemelot site in Geleen is een typisch
voorbeeld van een nauw verweven industrieel bedrijvencluster met een lange
geschiedenis op die specifieke locatie. Van oudsher bevinden de activiteiten zich
daarmee rechtsonder in de figuur. Met het Brightsite initiatief wordt een beweging
ingezet om gelijksoortige producten en productieprocessen te realiseren, maar dan
gebaseerd op hernieuwbare grondstoffen en duurzame energie. Dit is een radicale
vernieuwing. Hiervoor is met het Brightsite initiatief een beweging ingezet richting
een strategische publiek-private samenwerking waarin gericht wordt ingezet op R&D,
innovatie en opleidingscurricula/talentontwikkeling. De Brightlands Chemelot
Campus speelt hierin een rol als lokale/regionale campus waar vernieuwende
activiteiten fysiek samen komen.
Techniekcampus Emmen
Ook de bedrijfsactiviteiten in de chemische- en HTSM maakindustrie kunnen van
oudsher worden getypeerd als industrieel bedrijvencluster (rechtsonder in de figuur),
waarin via productieketens nauwe onderlinge verwevenheid bestond. Net als op
Chemelot is ook hier de uitdaging om een transformatie te maken naar groene
chemie. Inhoudelijk zijn hier overeenkomsten met productieactiviteiten in Geleen,
zoals de productie van garens. Met de plannen voor de ontwikkeling van de
Techniekcampus Emmen wordt een beweging ingezet naar de vorming van een
lokale (innovatie)campus, waarmee men tevens de regio aantrekkelijker wil maken
als vestigingslocatie voor nieuwe (innovatieve) bedrijven en gerelateerde activiteiten.
Versterking van de regionaal-economische structuur en aantrekkelijkheid van de
regio is daarbij een overkoepelende doelstelling. De campusontwikkeling bevindt zich
nog in een relatief prille (plan)fase.
Utrecht Health Hub (1e pijler binnen ‘Health Utrecht’ ecosysteem)
De activiteiten die plaatsvinden binnen de Health Hub Utrecht zijn wat atypisch in de
context van regionale innovatie-ecosystemen. In de Health Hub Utrecht wordt door
partijen samengewerkt vanuit een overtuiging en gevoelde maatschappelijke
urgentie om op een samenhangend, innovatieve manier complexe
gezondheidsvraagstukken op te pakken. Er is in dit specifieke ecosysteem vrijwel
geen sprake van samenhang op technisch-economisch vlak, waardoor de Health
Hub Utrecht ergens aan de linkerzijde van de figuur gepositioneerd is. Een sociaalmaatschappelijke transformatie staat hier op de voorgrond: het beter vormgeven van
het zorgsysteem en gezamenlijke kennisopbouw om de gezondheidssituatie van
inwoners in de regio te verbeteren. Daarbij kan wel worden voortgebouwd op de
actoren en kennis van instellingen en bedrijven die actief zijn in de 2e pijler in het
‘Health Utrecht’ ecosysteem: de Life Sciences.
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Life Sciences regio Utrecht (2e pijler binnen ‘Health Utrecht’ ecosysteem)
Het zwaartepunt van de Life Sciences activiteiten op het Utrecht Science Park ligt,
naast medische zorg in het UMC, op academisch en toegepast onderzoek. Hier
gevestigde kennisinstellingen hebben een lange historie van onderzoek en
activiteiten op het gebied van (medische) biotechnologie. Er vindt onder andere
onderzoek plaats op het snijvlak van geneeskunde, bètawetenschappen en
diergeneeskunde. Centrale thema’s in de onderzoeks- en innovatie activiteiten zijn:
gezondheid van mens en dier, gepersonaliseerde medicijnen, regeneratieve
medicijnen en therapieën. Veel onderzoek is internationaal, waardoor Life Science
activiteiten op het Utrecht Science Park ook wel gezien kunnen worden als onderdeel
van mondiaal opererend, kennisintensief en volwassen innovatie-ecosysteem.
Daaromheen is in de regio een clustering van bedrijvigheid op het gebied van life
sciences ontstaan, in sterke mate aangetrokken door het aanwezige human capital
(beschikbare kennis en kunde in de regionale beroepsbevolking). In de regio zijn
naast de kennisinstellingen en instituten als het RIVM ook multinationale
ondernemingen gevestigd met hun internationale netwerken. Op terreinen als
diergeneeskundige vaccins en clinical trials bevinden zich in de regio ook enkele
productiefaciliteiten van bedrijven. Op basis van de gesprekken met betrokkenen,
lijken life sciences bedrijven in de regio Utrecht vooral één-op-één relaties met de
kennisinstellingen te onderhouden. De verbondenheid tussen bedrijven onderling, en
dan met name met bedrijven die niet op het Utrecht Science Park zijn gevestigd, lijkt
kleiner te zijn. Vanuit het perspectief van ondernemerschap en verdienvermogen,
voortvloeiend uit de onderlinge verbondenheid van bedrijven, bevindt het life
sciences ecosysteem zich nog meer in de groeifase.
FoodValley Wageningen
FoodValley is in de kern een sterk op en rond de universiteitscampus geworteld
kennisintensief ecosysteem. Wetenschappelijke kennisontwikkeling en doorvertaling
hiervan naar de praktijk vindt in belangrijke mate plaats vanuit een regionale campus
waar de universiteit en diverse onderzoeksinstituten onder de vlag van Wageningen
University & Research gevestigd zijn. Daaromheen bevinden zich in de regio van
oudsher ook een concentratie van bedrijfsactiviteiten op het gebied van agrofood
(activiteiten die wat meer rechtsonder in de figuur kunnen worden gezien). Daarmee
is er sprake van een breed en volwassen ecosysteem, met een concentratie van
kennis op de campus, sterke inbedding in regionale economische activiteiten en ook
een sterke internationale verwevenheid via kennisnetwerken. De wisselwerking en
interactie op verschillende schaalniveaus – regionaal, in het landelijke landbouw en
voedingsmiddelen georiënteerde kennis- en industriële complex en internationale
kennisnetwerken – is kenmerkend voor FoodValley.
QuTech
Ook bij QuTech is er sprake van een sterke wetenschappelijke basis die is
geconcentreerd op de universiteitscampus van de TU Delft. Er is een sterke focus op
het uitbouwen van kennis en talent, waarbij er veel aandacht is voor diepwetenschappelijk, fundamenteel onderzoek en parallel wordt gewerkt aan het
verhogen van TRL-niveaus voor concrete toepassing van quantumtechnologie. De
onderzoeksactiviteiten zijn daarbij ingebed in een landelijk netwerk van gerelateerde
vakgroepen (o.a. verbonden via de Nationale Agenda Quantumtechnologie) en
internationale onderzoeksconsortia. De activiteiten in Delft hebben een aantrekkende
werking op andere bedrijven en instellingen, waardoor een lokale op
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quantumtechnologie en innovatie georiënteerde campusontwikkeling plaatsvindt: de
Quantum Campus Delft als subsysteem binnen de TU-Delft universiteitscampus. De
Nationale Agenda Quantumtechnologie beoogt daarna de verschillende regionale
activiteiten in Nederland (Delft, Amsterdam, Leiden, Nijmegen, Groningen) te
verbinden en daarmee het landelijke quantum ecosysteem uit te bouwen en te
versterken. QuTech kiest bewust voor een strategie om via spin-outs kennis te
vermarkten en bedrijvigheid te stimuleren. Op die manier wordt vanuit het
fundamentele onderzoek de link gelegd naar toekomstig verdienpotentieel op basis
van quantumtechnologie.
Brainport Industries Campus
De BIC campusontwikkeling kan getypeerd worden als regionale innovatiecampus
(met strikt deurbeleid) binnen een breder ecosysteem van onderling verbonden
hightech maakindustrie met nauwe toeleveranciersrelaties. Het nadrukkelijke doel
hierbij is dat deze fysieke vestigingslocatie strategische samenwerking, gezamenlijke
innovatie en uiteindelijke toepassing van nieuwe kennis en productietechnologie
bevordert. Daarmee fungeert de Brainport Industries Campus als fysieke locatie voor
strategische PPS-en en fieldlabs/demonstrators. Voor bedrijven op de Brainport
Industries Campus geldt overigens ook dat internationale verbondenheid van belang
is. Er zijn bedrijven gevestigd die een groot dele van hun omzet uit mondiale ketens
halen.

6.1.2

Aanwezige innovatie assets

Uit onze literatuurreview concluderen we dat voor productieve en dynamische
ecosystemen eerst en vooral de aanwezigheid van een robuuste basis van bedrijven,
instellingen, kennis, capaciteiten, technologie, infrastructuur en faciliteiten een
absolute randvoorwaarde is. Er is een minimale configuratie benodigd om te kunnen
spreken van een productief en vitaal ecosysteem. Daarnaast is een belangrijk inzicht
uit de literatuur dat de innovatie assets dienen te functioneren in onderlinge
samenhang, en partijen oog hebben voor de uitdagingen die kunnen ontstaan vanuit
afhankelijkheden in de productie- en innovatieketen. Voor ieder van de zeven
onderzochte ecosystemen hebben we de belangrijkste aanwezige innovatie assets
in Tabel 3 op een rij gezet.
Daarin onderscheiden we, naar analogie van TNO (2019), technologische assets en
complementaire assets. Technologische assets betreffen zaken als de
technologische of inhoudelijke kennis van partijen, onderzoeksinfrastructuur,
faciliteiten en intellectueel eigendom (IP). Complementaire assets omvatten
hulpbronnen om nieuwe kennis en technologie op de markt te brengen, zoals
productiefaciliteiten, distributiekanalen, standaarden, ondersteunende (IT-)
infrastructuur, diensten en instituties, databases, kennis en vaardigheden.
Tabel 3 Aanwezige innovatie assets in de zeven onderzochte ecosystemen
Chemelot/

Techniekcampus

Utrecht Health

Life

FoodValley

Brightsite

Emmen

Hub

Sciences

Wageningen

QuTech

Industries

Utrecht
Technologische
assets

Brainport
Campus

- Productie-

- Bedrijven op

Bouwt voort op het

- Veelheid

- R&D labs,

- Onderzoeks-

Hightech

bedrijven met

industriepark in

primaire proces

aan

WUR en

faciliteiten TU

equipment in

van betrokken

onderzoeks-

kraker (Sabic)

Delft, TNO,
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- Centrale

kunststoffen- en

partijen:

faciliteiten,

private

Microsoft: labs,

eigendom van

utilities structuur

procesindustrie.

zorginstellingen,

labs, klinische

bedrijven.

cleanrooms,

bedrijven:

op de site

- Utilities en

kennispartijen en

faciliteiten in

- Breed scala

koeling e.d.

