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Voorwoord 
Er is veel reden om optimistisch te zijn. Ook (of misschien wel: juist) in de turbulente tijd waarin wij leven. Zelfs als er vanaf vandaag 

niets meer wordt uitgevonden, is namelijk alle kennis, alle techniek en iedere uitvinding die nodig is om de wereld op een duurzame 

manier verder te helpen, op dit moment al aanwezig. Wij durven zelfs nog een stap verder te gaan: die kennis is nu al grotendeels 

aanwezig in onze mooie regio. Maar we gaan natuurlijk niet stoppen met innoveren. Ieder mens streeft immers naar vooruitgang en naar 

ontwikkeling. Dat definieert ons, als mensheid. Want wij mensen zijn wereldwijd simpelweg in staat de mooiste uitvindingen te doen, 

dromen te realiseren, problemen op te lossen en al doende de prachtigste innovaties te realiseren. En er is niemand die ‘s morgens 

handenwrijvend zijn bed uit stapt met het doel vandaag onze planeet te gaan vervuilen.  

Toch lukt het lang niet altijd om alle duurzame, innovatieve ideeën nu al succesvol te laten doorbreken. Een maatschappij-brede 

verslaving aan oude businessmodellen, gebrek aan duurzaam leiderschap, maar ook aarzelende consumenten, of goedbedoelde, 

maar belemmerende regelgeving zitten de doorbraak van veel duurzame innovaties in de weg. Het is dan ook een lastige puzzel om 

het klimaat te redden, de biodiversiteit te waarborgen en tegelijkertijd voldoende brede welvaart te behouden om gezond en gelukkig te 

kunnen leven. De steeds krapper wordende arbeidsmarkt in ons vergrijzende land helpt ook niet mee. Al met al staan we dan ook voor 

een reeks ingewikkelde en hardnekkige opgaven, in ‘goed Nederlands’ steeds vaker wicked problems genoemd.  

Het mooie van deze wicked problems is dat ze ons dwingen samen te werken. Complexe vraagstukken los je immers op door 

verschillende expertises en belangen bij elkaar te brengen. De Cleantech Regio Deal heeft hier een flinke steen aan bijgedragen. Want 

deze Regio Deal heeft de stakeholders in onze regio zelfvertrouwen gegeven. Aanvankelijk was er bij het toekennen van de Regio Deal 

enige teleurstelling; we kregen maar een beperkt deel van het aangevraagde bedrag toegewezen. Maar de enorme doe-kracht van de 

ondernemers, leiders, bestuurders, ambtenaren en vakmensen uit onderwijs en bedrijfsleven in onze hardwerkende regio, heeft ervoor 

gezorgd dat we met een minimum aan middelen een maximum aan resultaat hebben geboekt. We lieten ons niet uit het veld slaan en 

hebben het door overheden toegekende bedrag vervijfvoudigd. Een uniek resultaat.  

Door het beperkte budget dat beschikbaar was om de organisatie achter de Regio Deal in te richten, werden we bovendien 

gedwongen om slim en efficiënt te werken. Het is gelukt onze werkwijze te vereenvoudigen, met zeer korte lijnen tussen leiders, 

bestuurders en uitvoering. Daardoor was er gelijkwaardigheid onder de betrokkenen en zaten ook de bestuurders dicht op de inhoud 

van de programma’s. Hierdoor ontstond meer efficiency, meer betrokkenheid en meer effectiviteit. De Regio Deal heeft dan ook vooral 

aangetoond hoe wendbaar, veerkrachtig en ondernemend onze regio is. Precies de ingrediënten die nodig zijn om wicked problems op 

te lossen: samen werken, samen innoveren en samen leren. 

De Cleantech Regio Deal is daarmee de opmaat naar nieuw elan en hernieuwd zelfbewustzijn voor alle betrokkenen. Is alles dan 

perfect? Nee gelukkig niet. We kunnen nog genoeg verbeteren. Maar de triple helix is springlevend en aan ambities is geen gebrek. We 

gaan de brede welvaart in onze regio nog verder versterken. Ook daarvoor is alle kennis, alle techniek en iedere uitvinding die nodig is, al 

aanwezig. We zijn nog maar net begonnen… 

Arko van Brakel      Ron König 

Directeur Strategische Board Stedendriehoek  Voorzitter Regio Stedendriehoek 
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Dit is de eerste voortgangsrapportage van de Cleantech 

Regio Deal: een overeenkomst tussen het Rijk en Regio 

Stedendriehoek met als doel de samenwerking te 

versterken en de brede welvaart te verbeteren. De Regio 

Deal legt een structurele basis voor groene, duurzame en 

inclusieve economische groei. Dat doen we langs twee 

actielijnen: Cleantech Werkt en Groene Groei. Cleantech 

Werkt richt zich op de mensen die hier wonen en werken, 

op een inclusieve samenleving en het verbeteren van de 

relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Groene Groei is 

gericht op energietransitie en de transitie van een lineaire 

naar een circulaire economie.  

Binnen deze actielijnen vallen in totaal 26 projecten. De 

Regio Deal heeft een looptijd van december 2020 tot 31 

december 2024. Uiterlijk 1 juli 2025 moeten de projecten 

ook financieel zijn afgerond. 

 

Financiën 
Het budget van de Cleantech Regio Deal bedraagt 

in totaal €101.213.655,00. Het Rijk heeft 7,5 miljoen ter 

beschikking gesteld met als voorwaarde dat minimaal 

eenzelfde bedrag publieke middelen door de regio zelf 

wordt bijgedragen. Aan die voorwaarde is ruimschoots 

voldaan: de twee provincies en acht gemeenten stelden 

in totaal € 15.207.500,00 ter beschikking. Onderwijs en 

ondernemers droegen gezamenlijk 78,5 miljoen bij. 

De ijkdatum voor het financiële overzicht in dit 

voortgangsdocument is 1 juli 2022. De uitkering van de 

publieke middelen ligt met gemiddeld bijna 32% goed 

op koers. Hetzelfde geldt voor de besteding van de 

middelen: gemiddeld ruim 35%. De private financiering 

bleef wat achter doordat de projecten Eerbeek Loenen 

2030 (totaal 45,6 miljoen), Biogashub Oxe (11,9 miljoen) 

en Toekomstbestendige bedrijventerreinen (10,25 miljoen) 

op het ijkpunt nog niet waren gestart. Inmiddels hebben 

ook deze projecten de uitkering van een eerste tranche 

ontvangen. 

Managementsamenvatting
Resultaten 
Voor de beide actielijnen zijn drie programma’s 

geformuleerd. 

Actielijn Cleantech Werkt 
1. Programma Plek voor Techniek  
Dit programma richt zich op het opleiden van meer 

technische mensen en het verbeteren van de match 

tussen medewerkers en banen. Er wordt daarvoor een 

netwerk van ‘hubs’ opgezet voor oriëntatie, voorlichting en 

onderwijs gericht op kennis- en innovatievraagstukken 

vanuit het bedrijfsleven. De focus ligt op circulair bouwen, 

duurzame installatietechniek, procestechnologie en 

hergebruik van elektrische apparaten.   

2. Programma Rijke Leerregio  
Hierin staat het opleiden, bijscholen en omscholen in 

realistische leeromgevingen centraal. De nadruk ligt 

op sector-overstijgend leren om de veerkracht van 

studenten, zij-instromers en medewerkers te vergroten. 

Naast de inzet op energietransitie en de beroepspraktijk 

van de technische sector, richt dit programma zich ook 

op digitale transformatie. Inmiddels hebben 80% van de 

basisscholen, voortgezet en middelbaarberoepsonderwijs 

de intentieverklaring getekend om te participeren in en 

gebruik te maken van de Technicampus Experience. Ruim 

10.000 leerlingen uit het basis en voortgezet onderwijs 

hebben via een scala aan activiteiten ervaring opgedaan 

met techniek. 

3.  Programma Matching en Mobiliteit.  
Dit is erop gericht mensen aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt de kans te geven om hun economische 

zelfstandigheid te vergroten. We linken dit zoveel mogelijk 

aan duurzaamheidsopgaven en koppelen opdrachten, 

bedrijven en gezochte talenten aan elkaar middels een 

on- en offline platform. De uitstroom naar betaald werk 

voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

bleek in realiteit lastiger dan voorzien. Wel zijn met 

tientallen mensen oriënterende gesprekken gevoerd en 

ontwikkeltrajecten gestart. Ook maakten ruim 400 mensen 

gebruik van Vindwerk.nl. 

  

Het is te vroeg om verdere uitspraken te doen over de 

langetermijneffecten van deze programma’s.  
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Actielijn Groene Groei 
1. Programma Innovatieve Energiesystemen 

heeft als doel bedrijven in de regio meer gebruik te 

laten maken van nieuwe energiesystemen. Denk aan 

elektrificatie, biogas, waterstof en het gebruik van (rest)

warmte. Een concreet resultaat van dit programma is 

project biogas-hub Oxe, waar sinds medio 2022 600.000 

m3 aan biogas geproduceerd kan worden. Ook zijn 

voorbereidingen voor de bouw van een waterstoffabriek 

inmiddels zo ver dat de fabriek naar verwachting eind 2023 

klaar zal zijn.  

2. Programma Toekomstbestendige 
Bedrijventerreinen  richt zich op het toekomstbestendig 

maken en waar mogelijk verduurzamen van de 

bedrijventerreinen in de regio. Het gaat daarbij om een 

areaal van netto 1.500 ha dat 10% van de bedrijvigheid 

huisvest en voorziet in 34% van de werkgelegenheid in de 

regio.  

3. Programma Circulaire Bedrijven 
wil lineaire economische groei omvormen tot een 

circulaire: hergebruik van grondstoffen en het sluiten van 

ketens. Daarvoor is het nodig de samenwerking tussen 

de kennisinstellingen, de regionale (maak)industrie en 

landbouw te versterken en nieuwe circulaire technologieën 

te ontwikkelen. En ook bestaande innovatieve en circulaire 

bedrijven in de regio verankeren en nieuwe bedrijven 

naar de regio halen. Het aantal bedrijfsvestigingen is 

tussen 2020 en 2022 per saldo toegenomen met 11,7%, 

van 47.865 naar 53.465. Ook is samenwerking tussen 

kennisinstellingen en o.a. maakindustrie in Cirkelstad 

Deventer en de Innovatie Coöperatie goed vormgegeven. 

Over het vertrek van bestaande en groei van nieuwe 

innovatieve en circulaire bedrijven zijn geen gegevens 

beschikbaar.  

 

Brede Welvaart
Uit de ‘monitor brede welvaart’1 blijkt dat de tevredenheid 

van de inwoners in de Cleantech Regio van alle 

Gelderse regio’s het grootst is. Daar staat tegenover 

dat de arbeidsparticipatie in de regio het laagste is 

van alle Gelderse regio’s, dat we het grootste aandeel 

mensen hebben met een of meer langdurige ziekten of 

aandoeningen en dat de levensverwachting de op een 

na laagste is van de 8 regio’s; lager dan het Nederlandse 

en Gelderse gemiddelde. Het is te vroeg om uitspraken te 

kunnen doen over de effecten van deze Regio Deal op de 

Brede Welvaart.

 

Geleerde lessen 
Regio Deals zijn nieuw en daarmee ook bedoeld om 

te leren en te experimenteren. De deal kwam tot stand 

in samenwerking met de achterbannen van overheid, 

ondernemers en onderwijs. Die samenwerking moest 

tijdens het uitwerken van de projectvoorstellen verder 

vormkrijgen. Dat deden we met beide provincies en 

themalijnmanagers in tweewekelijkse bijeenkomsten 

van de werkgroep Regio Deal, in overleggen met de 

stuurgroep en gesprekken met vertegenwoordigers van 

het Rijk.2  De triple helix samenwerking bleek echt een 

katalysator voor actie. De Cleantech Regio Deal maakt de 

beoogde hefboomfunctie voor samenwerking beslist waar. 

Voorwaarde is dat de rollen en het mandaat van de partijen 

vanuit ondernemers en onderwijs goed georganiseerd zijn 

en dat de overheden oplossingsgericht meedenken en zo 

de uitvoering faciliteren. 

Uitvoering van de Regio Deal droeg ook bij aan het 

proces dat daarna volgde: het ontwikkelen van een 

regionale Strategische agenda en Uitvoeringsagenda 

voor de komende 10 jaar en het versterken van de regio-

organisatie. 

Belangrijke punten voor de  tweede helft van de uitvoering 

zijn allereerst het borgen van de geleerde lessen. We 

denken daarbij aan het strakker regisseren van de 

financiële verantwoording door de penvoerders en de 

werkgroep Regio Deal. Ook vanuit de projecten komt de 

vraag om intensiever overleg en een strakkere regie op 

samenwerking en de formele kanten van de uitvoering. Dit 

geldt ook voor het organiseren van kennisdeling tussen 

de projecten. Een laatste punt van aandacht is het meer 

doelgericht verzamelen van data ten aanzien van de 

resultaten en effecten van de Regio Deal. 

1 Brede Welvaart in de Gelderse gebieden; Regionale monitor voor Gelderland en de gebiedsagenda’s. Provincie Gelderland, februari 2022. 

2 Zie voor een toelichting op de organisatiestructuur het hoofdstuk Governance.
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1.1  
Onze naam
Lange tijd was onze regio bekend onder de naam 

Cleantech Regio. Een naam die was bedacht vanuit hoge 

ambities: wij zouden dé regio worden op het gebied van 

schone technologie. Dat sloot aan bij de innovatiekracht en 

bedrijvigheid in onze regio. Maar we zijn en doen veel meer. 

Omdat we van mening waren dat de naam niet langer de 

lading van onze regio dekt, gaan we verder onder de naam 

Regio Stedendriehoek. 

Eigenlijk is die naam een oude bekende. Voordat de regio 

Cleantech ging heten, werd deze naam al gebruikt en 

veel mensen kennen de regio nog onder deze naam. Hij 

wordt ook nog steeds op diverse plekken gebruikt: voor het 

samenwerkingsverband van de acht gemeenten en in de 

samenwerking met ondernemers, onderwijs en overheid. 