- AGV’s

(SITech)

algemene

(regionale)

UMC,

aan (shared)

- IP

- 3D printing

- Pijpleidingen

labfaciliteiten op

overheden

faculteiten

onderzoeks-

- Clean rooms

ARRA-cluster

industriepark.

UU en

faciliteiten en

- Flexible

- Cluster

- Kennis Groene

instituten.

infrastructuur

manufacturing

Onderzoeks

Chemie

- Productie-

op het gebied

faciliteit

- HTSM

faciliteiten

van agrofood

Fieldlabs

- Brightlands

maakindustrie

Warehouses

(o.a.

op het WUR

Chemelot

vetirinary

business en

Campus

medicine en

science park.

- Brightlands

clinical trials)

- data centra

materials centre

bij bedrijven

en software

- Brightsite

en

- World food

initiatief

multinationals

centre.

- Fieldlabs
Complementaire
assets

- Samenwerking

- Innovatienetwerk

Kennisinstellingen,

Beschikbaar-

- Productie-

- PhD

- MBO-

met RWTH

‘Universiteit van

zorginstellingen,

heid talent

faciliteiten

opleidings-

studenten

Aachen,

het Noorden’

huisartsen,

-Innovatielabs

bedrijven in de

programma’s.

techniek

Hogeschool

- EFRO-projecten

wijkbureaus, e.d.

- Faciliteiten

regio

- Toeleveran-

- showrooms

Zuyd,

m.b.t. groene

voor start-ups

- Organisatie

ciersbedrijven

voor productie

Universiteit

chemie

en scale-ups:

FoodValley NL

(koelapparatuur,

- ontmoetings-

Maastricht

- SUSPACC

Life Science

- Poultry

fotonica)

ruimtes

- Chemelot

bedrijvencluster

Incubator,

expertise

- Europese

- kantoren

Innovation and

- Ontwikkeling

accelerator

centre

consortia

Learning lab

doorlopende

building.

- Data

- Strategsche

leerlijn MBO,

competence

relaties met

HBO, WO op de

centre;

bedrijven (o.a.

techniekcampus.

software en

KPN)

Doel: koppeling

apps

- Nationale

met MBO

-Aantrekkings-

Agenda

praktijkcentra op

kracht op

Quantum

de

studenten en

- Quantum

Techniekcampus

talent

Applicaties

- Programma

fieldlab

Board: Dutch Tech

- Oprichting

Zone

‘Quantum for

- Fieldlab Region

business’

of Smart factories

fieldlab

- World Class
Composites
Solutions
programma
(Fokker
Aerostructures)
Investeringen

In zeven jaar tijd

Voor realisatie van

Men denkt aan de

Oprichting

In de concept

Voor uitvoering

Publiek: 15 mln

is 600 mln euro

het verzamel-

oprichting van een

ROM met

investerings-

van Nationale

euro

geïnvesteerd

gebouw als

integraal Health

investerings-

agenda wordt

Agenda

Privaat: 85 mln

(200 mln euro

onderdeel van de

Hub fonds, waarin

fonds van 50

gezocht naar

Quantum wordt

euro

Techniekcampus

betrokken partijen

mln euro.

250 mln euro

geschat dat 102

(publiekelijk
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publiek, 400 mln

wordt een bedrag

bijvoorbeeld 0,3%

publieke en

mln euro

aangekondigd,

euro privaat)

van 10 mln euro

van hun begroting

450 mln euro

benodigd is

o.a. door

genoemd.

inleggen

private

(waarvan 69 mln

multinationals)

middelen.

euro al gedekt is

Totaalbedrag voor
bredere

in bestaande

ontwikkelplannen

programma’s)

onbekend.

Uit dit vergelijkende overzicht blijkt dat de meeste onderzochte regionale
ecosystemen kunnen voortbouwen op de aanwezigheid van diverse technologische
en complementaire assets. Net als in het overzicht van feiten en cijfers (geen
bedrijven direct betrokken), blijkt ook hier dat de Health Hub Utrecht in de context
van regionale innovatie-ecosystemen wat atypisch is. Hier staat dan ook een
maatschappelijke transitie centraal, waarvoor de life sciences activiteiten in de 2e
pijler van het bredere ‘Health Utrecht’ ecosysteem de technologisch-inhoudelijke
kennis- en innovatiebasis vormen. Verder blijkt uit dit overzicht ook dat er
accentverschillen in type dominant aanwezige assets kunnen zijn: Life Sciences
Utrecht, FoodValley Wageningen en QuTech hebben in de basis een sterke focus op
kennisontwikkeling, waardoor de faciliteiten e.d. van universiteiten en
kennisinstellingen een belangrijke innovatiebasis vormen. Bij Chemelot, de Brainport
Industries Campus en de Techniekcampus Emmen zijn productiefaciliteiten en de
kennisbasis van bedrijven dominanter.
In de onderzochte casussen werd bevestigd dat een robuuste basis van innovatie
assets, oftewel de aanwezigheid en het functioneren in onderlinge samenhang van
actoren met hun kennis, capaciteiten en faciliteiten van groot belang is. Daarbij werd
in de gesprekken aangegeven dat een gemeenschappelijk doel en gedeelde
belangen als richtinggevend kader noodzakelijk zijn om partijen gecommitteerd te
krijgen om met elkaar te investeren. Uiteindelijk ontstaat vanuit het gecoördineerd in
stelling brengen van investeringen van voldoende omvang, een basis voor nieuwe
economische activiteiten en verdienpotentieel. Hierbij is het van belang om oog te
hebben voor afhankelijkheden in de productie- en innovatieketen. Met name de
Chemelot casus maakte dit duidelijk in relatie tot reconfiguratie van fysieke productieassets.
De zeven onderzochte cases bevestigen tevens de inzichten uit de literatuurreview
dat inbedding in goed functionerende netwerken (intensiteit en effectiviteit) van
belang is. Open grenzen van het ecosysteem in zowel functionele zin, zoals nieuwe
spelers toelaten, als samenwerkingen stroomlijnen langs inhoudelijke thema’s en
door cross-overs te stimuleren, dragen daaraan bij. Zeker voor netwerken en
samenwerkingen die kennisintensief zijn en inhoudelijk gedreven worden, is een
grotere geografische reikwijdte van het ecosysteem bevorderlijk en soms zelfs
belangrijker dan het lokale niveau. In dit verband valt vooral de internationale
oriëntatie van de kennisintensieve onderzoeksecosystemen: Life Sciences Utrecht,
Foodvalley Wageningen en QuTech op.
Tegelijk benadrukken de casussen waar campusontwikkeling beoogd wordt (o.a.
Techniekcampus Emmen en Brainport Industries Campus, maar ook de Quantum
Campus Delft rond QuTech) de positieve bijdrage van fysieke nabijheid in het
stimuleren van interactie in het ecosysteem. In lijn met de bevindingen in de literatuur
wordt hier doelbewust ingezet op activiteiten concentreren op één locatie om
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inhoudelijke verbondenheid via cross-overs tussen technologieën, opleidingen, R&D,
innovatie en bedrijfsactiviteiten gemakkelijk te laten ontstaan.
Een sprekend voorbeeld in dit verband is de opmerking van de Director Business
Development van QuTech, dat over de afgelopen jaren duidelijk is geworden dat de
ecosysteemontwikkeling breder moet worden opgevat dan het realiseren en
beschikbaar stellen van gebouwen alleen. Juist de dynamiek tussen mensen,
bedrijven en onderzoeksinstituten bevordert die ontwikkeling. Kortom: alleen de
regionale aanwezigheid van innovatie assets is niet voldoende; onderlinge
verbondenheid, ‘lokale reuring’ en dynamiek versterken regionale innovatieecosystemen.

6.1.3

Belangrijkste overeenkomsten en verschillen

Het vergelijkende overzicht van de historie, feiten, cijfers en de aanwezige innovatie
assets in de zeven onderzochte regionale ecosystemen maakt duidelijk dat zij
verschillen in fase van volwassenheid, inhoudelijke focus, type betrokken en
dominante partijen en aanwezige innovatie assets. Daaruit kunnen de volgende
belangrijkste verschillen en overeenkomsten in karakter van de ecosystemen worden
opgemaakt:
•

•

•

De leeftijd van ecosystemen: ‘oud’ (industriële activiteiten op Chemelot en in
Emmen, FoodValley en de academische kennisontwikkeling rond Life Sciences
Utrecht) versus ‘jong’ (QuTech, Techniekcampus Emmen, BIC, Health Hub
Utrecht)
Kennisgedreven (FoodValley Wageningen, Life Sciences Utrecht, QuTech)
versus sterkere rol van de lokale industrie (Chemelot, Techniekcampus
Emmen, Brainport Industries Campus)
Lokaal (Brainport Industries Campus, Utrecht Health Hub, campusontwikkeling
Emmen) versus sterke internationale oriëntatie (FoodValley Wageningen, Life
Sciences Utrecht, QuTech – waarbij er in dit laatste geval ook sprake is van een
lokale campusontwikkeling).

Deze clustering op basis van karaktereigenschappen van ecosystemen passen we
(waar relevant) toe om bevindingen over overeenkomsten en verschillen in de modus
operandi (paragraaf 6.2) en toekomstperspectief en uitdagingen (paragraaf 6.3) te
duiden.

6.2

Modus operandi van de onderzochte ecosystemen

In ons analysekader voor regionale ecosystemen onderscheiden we onder de
modus operandi drie aspecten:
1. Gezamenlijk doel (inclusief missie en visie)
2. Ecosysteemactiviteiten (procesmatige en organisatorische aspecten van
gezamenlijke innovatieprocessen; aandachtsgebieden)
3. Governance
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In de volgende drie deelparagrafen presenteren en analyseren we de belangrijkste
bevindingen uit de zeven onderzochte cases telkens aan de hand van een
vergelijkend overzicht.