Maar de Regio Deal van onze regio staat in de boeken 

met de titel Cleantech Regio Deal. Het zou verwarrend 

zin om die naam te wijzigen. Voor u ligt dus de 

voortgangsrapportage van de Cleantech Regio Deal, die 

door de Regio Stedendriehoek wordt uitgevoerd. 

1.2  
Wat is de  
Regio Stedendriehoek
Een mooi stukje Nederland tussen Overijssel en Gelderland 

waar de IJssel meandert en de Veluwe glooit: daar vind je 

de Regio Stedendriehoek. Deze regio in Oost-Nederland 

heeft veel te bieden. Het is hier fijn wonen, werken en 

ondernemen. In de driehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen 

hebben we een hoog voorzieningenniveau met (hoge)

scholen, theaters, sportvoorzieningen en medische 

voorzieningen. Net buiten de grenzen van de drie steden 

vinden we vijf verbonden kleinere kernen. We zijn goed 

bereikbaar. De regio ligt centraal op een internationale 

oost-westcorridor (A1) en langs belangrijke noord-

zuidverbindingen over spoor, water (de IJssel) en de weg 

(A50). Zo staan we in verbinding met andere regio’s. We 

merken het in de aanwas vanuit oost en vanuit west. 

Steeds meer (jonge) mensen willen zich in onze regio 

vestigen.  

Met de Veluwe is Noordwest-Europa’s grootste 

aaneengesloten natuurgebied onze eigen achtertuin. Onze 

regionale economie kent een grote verscheidenheid aan 

bedrijven. Overal ter wereld kom je producten en diensten 

tegen die in onze regio zijn ontwikkeld en gemaakt en die 

een relatie hebben met schone in innovatieve technieken of 

kennis over bodem, lucht en water. 

Maar net als de rest van Nederland kent ook de Regio 

Stedendriehoek grote opgaven op het gebied van 

woningbouw, energie, klimaat, biodiversiteit, arbeidsmarkt, 

werklocaties en bereikbaarheid. De eisen die daaraan 

worden gesteld zijn aan het veranderen. Het draait 

niet meer alleen om economische groei, maar ook om 

brede welvaart. Dat vraagt om forse investeringen en 

inspanningen waarin samenwerking binnen en tussen de 

regio’s van groot belang is. Dit vraagt dat wij onze krachten 

bundelen. De opgaven waar we voor staan, zijn immers 

van ons allemaal: overheden, ondernemers, instellingen, 

inwoners.  

Als Regio Stedendriehoek bundelen we onze krachten: 

door een samenwerking tussen de gemeenten Apeldoorn, 

Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en 

Zutphen, de provincies Gelderland en Overijssel, de 

onderwijsinstellingen Saxion, Aventus en Zonecollege 

en talloze ondernemers. Ook werken we nauw samen 

met partners zoals de waterschappen. Zo bundelen we 

de verschillende kwaliteiten, perspectieven en acties, 

behouden we wat goed is en kunnen we uitdagingen het 

hoofd bieden. 
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1.3 
De Cleantech Regio Deal
Wat is een Regio Deal 

Omdat de regionale opgave een impact heeft die verder 

gaat dan de eigen regio, is het belangrijk ook samen te 

werken met de vakdepartementen van het Rijk. Regio 

Deals zijn een middel om die samenwerking vorm te geven. 

Deze gezamenlijke aanpak maakt het mogelijk om de 

regionale opgaven integraal aan te pakken, dwars door de 

beleidskolommen heen. Zo kan recht gedaan worden aan 

de samenhang tussen al die grote opgaven die hiervoor 

zijn benoemd. 

Voor de uitvoering van de Regio Deals heeft het kabinet 

geld beschikbaar gesteld uit de zogenoemde Regio 

Envelop. Ook vanuit de regio zelf wordt gezorgd voor 

financiering, waarbij het uitgangspunt is dat de regio 

minimaal eenzelfde financiële bijdrage levert als het Rijk. 

Maar Regio Deals gaan om meer dan alleen de inzet 

van financiële middelen. Het gaat ook over een sterke, 

continue inzet van alle betrokkenen, creëren van nieuwe 

samenwerkingsvormen en niet-financiële ondersteuning 

om de regionale doelen en ambities te bereiken. Op die 

manier leveren Regio Deals een bijdrage aan welvaart in 

brede zin. 

Waarom de Cleantech Regio Deal

Om een duurzame en inclusieve groei te stimuleren en 

de aantrekkelijkheid van de regio als vestigingsplaats te 

bevorderen zijn investeringen nodig. Zo kunnen we zowel 

de mensen in onze regio behouden, als onze stabiele 

economische basis, die geboden wordt door de diversiteit 

aan bedrijven.  

 

De Regio Stedendriehoek kent krimpende industrieën, 

weinig substantiële groei en, vergeleken met de buurregio’s, 

een moeilijk opschaalbare economie. Het tekort aan 

kennisinstellingen en onderwijs spelen hierin een rol. 

Zonder ingrijpen leidt dit tot een neerwaartse spiraal van 

onder meer afnemende groei, minder aantrekkelijkheid en 

afnemende investeringen die direct hun weerslag zullen 

hebben op de brede welvaart in de regio. 

De urgentie om te komen tot een sterkere regio is overigens 

niet alleen relevant voor gemeenten binnen de regio. De 

centrale ligging en de cultuur van samenwerking en open 

handel maken dat een groot deel van midden- en Oost-

Nederland baat heeft bij een sterke Regio Stedendriehoek.

Een goed voorbeeld van de gebiedsoverstijgende urgentie 

en gezamenlijkheid is de situatie rond het papiercluster 

in Eerbeek Loenen. In de vorige eeuw begonnen lokale 

fabrikanten in de dorpen Eerbeek en Loenen met het 

produceren van papier. Dit kwam voornamelijk vanwege 

de aanwezigheid van schoon water en bos/bomen. 

Inmiddels zitten er in de dorpen vier grootschalige 

industriële fabrikanten die zorgen voor 2.500 directe en 

meer dan 4.000 indirecte arbeidsplaatsen. Ze zijn de 

kurk waar de lokale economie op drijft. Maar de grenzen 

zijn in zicht: leefbaarheid, natuur en milieu, werk en groei 

houden elkaar in een houdgreep. Vertrek van deze 

bedrijven zou een economische ramp zijn voor de dorpen 

en de werkgelegenheid in de regio. Maar tegelijkertijd 

betekenen de grote hoeveelheden vrachtverkeer dat de 

verkeersveiligheid en leefbaarheid in woonwijken onder 

druk staat. Woonwijken grenzen in Eerbeek direct aan de 

grootschalige papierfabrieken. Geuren en geluidhinder zijn 

het gevolg. Hoe kunnen deze bedrijven behouden blijven 

voor de regio en tegelijkertijd de leefbaarheid vergroot 

worden? Sterker nog: kunnen slimme verbindingen 

gelegd, waardoor gezamenlijke belangen samen bereikt 

worden? Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid (de 

papierindustrie staat hoog in de top 100 van gasverbruikers) 

of op het gebied van werkgelegenheid (papierindustrie 

geeft aan dat het moeilijk is om geschoold personeel, van 

MBO tot WO, aan te trekken en te behouden). Maar in plaats 

van tegenstelling ontstaat er in de regio juist verbondenheid 

en werken alle relevante betrokken partijen (provincie, 

gemeente, regio, privaat) samen om oplossingen te zoeken. 

Bij deze Regio Deal betekent dat bijvoorbeeld een totale 

investering van 70 miljoen euro (incl. privaat geld) om de 

brede welvaart in het gebied te versterken. 

Deze constateringen heeft de Regio Stedendriehoek 

vertaald in de volgende opgave voor de Cleantech Regio 

Deal:

“De traditionele gerichtheid op lineaire economische 

groei moet worden omgevormd tot een circulaire groei 

van de regionale economie om zo de brede welvaart 

te versterken. Het streven is daarbij om als Cleantech 

Regio de veerkracht van de economie structureel te 

verbeteren. Om dit te bereiken werken Rijk en Regio 

gezamenlijk aan een aanpak gericht op vraaggestuurd 

opleiden en investeren in verborgen arbeidspotentieel 

enerzijds en de transitie van energiesystemen en groene 

groei in de (maak)industrie en landbouw anderzijds.”

Waarom een rol voor het Rijk? 

Het Rijk ziet dat de regio’s de basis vormen voor een sterke 

een veerkrachtige samenleving. Daar wonen en werken we, 

daar brengen we onze vrije tijd door. Om die reden wil het 

Rijk samen met de regionale overheden, de ondernemers 

en onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners 

werken aan de regionale opgaven: de groeipotenties 

van regio’s, het wegwerken van sociaal-economische 

achterstanden, het faciliteren van transities of het 

verbeteren van de fysieke leefomgeving.3 
3 bron https://www.pbl.nl/brede-welvaart-in-de-regio/achtergrondinformatie-regio-deals
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Nederland 17.407.585 17.590.672

Regio Stedendriehoek 445.724 450.736

20
20

20
22

20 - 34 16,2% 16,5%

35 - 49 18,2% 17,6%

50 - 64 22,1% 22,3%

65 - 80 16,5% 17,0%

20
20

20
22

Leeftijdsopbouw

Tegelijkertijd ziet het dat elke regio anders is en eigen 

opgaven kent. Opgaven die binnen de regio opgepakt 

worden en tegelijkertijd landelijk relevante innovaties en 

bovenregionale verbindingen vragen. En strategische 

denkkracht van het Rijk. Daarnaast zijn er opgaven die 
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2020 40.240

2021 36.690

Aantal werklozen

1.4 
De regio in cijfers

Aantal inwoners

vragen om aanpassingen van wet- en regelgeving en soms 

om aanvullende financiële middelen. Met de Cleantech 

Regio Deal hebben we zowel financieel als op inhoud een 

stevige basis gelegd voor de intensieve samenwerking 

tussen Rijk en regio.
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De Cleantech  
Regio Deal
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2.1
Totstandkoming
De Cleantech Regio Deal is tot stand gekomen tijdens de 

coronapandemie. Dat had impact op de manier waarop 

partijen samengewerkt hebben aan de uitwerking. 

Werksessies en bijeenkomsten vonden online plaats, 

mensen konden elkaar niet persoonlijk ontmoeten en 

spreken. Op het commitment en het draagvlak voor de Deal 

hebben deze omstandigheden echter geen negatief effect 

gehad. Integendeel, ze vonden het belang des te groter om 

gezamenlijk een impuls te geven aan de brede welvaart en 

het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de 

regio. De investeringsbereidheid van iedereen was groot 

en heeft geleid tot een totaal investeringsbudget voor de 

Regio Deal van ruim 110 miljoen euro. 

Deze ambitie, om duurzame, brede welvaart te realiseren 

voor de inwoners en bedrijven van onze regio, was ook de 

basis voor de Agenda Cleantech Regio 2019-2023. De 

Cleantech Regio Deal is dus een voortzetting en verdere 

uitwerking van de ambitie. 

Twee actielijnen met drie programma’s 

De opgave van de Cleantech Regio Deal is vertaald naar 

het volgende doel:

Het doel van de Cleantech Regio Deal is het leggen 

van een structurele basis voor een langdurige 

aanpak om in de regio groene, duurzame en 

inclusieve economische groei te realiseren, waarbij de 

investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als 

een hefboom voor toekomstige samenwerkingen. 

Bij het leggen van deze basis maken we onderscheid; aan 

de ene kant de omgeving, bedrijven en de verhouding 

tussen beiden (Groene Groei). Aan de andere kant de 

mensen die in deze omgeving wonen en werken (Cleantech 

Werkt). Deze twee actielijnen hebben beide 3 programma’s.

Actielijn 1: Cleantech Werkt
• Programma Matching en Mobiliteit

• Programma Plek voor techniek

• Programma Rijke leerregio

Actielijn 2: Groene Groei
• Programma Innovatieve energiesystemen

• Programma Toekomstbestendige bedrijventerreinen

• Programma Circulaire bedrijven

Voor de zes programma’s zijn heel concrete resultaten 

beschreven die geoperationaliseerd zijn met in totaal 26 

projecten. In de volgende paragrafen worden de doelen en 

resultaten verder toegelicht

Totstandkoming met een hapering

Al voor de aanvraag van deze Cleantech Regio Deal, 

heeft de regio voorbereidingen getroffen voor een Regio 

Deal aanvraag. Tijdens een bijeenkomst met een grote 

vertegenwoordiging van stakeholders uit de triple helix, 

zijn projectvoorstellen opgehaald die konden bijdragen 

aan de realisatie van de Agenda Cleantech Regio 

2019-2023 en input konden vormen voor de Regio Deal 

aanvraag. Veel van deze voorstellen waren echter niet 

voldoende rijp, of voldeden onvoldoende aan de criteria 

voor opname in de Regio Deal. Ze hebben uiteindelijk wel 

de basis gevormd voor de projecten die in de Cleantech 

Regio Deal zijn opgenomen. Deze gang van zaken heeft 

ertoe geleid dat de Cleantech Regio Deal kan rekenen 

op optimaal draagvlak van alle betrokkenen. Niet alleen 

van de overheden maar (juist) ook van de private partijen. 

Dit proces verklaart ook het concrete, bijna operationele 

niveau waarop de Regio Deal is geformuleerd. 

Een ander gevolg van deze gang van zaken is de manier 

waarop de provincie Overijssel haar co-financiering heeft 

geregeld. Anders dan de provincie Gelderland, die via 

de gebiedsagenda’s aansluit bij de doelen van de regio, 

sluit de provincie Overijssel aan via haar inhoudelijke 

programma’s die passen bij thema’s uit de Agenda 

Cleantech Regio. Resultaten uit de eerdergenoemde 

bijeenkomst boden voor Overijssel voldoende 

handvatten om deze als project op te nemen in hun 

uitvoeringsprogramma’s. Deze projecten zijn later als 

cofinanciering ingebracht in de Cleantech Regio Deal. 