6.2.1

Gezamenlijk doel

Tabel 4 Gezamenlijk doel zoals verwoord in de zeven onderzochte ecosystemen
Chemelot/

Techniekcampus

Utrecht Health

Life Sciences

FoodValley

QuTech

Brainport

Brightsite

Emmen

Hub

Utrecht

Wageningen

Chemelot site

Regionale economie

Meer

Strategie van

Samenwerken

Schaalbare

Toeleveranciers

behouden door

versterken en

samenhangende

‘Unified Diversity’,

aan de meest

prototypes van

in de

verduurzaming

vestigingsklimaat

en innovatieve

waarbij vanuit vier

baanbrekende

een quantum-

Brainportregio

van de site en

voor innovatieve

aanpak voor

pijlers

innovaties in

computer en

concurrerend

chemische

bedrijven

complexe

maatschappelijke

landbouw en

veilig quantum

laten blijven

industrie

bevorderen,

gezondheids-

thema’s

voeding voor

internet

voortbouwen op

vraagstukken

interdisciplinair

een duurzame

ontwikkelen.

kennis en expertise

realiseren.

benaderd

en gezonde

Quantum naar

op het gebied van

Nederlandse en

worden:

toekomst

hoger TRL-

groene chemie en

Utrechtse

- Gezondheid

niveau

HTSM

kennisbasis over

mens, dier en

brengen en

maakindustrie

‘gezond stedelijk

omgeving

toepassingen

leven’ beter

- Personalized

marktrijp

benutten en

medicine

maken

ontsluiten.

- Regenerative

Industries
Campus

Gezamenlijk doel,
missie en visie

medicine
- Science for life
Maatschappelijke
uitdaging

Verduurzaming

Verduurzaming,

Gezondheid en

Gezondheid en

Eiwit-transitie,

Ontwikkeling

site, groene

Groene Chemie;

zorg

Zorg

circulaire

sleutel-

chemie,

Digitalisering en

landbouw,

technologie

circulaire hub

slimme

gezonde voeding

maakindustrie;

en

Regionale

(ondersteunend)

economische

slimme (digitale)

structuurversterking

technologie

6.2.2

Digitalisering

Ecosysteemactiviteiten

In ons analysekader onderscheiden we zeven strategische sleutelactiviteiten in
ecosystemen. Deze zijn gebaseerd op de literatuur over innovatiesysteemanalyse en
‘motoren van innovatie’. Deze ecosysteemactiviteiten werden in de verschillende
onderzochte casussen herkend en erkend als zijnde van belang voor een
evenwichtige ecosysteemontwikkeling. De opmerking van een van de
gesprekspartners in de Chemelot casus is hier krachtig bij:
“Voor een evenwichtig ecosysteem zijn dit allemaal belangrijke factoren die in
samenhang en in goede onderlinge afstemming, evenwichtig moeten worden
opgebouwd. [om scheefgroei te voorkomen]”
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Dit is de reden waarom voor de Chemelot/Brightsite casus in Tabel 5 een (min of
meer) gelijk gewicht is toegekend aan de verschillende ecosysteemactiviteiten. In
iedere casus hebben we onze gesprekspartners gevraagd om 12 punten te verdelen
op basis van hun inschatting van het relatieve belang van de ecosysteemactiviteiten
in de huidige fase van ontwikkeling.
Tabel 5 Relatieve inzet op strategische sleutelactiviteiten in de zeven onderzochte ecosystemen
Chemelot/

Techniek

Utrecht

Life

FoodValley

Brightsite

campus

Health Hub

Sciences

Wageningen

Emmen

QuTech

Brainport
Industries

Utrecht

Campus

Leiden, Richting geven

1,75

3

3

1

0

2

1

Innoveren, vernieuwen, ondernemen

1,75

1

3

2

3

2

2

Netwerken, consortiavorming

1,5

3

3

1

3

2

1

Kennisontwikkeling, disseminatie

1,75

1

0

3

3

2

3

Opleiden, talent ontwikkelen

1,75

2

0

3

1

1

3

Acquisitie, kapitaal aantrekken

1,5

2

0

1

1

2

1

2

0

3

1

1

1

1

Lobbyen, beïnvloeden

Het beeld dat ontstaat uit de zeven onderzochte casussen is dat, afhankelijk van de
ontwikkelfase van het ecosysteem, de nadruk op specifieke sleutelactiviteiten anders
kan liggen. Voorzichtig kan op basis van de zeven onderzochte ecosystemen
geconcludeerd worden dat wanneer het ecosysteem meer volwassen is, of sterk
ingebed is in een breder systeem (zoals de BIC in de Brainport regio), de verdeling
van inzet op verschillende strategische ecosysteemactiviteiten meer evenwichtig is.
Daarnaast is de inhoudelijke oriëntatie en het gezamenlijke doel ook bepalend voor
het relatieve gewicht van de inzet op verschillende ecosysteemactiviteiten.
Zo vertaalt het afwijkende karakter van de Health Hub Utrecht, in vergelijking met de
andere zes ecosystemen, zich in geringe inzet op de sleutelactiviteiten
‘kennisontwikkeling’, ‘opleiden’ en ‘acquisitie’.
Zo ligt voor de ontwikkeling van de Techniek Campus Emmen, in de relatief prille
fase van ecosysteemontwikkeling, veel nadruk op de sleutelactiviteiten ‘leiden en
richting reven’ en ‘netwerken en consortia vormen’ en is vervolgens aandacht nodig
voor ‘acquisitie en kapitaal aantrekken’. Vanuit de gezamenlijke richting en
aankondiging van vestiging van nieuwe partijen zoals de Rijksuniversiteit Groningen
waarmee de campus vorm gaat krijgen, zal logischerwijs meer aandacht volgen voor
‘kennisontwikkeling’, ‘innoveren’, ‘ondernemen’, ‘opleiden’ en ‘talent ontwikkelen’.
Zo ligt in geval van het sterk kennisintensieve, internationaal georiënteerde
FoodValley Wageningen ecosysteem, relatief veel nadruk op ‘Innoveren,
vernieuwen’, ‘netwerken, consortia vormen’ en ‘kennisontwikkeling’. FoodvalleyNL
en een geïnterviewde binnen de gemeente Ede gaven daarbij zelf aan dat ‘Richting
geven’ een waarde nul kon krijgen, omdat er niet één partij is die de leiding neemt,
maar veel activiteiten in samenwerking plaatsvinden.
In geval van QuTech wordt gelijktijdig gewerkt aan fundamentele kennisontwikkeling
als markttoepassingen. Daarnaast is talentontwikkeling oor de toekomst van
quantumtechnologie cruciaal. Ondanks het relatief jonge ecosysteem, wordt er
zodoende
ook
redelijk
evenwichtig
ingezet
op
de
verschillende
ecosysteemactiviteiten.
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6.2.3

Governance

In Tabel 6 zijn voor ieder van de zeven onderzochte ecosystemen hun specifieke
governance aspecten weergegeven op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Het specifieke karakter van ieder ecosysteem maakt dat de organisatie en aansturing
in iedere casus anders is. Het is lastig om hier generieke aanbevelingen voor de
vormgeving van regionale innovatie-ecosystemen uit te destilleren.
Tabel 6 Governance op strategisch, tactisch en operationeel niveau in de onderzochte cases
Chemelot/

Techniekcampus

Utrecht Health

Life Sciences

FoodValley

Brightsite

Emmen

Hub

Utrecht

Wageningen

QuTech

Brainport

In de provincie

Bepalend voor de

De Health Hub

Op het Utrecht

Sinds enkele

Nationale

Brainport

Limburg

ontwikkeling van de

Utrecht heeft

Science Park zijn

jaren werkt

Agenda

Industries is

bestaat het

techniekcampus

twee personen

drie decanen van

een

Quantum-

een

bredere

Emmen is de

aangewezen als

de UU

consortium

technologie als

branche-

Brightlands

Regionaal-

boegbeeld voor

(geneeskunde,

Agrifood 2030

richtinggevend

organisatie

initiatief om

economische

het ecosysteem:

diergeneeskunde,

samen aan

kader voor

die

innovatie te

ontwikkelagenda van

- Wethouder

bètawetenschap-

een strategie

uitbouw en

samenwer-

stimuleren.

de gemeente Emmen

gemeente

pen)

om het

versterking

king tussen

Hiertoe stelt

(in samenwerking met

Utrecht

verantwoordelijk

potentieel van

landelijke

toeleveran-

de provincie

buurgemeenten) en op

- Voorzitter RvB

voor voortgang op

het agrifood

ecosysteem.

ciers om

middelen

de achtergrond de

van het UMC.

het strategische

ecosysteem

Meerjarige

innovatie te

beschikbaar.

Regio Deal Zuid- en

thema ‘Life

als mondiale

(Europese)

stimuleren

Oost-Drenthe.

Sciences’.

innovatie hub

onderzoeks-

tot doel
heeft.

Industries
Campus

Strategisch

Er is

te realiseren.

programma's

onderscheid

Programma Board

Consortium

met als doel

aangebracht

Dutch Tech Zone is

van

keten-

tussen

opgericht om partijen

overheden,

samenwerking

Brightlands

te verbinden bij de

multinationals,

stimuleren en

Chemelot

uitvoering van de

WUR,

vanuit

Campus en de

gezamenlijke agenda.

clusterorganisa

demonstrators

Chemelot

tie en andere

toewerken naar

industrie site.

stakeholders

concrete
toepassingen.

Tactisch

Er is

Op programmaniveau

Er zijn drie

Een Programma

Geen echte

Gezamenlijke

Innovatie-

complexiteit in

is bestuurlijke

kwartiermakers

Board adviseert

leider, maar

onderzoeks-

programma

de

samenwerking tussen

die een grote rol

de decanen over

veel betrokken

projecten tussen

voor

besluitvorming

de lokale kennis- en

spelen bij het

strategische

partijen die

partijen op

aanwezige

bij

opleidingsinstituten

aanjagen en

onderwerpen voor

elkaar vinden -

Quantum

fieldlabs en

multinationals,

georganiseerd.

organiseren van

het Life Sciences

en gezamenlijk

Campus Delft,

bedrijven,

het ecosysteem:

cluster.

financiering

programmatisch

getrokken

omdat
beslissingen

MKB-bedrijven werken

- gemeente

organiseren.

e afstemming

door de

veelal in het

onder de vlag van het

Utrecht

Veel bottom-up

TU Delft en

BOM.

buitenland

Sustainable Products

- Economic

initiatieven.