 

Samenwerking cruciaal

De uitwerking van de projectideeën naar toetsbare 

projectvoorstellen is gebeurd in nauwe samenwerking 

tussen de penvoerders van de projecten en de 

themalijnmanagers4 van de Strategische Board. Omdat 

we ervan overtuigd zijn dat we de opgaven waar de regio 

voor staat alleen het hoofd kunnen bieden door echt 

samen te werken, is dat een van de belangrijkste criteria 

geweest om tot uitbetaling van projectmiddelen over te 

gaan. Het Fieldlab Energietransitie kreeg de middelen 

niet eerder uitgekeerd dan nadat het plan van aanpak 

echt door de partijen gezamenlijk was opgesteld. Het 

programma Vindwerk kreeg de middelen pas nadat de 

Samenwerkingsovereenkomst was getekend. Ook de 

samenwerking en afstemming tussen projecten vonden 

we van groot belang. Dat wordt onder meer geïllustreerd 

doordat de samenwerking tussen de vier lokaal 

georganiseerde techniekhubs, Stadcampus Deventer, 

Techniek Fabriek Zutphen en NewTech Park Apeldoorn en 

Techniekbrouwerij Epe, die bij elkaar komen om te praten, 

ervaringen te delen, samen evenementen te organiseren 

en kennis uit te wisselen. Om elkaar verder te helpen.

De volgende twee paragrafen beschrijven de doelen van 

de twee actielijnen, de daaronder liggende programma’s en 

de bijbehorende projecten.
4 De Strategische Board heeft de doelen van haar Agenda 2019-2023 vertaald 
in 3 themalijnen, die gecoördineerd worden door themalijnmanagers, ofwel 
programmamanagers 
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2.2 
Actielijn Cleantech Werkt
Werken in de Regio Stedendriehoek betekent voor 

een belangrijk deel werken in de maakindustrie. Maar 

dat werken staat onder druk. Verschillende sectoren 

van maakindustrie vertonen krimp, zelfs de hout en 

papierindustrie, die de belangrijkste specialisatie van onze 

regio zijn. Enerzijds komt dat door de vergrijzing waar heel 

Nederland last van heeft. Maar ook neemt technologie een 

steeds belangrijkere plaats in de industrie in. 

Met deze actielijn investeren we in jongeren, in bestaande 

werknemers en in het verborgen arbeidspotentieel met een 

excellent, passend en vooral vraag gestuurd opleidings- en 

trainingsaanbod, op alle niveaus: van voortgezet onderwijs 

tot WO, met een focus op het beroepsonderwijs. Op die 

manier willen we mensen binden aan de regio om de 

beroepsbevolking op peil te houden. Dit moet ertoe leiden 

dat de veerkracht van de economie structureel verbetert, 

dat de economische zelfstandigheid van de inwoners 

wordt versterkt en dat de brede welvaart op termijn beter 

kan worden gegarandeerd.

In de drie steden van de Regio Stedendriehoek, Apeldoorn, 

Deventer en Zutphen zijn op initiatief van het bedrijfsleven, 

VMBO, MBO, Praktijkonderwijs en HBO en zelfs het 

primair onderwijs, de culturele sector en de gemeente 

techniekhubs ontwikkeld waar kinderen, jongeren en 

volwassen op een laagdrempelige manier kunnen 

kennismaken met techniek. Vaak staan vraagstukken rond 

energietransitie daarbij centraal. Een vierde initiatief, Plek 

voor techniek, zorgt ervoor dat de kennis en ervaring die 

bij deze drie lokale hubs wordt opgedaan wordt gedeeld; 

zowel onderling, binnen de regio, als landelijk, provinciaal en 

met andere regio’s. Met inzet van regionale kenniscentra en 

onderzoeksbureaus wordt de kennisdeling gefaciliteerd en 

wordt verder onderzoek gedaan naar wat nu echt werkt om 

kinderen en jongeren te interesseren voor een opleiding en 

baan in de techniek. Op die manier wordt een basis gelegd 

voor een duurzame toekomst.

Hoofddoel
Meer technisch en digitaal vaardige mensen in 

de regio krijgen die flexibel in kunnen spelen op 

veranderingen in de arbeidsmarkt en (jonge) mensen 

binden aan de regio om zo de beroepsbevolking op 

peil te houden

1. Programma Plek voor Techniek

Met het programma Plek voor Techniek willen we de 

neergaande lijn van leerlingen die kiezen voor technische 

profielen en banen ombuigen. We willen meer technische 

mensen opleiden en medewerkers en banen anders 

matchen. Voortbouwend op de activiteiten van Sterk 

Techniek Onderwijs, Techniekpact en W&T wordt daarvoor 

een netwerk van ‘hubs’ opgezet voor oriëntatie, voorlichting 

en onderwijs gericht op kennis- en innovatievraagstukken 

vanuit het bedrijfsleven. De focus ligt op circulair bouwen, 

duurzame installatietechniek, procestechnologie en 

hergebruik van elektrische apparaten. 

Programmadoel

Vergroten van de instroom richting tekortsectoren en 

in het bijzonder instroom richting ICT en techniek om 

de ambities van de andere actielijnen Groene Groei en 

transitiesprong te versnellen. 

Aan dit hoofddoel wordt gewerkt langs drie programma’s:

N
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NewTechPark Apeldoorn  
NewTechPark in Apeldoorn heeft als doel meer technisch 

en digitaal vaardige mensen in de regio te krijgen 

die flexibel in kunnen spelen op veranderingen in de 

arbeidsmarkt. Zonder techniek krijgen we het koud, gaat 

het licht uit en stoppen fabrieken met produceren. Kortom, 

techniek is overal! In Apeldoorn valt bijna een kwart van de 

arbeidsmarkt, 16-18% in de maak- en techniekindustrie en 

6,5% in de IT-sector, binnen de term ‘technisch geschoold 

personeel’. Deze bedrijven hebben een grote vraag naar 

technisch goed opgeleide mensen op alle niveaus. 

Techniekfabriek Zutphen  

In de Techniekfabriek gaan leerlingen en scholieren op een 

laagdrempelige manier kennismaken met techniekvakken. 

Daarbij worden ze hopelijk enthousiast voor een baan 

in deze brede branche. Dat is hard nodig want ook in 

Zutphen wordt het tekort aan geschoold personeel in de 

techniek groter en groeit het aantal vacatures. Dat vraagt 

om actie. Het initiatief voor de Techniekfabriek komt dan 

ook vanuit het bedrijfsleven. Daarnaast zijn ook het VMBO, 

MBO en Praktijkonderwijs aangehaakt. Schooljaar 2023-

2024 moeten de twee technieklokalen klaar zijn waar 

leerlingen van VMBO Het Kompaan les krijgen. In januari 

2024 kunnen de eerste fieldlabs van start. Ook wordt de 

Techniekfabriek een plek voor Leven Lang Ontwikkelen 

en kunnen er straks bij-, nascholingen en technische 

bedrijfsopleidingen worden gevolgd. Programmadirecteur 

Alda Kroneman: ‘De Techniekfabriek doorbreekt het idee 

dat techniek gelijkstaat aan het krijgen van vieze handen. 

Jongeren leren hier het werk van morgen.’ 

Toelichting projecten:
Technicampus Experience Centre Deventer 
Technicampus Experience Centrum (TEC) in Deventer 

inspireert om te kiezen voor techniek. Zonder techniek 

en technologie staat immers alles stil. Het is nodig om 

te kunnen eten, te wonen en te werken. Maar techniek 

is ook noodzakelijk om samen een betere en duurzame 

wereld te maken. Daarom wil TEC zoveel mogelijk jongeren 

en volwassenen inspireren en stimuleren om te kiezen 

voor een opleiding en een baan in de techniek. Samen 

met ondernemers, onderwijsinstellingen, overheden en 

de gemeente Deventer gaat TEC deze uitdaging aan. 

TEC stimuleert én faciliteert jongeren en volwassenen 

om de wereld van technologie en techniek te ontdekken 

én helpt hen daarbij om hun talenten in relatie tot deze 

wereld te ontdekken. Dat doet TEC met een actueel 

en uitdagend programma van activiteiten. Samen met 

enthousiasmerende vakmensen uit de maakindustrie, 

techniek en IT en vanuit een centrale, inspirerende plek in 

de stad.

Daarom wil NewTechPark zoveel mogelijk inwoners 

van Apeldoorn en omgeving inspireren om te kiezen 

voor techniek. Dat gebeurt samen met ondernemers, 

onderwijsinstellingen en overheid. Daarmee is 

NewTechPark hét Apeldoornse antwoord op de vraag hoe 

je voldoende technisch en digitaal geschoolde mensen 

krijgt én behoudt voor de regio. 
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Nanke Kraehe en Debbie van Schaik,  
themalijnmanagers Human Capital  
aan het woord

Of financiële ondersteuning 

(vouchers), om mensen aan 

werk te helpen waar ze 

gelukkig van worden en nodig 

zijn. Of een overzicht van 

alle bedrijven in de buurt die 

personeel zoeken voor stages 

of banen, om mensen te laten 

zien wat er in de regio mogelijk 

is.  

Het zijn verschillende projecten met een gezamenlijk doel: 

het creëren van een omgeving waar inwoners gelukkig 

kunnen leven, wonen en werken. Door studenten kennis 

te laten maken met bedrijven uit de buurt en de ‘vage’ 

technische begrippen; door bedrijven te helpen bij de 

energie uitdagingen en de personeelstekorten; door 

inwoners aan het werk te krijgen op een plek waar ze nodig 

zijn en energie uithalen. Dit is Cleantech Werkt, de actielijn 

die zich richt op de inwoners van de Stedendriehoek. Dat is 

waar wij met heel veel plezier energie in steken.

“We zijn tevreden met het resultaat, kijk wat ze in deze paar 
weken hebben neergezet.”

De eerste reactie van een werkgever die deelneemt aan 

het Fieldlab Energy4Business, een project dat bedrijven 

helpt bij de energietransitie, door hun energievragen uit te 

werken samen met studenten. Soms zijn de antwoorden 

voor de hand liggend. Het effect is niet minder.  

 

Zo krijgen studenten een beeld bij het begrip 

‘energietransitie’ en leren ze bedrijven uit de regio 

kennen door letterlijk een vraag met ze uit te werken. De 

werkgevers krijgen een antwoord op hun probleem, wat ze 

stof geeft om over na te denken. De inwoners, de mensen 

in en rondom Deventer, Apeldoorn en Zutphen, krijgen 

oplossingen en inspiratie om de energiekosten betaalbaar 

te houden. 

Dit is slechts een voorbeeld. In de regio lopen meer 

projecten waar onderwijs en bedrijven samen uitdagingen 

aanpakken. Zoals een fysieke plek waar kinderen en 

volwassenen kennismaken met technologie, om ze zo 

enthousiast te krijgen voor de techniek en het tekort aan 

technisch personeel op te lossen. 

Regionaal kennisontwikkelingsprogramma Plek voor 
Techniek 
Het tekort aan technici blijft de komende jaren 

een hardnekkig probleem. Om de instroom in 

techniekopleidingen te bevorderen, organiseren 

ondernemers, onderwijsinstellingen en gemeenten 

allerlei activiteiten voor kinderen, jongeren en zij-

instromers. Dat gebeurt onder meer door vier lokale 

Techniekhubs; NewTechPark in Apeldoorn, Techniekfabriek 

in Zutphen, Techniekbrouwerij in Epe en Technicampus 

Experience Center in Deventer. Om te voorkomen dat 

de hubs een soort techniekeilanden blijven, wordt vanuit 

het kennisontwikkelingsprogramma de onderlinge 

samenwerking gefaciliteerd en geborgd. Dat wordt gedaan 

door de Stichting Platform Techniek Stedendriehoek die de 

locaties afzonderlijk ondersteunt en onderling verbindingen 

leg. Zo ontstaan lokaal-overstijgende innovaties waarin 

de techniekhubs participeren en van kunnen profiteren. 

Ook voorkom je hiermee dat de hubs ieder hetzelfde 

wiel uitvinden. Bovendien wordt opgedane kennis met 

elkaar gedeeld zodat er uiteindelijk samen meer impact 

gerealiseerd wordt. 

Stadscampus De Kien in Deventer 
Deventer kent een unieke combinatie van IT-, techniek- en 

researchgerichte adviesbureaus waarvan een groot aantal 

-al dan niet toevallig- in de zone tussen de binnenstad 

en het treinspoor zit. Dit gebied wordt daarom ontwikkeld 

tot Stadscampus De Kien, een plek waar werken, 

wonen, leren en leisure hand in hand gaan en elkaar 

versterken. Partners zijn Gemeente Deventer, Deventer 

Economisch Perspectief, Topicus, Hogeschool Saxion, 

Tauw, Witteveen+Bos, GoudappelCoffeng, ROC Aventus, 

Universiteit Twente én KU Leuven. In de Stadscampus 

ontstaat een dynamisch en productief klimaat waarin het 

voor jonge professionals plezierig werken is. Dit klimaat 

trekt andere deskundigen aan en houdt afgestudeerden 

vast voor de regio. Het belang van de Stadscampus stijgt 

daarmee ver boven Deventer uit. Ook in Apeldoorn zitten 

grote IT-gerelateerde bedrijven en instellingen zoals het 

Kadaster en de Belastingdienst waar de vraag naar 

hoogopgeleide werknemers groot is. Saxion en de UT 

spelen daarop in met marktgericht opleidingsaanbod, zoals 

een Masteropleiding ICT.  

Vlnr: Debbie van Schaik en 

Nanke Kraehe
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Stadscampus De Kien:  
broedplaats voor ICT- en techniektalent

Interview met programmamanager René Nelissen

Tot vijf jaar geleden kwam niemand er bij elkaar over de vloer. 
Nu vormen de vijf grote IT-, techniek- en researchgerichte 
adviesbureaus en onderwijsinstellingen in de zone tussen de 
Deventer binnenstad en het treinspoor sámen Stadscampus De 
Kien. 