TNO (met

moeten

and Chemicals Cluster

Board Utrecht

worden

(SUSPACC) aan

- UCreate

genomen.

financiering
AgriFood 2030

ministeries en

versterking van

agenda geeft

NWO)

onderlinge relaties.

een top-down
benadering op
ontwikkelingen
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Operationeel

Er is een

De meest concrete

Er wordt

Stichting Utrecht

FoodvalleyNL

gezamenlijk

activiteit vindt plaats in

praktisch

Science Park richt

als cluster-

Onderzoek

van BOM,

Chemelot

EFRO-projecten die

samengewerkt

zich op

organisatie /

langs de lijnen

Brainport

Sustainability

getrokken worden door

binnen

verschillende

spin in het

van QuTech

Industries en

team

de NHL Stenden

projecten in drie

pijlers.

web. Maar

roadmaps;

SDK

opgericht,

Hogeschool.

thematische

andere

coalities (elk

stakeholders

gelieerd aan

Coöperatie

Vastgoed
EU-projecten;

het Brightsite

Bedrijven zijn nog wat

met 2 trekkers):

vinden elkaar

initiatief

zoekend naar hun rol

- Wijkgerichte

ook: WUR als

koppeling met

en mogelijke concrete

preventie

kennisontwikke

opleidings-

bijdrage.

- Digitale

laar;

curricula van

transformatie

Valorisatie

universiteiten

- aantrekkelijke

door

arbeidsmarkt

incubators en

leidt de BIC

accelerator;
Multinational
R&D center als
ontmoetingsplekken en
regionale en
lokale
overheden als
ondersteuning

6.3

Toekomstperspectief en uitdagingen

In Tabel 7 tonen we voor ieder van de zeven onderzochte ecosystemen het
perspectief op toekomstige ontwikkeling (wat geldt als een succes?; hoe blijft het
ecosysteem vitaal?), uitdagingen en ontbrekende elementen – voor zover deze aan
bod gekomen zijn in ons desk research en interviews. Op basis hiervan was het niet
goed mogelijk om voor alle zeven cases de tabel volledig te vullen. Er zijn daarom
enkele lege cellen in de tabel.
Tabel 7 Toekomst perspectief en uitdagingen zoals verwoord door betrokkenen in de cases
Chemelot/

Techniekcampus

Utrecht Health

Life

FoodValley

Brightsite

Emmen

Hub

Sciences

Wageningen

QuTech

Industries

Utrecht
Wat geldt (straks)
als succes?

Brainport
Campus

Behoud van de

Realisatie van een

In 2030 moet het

Op korte

Realisatie

Chemie voor

verzamelgebouw op

ecosysteem

termijn inzet

volgende

Limburg.

de Techniekcampus

hebben

op 4-6

fases BIC

Verduurzamen

Emmen.

bijgedragen aan

hoogwaardige

(CO2 neutraal

Kennisontwikkeling op

een gezondere

spin-outs

worden) is

het gebied van groene

bevolking van de

realiseren, op

daarvoor een

chemie en innovatieve

regio.

langere termijn

vereiste.

bedrijvigheid groene

nog meer

chemie en HTSM.

spin-outs is

Onderlinge

het doel;

verbondenheid van

aantrekken en

bedrijven bij innovatie

vasthouden
talent in Delft;
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activeren en

ontwikkeling

versterken.

én
bescherming
IP

Uitdagingen

- Innovatie en

Daadwerkelijk

Aansluiten van

Onderlinge

Betrokkenen

‘war on talent'

Gehele

ketentransities

investeringen van

het bedrijfsleven,

verbonden-

noemde

(ook onderling

terrein

voor elkaar

private partijen -

beschikbaar

heid van

tijdens de

tussen partijen

vullen met

krijgen, gericht op

Partijen mede

krijgen van

bedrijven lijkt

interviews als

in Delft en

bedrijven.

toeleveranciers:

eigenaar maken van

financiering

relatief gering

grootste

Nederland;

1e cluster

elektrische

agenda

in vergelijking

uitdaging voor

installaties,

met één-op-

de komende

(te) grote

gevuld.

biomassa en

één relaties

10 jaar het

afhankelijkheid

Financieri

gerecycled afval.

tussen

versterken van

van

ng van de

Er zijn grote

bedrijven en

ondernemer-

buitenlandse

fieldlabs.

onderlinge

kennis-

schap en

corporates

Betrekken

afhankelijkheden

instellingen

kennis-

voor 'full-stack'

van

valorisatie

tussen bedrijven

is nu

investeringen;

bedrijven

en restproducten.

Europese en

buiten de

- Grote bedrijven /

Nederlandse

BIC.

investeerders

bedrijven zijn

aantrekken voor

meer

de ontwikkeling

risicomijdend

van fabrieken voor

of afwachtend

duurzame

op Europees

grondstoffen/

beleid m.b.t.

bouwstenen.

investeringen;

Geschat wordt dat
de verduurzaming

IP-

van Chemelot 3 tot

bescherming

4 miljard euro gaat

i.r.t. intensieve

kosten.

samenwerking

- Infrastructuur
uitbreiden.
Hoe blijft het

Oprichting

Achterhalen

Intensieve

Brainport

ecosysteem

programmabureau

hoe het

interactie en

gaat ook

Dutch Tech Zone om

ecosysteem

dynamiek

samenwer

proces van

maatschap-

tussen partijen

king aan

gezamenlijke

pelijke en

op de campus

met

agendavorming en

socio-

in Delft; PhD

bedrijven

commitment aan te

economische

netwerken;

buiten de

jagen. Netwerkvorming

ontwikkelingen

Europese

regio.

'Universiteit van het

kan aanjagen

onderzoekspro

Noorden', met komst

in de gehele

gramma's;

activiteiten RUG in

regio, in het

vestiging van

Emmen. Men zoekt

kielzog van de

buitenlandse

actieve interactie

ontwikkelingen

bedrijven.

tussen opleidingen en

in de agrifood

bedrijven +

sector

vitaal?

innovatieprgramma's
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Wat mist er?

- Infrastructuur

Mogelijk nu nog

Bedrijven zijn in

Bedrijvigheid

‘War on

Grotere

uitbreiden

gebrek aan

de kern niet

en innovatie

talent':

aanwezig-

(elektriciteits-

boegbeelden en een

betrokken.

als essentieel

mensen met

heid TU/E

netwerk)

"te dunne basis" van

Tevens is er

onderdeel van

de juiste

op de

- Publieke

bedrijven om

geen sprake van

ecosysteem-

kennis en

Campus.

investeringen om

investeringen in

innovatieve

ontwikkeling

skills zijn

bedrijven te

voldoende omvang

output (diensten /

zien bij

schaars;

helpen met

van de grond te

producten). Het

onderzoek en

noodzaak tot

overgang naar

krijgen.

ecosysteem richt

onderwijs

upgraden

zich op een

(binnen de

huisvesting,

transitie van de

WUR);

labs en

eigen sector naar

Wegnemen

faciliteiten

meer preventie in

fragmentatie in

de zorg.

de hele sector

circulair werken

De zeven onderzochte cases van regionale ecosystemen zijn in hun karakter,
inhoudelijke focus en aansturing zeer divers. Wel kunnen in de genoemde
uitdagingen een aantal aspecten ontdekt worden die een meer generiek karakter
hebben:
•

•

•

•

•

•

Afhankelijkheden tussen bedrijven in (industriële) productieprocessen en
toeleveranciersrelaties kunnen het doorvoeren van radicale veranderingen
bemoeilijken. Zo laat in het bijzonder de Chemelot casus zien dat het meekrijgen
van alle bedrijven om de noodzakelijke investeringen te doen voor het realiseren
van een duurzame productie-infrastructuur moeizaam is. Temeer omdat de
investeringsbeslissingen van die bedrijven veelal in buitenlandse
bestuurskamers gemaakt worden.
In het algemeen blijkt het in meerdere van de onderzochte casussen een
uitdaging om private investeringen los te krijgen rond het gezamenlijke doel en
de ontwikkelagenda. Het proces om commitment van bedrijven te krijgen om mee
te investeren vergt soms een lange adem.
In het geval van QuTech en investeringen in quantumtechnologie blijkt het zo te
zijn dat Nederlandse en Europese bedrijven een meer afwachtende en
risicomijdende houding hebben ten opzichte van grote niet-Europese bedrijven.
Het is lastig om hieruit te generaliseren richting alle sectoren en
technologiedomeinen, maar in een te grote afhankelijkheid voor grootschalige
investeringen door niet-Europese bedrijven schuilt een generiek risico voor
Nederland en de EU.
Specifiek voor meer kennisintensieve regionale innovatie-ecosystemen blijft een
uitdaging om de verbinding te leggen met bestaande bedrijven en het creëren
van nieuwe bedrijfsactiviteiten. Het versterken van ondernemerschap en
kennisvalorisatie vereisen continue aandacht en gerichte inspanningen. Een
‘gouden recept’ hiervoor is echter niet uit de onderzochte cases te ontdekken.
IP-bescherming in een omgeving van fundamentele kennis- en
techniekontwikkeling, maar tegelijk ook intensieve samenwerking en interactie op
de lokale campus is soms een uitdaging. Belangen van partijen kunnen op dit
punt soms botsen.
Vitaliteit en dynamiek in de onderzochte ecosystemen hangt veel samen met de
frequentie en mate van interactie tussen partijen op het lokale geografische
schaalniveau. De lokale reuring of ‘buzz’ uit de literatuur. Ook geldt voor
verschillende onderzochte casussen, met name de kennisintensieve
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ecosystemen, dat relaties met buitenlandse partijen ook cruciaal zijn. In die zin
blijft een mix tussen lokale interactie en een blik naar buiten (inclusief ‘global
pipelines’) relevant.

6.4

Generieke inzichten

In het begin van hoofdstuk 4 gaven we al aan dat steeds vaker meerdere partijen
input leveren ten behoeve van innovaties, veelal ook in publiek-private
samenwerking. In de productieketens van producten en diensten wordt zodoende
samengewerkt om innovaties te ontwikkelen, realiseren en implementeren. Mede in
het licht van de groeistrategie voor Nederland, zoals uiteengezet in de Groeibrief van
de minister van Economische Zaken en Klimaat van 13 december 2019, is de
verwachting dat deze trend doorzet en zal leiden tot verschillende verbonden tussen
organisaties (publiek en privaat) om innovatie en (systeem)veranderingen in
regionale ecosystemen op te pakken.
Hieruit ontstaat de behoefte om regionale innovatieprocessen beter te begrijpen, in
het bijzonder op welke wijze en onder welke omstandigheden regionale ecosystemen
optimaal functioneren en bijdragen aan de totstandkoming van innovaties en nieuwe
economische activiteiten die voor de lange termijn bijdragen aan maatschappelijke
waardecreatie en het verdienvermogen van Nederland.
In de literatuur is door verschillende auteurs aangegeven dat er niet zoiets bestaat
als een blauwdruk voor optimale vormgeving van regionale innovatie-ecosystemen.
Er is geen sprake van maakbaarheid door een precieze mix van lokale actoren en
factoren te vertalen naar een andere regio of ecosysteem. In de literatuur wordt
gesteld dat de mix van succesfactoren van regionale ecosystemen per casus zal
blijven verschillen. Tevens geven die auteurs aan dat casestudieonderzoek moet
uitwijzen hoe lokale actoren en factoren in onderlinge verbondenheid functioneren,
gegeven de specifieke lokale context en instituties.
Om deze reden hebben wij zeven casussen van regionale ecosystemen in Nederland
nader bestudeerd. In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk reflecteren we op de
lessen en generieke inzichten die hieruit te destilleren zijn.

6.4.1

Specifieke contextfactoren, successen en uitdagingen

Voor Chemelot/Brightsite en de Techniekcampus Emmen zijn er een aantal
overeenkomstige, specifieke contextfactoren die van invloed zijn op de (verdere)
ecosysteemontwikkeling. Dit zijn bijvoorbeeld: volume gedreven procesindustrie,
sterke onderlinge verwevenheid in de productieketen met daarbij ook
afhankelijkheden (bijvoorbeeld eind- of restproducten als input in een ander proces),
bedrijven die internationaal actief zijn en daarbij een relatief sterke concurrentiedruk
voelen, lokale productievestigingen van internationale bedrijven waarbij het
hoofdkantoor elders gevestigd is en dus ook de grote investeringsbeslissingen elders
gemaakt worden. Zowel voor Chemelot/Brightsite als Emmen ontstaat hieruit de
noodzaak om te verduurzamen en de chemische industrie te vergroenen, waarbij
onder andere kennis en expertise is op het gebied van biopolymeren en garens.
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Hierin spelen in beide ecosystemen kleinere, innovatieve bedrijven een rol om de
vernieuwing in gang te zetten.
Specifiek bij Chemelot wordt hierbij genoemd dat de sterke onderlinge verwevenheid
en afhankelijkheden maken dat er welhaast unanieme bereidheid van actoren nodig
is om de radicale vernieuwing in gang te zetten. Het meekrijgen van alle bedrijven in
de lange termijn plannen is, mede gelet op de conjunctuurgevoeligheid en slechte
economische vooruitzichten moeilijk. Daarbij komt dat de investeringsbeslissing met
betrekking tot productie-activiteiten op de Chemelot site moeilijk te coördineren zijn,
vanuit vrijheden die individuele bedrijven hebben om over de koers te beslissen en
investeringsbeslissingen die elders liggen. Een uitdaging hierbij is dat er een vergroot
risico is op een partiële focus op het eigen productieproces en in mindere mate
investeringen van de grond komen om de gehele keten en productiesite te
vergroenen.
In Emmen kwam eveneens ter sprake dat het een uitdaging is om
investeringsmiddelen samen te brengen. Ook hier zijn bedrijven meer gewend om op
concreet projectniveau, vanuit ketensamenwerking te redeneren. Bedrijven zijn daar
nog wat zoekend naar wat hun rol en concrete bijdrage aan een meer strategische
ontwikkelagenda kan zijn. Co-financiering vanuit bedrijven lijkt hier vooralsnog
moeilijker tot stand te komen. Op het gebied van groene chemie zorgen EFROprojecten vooral voor momentum, commitment en concrete gezamenlijke actie. De
bedoeling is om de ecosysteemontwikkeling in Emmen breder te trekken, met ook
betrokkenheid vanuit de lokale HTSM maakindustrie. Investeringsbereidheid vanuit
de bedrijven is daarbij uiteindelijk benodigd.
Een succesvol element in de ecosysteemontwikkeling op Chemelot is het feit dat
sinds 2012 onderwijs en kennisinstellingen actief zijn op de Chemelot campus,
waardoor er interactie tussen opleidingsprogramma’s, bedrijven en studenten is.
Tevens is geïnvesteerd in gebouwen, clean rooms, pilot projecten en PPSonderzoek. Middels het Brightsite initiatief en de Brightlands Chemelot campus
vinden er zodoende gerichte R&D, innovatie en opleidingsactiviteiten plaats op het
gebied van groene chemie en verduurzaming van productieprocessen op de
industriële site. Nadrukkelijk wordt er hier in de uitvoering van de strategische agenda
een rol gezien voor innovatieve, kleinere en nieuwe spelers. De centrale aansturing
van de campusontwikkeling vanuit één organisatie wordt positief ervaren, zeker in
vergelijking met de uitdagingen op het vlak van coördinatie op het industriepark.
Door de oogharen ontstaat het beeld dat men in Emmen de ontwikkeling van de
Techniekcampus op overeenkomstige inhoudelijke wijze in gang wil zetten. De
campusontwikkeling
heeft
tot
doel
om
R&D,
innovatie-activiteiten,
opleidingsprogramma’s gericht op groene chemie fysiek samen te brengen, nabij de
bestaande procesindustrie en in connectie met de lokale HTSM maakindustrie.
Daarbij is de hoop dat een dergelijke concentratie van activiteiten een
aantrekkingskracht uitoefent op nieuwe bedrijven en instellingen. Hier zit voor
Emmen op korte termijn de uitdaging, omdat het vastgoedproject voor het
verzamelgebouw nog moet worden gerealiseerd. In de gesprekken werd gewezen
op een momenteel gebrek aan trekkers en boegbeelden, en een mogelijk ‘dunne
basis’ voor (gezamenlijke) investeringen.
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De Brainport Industries Campus is een voorbeeld van een (deels) gerealiseerd
vastgoedproject dat een prominente plek inneemt in de strategische doelstelling om
de samenwerking en kruisbestuiving tussen bedrijven, onderzoek en opleiding te
faciliteren en fysiek te accommoderen. Hier geldt als succes dat bedrijven die zich
gevestigd hebben erkennen dat de fysieke nabijheid op die specifieke locatie voor
hen toegevoegde waarde heeft. Bij de realisatie heeft de financiële ondersteuning en
organisatiekracht vanuit de provincie Noord-Brabant en netwerkorganisaties
Brainport Development en Brainport Industries een belangrijke rol gespeeld.
Niettemin is opvallend dat voor deze campusontwikkeling, die ingebed is in een
breder, historisch gegroeid regionaal ecosysteem van onderling verbonden
toeleveranciersbedrijven en hightech maakindustrie met OEM’s, een lange adem
nodig was (>10 jaar) om de eerste fase van de BIC te realiseren. Gelet op de eerste
positieve geluiden vanuit reeds gevestigde bedrijven en bedrijven en instellingen die
aangeven zich hier in de toekomst te willen vestigen, lijkt de Brainport Industries
Campus op zichzelf een innovatie asset in het bredere Brainport Eindhoven
ecosysteem te worden.
Ook voor Life Sciences Utrecht, FoodValley en QuTech zijn er parallellen te vinden
in specifieke contextfactoren, ondanks hun verschil in ‘leeftijd’ en omvang van het
ecosysteem. In alle drie gevallen vormen de lokale kennis-, onderzoeks- en
opleidingsinstellingen – respectievelijk de Universiteit Utrecht, UMC en Hogeschool
Utrecht, de WUR en TU-Delft/TNO, een pijler onder de ecosysteemontwikkeling.
Deze drie ecosystemen zijn sterk kennisgedreven, waardoor de vakgroepen en
afdelingen binnen deze instituten een innovatie asset vormen. Op die locatie is
zodoende aantrekkingskracht voor andere partijen ontstaan. ‘Clubgevoel’ en fysieke
nabijheid zijn zowel voor FoodValley en QuTech een facilitator voor ecosysteem- en
campusontwikkeling.
Voor life sciences bedrijven in de regio Utrecht geldt met name de ruime
aanwezigheid van personen met de juiste kennis en kunde als vestigingsplaatsfactor.
Zodoende is er in de regio Utrecht, zowel op het Science Park Utrecht als daarbuiten,
clustering van life sciences bedrijven opgetreden. Uit de gesprekken in Utrecht
ontstaat het beeld dat veel bedrijven hierbij vooral één-op-één relaties met de
kennisinstituten onderhouden. Met name de onderlinge verbondenheid tussen
bedrijven op het Science Park en daarbuiten lijkt daarmee vergeleken relatief gering
te zijn.
In FoodValley werd aangegeven dat er behoefte is aan meer ondernemerschap en
kennisvalorisatie in het lokale ecosysteem. Dit duidt erop dat een balans tussen
kennisontwikkeling, kennistoepassing en ondernemerschap van belang is voor
ecosysteemontwikkeling.
Juist voor kennisgedreven ecosystemen als Life Sciences Utrecht, FoodValley
Wageningen en QuTech zijn relaties en netwerken gericht op inhoud van belang.
Deze kennisnetwerken en samenwerking hebben in sterke mate een internationaal
karakter. Bij Life Sciences Utrecht, FoodValley en QuTech is er daarom een grotere
diversiteit in geografische schaalniveaus waarop interactie met partners plaatsvindt:
lokaal, inclusief campusontwikkeling, én in internationale consortia.
In Wageningen wordt de rol van FoodValley NL als vertegenwoordiger van het
ecosysteem en organisatie die bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere
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instellingen aan elkaar koppelt als succes beschouwd. Tevens wordt bij FoodValley
onderstreept dat de lokale, bottom-up aansturing van partijen in het ecosysteem een
succesfactor is. Het ecosysteem kent een historisch gegroeide regionale
concentratie van bedrijven die actief zijn op het gebied van landbouw en voeding. Dit
is een parallel met de regio Eindhoven. Gesprekspartners in de casus FoodValley
gaven daarbij aan met enige jaloezie naar Eindhoven te kijken, vanwege de sociaalmaatschappelijke ontwikkeling die daar, naast versterking van het innovatieecosysteem zelf, wordt gerealiseerd – zoals de bredere gebiedsontwikkeling op
Strijp-S waar ook culturele activiteiten en woningbouw een plek hebben gekregen.