‘Stadscampus De Kien wordt een bruisend en inspirerend 

gebied waar werken, wonen, leren en ontspanning hand in 

hand gaan én elkaar versterken. En hoe dat eruit gaat zien, 

begint zich steeds meer te vormen’, vertelt René Nelissen, 

sinds een half jaar programmamanager van De Kien. Dat 

gebied zit tussen het NS-station en de binnenstad van 

Deventer. Hier zitten -al dan niet toevallig- bovengemiddeld 

veel IT-, techniek- en researchgerichte adviesbureaus zoals 

Tauw, Topicus en Witteveen+Bos. Maar ook hogeschool 

Saxion en ROC Aventus hebben er een plekje. ‘Samen met 

gemeente Deventer, Deventer Economisch Perspectief en 

de Deventer Schouwburg zijn dit de founding partners van 

De Kien’, aldus Nelissen.  

 
Elkaar kennen is winst
Formeel is De Kien als Regio Deal-project gestart in 2020, 

maar het concept voor de stadscampus is al zo’n tien 

jaar oud. Nelissen: ‘Je moet je voorstellen dat we toen 

nauwelijks bij elkaar over de vloer kwamen. Bedrijven gaven 

weleens een lezing voor Saxion of werkten wel eens samen 

op projectbasis, maar daar bleef het bij. Inmiddels hebben 

de partners een gezamenlijke ambitie geformuleerd: 

‘Ruimte voor talent in tech’, is de organisatie ingericht en is 

een uitvoeringsplan opgesteld. Dat de bedrijven, die fysiek 

zo dicht bij elkaar zitten, elkaar nu kennen en weten te 

vinden is al winst op zich. Daardoor zijn we nu ook zover dat 

we De Kien echt concreet kunnen maken.’ En dat concreet 

maken kent verschillende vormen.

Talent en beroepen van de toekomst
‘Door de kennis van de partners te bundelen kun 

je samen versneld innoveren en groei genereren. 

Tegelijkertijd trekken we samen op in de jacht op IT- en 

techniektalent’, aldus Nelissen. ‘De digitale wereld vervult 

een steeds prominentere rol in ons leven. Dat betekent 

dat ‘mensenwerk’ een andere plek krijgt. Wat doen we 

straks nog zelf? De juiste mensen vinden voor het werk 

waar we nu nog niet voor opleiden wordt steeds meer een 

uitdaging. De Kien wil daarom een kraamkamer zijn voor 

beroepen die we nu nog niet kennen. Inmiddels hebben we 

op dat gebied al veel succes geboekt. Zo is er in de Kien 

bijvoorbeeld een volledige ICT-leerlijn van mbo tot master

ingericht. Daarnaast lopen er regelmatig diverse 

studieprojecten over de verduurzaming en inrichting van 

de Kien waarvan de studenten straks de resultaten echt 

in de praktijk gaan terugzien. Op deze manier binden we 

jongeren aan Deventer en daar hebben we allemaal profijt 

van.’

Silicon Valley op Deventer schaal
Ook de fysieke ruimte verandert. Bijna alle partners 

hebben ambitieuze plannen voor nieuwbouw. ‘Tegenover 

het NS-station komt een campus van ICT-bedrijf Topicus, 

met onder meer appartementen, leer- en werkplekken en 

ruimte voor ontspanning. In mijn ogen doet het denken aan 

het Silicon Valley van Google, Apple en Amazon, maar dan 

uiteraard op Deventer schaal.’ 

Het pand van Witteveen+Bos is enkele jaren terug al 

verbouwd. Daarbij is de onderste laag, de plint, transparant 

gemaakt. ‘Het was een dicht en gesloten gebouw en nu 

kijk je vanaf de straat zo naar binnen. Dat zorgt ervoor dat 

binnen en buiten met elkaar in verbinding staan en dat 

je makkelijker naar binnen loopt. Als meer partners in het 

gebied dit doen, en dat is het plan, creëer je één uniforme 

uitstraling en laten we zien dat we een geheel zijn’, licht 

Nelissen toe. 

“ Door samen op te 
trekken kunnen we 
elkaar versterken, daar 
zijn we allemaal van 
doordrongen. ”
René Nelissen, Stadscampus De Kien

René Nelissen
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Innovaties
Op de kop van de Handelskade komt een woontoren. ‘Als 

de bouw start, moet het naastgelegen fietspad een poos 

dicht omdat het bouwbedrijf anders te weinig bouwruimte 

heeft. Dat heeft nogal wat impact op het verkeer. Vroeger 

ging je aan de tekentafel om oplossingen te bedenken, 

maar de opgaves zijn nu door de vele belangen te complex. 

Tegenwoordig kunnen we een ‘digital twin’ van de situatie 

maken. Dit is een digitale kopie van de werkelijkheid, 

waarmee we veel meer scenario’s veel sneller kunnen 

beschouwen. De kennis en expertise van de partners 

sluit hier goed op aan. Mogelijk kunnen we zo samen een 

oplossing vinden waarbij het fietspad niet dicht hoeft.’

Regionale samenwerkingen
Nelissen voert als programmamanager ook gesprekken 

met nieuwe samenwerkingspartners. ‘Onder meer Antea, 

Goudappel en Cyber Adviseurs, maar ook het Centrum 

voor Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn, Deventer 

Informatiestad en de Digitale Werkplaats Stedendriehoek. 

We kijken continue naar nieuwe samenwerkingen. We zijn 

niet alleen door de locatie aan elkaar verbonden, maar we 

willen ook regionale kennis samenbrengen. En dan het liefst 

door die kennis in te zetten voor innovaties op het gebied 

van digitale technieken voor de fysieke leefomgeving.’

Lessons learned
Volgens René Nelissen duurt het nog wel even voordat 

de bruisende campus die de partners voor ogen hebben, 

realiteit is. ‘In 2023 begint de bouw van de woontoren op 

de Handelskade en tussen de vijf en tien jaar is dit stukje 

Deventer totaal veranderd. De Kien staat aan het eind van 

de opstartfase en aan het begin van de uitbouwfase. Een 

echt leermomént kan ik zo niet benoemen, maar als ik één 

ding geleerd heb dan is het wel dat elkaar leren kennen en 

met elkaar praten nodig is, maar dat je het op een gegeven 

moment ook gewoon moet gaan doen. Er daar staan we 

nu. We gaan het doen.’

D
e K

ien | D
eventer
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Vier Techniekhubs,  
één missie: Mensen warm maken voor techniek 

Interview met penvoerders Jan Haverkamp, Wim den 
Blanken, Jacob Brobbel en Sjoerd Westra

Wat hebben de vier techniekhubs NewTechPark in 
Apeldoorn, TechniekFabriek Zutphen, Technicampus 
Experience Centrum in Deventer en de Techniekbrouwerij 
in Epe met elkaar gemeen? Ze proberen alle vier, op 
geheel eigen wijze, jongeren en/of zij-instromers warm te 
maken voor een baan in de techniek. Hoe ze dat doen? 
Door te verbinden, te delen én samen te werken. 
Zoveel mogelijk talenten inspireren om te kiezen voor 

techniek, in samenwerking met ondernemers, onderwijs & 

overheid. Dat is kortgezegd het doel van de techniekhubs in 

de Regio Stedendriehoek. Daarmee zijn de hubs dé plaats 

waar vakmanschap en passie voor techniek overgedragen 

wordt aan de jeugd én zijinstromers. En dat is nodig 

ook, want het aantal vacatures in de techniek en de IT is 

ongekend hoog. Drie van de vier techniekhubs zijn mede 

mogelijk gemaakt door de Regio Deal: TechniekFabriek 

Zutphen, Technicampus Experience Centre (TEC) in 

Deventer en NewTechPark in Apeldoorn. 

Verbindende schakel 
Jan Haverkamp van Stichting Platform Techniek 

Stedendriehoek (PTS3H): ‘De hubs zijn een soort 

techniekeilanden en PTS3H faciliteert de onderlinge 

samenwerking. Elke techniekhub werkt samen met lokale 

ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid en 

organiseert allerlei instroom bevorderende activiteiten. 

Cruciaal is dat de drie initiatieven met elkaar in verbinding 

blijven en hun kennis met elkaar delen. Zo voorkomen we 

dat de hubs onnodig hetzelfde wiel uitvinden. Daarom is 

er een vierde Regio Deal-project die deze kennisdeling 

borgt. Als je elkaar versterkt kun je uiteindelijk meer impact 

realiseren. Dat betekent in de praktijk dat ik de locaties 

ondersteun en onderling verbindingen leg. En eens in 

de acht weken is er een gezamenlijk overleg waar David 

Beij van NewTechPark (NTP), Sjoerd Westra van de 

TechniekFabriek, Inge Rietberg van de Techniekbrouwerij 

en Wim den Blanken en Jan Jansen van Technicampus 

Experience Centre (TEC) kennis uitwisselen.’  

 
Waarom niet één hub met drie locaties? 
Wim den Blanken van Technicampus Experience Centre 

(TEC) in Deventer: ‘We zitten alle drie in een heel andere 

ontwikkelfase. En ook al werken we aan hetzelfde doel, 

onze werkwijze, doelgroep en de omgeving waarin we het 

doen verschilt. Met TEC richten we ons bijvoorbeeld vooral 

op het primair onderwijs en de eerste twee jaar van het 

voortgezet onderwijs. Maar kinderen kiezen niet in hun

Vlnr: Jan Haverkamp, Wim den Blanken, Jacob Brobbel en 

Sjoerd Westra

eentje, ouders en leerkrachten hebben daar veel invloed 

op terwijl je jongeren juist de ruimte moet geven om een 

keuze vanuit hun hart te maken. Maar dan moeten ze wel 

weten hoe leuk de techniek is en hoe divers de banen 

zijn. Wij creëren dat bewustzijn. In Apeldoorn en Zutphen 

hebben we dezelfde behoeftes maar zijn we naast 

primair onderwijs ook met andere programma’s bezig die 

aansluiten met de lokale behoeftes. Daarbij is de cultuur, 

het onderwijsaanbod en de doelstelling per stad anders. 

Eenzelfde naam impliceert dat je hetzelfde doet en dat is 

niet het geval. En ook al is de context anders, dat neemt 

niet weg dat ik wel naar NewTechPark kijk.’ 

NewTechPark is het verst in ontwikkeling en organiseert 
bijvoorbeeld het Techniekfestival, Girls Day en 
innovatielabs met ondernemers. Doet goed voorbeeld 
goed volgen? 

Jacob Brobbel van NewTechPark: ‘Klakkeloos iets kopiëren 

dat er al is, is geen goed idee. Elke techniekhub heeft een 

eigen identiteit en moet de dingen op zijn eigen manier 

doen. En zoals gezegd is in elke stad de behoefte anders. 

In die zin zijn we allemaal pioniers. Onze functie heeft ook 

eigenlijk geen naam. Je moet verbindingen kunnen leggen 

tussen bijvoorbeeld bedrijven en scholen en die kunnen 

bestendigen. NewTechPark is geen school, het is geen 

bedrijf, het is een nieuw soort iets. Ik noem het altijd een 

rotonde die verbindingen legt. En daarin moeten we ieder 

onze eigen weg vinden.’ 
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Wat is de belangrijkste voorwaarde voor succes? 
‘Verbinden is een voorwaarde’, aldus Jacob Brobbel van 

NewTechPark. ‘Als iemand techniek wil beleven, mag er 

geen enkele barrière zijn. Daarom moeten we de deuren 

naar elkaar toe openzetten. Dat betekent dat je iedereen 

in de techniekwereld moet kennen en continue met allerlei 

partijen in gesprek moet zijn. Als je écht samenwerkt met 

lokale en regionale ondernemers, scholen, overheid en 

andere partijen en je echt luistert, 

dan ontstaat er iets heel moois.’ 

En hoe zit het met delen? 
Sjoerd Westra: ‘Tijdens een gesprek met een ondernemer 

vraag ik altijd: ‘Wat kom je brengen en wat wil je delen?’ 

Delen is ook een voorwaarde voor succes. Als je je 

eigen kennis en expertise niet wilt delen met anderen, 

komen we niet verder. Het klinkt cliché, maar delen is 

vermenigvuldigen.’ Brobbel vult aan: ‘Het is onze taak om 

ervoor te zorgen dat er niet 25 deelnemers hetzelfde komen 

brengen. Dat betekent dat je continue moet manoeuvreren 

en balanceren tussen vraag en aanbod. Je zou het niet 

zeggen voor een baan in de techniek, maar onze soft skills 

zijn in ons werk eigenlijk het állerbelangrijkste.’ 

Zijn er gezamenlijke uitdagingen? 

‘Absoluut. Veel ondernemers zijn met de korte termijn bezig, 

ze krijgen nú immers hun vacatures niet ingevuld. Maar als 

we niets doen wordt het in de toekomst alleen maar

moeilijker om goede vakmensen te vinden. Ondernemers 

laten inzien dat ze daarom juist nú moeten investeren in 

bijvoorbeeld een techniekhub, is een uitdaging. Daarin 

kunnen we van elkaar leren. Een gelukkig zijn veel 

ondernemers enthousiast,’ aldus Wim den Blanken. Bij alles 

wat ze doen, hebben de kartrekkers het doel voor ogen: 

meer mensen warm maken voor een baan in de techniek. 

Wim: ‘Uiteraard moet je je steeds afvragen wat het effect is 

van hetgeen je doet. Draagt het bij aan onze missie of ben 

je alleen je etalage aan het vullen? Met dat laatste schieten 

we natuurlijk niets op.’ Sjoerd Westra: ‘Het klopt wat Wim 

zegt. Wat doen we voor de doelgroep én het uiteindelijke 

doel? Want dáár draait het om.’ 