6.4.2

Gemene delers in de onderzochte casussen en generieke lessen

De zeven onderzochte casussen brachten veel herkenningspunten aan het licht met
succesfactoren voor ecosysteemontwikkeling uit onze literatuurreview zoals
beschreven in hoofdstuk 3. Ons analysekader voor regionale innovatie-ecosystemen
bouwt in sterke mate voort op de bevindingen uit de literatuur en in het bijzonder de
systeemelementen en randvoorwaarden uit het raamwerk van Erik Stam en op de
sleutelactiviteiten uit de innovatiesysteem analyse of ‘motoren van innovatie’.
Hiermee is het analysekader behulpzaam als gestructureerd diagnose instrument
voor regionale ecosystemen.
Bovenstaande uiteenzetting van enkele specifieke contextfactoren in de onderzochte
cases bevestigt het beeld uit de literatuurreview dat specifieke lokale
omstandigheden er toe doen voor ecosysteemontwikkeling. Hoe verschillend de
zeven onderzochte cases ook zijn, er kunnen hieruit een aantal gemene delers en
succesfactoren en uitdagingen voor ecosysteemontwikkeling worden gedestilleerd.
Aanwezige innovatie assets
In de onderzochte casussen werd bevestigd dat een robuuste basis van innovatie
assets, oftewel de aanwezigheid en het functioneren in onderlinge samenhang van
actoren met hun kennis, capaciteiten en faciliteiten van groot belang is. Daarbij werd
in de gesprekken aangegeven dat een gemeenschappelijk doel en gedeelde
belangen als richtinggevend kader noodzakelijk zijn om partijen gecommitteerd te
krijgen om met elkaar te investeren. In meerdere onderzochte casussen werd
duidelijk dat het soms een uitdaging is om private investeringen los te krijgen. Wel is
de overtuiging vaak dat vanuit het gecoördineerd in stelling brengen van
investeringen van voldoende omvang, een basis voor nieuwe economische
activiteiten en verdienpotentieel. Voor bedrijven is het van belang dat een
overkoepelend doel van bredere ecosysteemontwikkeling uiteindelijk ook eigen
bedrijfseconomisch gewin kan opleveren.
Modus Operandi
De verschillende onderzochte casussen bevestigen tevens het belang van
leiderschap en een lange adem om de strategische ontwikkelagenda uit te voeren.
Enkele partijen die als trekker of boegbeeld fungeren, kunnen bedrijven die nog
zoekend zijn wat betreft hun rol en concrete bijdrage in de uitvoering van de
strategische agenda inspireren of motiveren. Sommige bedrijven voelen zich eerder
comfortabel bij het uitvoeren van afgebakende projecten. In meerdere van de
onderzochte casussen kwam naar voren dat het identificeren van gezamenlijke
belangen en van hieruit toewerken naar een gedeelde ontwikkelagenda een proces
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is dat tijd kost. Uithoudingsvermogen van partijen in het ecosysteem en de wil om
samen te werken is in die zin een randvoorwaarde voor ecosysteemontwikkeling.
Met betrekking tot de modus operandi van ecosystemen kwamen in de zeven
onderzochte cases de volgende succesfactoren expliciet ter sprake (in
overeenstemming met onze bevindingen op basis van de literatuurreview):
Gezamenlijk doel:
• Het hebben van een gedeelde missie en visie als uitgangspunt voor een
strategische agenda;
• Doelbewuste samenwerking om die agenda uit te voeren;
• Commitment om met elkaar te investeren;
• Doorzettingsvermogen en lange adem.
Ecosysteem activiteiten:
• Alle sleutelactiviteiten doen er toe en dienen gebalanceerd aandacht te
krijgen, mede afhankelijk van de fase van ontwikkeling;
• Leiderschap en coördinatie helpen om strategisch richtring te kiezen;
daarbij kan een innovatietrekker het ecosysteem in beweging zetten.
Governance:
• Vanuit de missie en visie dienen partijen in het ecosysteem op dezelfde
golflengte te komen en te blijven, daarbij helpt het om de agenda adaptief bij
te stellen op basis van voortschrijdend inzicht;
• Het is goed om te beseffen dat innovatieprojecten binnen het ecosysteem
niet noodzakelijkerwijs altijd in dezelfde samenstelling uitgevoerd hoeven te
worden.
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7 Conclusie
7.1

Optimale vormgeving van ecosystemen en productieve dynamiek

Het doel van onderliggend onderzoek, in de context van de TNO-EZK samenwerking
rond de Strategische Kennisagenda Innovatie (SKI) van de Directie Innovatie,
Analyse en Kennis van het DG Bedrijfsleven en Innovatie, is om te komen tot een
betere kennisbasis voor het optimaliseren van (regionaal) innovatiebeleid met
bijzondere aandacht voor gezamenlijke innovatieprocessen in regionale innovatieecosystemen. Hiertoe is in dit onderzoek een tweevoudige aanpak gevolgd:
1. Een review van de recente wetenschappelijke literatuur over regionale
(innovatie)clusters en ecosystemen, innovatiesystemen, gerelateerdheid,
specialisatie, vernieuwing en diversificatie. Deze literatuurstudie was in het
bijzonder gericht op optimale vormgeving van en dynamiek in regionale
innovatie-ecosystemen.
2. Verdiepende casestudies naar regionale ecosystemen in Nederland, om
praktijkervaringen te bestuderen en analyseren en hieruit lessen te trekken
over de optimale vormgeving en aansturing van innovatieprocessen en de
rol van specifieke contextfactoren goed te begrijpen.
Het begrip ‘innovatie-ecosysteem’ bouwt voort op en kent gelijkenissen met de
concepten van economische clusters en innovatiesystemen. In regionale
ecosystemen zijn (net als in een moderne kijk op het clusterbegrip van Porter)
actoren en hun onderlinge verbondenheid en interactie in netwerken en
samenwerkingsstructuren centrale elementen. Daarnaast is er een centrale rol voor
aanwezige factoren, zoals human capital (talent), capaciteiten, faciliteiten,
infrastructuur, kapitaal, leiderschap, (ondernemers)cultuur, marktvraag en instituties.
Kenmerkend voor innovatie ecosystemen is dat de nadruk meer ligt op vernieuwing,
innovatie en diversificatie, dan op het uitbouwen van bestaande sterktes en
specialisaties van dominante partijen in het ecosysteem.
Vandaar dat er ook een belangrijke rol is voor het creëren van randvoorwaarden
waaruit nieuwe bedrijvigheid kan ontstaan (start-ups, spin-outs) en deze kunnen
doorgroeien tot productieve nieuwe economische activiteiten die het
verdienvermogen voor de lange termijn versterken. In innovatie-ecosystemen is
naast kennisvalorisatie en ondernemerschap evengoed aandacht voor de rol en
bijdrage van andere partijen in de ‘triple helix’ of ‘quadrupel helix’. De aanwezigheid
van een minimale configuratie of set van actoren, innovatie assets en onderlinge
verbondenheid in kennisnetwerken, innovatieprocessen en productie bepaalt in de
kern of er sprake is van een vitaal en bestendig ecosysteem: een ‘minimum viable
ecosystem’. Voor de mate van verbondenheid en coherentie van het ecosysteem
achten wij relaties langs twee assen van belang: 1.) Technisch-economisch en 2.)
Sociaal-institutioneel.
In de onderzochte literatuur wordt benadrukt dat de ontwikkeling van ecosystemen
goed begrepen dient te worden aan de hand van de wijze waarop individuele
belangen van partijen en collectieve belangen van het bredere systeem worden
afgewogen en uiteindelijk strategische keuzes worden gemaakt. Regio specifieke
karakteristieken en contextfactoren spelen hierbij een rol. Er is geen optimale ‘one
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size fits all’ configuratie. Om die reden hebben we in dit onderzoek veel nadruk
gelegd op de organisatorische en procesmatige aspecten van regionale innovatieecosystemen: hun modus operandi. In de modus operandi van ecosystemen zijn
strategievorming, leiderschap, de organisatiecultuur, coördinatie en partnerschappen
belangrijke succesfactoren. In de literatuur worden deze ‘hoe’ vragen op zijn minst
als even belangrijk ingeschaald als de aanwezigheid van innovatie assets die de
basiselementen en productiefactoren vormen van het ecosysteem.
Hierop voortbouwend hebben we een analysekader voor regionale ecosystemen
ontwikkeld dat bestaat uit twee hoofdbestanddelen:
1. Aanwezige innovatie assets
2. Modus operandi, met de categorieën:
a. Gezamenlijk doel (icl. misie en visie)
b. Ecosysteem activiteiten (strategische sleutelprocessen of ‘motoren
van innovatie’)
c. Governance
Bij het uitvoeren van de zeven casestudies bleek dit analysekader behulpzaam als
gestructureerd diagnose instrument voor regionale ecosystemen. Ondanks dat de
zeven onderzochte casussen van regionale ecosystemen in Nederland erg
verschillen in karakter, konden door het gestructureerd toepassen van dit
analysekader een aantal generieke inzichten over succesfactoren en uitdagingen
voor ecosysteemontwikkeling worden geïdentificeerd. Onze hoofdconclusies op
basis van het literatuuronderzoek en de zeven casestudies presenteren we hieronder
onder de verschillende noemers van ons analysekader.
7.1.1

Aanwezige innovatie assets

Voor productieve en dynamische ecosystemen is de aanwezigheid van een robuuste
basis van bedrijven, (kennis)instellingen, deskundige arbeidskrachten, talent en
menselijk kapitaal, faciliteiten, infrastructuur, leiderschap, financieel kapitaal,
ondernemerscultuur een absolute randvoorwaarde.
Daarbij dienen deze partijen en innovatie assets onderling met elkaar verbonden te
zijn. Simpelweg als ‘los zand’ gelokaliseerd zijn in geografische nabijheid maakt nog
niet dat er sprake is van een vitaal en dynamisch ecosysteem. Dynamiek in
ecosystemen ontstaat juist vanuit de verbondenheid van actoren en factoren. Hieruit
ontstaat een productieve omgeving voor nieuwe kennisontwikkeling, gezamenlijke
(innovatie)inspanningen en diversificatie naar nieuwe bedrijfsactiviteiten. Het hebben
van een duidelijke missie en visie, en een ontwikkelagenda naar een gedeeld doel is
hierbij ondersteunend.
Cruciale assets waarop regionale specialisaties en specifieke lokale capaciteiten
(capabilities) leunen, bepalen de mate van waarschijnlijkheid dat radicaal nieuwe
activiteiten in het regionale ecosysteem tot ontwikkeling komen. Deze
karakteristieken van het regionale ecosysteem bepalen in belangrijke mate welke
nieuwe activiteiten of sleuteltechnologieën ‘binnen bereik’ liggen en daarmee een
kansrijke ontwikkelrichting vormen. Optimaal is wanneer hierbij ook sprake is van
‘kenniscomplexiteit’, wat zoveel betekent dat er enerzijds aansluiting is met het lokale
absorptievermogen (in het regionale ecosysteem kunnen partijen de nieuwe richting
‘behappen’) en anderzijds dat er sprake is van een zekere mate van uniciteit.
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Tevens is het van belang dat de lokale innovatie assets zijn ingebed in goed
functionerende netwerken (waarbij het gaat om zowel intensiteit als effectiviteit) en
partnerschappen. Op die manier wordt een sterke innovatiebasis gelegd. In
dynamische, vitale ecosystemen zijn inspanningen gericht op diversificatie en
vernieuwing door het leggen van nieuwe verbindingen en het realiseren van crossovers, idealiter op basis van zowel overeenkomsten als complementariteit in kennis
en technologie.
Toelaten van nieuwe spelers in het ecosysteem, hetzij via vestiging van buiten of
start-ups, draagt bij aan vernieuwing. Hiermee komen extra of nieuwe capabilities
beschikbaar en kan voorbijgegaan worden aan bestaande belangen. De dynamiek
en vernieuwingsimpuls in ecosystemen wordt vergroot wanneer nieuwe capabilities
niet alleen worden ontwikkeld, maar ook meteen worden geïmplementeerd in de
eigen (productie)processen.
De aanwezigheid van een minimale configuratie of set van actoren, factoren,
infrastructuur en faciliteiten, en hun functioneren in onderlinge samenhang, bepaalt
of er sprake is van een ‘minimum viable ecosystem’. Daarin zijn alle betrokken
partijen niet alleen gecommitteerd om met elkaar te investeren en innovaties te
realiseren ten behoeve van een gezamenlijk doel, maar ontstaat gelijktijdig een solide
basis van (nieuwe) economische activiteit en daarmee potentieel voor (toekomstig)
verdienvermogen.
Geïdentificeerde zwaktes (‘witte vlekken’) in regionale ecosystemen kunnen tot
ontwikkelprioriteit gemaakt worden.

7.1.2

Modus operandi

Gezamenlijk doel
Idealiter opereren partijen in een productief en vitaal ecosysteem vanuit een
gedeelde missie en visie die fungeert als uitgangspunt voor een strategische
ontwikkelagenda. Een gemeenschappelijk doel en gedeelde belangen fungeren als
richtinggevend kader en zijn vaak noodzakelijk om partijen gecommitteerd te krijgen
om met elkaar te investeren. Uiteindelijk ontstaat vanuit het gecoördineerd in stelling
brengen van investeringen van voldoende omvang, een basis voor nieuwe
economische activiteiten en verdienpotentieel. Hierbij is het van belang om oog te
hebben voor afhankelijkheden in de productie- en innovatieketen.
Voor bedrijven is het veelal van belang dat een overkoepelend doel van bredere
ecosysteemontwikkeling uiteindelijk ook eigen bedrijfseconomisch gewin kan
opleveren. Bedrijven hebben soms tijd nodig om zich mede eigenaar te voelen van
de ontwikkelagenda en om vervolgens hun rol en bijdrage te zien in de uitvoering
hiervan. Doorzettingsvermogen en een lange adem kunnen daarmee gezien worden
als succesfactoren voor ecosystemen.
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Ecosysteem activiteiten
In ons analysekader onderscheiden we zeven strategische sleutelactiviteiten in
ecosystemen, gebaseerd op de literatuur over innovatiesysteemanalyse en ‘motoren
van innovatie’:
• Leiden, richting geven
• Innoveren, vernieuwen, ondernemen
• Netwerken, consortiavorming
• Kennisontwikkeling, disseminatie
• Opleiden, talent ontwikkelen
• Acquisitie, kapitaal aantrekken
• Lobbyen, beïnvloeden
Deze ecosysteemactiviteiten werden in de verschillende onderzochte casussen
herkend en erkend als zijnde van belang voor een evenwichtige
ecosysteemontwikkeling. Het beeld dat ontstaat uit de zeven onderzochte casussen
is dat, afhankelijk van de ontwikkelfase van het ecosysteem, de nadruk op specifieke
sleutelactiviteiten anders kan liggen. Voorzichtig kan op basis van de zeven
onderzochte ecosystemen geconcludeerd worden dat wanneer het ecosysteem meer
volwassen is, of sterk ingebed is in een breder systeem (zoals de BIC in de Brainport
regio), de verdeling van inzet op verschillende strategische ecosysteemactiviteiten
meer evenwichtig is. Daarnaast is de inhoudelijke oriëntatie en het gezamenlijke doel
ook bepalend voor het relatieve gewicht van de inzet op verschillende
ecosysteemactiviteiten.
Governance
De verschillende onderzochte casussen bevestigen het belang van leiderschap,
coördinatie en een lange adem om de strategische ontwikkelagenda uit te voeren.
Enkele partijen die als trekker of boegbeeld fungeren, kunnen bedrijven die nog
zoekend zijn wat betreft hun rol en concrete bijdrage in de uitvoering van de
strategische agenda inspireren of motiveren. Sommige bedrijven voelen zich eerder
comfortabel bij het uitvoeren van afgebakende projecten. In meerdere van de
onderzochte casussen kwam naar voren dat het identificeren van gezamenlijke
belangen, en van hieruit toewerken naar een gedeelde ontwikkelagenda, een proces
is dat tijd kost. Uithoudingsvermogen van partijen in het ecosysteem en de wil om
samen te werken is in die zin een randvoorwaarde voor ecosysteemontwikkeling.
Voor de governance van regionale innovatie-ecosystemen zijn drie niveaus van
belang: strategisch, tactisch en operationeel. Het specifieke karakter van ieder
ecosysteem maakt dat de organisatie en aansturing in iedere casus anders is. Het is
lastig om hier generieke aanbevelingen voor de vormgeving van regionale innovatieecosystemen uit te destilleren. Wij onderschrijven de bevindingen in de literatuur dat
specifieke lokale omstandigheden er toe doen voor ecosysteemontwikkeling.
Een ‘no regret’ strategie is in ieder geval om de gezamenlijke ontwikkelagenda
adaptief bij te stellen en te herprioriteren op basis van voortschrijdend inzicht en
ervaring (positief én negatief) die tijdens het innovatieproces en experimenten wordt
opgedaan. Ook is het voor partijen in regionale ecosystemen goed om te beseffen
dat innovatieprojecten niet noodzakelijkerwijs altijd in dezelfde samenstelling
uitgevoerd hoeven te worden.
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Toekomstperspectief en uitdagingen
Uit de zeven onderzochte casussen van regionale ecosystemen in Nederland konden
tot slot een aantal relevante, meer generieke noties met betrekking tot het
toekomstperspectief en uitdagingen gedestilleerd worden:
•

•

•

•

7.2

Afhankelijkheden tussen bedrijven in (industriële) productieprocessen en
toeleveranciersrelaties kunnen het doorvoeren van radicale veranderingen
bemoeilijken. Zo laat in het bijzonder de Chemelot casus zien dat het meekrijgen
van alle bedrijven om de noodzakelijke investeringen te doen voor het realiseren
van een duurzame productie-infrastructuur moeizaam is. Temeer omdat de
investeringsbeslissingen van die bedrijven veelal in buitenlandse
bestuurskamers gemaakt worden.
In het geval van QuTech en investeringen in quantumtechnologie blijkt het zo te
zijn dat Nederlandse en Europese bedrijven een meer afwachtende en
risicomijdende houding hebben ten opzichte van grote niet-Europese bedrijven.
Het is lastig om hieruit te generaliseren richting alle sectoren en
technologiedomeinen, maar in een te grote afhankelijkheid voor grootschalige
investeringen door niet-Europese bedrijven schuilt een generiek risico voor
Nederland en de EU.
Specifiek voor meer kennisintensieve regionale innovatie-ecosystemen blijft een
uitdaging om de verbinding te leggen met bestaande bedrijven en het creëren
van nieuwe bedrijfsactiviteiten. Het versterken van ondernemerschap en
kennisvalorisatie vereisen continue aandacht en gerichte inspanningen. Een
‘gouden recept’ hiervoor is echter niet uit de onderzochte cases te ontdekken.
IP-bescherming in een omgeving van fundamentele kennis- en
techniekontwikkeling, maar tegelijk ook intensieve samenwerking en interactie op
de lokale campus is soms een uitdaging. Belangen van partijen kunnen op dit
punt soms botsen.

Beantwoording kennisvragen EZK over regionale innovatieecosystemen

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wenst efficiënt en effectief te
kunnen sturen op het bundelen van krachten van publieke en private partijen, om
enerzijds via missiegedreven innovaties oplossingen voor maatschappelijke
uitdagingen te ontwikkelen en anderzijds de concurrentiepositie en het toekomstig
verdienvermogen van Nederland te versterken.
Om te investeren in sleuteltechnologieën en technologie gericht op het oplossen van
maatschappelijke uitdagingen heeft het Kabinet (zoals aangekondigd in de
‘Groeibrief’ van 13 december 2019) een strategie ontwikkeld: ‘Versterken van
onderzoeks- en innovatie-ecosystemen’. Met deze strategie wil het kabinet
bestaande sterktes en onderzoeks- en innovatie-ecosystemen versterken en nieuwe
toonaangevende clusters op veelbelovende technologieën tot stand brengen, vooral
sleuteltechnologieën en technologie gericht op het oplossen van maatschappelijke
uitdagingen. Dergelijke investeringen in het vermogen van Nederland om in de
toekomst welvaart te genereren zullen onder andere gedaan worden vanuit het
Nationaal Groeifonds
In de Strategische Kennisagenda Innovatie (SKI) 2018-2019 van de Directie
Innovatie en Kennis van het DG Bedrijfsleven en Innovatie was het onderwerp
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‘regionale clusters en ecosystemen’ reeds opgenomen als een van de
aandachtsgebieden
voor
kennisontwikkeling.
Binnen
het
EZK-TNO
samenwerkingsprogramma is dit onderwerp in het najaar van 2019 opgepakt.
Onderliggend rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek om te komen tot een
betere kennisbasis en ‘evidence base’ over het optimaliseren van regionaal
innovatiebeleid en regionale innovatie- en ontwikkelstrategieën.
De volgende kennisvragen uit de SKI 2018-2019 stonden centraal in dit onderzoek:
• Wat zijn de belangrijkste succes- en faalfactoren bij de vorming van
ecosystemen?
• Hoe kan een potentieel nieuw ecosysteem vroegtijdig onderkend worden?
• Hoe blijven ecosystemen vitaal en ontstaan nieuwe impulsen?
• Op welk moment is interactie op welk geografisch schaalniveau daarbij
optimaal?
• Hoe kunnen ecosystemen bijdragen aan het behalen van maatschappelijke
opgaven (i.c.m. missies en sleuteltechnologieën)?
Voor ieder van deze kennisvragen sommen we hieronder de belangrijkste inzichten
uit ons onderzoek op:
Succes- en faalfactoren van regionale innovatie ecosystemen
• De aanwezigheid van een minimale configuratie of set van actoren,
innovatie assets en onderlinge verbondenheid in kennisnetwerken,
innovatieprocessen en productie bepaalt in de kern of er sprake is van een
vitaal en bestendig ecosysteem: ‘minimum viable ecosystem’.
• In de literatuur worden voor succesvolle cluster- en
ecosysteemontwikkeling in het bijzonder de volgende drie factoren van
belang gevonden:
o Goed functionerende netwerken en partnerschappen (intensiteit en
effectiviteit)
o Sterke innovatiebasis en inspanningen gericht op diversificatie en
vernieuwing van economische activiteit
o Aanwezigheid van een robuuste basis van deskundige
arbeidskrachten, talent en menselijk kapitaal
• Een algemene succesfactor van ecosystemen is de mate waarin actoren
erin slagen om verbindingen te leggen en cross-overs te realiseren op
basis van complementaire kennis, technologie en productie-infrastructuur.
• Voor de mate van verbondenheid en coherentie van het ecosysteem
achten wij relaties langs twee assen van belang: 1.) Technisch-economisch
en 2.) Sociaal-institutioneel.
• De ontwikkeling van ecosystemen dient goed begrepen te worden aan de
hand van de wijze waarop individuele belangen van partijen en collectieve
belangen van het bredere systeem worden afgewogen en uiteindelijk
strategische keuzes worden gemaakt. Regio specifieke karakteristieken en
contextfactoren spelen hierbij een rol. Er is geen optimale ‘one size fits all’
configuratie.
• Het slim vormgeven van interactie in het innovatieproces, bijvoorbeeld door
tijdelijke fysieke nabijheid te organiseren in fases van het innovatieproces
waarin meer synthetische kennis (know how) benodigd is. Hiertegenover
staan fases waarin meer analytische kennis (know why) benodigd is,
waarvan de uitwisseling op grotere afstand georganiseerd kan worden.
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•