2. Programma Rijke Leerregio

In het tweede programma van de actielijn Cleantech Werkt 

staat het opleiden, bijscholen en omscholen in realistische 

leeromgevingen centraal. Er wordt voortgebouwd op de 

afspraken die zijn gemaakt in het kader van de City Deal 

‘Kennis maken’. Daarnaast wordt aangesloten bij de koers 

van de strategische onderwijsagenda’s voor MBO en 

HBO voor wat betreft hybride leeromgevingen. De nadruk 

ligt op sector-overstijgend leren om de veerkracht van 

studenten, zij-instromers en medewerkers te vergroten. 

Naast de inzet op energietransitie en de beroepspraktijk 

van de technische sector, richt dit programma zich ook op 

digitale transformatie. Voor dit laatste thema hebben deze 

leeromgevingen landelijke uitstraling. 

Programmadoel

Versterken van praktijkgerichte leeromgevingen 

om flexibiliteit en wendbaarheid van studenten, 

zij-instromers en medewerkers te vergroten, met 

specifieke inzet in op het ontwikkelen van hybride 

leeromgevingen voor digitale transformatie, 

energietransitie en de beroepspraktijk van de 

technische sector.

Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze 

samenleving. De ontwikkelingen gaan snel en brengen ook 

nieuwe risico’s met zich mee. Daarom hebben Hogeschool 

Saxion, de Politieacademie, de Universiteit Twente en de 

gemeente Apeldoorn, in samenwerking met de Koninklijke 

Marechaussee, de Koninklijke Landmacht, het Instituut 

Fysieke Veiligheid, Aventus en Apeldoorn IT gezamenlijk 

het initiatief genomen tot de oprichting van het Centrum 

voor Digitale Veiligheid (CVD), met Lodewijk Asscher als 

aanjager. Aan digitale veiligheid wordt ook op andere 

plekken in het land gewerkt, maar het CVD onderscheidt 

zich door nadrukkelijk in te zetten op Human Capital. 

Drie werkpakketten van het CVD zijn mede gefinancierd 

vanuit de Regio Deal: het VeiligheidsLab, de onderwijslijn 

Een Leven Lang Ontwikkelen en het StartupLab. Ook 

het Fieldlab Energietransitie (Energy4business) loopt 

inmiddels goed. Hier werken onderwijs, ondernemers 

en onderzoekers samen aan oplossingen voor de 

energietransitie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 

bestaande regionale kennis zoals Smart energy hubs 

(Oost-NL), stedelijke warmtevoorziening (Deventer 

Zandweerd, Apeldoorn Kerschoten), toekomstbestendige 

en circulaire bouw en renovatie (Transform) en waterstof 

energievoorziening (de Regio Deal projecten Hydrogen 

Connect 2020-2030, GROHW en GLDH2).

“ De vraag aan een 
ondernemers is altijd: wat 
kom je halen en wat kom 
je brengen? ”
Sjoerd Westra, Techniekfabriek Zutphen
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Toelichting projecten:
Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) 
Onze maatschappij digitaliseert snel. Dat levert prachtige 

innovaties op, maar brengt ook grote risico’s met zich 

mee. In het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) 

bundelen initiatiefnemers Politieacademie, Universiteit 

Twente, gemeente Apeldoorn en Saxion hun krachten 

om vraagstukken rondom digitalisering en veiligheid op te 

pakken. Programmaregisseur Veiligheid & Digitalisering bij 

Saxion Mark Dorenbusch: ‘Digitale veiligheid is belangrijk 

voor vrijwel alle innovatieve ontwikkelingen. Denk aan 

het hacken van zonnepanelen, de verduurzaming van de 

landbouw, waterveiligheid: kortom, digitale veiligheid is een 

integraal onderdeel van veel innovaties.’ Drie projecten 

binnen het CVD worden mede gefinancierd vanuit de Regio 

Deal:  

• Het VeiligheidsLab: een werkplaats waar studenten, 

onderzoekers en partners samenwerken aan actuele 

vraagstukken zoals hacken.   

• Een Leven Lang Ontwikkelen: Als het gaat om 

digitalisering volgen de ontwikkelingen elkaar 

razendsnel op, blijven leren is daarom van groot 

belang. 

• StartupLab, studenten en bedrijven gaan samen aan 

de slag gaan met innovatieve informatietechnologie 

zoals cybersecurity.  

FieldLab Energy4Business  
De energietransitie is in volle gang. In de Gasfabriek in 

Deventer zit het FieldLab Energy4Business, dé centrale 

plek waar vraagstukken rondom energietransitie verder 

worden gebracht en waar alle denkkracht uit de Regio 

Stedendriehoek bij elkaar komt. Energie4Business wil de 

energietransitie versnellen, de economie versterken en 

arbeidspotentieel binnen de regio houden. Het FieldLab 

richt zich op drie thema’s binnen de energietransitie: smart 

energy, systeemontwikkeling en verduurzamingsconcepten. 

Het FieldLab organiseert bijeenkomsten per 

thema waarvoor bedrijven en startups uit de Regio 

Stedendriehoek worden uitgenodigd die een vraagstuk 

hebben op het gebied van innovatie en energietransitie. 

Door binnen het FieldLab samen te werken met industrie, 

ondernemerschap, onderzoek, onderwijs en overheid 

neemt het een sterke positie in bij de ontwikkeling van de 

verduurzaming van de energievoorziening.  

FieldLab E
nergy4B

usiness | D
eventer | V

lnr: Tom
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ichard van Leeuw
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‘Als je actuele vraagstukken rondom veiligheid en 

digitalisering serieus wil oppakken, dan moet je dat 

interdisciplinair doen. Bedrijfsleven, kennisinstituten en 

overheden hebben elkaar namelijk nodig om te kunnen 

leren, onderzoeken en innoveren. Onze missie is om 

trajecten op te zetten waarin we theorie en praktijk 

bij elkaar brengen. Dat doen we in korte, krachtige 

projecten waarin we aan de slag gaan met actuele 

veiligheidsopgaven’, vertelt Mark Dorenbusch. ‘Dat 

doen we langs vier wegen: onderwijs, onderzoek, Leven 

Lang Ontwikkelen en ondernemerschap (waaronder 

publieksactiviteiten). Elk van de vier heeft zijn eigen 

aanbod en aanpak, maar daarbinnen trekken we met 

elkaar op zodat er samenhang ontstaat tussen de 

activiteiten. Voorbeelden van activiteiten zijn masterclasses, 

kennissessies en webinars waarin onderwerpen als 

drones, quantum computing en leren van cybercrises 

worden aangepakt.’

Drie Regio Deal-projecten 
De drie projecten in de Regio Deal sluiten naadloos aan 

op de activiteiten binnen het CVD. ‘Het gaat om Een Leven 

Lang Ontwikkelen, het StartupLab én het VeiligheidsLab’, 

aldus Dorenbusch. ‘Een Leven Lang Ontwikkelen is zeker 

als het gaat om digitalisering, ontzettend belangrijk. 

De ontwikkelingen gaan razendsnel en kennis is 

snel achterhaald. Samen met de betrokken partners 

ontwikkelen we nieuw onderwijs waarbij de kennisvraag 

vanuit het bedrijfsleven leidend is.’

Centrum voor Veiligheid en Digitalisering  
pakt vraagstukken bij de kop 

Onze maatschappij digitaliseert snel. Dat levert prachtige 
innovaties op, maar brengt ook grote risico’s met zich mee. Het 
Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) in Apeldoorn 
pakt vraagstukken rondom digitalisering en veiligheid integraal 
op. Met ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden. Drie 
projecten binnen het CVD zijn mede gefinancierd vanuit de Regio 
Deal. ‘Komend jaar staat in het teken van het borgen van deze 
drie projecten,’ aldus Mark Dorenbusch, programmaregisseur 
Veiligheid & Digitalisering bij hogeschool Saxion.  

Startups behouden voor de regio 
Het StartupLab is een project dat wordt gerund samen 

met het Saxion Centrum voor Ondernemerschap. Het is 

inmiddels afgerond en geïntegreerd binnen Saxion en 

het CVD. ‘Studenten worden actief benaderd om hun 

(potentiële) businessmodel nader te concretiseren. Daar 

zijn al een aantal hele leuke initiatieven uit voort gekomen. 

Bijvoorbeeld student Syt Schepers die een leermodule voor 

basisscholen ontwikkelt waarmee kinderen kennis kunnen 

maken met ICT. En Jeroen Hovenga deed onderzoek 

naar alle modus operandi van fraudevormen op sociale 

media en of deepfakes dit in de komende 5 jaar kunnen 

beïnvloeden. Studenten kunnen tijdens een leergang 

aan de slag met hun praktijkopdracht of startup en deze 

eventueel doorontwikkelen tot een scale up. Het hele idee 

is natuurlijk dat er nieuwe bedrijven ontstaan in de regio. Zo 

geeft het centrum ook een boost aan de economie.’ 

Interview met penvoerder Mark Dorenbusch

Initiatiefnemers van het centrum voor Veiligheid en Digitalisering zijn de Politieacademie, Universiteit Twente, 

gemeente Apeldoorn en Hogeschool Saxion. Sinds juli 2022 zijn ook ROC Aventus en Nederlands Instituut 

Publieke Veiligheid (NIPV) officieel partner in het CVD. Verder is er een nauwe samenwerking met het Opleidings- en 

Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee, Koninklijke Landmacht, Apeldoorn IT, Centraal Beheer Achmea, 

Belastingdienst, Kadaster en Saab Nederland. 

Mark Dorenbusch
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Het VeiligheidsLab  
Het lab is de plek waar studenten, onderzoekers en 

partners uit het werkveld met elkaar aan actuele 

vraagstukken werken. ‘In het begin werd er veel voor en 

door Saxion gedaan, maar inmiddels worden projecten 

door studenten van het mbo, hbo en UT samen opgepakt. 

Mkb’ers en grote bedrijven kunnen met hun vragen bij ons 

terecht. Een voorbeeld van zo’n vraag is: hoe ga je om met 

‘big data’ waar bijvoorbeeld de Belastingdienst mee te 

maken heeft? Studenten zoeken dan met elkaar allerlei 

zaken uit waarbij onderwijs, onderzoek en ondernemers 

aan elkaar worden gekoppeld. Een gezamenlijke 

projectgroep met leden van Saxion, de UT, Aventus, het 

NIPV en de Politieacademie buigt zich momenteel over de 

borging van deze werkwijze en over een nieuwe naam.’ 

Lessons learned 
Volgens Dorenbusch is de belangrijkste les die geleerd is 

dat het borgen van alle kennis en informatie niet vanzelf 

gaat. ‘Het VeiligheidsLab is opgezet door Henk van Ee. 

Hij was de juiste man op de juiste plek en heeft precies 

de impuls gegeven aan het lab die we zochten. Nu heeft 

hij een nieuwe functie bij de Fraudehelpdesk, maar door 

zijn vertrek is er kennis voor het VeiligheidsLab verloren 

gegaan. We zijn echt niet de eerste organisatie waar dit 

gebeurt, maar het maakt extra duidelijk hoe belangrijk het 

is om goed te borgen. Met het nieuwe team onder leiding 

van Lynn Spendel gaan we daarom opgedane kennis 

structureel vastleggen.’ 

CVD raakt aan alle projecten 
‘Hoewel het CVD los lijkt te staan van de andere Regio 

Deal-projecten en initiatieven, raakt het juist aan alle 

initiatieven en ontwikkelingen die we de komende jaren 

met elkaar gaan doormaken’, zegt Dorenbusch. ‘Digitale 

veiligheid is van belang voor vrijwel alle innovatieve 

ontwikkelingen in de regio. Denk aan het hacken van 

zonnepanelen, de inzet van drones, waterveiligheid; digitale 

veiligheid is echt een integraal onderdeel van veel andere 

Regio Deal-projecten. Er zijn onderling ook gesprekken, 

bijvoorbeeld met Stadscampus De Kien in Deventer waar 

ook veel IT-bedrijven gehuisvest zijn. De komende tijd is het 

zaak om projecten ook écht aan elkaar te verbinden.’ 

“ Digitale veiligheid 
is van belang voor 
alle innovatieve 
ontwikkelingen  
in de regio ”
Mark Dorenbusch, Centrum voor Veiligheid 
en Digitalisering
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3. Programma Matching en Mobiliteit

Met het programma Matching en Mobiliteit willen we 

vooral mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt 

de kans geven om hun economische zelfstandigheid 

te vergroten; dat ze niet langer zijn aangewezen op 

een uitkering. We gebruiken daarvoor zoveel mogelijk 

duurzaamheidsopgaven, zoals het afkoppelen van 

regenwater of het aardgasvrij maken van een wijk. Ook 

zorgen we ervoor dat opdrachten, bedrijven en gezochte 

talenten aan elkaar worden gekoppeld, onder andere door 

de oprichting van een online en offline platform. 

Programmadoel

Vergroten van de economische zelfstandigheid van de 

inwoners van de regio, met nadruk op de onderkant 

van de arbeidsmarkt zodat het percentage mensen 

met een uitkering zich in de richting van het provinciale 

gemiddelde ontwikkelt.

Met een scholingsfonds en de portals vindwerk.nl en 

vindstage.nl zijn laagdrempelige processen ingericht 

om bedrijven en talenten bij elkaar te brengen en 

vakgerichte opleidingen aan te bieden. De vouchers van 

het scholingsfonds zijn vooral bedoeld om technische en 

ICT-vaardigheden bij werknemers in de regio vergroten, 

met name in de logistiek en de bouw. Met de vouchers 

wil het fonds het gat tussen vraag en aanbod verkleinen 

en de kans op werk en een inkomen vergroten. Ook is 

er regelmatig contact tussen de verschillende fondsen 

in Oost-Nederland, gericht op kennisuitwisseling en 

versterking. Daarnaast is er nauw contact met de adviseurs 

van het leerwerkloket, om te horen over hun ervaringen met 

de doelgroep. 

Ook de portals richten zich op het delen van kennis en 

sluiten aan bij een leven lang ontwikkelen.  Meer dan 200 

talenten hebben daarmee inmiddels een badge ontvangen: 

digitale icoontjes die gemakkelijk zijn weer te geven op een 

cv of op een website.

Toelichting projecten:

Pilot Wijkgericht werken aan talentontwikkeling 
In de Zutphense wijk Waterkwartier loopt de pilot 

Wijkgericht werken aan talentontwikkeling. Met middelen 

uit de Regio Deal worden dertig mensen naar werk en 

inkomen begeleid. Studenten van Saxion brengen dit 

in kaart zodat de Zutphense aanpak overdraagbaar is 

naar andere wijken in de Regio Stedendriehoek. Het 

Waterkwartier in Zutphen is een wijk die in verhouding 

tot andere wijken in de stad veel sociale problematiek 

kent. Er wonen relatief veel uitkeringsgerechtigden en de 

welvaartsverschillen zijn groot. De pilot is onderdeel van 

een groter lokaal programma genaamd Krachtig Zutphen 

dat als doel heeft de economische zelfstandigheid van 

inwoners te vergroten, de afhankelijkheid van publieke 

middelen te verkleinen en de leefbaarheid van de wijk te 

verbeteren. Door het overkoepelende project op te nemen 

in de Regio Deal, komt geld vrij om extra mensen naar werk 

te begeleiden. Waar mogelijk wordt dit gekoppeld aan 

duurzaamheidsopgaven zoals het gasvrij maken van een 

deel van de wijk. 

P
ilot W

ijkgericht w
erken aan talentontw

ikkeling | Zutphen

“ We werken het liefst zo 
onorthodox mogelijk. Dus 
niet volgens boekjes of 
protocollen, maar met de 
persoon die tegenover 
ons zit als uitgangspunt ”
Gidie Ritzerveld, Vliegwiel Waterkwartier
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Scholingsfonds
Het Ontwikkelfonds Cleantech Regio draagt bij aan het 

verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt in de 

Regio Stedendriehoek en zorgt ervoor dat meer mensen 

succesvol aan het werk kunnen. Om dat te bereiken 

zijn er scholingsvouchers in het leven geroepen. Deze 

opleidingsvouchers zijn bedoeld voor werkgevers, zzp’ers, 

werknemers en werkzoekenden tussen de 18 en 67 

jaar die wonen in Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, 

Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. De vouchers zijn 

voor veel scholingsbehoeften in te zetten, maar primair om 

technische en ICT-vaardigheden bij werknemers in de regio 

vergroten. Deze zijn in de nabije toekomst hard nodig met 

het oog op de energietransitie en groei van de circulaire 

economie. Pascal Hulsegge, bestuurslid VNO-NCW 

Stedendriehoek en lid van de stuurgroep Ontwikkelfonds 

Cleantech Regio: ‘Een mooie stimulans voor gedeelde 

verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers in 

het blijven ontwikkelen van talenten, waarbij iedereen direct 

kan bijdragen aan het versterken van deze talenten in deze 

mooie regio.’ 

 

Vindwerk.nl 
In de Regio Stedendriehoek zijn volop vacatures die 

niet ingevuld worden. Alleen al voor het waarmaken van 

onze ambities in de techniek en energietransitie, is het 

wezenlijk dat er geïnvesteerd wordt in het arbeidspotentieel 

in de regio. Van jongeren, tot reguliere werknemers tot 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We moeten 

voorkomen dat jong talent vertrekt uit onze regio om elders 

werk te zoeken. Tegelijkertijd is het belangrijk om op andere 

manieren matches te maken tussen wat bedrijven zoeken 

en het talent dat er is. De regio heeft er baat bij als er 

duidelijkheid is over welke banen, opdrachten en talent er 

in de regio ís. Zo kan een betere match gemaakt worden 

tussen vraag en aanbod. Door samen te werken met 

regionale onderwijsinstellingen en andere spelers, kunnen 

we hier iets aan doen. Daarom is in samenwerking met 

het bedrijfsleven en met partners het platform vindwerk.

nl ontwikkeld. Om talenten te werven én te binnen aan de 

Regio Stedendriehoek.     

Vindstage.nl
Het vinden van goed personeel is een uitdaging. 

Schoolverlaters zijn voor veel bedrijven een belangrijke 

bron als het gaat om nieuw personeel. Dit betreft zowel VO, 

MBO als het HBO. Elke onderwijsinstelling heeft nu haar 

eigen werving van stageplaatsen georganiseerd, waarbij 

veel dubbel werk wordt verricht. Bij de Hogeschool Saxion, 

die een groot deel van de Stedendriehoek bedient, zien 

we bovendien dat veel studenten na hun studie de regio 

verlaten terwijl de Regio Stedendriehoek veel bijzondere en 

innovatieve bedrijven kent. Dit is onvoldoende bekend bij 

jongeren en dit wordt nog eens versterkt door de Oost-

Nederlandse bescheidenheid. Op vindstages worden 

deze interessante en innovatieve bedrijven onder de 

aandacht gebracht van studenten en stagecoördinatoren 

in de regio. Door het opzetten van dit stageportal kunnen 

bedrijven zichzelf in de etalage zetten voor stages, 

afstudeerprojecten en practicumopdrachten. Het onderwijs 

zorgt er vervolgens voor dat de stageportal onder de 

aandacht komt van hun studenten. Studenten kunnen ook 

een oproep plaatsen als zij op zoek zijn naar een specifieke 

stageplek of een specifiek bedrijf.   

Scholingsvouchers 
voor werkgevers

De opleidingskosten van jouw werknemers 
voor 50% laten vergoeden? 

Grijp je kans! 
OP=OP

CLEANTECH REGIO
ONTWIKKELFONDS
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Hoofddoel

Bestaande bedrijvigheid in de regio verankeren, 

nieuwe bedrijvigheid naar de regio halen en de 

exportpositie versterken om zo een duurzaam en 

toekomstgericht arbeidsmarktperspectief voor de 

inwoners te creëren. Daarnaast de balans tussen 

industrie en leefomgeving verbeteren door structurele 

verlaging van de CO2-uitstoot, structurele verlaging 

van grondstofgebruik, structurele verlaging van 

fossiele brandstof.

2.3 
Actielijn Groene Groei
Met de Actielijn Groene groei zet de Cleantech Regio 

Deal in op behoud en versterken van de arbeidsmarkt 

in de regio: bestaande bedrijvigheid behouden, nieuwe 

naar de regio halen en versterken van de exportpositie. 

We zoeken naar een goede balans tussen die 

bedrijvigheid en de kwaliteit van onze leefomgeving in 

ons wonderschone stukje Nederland. Daarom richten 

de projecten van deze actielijn van de Cleantech Regio 

Deal zich vooral op de transitie van de energiesystemen, 

schone mobiliteitsoplossingen en het omvormen van de 

lineaire economische groei naar een circulaire groei om 

zo de brede welvaart te versterken. Ook de balans tussen 

bedrijvigheid en arbeidsmarkt is punt van aandacht en 

daarmee dus ook een duidelijke relatie met de actielijn 

Cleantech Werkt.

1. Programma Innovatieve Energiesystemen

Voor de bedrijven in de regio moet het vanzelfsprekend 

worden dat ze gebruik (kunnen) gaan maken van 

nieuwe energiesystemen. Aan de implementatie van 

wind- en zonne-energie wordt al vele jaren gewerkt 

en er zijn programma’s die deze implementatie verder 

ondersteunen. Maar om tot een werkelijke transitie in onze 

energiesystemen te komen, moeten we verder kijken dan 

dat. 

Programmadoel

Innovatieve (integrale, slimme en lokale) 

energiesystemen ontwikkelen en in gebruik nemen, 

en technische innovaties stimuleren en faciliteren. De 

bestaande duurzame initiatieven rondom elektrificatie, 

biogas, waterstof en (rest)warmte worden gesteund.

De 8 projecten die onder deze actielijn vallen richten 

zich op een breed scala aan energiesystemen: biogas, 

waterstof, aquathermie, gelijkstroom en het gebruik van 

restwarmte. Even zo breed zijn de toepassingen: variërend 

van historische panden in de binnenstad van Zutphen 

tot de grote papierindustrie van Eerbeek Loenen. Zo is 

in Deventer een biogashub opgericht, die ervoor zorgt 

dat biogas dat door boeren op hun eigen boerderij wordt 

opgewekt, gebruikt kan worden door grote industriële 

(aard)gasgebruikers in de regio. 

Drie projecten rond waterstof richten zich enerzijds op 

proefprojecten voor de productie en de toepassing 

ervan; voor de verwarming van historische panden en 

als brandstof voor vrachtwagens. Anderzijds is een 

waterstof proeftuin opgericht waar wordt onderzocht hoe 

we waterstof grootschalig beschikbaar kunnen maken, 

bijvoorbeeld door aan te kunnen sluiten op de backbone 

van de Gasunie. Het project in Eerbeek Loenen richt zich 

op een totale en integrale omslag in de energiesystemen 

van de papierindustrie daar. Een project dat niet alleen 

gericht is op de technische kant van de energievoorziening, 

maar ook op de organisatie ervan.

Toelichting projecten:

Biogas hub Oxe  
In de bv Oxe Geeft Gas (OGG), winnaar van de 2022 

Global Goals Award, werken vijf melkveehouders en drie 

lokale leveranciers in een zogenaamde ‘Bio-HUB’ samen 

aan de productie van biogas op de boerderij. Alle vijf 

deelnemende melkveehouders vergisten rundveemest van 

hun eigen boerderij. Bij deze vergisting ontstaat biogas, een 

duurzaam alternatief voor aardgas. Het geproduceerde 

biogas wordt vanaf de vijf boerderijen via een pijpleiding 

naar een centrale Bio-HUB getransporteerd. 

Denk aan elektrificatie, biogas, waterstof en het gebruik van 

(rest)warmte. Met de Regio Deal projecten ondersteunen 

we bestaande en nieuwe initiatieven om integrale, slimme, 

lokale energiesystemen in gebruik te kunnen gaan nemen 

Van daaruit wordt het gezamenlijk geproduceerde gas 

verder vervoerd naar de eerste afnemers: For Farmers en 

de Gezondheidsdienst voor Dieren. Doel van het project is 

verduurzaming van de landbouw, een alternatief leveren 

voor aardgas én bijdragen aan het terugdringen van 

de stikstof- en methaanuitstoot. Daarnaast is ook het 

toekomstbestendig maken van de boerderij een belangrijk 

doel. De Bio-HUB in Oxe levert sinds medio 2022 biogas 

en kan 600.000m³ aan aardgasequivalent per jaar 

produceren. Dit is voldoende om 400 huishoudens te 

verwarmen.  



2
0

2
0

-
2

0
2

2

27

Voortgangsrapportage C
leantech R

egio D
eal

B
iogas hub | O

xe

CTR H2 programma Hydrogen Connect 2020-2030  
Samen met partners Witteveen+Bos, Kiwa en Saxion 

heeft Regio Stedendriehoek dit waterstofprogramma 

gestart. Hiermee wordt vastgesteld wat er moet gebeuren 

om waterstof grootschalig beschikbaar te maken in 

de Regio Stedendriehoek. In dit project wordt een 

kennisagenda voor de waterstofontwikkeling binnen de 

energietransitie opgesteld en uitgewerkt. Door de inzet van 

‘learning communities’ wordt praktisch inzetbare kennis 

opgebouwd. In het programma staan, naast het opzetten 

en implementeren van een kennisagenda, de volgende 

hoofdlijnen centraal: het stimuleren en versterken van lokale 

waterstof initiatieven en verkrijgen van inzicht. Dit laatste 

gaat onder andere helpen bij het mogelijk aansluiten van 

Oost-Nederland op de waterstofbackbone (Hyway 27), 

een plan dat momenteel door Gasunie wordt ontwikkeld. 

De kennis uit dit project komt ten goede aan overheden, 

bedrijven, kennisinstellingen en inwoners. Het ondersteunen 

en stimuleren van regionale waterstofinitiatieven 

heeft als doel om bij te dragen aan de groei van de 

waterstofeconomie.  

 

GldH2  
GldH2 is een initiatief van vier Zutphenaren die groene 

waterstofprojecten willen ontwikkelen in en voor de regio. 

Het eerste doel is de realisatie van een waterstoffabriek 

in Zutphen. Met de fabriek wil GldH2 de regio in een groot 

deel van de toekomstige regionale behoefte aan waterstof 

gaan voorzien. Helaas heeft GldH2 in 2022 een definitieve 

afwijzing van de vijf miljoen euro subsidie van EFRO OP 

Oost ontvangen waardoor de bouw van de fabriek 

vertraging heeft opgelopen. Na een lang traject is de 

vergunning voor de fabriek wél binnen en is er een terrein 

van bijna 5000m2 gepacht op industrieterrein De Mars. 

Inmiddels is GldH2 met verschillende partijen in gesprek die 

ook zonder subsidie de fabriek willen bouwen. 

Overslag H2 trucks/tankvoorziening A1 + CTD  

In dit project gaat het om een unieke samenwerking die 

zorgt voor aanbod van groene waterstof, het gebruik van 

waterstof in de logistiek én de ontwikkeling en verspreiding 

van kennis en dienstverlening in de regio. Het doel van deze 

containerterminal is om transport met fossiele vrachtwa-

gens te verplaatsen naar vervoer per schip. Dit krijgt grote 

meerwaarde door het natransport van goederen te reali-

seren met duurzaam vervoer. Het project draagt door deze 

combinatie in grote mate bij aan een duurzaam goederen-

transport. Het is direct gerelateerd aan de DKTI-aanvraag 

‘Regionale overslag met waterstoftrucks voor Container 

Terminal Deventer, inclusief openbare tankvoorzieningen’. 