•

•

•

•

•

Los van samenwerking binnen regionale ecosystemen, worden onderlinge
rivaliteit en een blik naar bedrijven en instellingen buiten de eigen regio in
de literatuur ook vaak als kritische succesfactoren beschouwd.
Het faciliteren en mobiliseren van experimenteerruimte en condities waarin
partijen bottom-up potentiële overlap en ontwikkelkansen kunnen
ontdekken (bijvoorbeeld fieldlabs, technologieplatformen of andere
interactieplatformen). Hierbij is het belangrijk dat ook ‘niet-usual suspects’
kunnen deelnemen.
In de modus operandi van ecosystemen dienen de inspanningen op
sleutelprocessen of ecosysteemactiviteiten goed gebalanceerd te zijn,
afgestemd op de fase van ontwikkeling van het ecosysteem.
In de modus operandi van ecosystemen zijn strategievorming, leiderschap,
de organisatiecultuur, coördinatie en partnerschappen belangrijke
succesfactoren.
In de literatuur worden deze hoe vragen op zijn minst als even belangrijk
ingeschaald als de aanwezigheid van innovatie assets die de
basiselementen en productiefactoren vormen van het ecosysteem.
Actoren in het ecosysteem zullen voor een gezamenlijke ontwikkelagenda
op dezelfde golflengte moeten komen om grootschalige veranderingen in
gang te zetten. Bedrijven zullen daarbij doorgaans zoeken naar een
bredere agenda is die ondersteunend is aan hun eigen ontwikkelambitie.

Het vroegtijdig onderkennen van potentieel nieuwe ecosystemen
• Vaak ontstaan ecosystemen rond een gemene deler, zoals een
technologieplatform, of rond specifieke sociaal-economische omstandigheden.
• Zie ook de bullets over vitale en productieve ecosystemen en het ontstaan van
nieuwe impulsen. Dit zijn grotendeels ook de mechanismen waarlangs kansrijke
kiemen voor nieuwe (sub)systemen ontdekt kunnen worden.

Vitale en productieve ecosystemen waarin nieuwe impulsen ontstaan
• Doelbewuste samenwerking bij innovatie en daarop gerichte gezamenlijke
investeringen.
• Complementaire kennis, technologie, productiefaciliteiten en competenties.
• Nieuwe ideeën omarmen en experimenteren, (investerings)risico’s durven
nemen.
• Bestaande bedrijven ontplooien veelal nieuwe activiteiten die bestaande
specialisaties in de regio of het ecosysteem versterken of daarop
voortbouwen; vestiging van bedrijven van buiten de regio of het
ecosysteem of start-ups geven impulsen voor radicale vernieuwing en
diversificatie. Dergelijke nieuwkomers in het ecosysteem kunnen helpen om
voorbij belangen van gevestigde partijen te innoveren.
• Idealiter worden nieuw ontwikkelde capaciteiten (‘capabilities’) meteen
toegepast/gebruikt in (productie)processen in het ecosysteem.
• Skill-gerelateerdheid tussen beroepen en economische activiteiten is een
belangrijke bron voor cross-over en vernieuwing. Arbeidsmobiliteit is
hiervoor de sleutel.
• Complementariteit in skills, kennis en technologie is een belangrijke basis
voor het combineren van verschillende productiefactoren om tot een nieuw
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•

•

product of dienst te komen. Dit kan ook wel cognitieve nabijheid worden
genoemd.
Cognitieve nabijheid houdt verband met regio specifieke assets en
capaciteiten. Deze karakteristieken van het regionale ecosysteem bepalen
in belangrijke mate welke nieuwe activiteiten of sleuteltechnologieën
‘binnen bereik’ liggen en daarmee een kansrijke ontwikkelrichting vormen.
Optimaal is wanneer hierbij ook sprake is van ‘kenniscomplexiteit’, wat
zoveel betekent dat er enerzijds aansluiting is met het lokale
absorptievermogen (in het regionale ecosysteem kunnen partijen de
nieuwe richting ‘behappen’) en anderzijds dat er sprake is van een zekere
mate van uniciteit.
Cognitieve nabijheid wordt in de literatuur gezien als een belangrijke basis
onder het creëren van nieuwe marktkansen.

Optimale interactie op welk geografisch schaalniveau?
• Erik Stam zegt dat zijn raamwerk voor ondernemersecosystemen
functioneert op het niveau van ‘daily urban systems’, waarin kennis en
talent zich bewegen. Daarmee vindt de dynamiek in ecosystemen grofweg
plaats tussen het landelijke schaalniveau en grootstedelijke regio’s.
• De onderlinge verbondenheid, kennis- en informatie-uitwisseling van
partijen in elkaars fysieke nabijheid zorgt voor dynamiek in ecosystemen
waar innovatie goed in gedijt. De ‘local buzz’ zorgt voor bedoelde en
toevallige leerervaringen en rivaliteit.
• Bewuste externe relaties met bedrijven en instellingen buiten de eigen regio
of in het buitenland kunnen daarnaast toegang verschaffen tot
fundamenteel nieuwe kennis en ervaringen (global ‘pipelines’). Deze
externe relaties kunnen de ‘local buzz’ verrijken. Zo’n blik naar buiten toe is
vooral van belang voor diversificatie en vernieuwing van activiteiten, en
daarmee voor het lange-termijn groeipad en verdienvermogen.
• Afhankelijk van de fase in het innovatieproces, kan het optimale
geografische schaalniveau variëren. Derhalve kan een goede strategie zijn
om ‘tijdelijke geografische nabijheid’ in fases waarin meer synthetische
kennis (know how) benodigd is.
• Vitaliteit en dynamiek in de onderzochte ecosystemen hangt veel samen
met de frequentie en mate van interactie tussen partijen op het lokale
geografische schaalniveau. De lokale reuring of ‘buzz’ uit de literatuur. Ook
geldt voor verschillende onderzochte casussen, met name de
kennisintensieve ecosystemen, dat relaties met buitenlandse partijen ook
cruciaal zijn. In die zin blijft een mix tussen lokale interactie en een blik naar
buiten (inclusief ‘global pipelines’) relevant.
• Juist voor kennisgedreven ecosystemen als Life Sciences Utrecht,
FoodValley Wageningen en QuTech zijn relaties en netwerken gericht op
inhoud van belang. Deze kennisnetwerken en samenwerking hebben in
sterke mate een internationaal karakter. Bij Life Sciences Utrecht,
FoodValley en QuTech is er daarom een grotere diversiteit in geografische
schaalniveaus waarop interactie met partners plaatsvindt: lokaal, inclusief
campusontwikkeling, én in internationale consortia.
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Bijdrage van ecosystemen aan het ontwikkelen van oplossingen voor
maatschappelijke uitdagingen
• Om nieuwe combinaties te laten ontstaan en cognitieve nabijheid te
vergroten, worden in de literatuur een aantal aanknopingspunten genoemd:
o In innovatieprogramma’s de focus leggen op cross-over industrieën
(zoals in het Topsectorenbeleid) of maatschappelijke uitdagingen
en missies;
o Het faciliteren en mobiliseren van experimenteerruimte en condities
waarin partijen bottom-up potentiële overlap en ontwikkelkansen
kunnen ontdekken (bijvoorbeeld fieldlabs, technologieplatformen of
andere interactieplatformen). Hierbij is het belangrijk dat ook ‘nietusual suspects’ kunnen deelnemen.
▪ Aanbod gedreven rond een general purpose technology of
sleuteltechnologie
▪ Vraag gedreven rondom een centrale maatschappelijke
uitdaging die radicaal nieuwe oplossingen vergt.
o De maatschappelijke uitdagingen van deze tijd vragen om een
systematische oplossing, waarin naast de ontwikkeling van nieuwe
technologie ook institutionele-, sociale-, en gedragsveranderingen
nodig zijn. In dit verband wordt in de literatuur onderkend dat
(missiegedreven) innovatiebeleid een richtinggevend kader kan
bieden voor prioritering van innovatie-onderwerpen en langeretermijn inspanningen. Regionale ecosystemen kunnen daarin het
platform zijn om innovatie en experimenten aan gericht aan
oplossingen te werken.
o Concreet wordt in de literatuur aangegeven dat hiertoe
(beleids)interventies flexibel en adaptief ingestoken dienen te
worden, zodat leerervaringen tijdens experimenteren ingebracht
kunnen worden in de verdere ontwikkelagenda (herprioritering). In
dit proces is de rol van de overheid vooral om prioritaire
onderwerpen – in gezamenlijkheid met actoren in ecosystemen –
onder de maatschappelijke opgaven te structureren, terwijl vanuit
het ecosysteem met gerichte innovatie acties, bottom-up aan de
ontwikkeling van nieuwe marktkansen gewerkt wordt.
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