Doel van dit programma is de productontwikkeling in de 

transportsector te versnellen door innovatieve technieken 

en oplossingen te bedenken, te ontwikkelen en te demon-

streren in een praktijksituatie. Dit sluit aan bij dat wat is op-

genomen in het Coalitieakkoord van Overijssel: ‘Verkennen 

van de mogelijkheden van transitiebrandstoffen, waaronder 

waterstof’.  
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Waterstofproeftuin S/Park GROHW  
Om de energietransitie te versnellen heeft een collectief 

van lokale en regionale bedrijven en instellingen de 

krachten gebundeld in het waterstof innovatieproject 

GROHW. GROHW staat voor: GReen Oxygen, 

Hydrogen and Wasteheat. ‘Samen bouwen we aan de 

energietransitie met groene waterstof als belangrijke 

bouwsteen’, vertelt projectleider Raphaël van der Velde 

van Witteveen+Bos. In dit consortium wordt het optimale 

systeem voor een complete waterstofketen op lokale 

schaal ontwikkelt. Van productie tot en met benutting. De 

centrale vraagstelling is: Hoe kunnen we met dit groene 

waterstofsysteem overbelasting van het elektriciteitsnet 

voorkomen, zodat we op korte termijn lokaal en betaalbaar 

kunnen verduurzamen? Met andere woorden: Hoe kan 

waterstof een bouwsteen zijn in een Smart Energy Hub 

of toekomstbestendig decentraal energiesysteem? Om 

deze vraag te beantwoorden wordt naast de productie 

en het gebruik van groene waterstof ook gekeken naar de 

benutting van zuurstof, warmte en optimale ondersteuning 

van het lokale elektriciteitsnet. 

Aquathermie Deventer: verduurzaming bestaande 
woningbouw / Slim Warmtenet Zandweerd in Deventer 
In Deventer Noord staan ongeveer 10.000 woningen. 

Onderdeel daarvan is de wijk Zandweerd, bestaande 

uit 1065 woningen. Voor die 1065 woningen is 

een plan uitgewerkt voor een slim warmtenet. Dit 

warmtenet wordt gevoed met warmte afkomstig van de 

nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en het 

oppervlaktewater van de IJssel. Binnen het project van 

de 1065 woningen wordt onderscheid gemaakt tussen 

(goed geïsoleerde) nieuwbouw, waar aanvoer van water 

met een temperatuur van 40°C toereikend is, en (minder 

goed geïsoleerde) bestaande bouw, waar het aangevoerde 

water een temperatuur van 70°C moet hebben.  

DC-Lab | Open innovatielab voor DC Project  
Gelijkstoom gaat een belangrijke rol spelen in de 

energietransitie. Daarom is bij NewTechPark in Apeldoorn 

een DC-Lab ingericht. Er zijn namelijk twee soorten 

stroom; gelijkstroom (DC) en wisselstroom (AC). Beide 

soorten hebben andere eigenschappen. De stroom die 

we halen uit ons stopcontact of elektriciteitsnet is altijd 

AC. Maar bijna al onze apparaten zoals smartphones, 

maar ook elektrische auto’s en computers werken op DC. 

Daarom hebben de de meeste elektronische apparaten 

een ingebouwde converter in de stekker die wisselstroom 

converteert naar gelijkstroom. Dat omzetten van stroom 

gebeurt ook als je groene energie opwekt. Stroom die 

bijvoorbeeld via zonnepanelen wordt opgewekt, wordt 

nu eerst omgezet in zogenoemde wisselstroom. Dat 

moet weer gelijkstroom worden om bijvoorbeeld een 

elektrische auto op te laden. Als die omzetting niet meer 

nodig zou zijn, valt er een enorme efficiencyslag te maken. 

In laboratoriumruimtes van het DC-Lab wordt gelijkstroom 

op diverse spanningsniveaus aangeboden zodat 

bedrijven en kennisinstellingen kunnen experimenteren 

met alternatieve stroomverdeling voor toepassing van 

gelijkstroomopwekkers en –afnemers.

Het project Slim Warmtenet Zandweerd wil de 1065 

woningen aardgasvrij verwarmen tussen 2019 en 2024. 

Het project levert bovendien een schat aan informatie 

en ervaringen op die van grote waarde zijn voor de 

aanpak in andere wijken in de regio waar rioolwater 

en oppervlaktewater als warmtebron beschikbaar zijn. 

Gemeente Deventer, Woningbouwcorporaties Ieder1 

en Rentree, Stichting Eigen Bouw, Waterschap Drents-

Overijsselse Delta, Enexis en ENpuls dragen bij aan het 

project. 

D
C

-lab
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Eerbeek Loenen 2030 A | Waterrotonde 
Papierfabrieken hebben veel water nodig om karton 

en papier te produceren. Daarvoor wordt van oudsher 

grondwater onttrokken. Om te verduurzamen en in de 

toekomst verzekerd te zijn van voldoende water werken 

de fabrieken al een tijdje samen aan een innovatief 

circulair watersysteem ‘De Waterrotonde’. Met het project 

Waterrotonde willen de deelnemende fabrieken* zorgen 

dat het onttrekken van grondwater voor het dagelijkse 

productieproces in de toekomst niet meer nodig is. Alleen 

bij calamiteiten zal er nog water onttrokken moeten worden. 

Ook provincie Gelderland, gemeente Brummen en het 

Waterschap Vallei en Veluwe zien het grote belang van 

innovaties zoals de Waterrotonde voor de aanpak van 

droogte. De afgelopen zomers ontstonden in Gelderland 

steeds meer problemen door lange droogte en daling van 

het grondwaterpeil. De provincie Gelderland wil daarom de 

grondwateronttrekkingen beperken om water te besparen 

en het milieu te ontzien. 

Met name op de Veluwe is dit nodig. Als de Waterrotonde 

operationeel wordt zal er jaarlijks 3,6 miljoen m3 minder 

grondwater worden gebruikt. Dat staat gelijk aan het 

gemiddelde gebruik van 22.000 huishoudens. In 2023

gaat de pilot van start. Als deze succesvol is dan is het doel 

de Waterrotonde uiterlijk 2030 in gebruik te nemen. 

*Deelnemende fabrieken zijn Neenah Coldenhove, DJP De 

Hoop en Folding Boxboard Eerbeek. Papierfabriek Smart 

Packaging Solutions uit Loenen sluit op een later moment 

aan. De laatste jaren is door de papierfabrieken in Eerbeek 

overigens al veel gedaan om hun grondwateronttrekkingen 

te verkleinen. Momenteel wordt 30% van het water 

hergebruikt.

Menno van Luijn,  
themalijnmanager Energietransitie aan het woord

In de huidige Regio Deal is binnen de actielijn Groene 

Groei veel aandacht voor deze uitvoering. Binnen 

Hydrogen Connect 2020-2030 werken we aan een 

regionale businesscase voor de toepassing van 

waterstof in de industrie, in het DC lab testen we de 

toepassing van gelijkstroom als alternatief op de 

bestaande wisselspanning en binnen het programma 

toekomstbestendige bedrijventerreinen zijn ondernemers 

gezamenlijk aan het werk om de eerste smart energiehubs 

op een geografisch afgebakend gebied (bedrijventerrein) 

te realiseren door gezamenlijk onderzoek te doen, 

haalbaarheid te testen en te investeren in de realisatie. 

Ondernemers in de supply chain worden vervolgens vanuit 

het Fieldlab Energy4business door studenten ondersteund 

in de realisatie van de juiste product-markt combinaties.

We kennen in onze regio grote maatschappelijke opgaven die aan de ene kant keihard 
nodig zijn om onze omgeving leefbaar te houden, als ook om een zinvolle bijdrage te 
leveren aan onze brede welvaart. Energietransitie is een van die opgaven. En misschien 
wel een van de meeste praktische. Het gaat bij de Energietransitie inmiddels niet meer 
om bewustwording en de vraag wat gaan we doen, maar zijn we beland in de uitvoering. 
Van duurzame opwek, naar netcongestie en stabiliteit, opslag en een duurzame 
aardgasloze toepassing.

Dankzij deze projecten zijn wij in staat om de triple helix in 

de praktijk uit te voeren, maar ook om onze themalijn verder 

te ontwikkelen en te kunnen bepalen waar wij ons in de 

toekomst op gaan richten. Het onderwerp Energietransitie 

wordt eigenlijk al te breed en te groot en het is dan ook 

logisch dat wij ons in de toekomst gaan richten op de 

realisatie van een toekomstbestendig en duurzaam 

energiesysteem. Een goede opmaat voor een volgende 

Regio Deal.
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2. Programma Toekomstbestendige 

 Bedrijventerreinen

Binnen de Regio Stedendriehoek ligt een 

bedrijventerreinareaal van netto 1.500 ha dat 10% van 

de bedrijvigheid huisvest en voorziet in 34% van de 

werkgelegenheid in de regio. Bedrijventerreinen spelen 

dus een belangrijke rol. Het merendeel van deze terreinen 

heeft een opgave om naar de toekomst toe ook in de 

vestiging van de bedrijven te voorzien. Daarom is het 

belangrijk dat we in deze bedrijventerreinen investeren 

om ze toekomstbestendig te maken en waar mogelijk te 

verduurzamen.

Programmadoel

Op minimaal 10 bedrijventerreinen in de regio, 

waaronder het logistiek centrum in Eerbeek Loenen, 

is gewerkt aan een hogere organisatiegraad, grotere 

en duurzame beschikbaarheid van duurzame 

energie, betere leveringszekerheid van grondstoffen 

door hergebruik, recycling en kortere ketens, betere 

(digitale) bereikbaarheid en een goede balans tussen 

leefomgeving en industrie 

Een specifiek project als onderdeel van deze programmalijn 

is het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein 

Eerbeek Loenen. Verdeeld over 4 werkpakketten werken 

de papier-/kartonindustrie uit Eerbeek, de gemeente 

Brummen en de provincie Gelderland samen aan 

onderzoeken en realisatie van projecten die bijdragen 

aan het verbeteren van de logistiek en daarmee aan de 

leefbaarheid van de omgeving van de papierfabriek.

1. Verduurzamen en optimaliseren van het productieproces 

en transport op de locaties van de papier-/kartonfabrieken 

wat bijdraagt aan het verbeteren van de balans tussen de 

fabrieken en de woonomgeving door de ontwikkeling van 

een Logistiek Centrum Eerbeek.

2. Verbeteren van de transportroute van en naar 

Folding Boxboard Eerbeek om de leefbaarheid van 

de woonomgeving te verbeteren en een duurzaam 

toekomstbestendige oplossing voor Folding Boxboard 

Eerbeek te realiseren. 

3. Verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid op 

hoofdroutes binnen het wegennet Eerbeek Loenen. 

4. Inrichten van een Vrachtwagenhub om de doorstroming 

en veiligheid van het verkeer te verbeteren en de overlast te 

beperken.

Kern van dit programma is het ‘project’ Toekomstbestendige 

bedrijventerreinen. Eigenlijk een programma binnen het 

programma dat zich richt op 7 bedrijventerreinen verspreid 

over de regio. De projecten binnen dit programma zijn 

uiteenlopend van aard en verdeeld over 3 werkpakketten:

1. Verhogen van de organisatiegraad van de 

bedrijventerreinen;

2. Begeleiden van bedrijven bij het sluiten van 

grondstofkringlopen;

3. Versnellen van de energietransitie, zoals 

haalbaarheidsonderzoeken naar een Smart Grid, wind- en 

zonne-energie bij grote industrie en het energie-positief 

maken van een bedrijventerrein.
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Toelichting projecten:

Eerbeek Loenen 2030 B | Logistiek Centrum Eerbeek
Sinds de 17e eeuw zijn er papierfabrieken gevestigd in 

Eerbeek en Loenen. Ze kwamen af op de beschikbaarheid 

van schoon water op de Veluwe. Tegenwoordig knelt de 

situatie in Loenen en met name in Eerbeek. Wonen en 

industrie zijn nauw verweven en de fabrieken staan aan 

de rand van een kwetsbaar natuurgebied, de Veluwe. Om 

toekomstbestendig te blijven willen de papierfabrieken 

verduurzamen en het productieproces doorontwikkelen. 

Ze willen gezamenlijk een centrale en nabije opslagplek 

realiseren waar de papierfabrieken tijdelijk hun product 

opslaan, waarna het door de afnemer wordt opgehaald. 

Er rijden nu veel vrachtwagens tussen de fabrieken en 

tijdelijke, verspreid liggende, opslaglocaties in Eerbeek-

Loenen en verder daarbuiten. Door een gezamenlijk 

logistiek centrum ontstaat een centrale opslag die het 

pendelvervoer van en naar de papierfabrieken bundelt 

via één geschikte route. Door het pendelverkeer uit te 

voeren met elektrische vrachtwagens vermindert dit 

geluidsoverlast én CO2-uitstoot. Vrachtwagens van 

afnemers die het opgeslagen papier bij het Logistiek 

Centrum Eerbeek (LCE) ophalen, worden door de locatie 

gestimuleerd om de verbeterde zuidelijke ontsluiting te 

nemen en dus niet via de kern Eerbeek en de dorpenroute 

te rijden zoals nu vaak gebeurt. Het LCE versterkt 

daardoor het vestigingsklimaat in de regio en draagt ook 

door een schoner, stiller en efficiënter transport bij aan 

verduurzaming en leefbaarheid.

E
erbeek Loenen 20

3
0

 B
 | Logistiek C

entrum
 E

erbeek

Toekomstbestendige Bedrijventerreinen 
Goede bedrijventerreinen zijn belangrijk voor de economie 

in de Regio Stedendriehoek. Het is daarom van belang 

dat bedrijventerreinen zodanig zijn ingericht dat bedrijven 

er goed kunnen ondernemen. Nu en in de toekomst. 

Daarnaast zien we dat bedrijventerreinen een belangrijke 

rol spelen in het behalen van onze doelstellingen ten 

aanzien van veiligheid, energietransitie, circulariteit, 

klimaatadaptatie en biodiversiteit. Nergens valt zoveel 

‘duurzame winst’ te behalen. Naar schatting 60% van het 

energieverbruik in de Nederlandse economie vindt plaats 

op bedrijventerreinen (BCI, 2020). Er liggen goede kansen 

om de opgave verder te brengen, zoals het benutten 

van bedrijfsdaken voor zonnepanelen. Bovendien zijn 

bedrijventerreinen flink versteend en is er nauwelijks ruimte 

voor groen en is er geen buffer tegen hitte en piekbuien. 

Ook het energiebesparingspotentieel op bedrijventerreinen 

is enorm. Verduurzaming van bedrijventerreinen kan 

daarom leiden tot een grote stap in de energietransitie. De 

Regio Deal levert een bijdrage om hiermee aan de slag te 

gaan.  



2
0

2
0

-
2

0
2

2

32

Voortgangsrapportage C
leantech R

egio D
eal

3. Programma Circulaire Bedrijven

De lineaire economische groei omvormen tot een circulaire 

groei om zo de brede welvaart te versterken. Dat is een 

belangrijk doel van deze Cleantech Regio Deal. Hergebruik 

van grondstoffen en het sluiten van ketens is essentieel om 

de kwaliteit van de leefomgeving en onze prachtige natuur 

te behouden en te versterken. Daarvoor is het nodig de 

samenwerking tussen de kennisinstellingen, de regionale 

(maak)industrie en landbouw te versterken en nieuwe 

circulaire technologieën te ontwikkelen. Denk aan het 

sluiten van (voedsel)ketens, de opwek van groene energie 

en natuurinclusieve landbouw. We willen daarmee ook 

bestaande innovatieve en circulaire bedrijven in de regio 

verankeren en nieuwe bedrijven naar de regio halen. Dit 

draagt bij aan een duurzaam arbeidsmarktperspectief voor 

de inwoners en een verhoogd percentage maakbedrijven 

dat werkt aan het sluiten van (grondstoffen)kringlopen en 

reshoring. 

Programmadoel

Stimuleren van een regionale circulaire economie, 

door de samenwerking tussen de kennisinstellingen 

en de regionale (maak)industrie en landbouw 

te intensiveren, gericht op nieuwe circulaire 

technologieën: sluiten van (voedsel)ketens, opwek 

van groene energie en natuurinclusieve landbouw; dit 

moet leiden tot verankering van bestaande innovatieve 

en circulaire bedrijven en het aantrekken van nieuwe 

bedrijven.

De 5 projecten in dit programma zijn uiteenlopend 

van aard. Wat ze gemeenschappelijk hebben is dat ze 

allemaal relaties leggen met veel andere organisaties en 

partijen. Zo zijn bij Cirkelstad Deventer tientallen partijen 

aangehaakt, niet alleen uit de eigen gemeenten, maar 

ook uit andere Cirkelgemeenten in Oost-Nederland. De 

innovatie Coöperatie bereikt met haar bijeenkomsten en 

nieuwsbrieven enkele honderden mensen en bedrijven 

en werkt ook met tientallen partners samen, vooral uit 

de agrarische sector. Hetzelfde geldt voor het project 

Circulaire Fabrieken waarin o.a. meerdere bedrijven 

ondersteund worden met technische innovaties. Tientallen 

studenten een meerdere lectoraten werken samen in 

het Fieldlab CIM. Daarmee werkt dit programma als 

een vliegwiel voor de transitie naar een meer circulaire 

economie, zowel op het gebeid van technische innovaties 

als in de samenwerking en kennisdeling.

“ De spin off van 
Circulaire fabrieken 
in andere regio’s 
organiseren is een 
compliment voor 
iedereen die er hier hard 
aan trekt ”
Barbara Middelhoff, themalijnmanager 
cirrculaire economie
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Barbara Middelhoff,  
themalijnmanager Circulaire Economie aan het woord

Natuurlijk viel het niet altijd mee. Het is niet leuk om geen ‘go’ 

te kunnen geven op een project waarvan jij weet dat ‘het 

wel goed komt’ omdat er de juiste mensen op zitten met 

de juiste drive, maar waarvan je ook weet dat een ander 

het moet kunnen begrijpen en waarderen of beoordelen. 

Toch zijn we er altijd uitgekomen, soms door anderen 

erbij te betrekken, soms door het echt met het team te 

doorgronden. Altijd met een positief resultaat voor ogen. 

Vooruitkijkend zie ik mooie resultaten ontstaan. Aandacht 

voor landbouw en natuur in de regio door innovaties van 

agrariërs door de inzet van de Innovatie Coöperatie. En de 

interesse die er is om een spin off van Circulaire Fabrieken 

in andere regio’s te organiseren is een compliment aan de 

personen die er hard aan trekken om het een succes te 

maken.

Met heel veel plezier werk ik aan en voor de Regio Deal. Het plezier zit in de contacten 
met bevlogen initiatiefnemers die stuk voor stuk met zinvolle en interessante 
projecten bezig zijn in opgaven die ertoe doen. Het plezier zit ook in het samenwerken 
met het team binnen de Regio Stedendriehoek, waarmee we al doende een proces 
ontworpen hebben dat passend is voor onze regio. Open, praktisch, onderzoekend 
en toegankelijk.  

En door bijvoorbeeld MKB 

Trade office en Fieldlab CIM zijn een heleboel ondernemers 

en organisaties in zicht die actief aan de slag zijn om 

gezond en toekomstgericht in te richten. 

Laten we in een volgende Regio Deal vooral gebruik maken 

van de ervaring die we nu hebben opgedaan. Dat betekent 

ook zorgen voor continuïteit. De inhoud zal anders zijn, 

we zijn weer een paar jaar verder en de regio vraagt om 

andere impulsen, maar van het proces hebben we veel 

geleerd.  

Toelichting projecten:

Cirkelstad Deventer  
Cirkelstad Deventer is een initiatief van Coöperatie 

Cirkelstad en CIRCLES. Cirkelstad biedt een platform aan 

vooruitstrevende publieke en private partijen die werk 

maken van steden zonder afval, zonder uitval. Dat gebeurt 

door de materialen die vrijkomen bij het slopen, renoveren 

of beheren van gebouwen terug te brengen in de kringloop. 

De materialen worden vervolgens verwerkt in nieuwe 

producten met een gelijkwaardige toepassing. Geen afval 

dus. Het werk wordt bovendien verricht met de mensen uit 

de stad. Zij komen met inspiratie over hoe zij willen wonen, 

nemen initiatief tot wijkactiviteiten of worden uitgenodigd 

voor leer-, of werkplekken bij de betrokken partijen. 

Geen uitvallers dus. Saxion en CIRCLES ontwikkelen 

een propositie om de grondstofstromen in beeld te 

brengen. Dat doen ze onder andere door de drie grootste 

grondstofstromen in kaart te brengen, door met betrokken 

bedrijven te kijken naar de mogelijkheden om hergebruik 

te vergroten én door een leer-en kennisdelingsprogramma 

hierop te ontwikkelen. 

De Innovatie Coöperatie  
De Innovatie Coöperatie brengt vernieuwende 

ondernemers in de landbouw en hun 

samenwerkingspartners bij elkaar. Voor het leggen 

van nieuwe contacten om elkaar te inspireren en voor 

het realiseren van ideeën van onderop. De Innovatie 

Coöperatie was eerst alleen actief in Lochem en nu ook als 

Regio Deal-project in de Regio Stedendriehoek. ‘Boeren 

willen moderniseren, vernieuwen en inspelen op de wensen 

van de samenleving. Dat is ook broodnodig. Met deze 

vernieuwing dragen bedrijven bij aan maatschappelijke 

wensen en uitdagingen op het terrein van landschap, 

biodiversiteit en klimaat en versterken ze op de lange 

termijn ook hun positie in de markt’, licht programmanager 

Erik Koldewey toe. ‘Toch is dit innoveren in de praktijk niet 

zo eenvoudig en vanzelfsprekend. Vaak ontbreekt het 

ondernemers aan tijd, netwerk, kennis en geld om dit te 

kunnen doen. Juist daarom verdienen ze een steuntje in de 

rug bij het realiseren van hun ideeën.’ 
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Circulaire Fabrieken  
Het project Circulaire Fabrieken richt zich op 

maakbedrijven in de Regio Stedendriehoek met impactvolle 

grondstoffenstromen in de levensmiddelenindustrie, 

voedselverwerking, biomassaverwerking, bouw 

gerelateerde activiteiten, hightech/apparatenbouw en 

de papier- en kartonindustrie. Artech Rubber, Bakkerij 

Fuite, Clear Polymers, Lagemaat en Leadax zijn vijf van dit 

soort innovatieve bedrijven uit de regio, die mede dankzij 

bijdragen uit het project Circulaire Fabrieken succesvol 

aan de circulaire weg timmeren. Zij zetten hun circulaire 

ambities stapsgewijs om in een concreet businessplan, 

onder andere door gebruik te maken van de kennis, het 

netwerk en de diverse technische en business tools die 

via het project ter beschikking worden gesteld. Circulaire 

Fabrieken is een intensief traject dat veel kan opleveren, 

maar ook een investering vraagt in tijd en geld van alle 

betrokkenen. Daarom is er een quickscan ontwikkeld om de 

status en motivatie met betrekking tot circulariteit in kaart te 

brengen. Resultaten uit de quickscan zijn de basis voor een 

advies over vervolgstappen in circulair ondernemen, binnen 

of buiten het project. 

FieldLab CIM Circulaire Innovatie in Maakindustrie, 
Overijssel-Gelderland  
Het FieldLab Circulaire Innovaties in de 

Maakindustrie (CIM) van Saxion helpt bedrijven in 

de Regio Stedendriehoek meer circulair te werken 

en te ondernemen. Dit gebeurt door middel van 

innovatieprojecten waarin bedrijven met onderzoekers 

en studenten innovatieve oplossingen creëren voor hun 

circulaire uitdagingen én door het ontwikkelen van tools 

die bedrijven verder kunnen helpen. Daarmee draagt het 

FieldLab bij aan de ambitie van de regio om maakbedrijven 

meer circulair te maken en zo te zorgen voor een 

veerkrachtige, duurzame, regionale economie. Nederland 

is onderweg om in 2050 ‘circulair’ te zijn. Dat wil zeggen dat 

Nederland streeft naar een economie waarin grondstoffen, 

onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk 

verliezen en hernieuwbare energiebronnen worden 

gebruikt. Het FieldLab CIM heeft als doel deze transitie 

voor bedrijven te faciliteren met interdisciplinair toegepast 

onderzoek en het delen van praktische kennis. 
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Nederland wil in 2050 ‘circulair’ zijn. Dat betekent dat 

grondstoffen, onderdelen en producten zoveel mogelijk 

opnieuw gebruikt worden. Om een circulaire economie 

te realiseren is innovatie nodig. Harrie van Bommel 

is al vele jaren bezig met circulaire economie. Hij is 

programmamanager van Fieldlab CIM en mede-uitvoerder 

van Circulaire Fabrieken én daarmee de linking pin tussen 

beide projecten.

Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie (CIM) 
‘Bedrijven vinden het lastig om circulariteit echt concreet 

te maken. Sinds januari 2020 helpt het Fieldlab CIM met 

verdiepende studies hen om oplossingen uit te werken die 

circulaire producten, werkwijzen en/of businessmodellen 

beter mogelijk maken’, licht Van Bommel toe. ‘Onderzoekers 

en studenten van Saxion helpen ondernemers met 

het vinden van een circulaire aanpak voor hun bedrijf.’ 

Innovaties waaraan gewerkt wordt zijn onder meer de 

ontwikkeling van een circulaire turnmat, recycling van 

filterdoeken en hergebruik van visnetten.

Circulaire Fabrieken 
Het project Circulaire Fabrieken richt zich op 

maakbedrijven met impactvolle grondstoffenstromen. 

‘Denk dan aan bedrijven in de biomassaverwerking, 

levensmiddelenindustrie, de bouw en de papier- en 

kartonindustrie. Met behulp van vouchers, Challenge 

weken, kennissessies, een quick scan en een 

Stimuleringsfonds helpt dit project bedrijven om 

hun circulaire ambities om te zetten in een concreet 

businessplan. Begin 2023 hebben BioPanel, Waterrotonde 

Eerbeek, Leadax Circular Roofing en Circufloc een forse 

bijdrage ontvangen uit het Stimuleringsfonds. En in maart 

2023 is alweer de derde Challenge Week met studenten 

waarin vijf bedrijven hun circulaire vraagstuk voorleggen 

aan collega’s en experts.’

Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie en 
Circulaire Fabrieken helpen maakbedrijven verder met 
circulair ondernemen  

De projecten Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie en 
Circulaire Fabrieken pakken het ieder op een eigen manier aan, maar 
hun doel is hetzelfde: maakbedrijven in Regio Stedendriehoek verder 
helpen met circulair ondernemen. Harrie van Bommel, hoofddocent en 
onderzoeker Circulaire Innovaties bij Saxion, is de verbindende schakel 
tussen beide projecten. ‘De omschakeling naar circulair levert in beide 
projecten nieuwe kansen in de arbeidsmarkt op.’ 

Interview met penvoerder Harrie van Bommel

Versterking tussen projecten 
Omdat beide projecten hetzelfde doel hebben, is er de 

nodige kruisbestuiving. Harrie van Bommel: ‘Een bedrijf dat 

een quick scan doet bij Circulaire Fabrieken, wordt soms 

‘doorverwezen’ naar Fieldlab CIM. Dat gebeurt als een 

idee kansrijk lijkt, maar er meer onderzoek nodig is naar 

de haalbaarheid. Andersom kan ook. Wanneer een bedrijf 

zich meldt bij het Fieldlab CIM met een circulair idee dat 

eigenlijk al zo goed is uitgewerkt dat er alleen nog geld 

voor een investering nodig is, wijzen we het bedrijf natuurlijk 

op de mogelijkheden van het stimuleringsfonds Circulaire 

Fabrieken.’ 

Geleerde lessen  
In elk project kom je leerpunten tegen. Ook bij Fieldlab CIM 

en Circulaire Fabrieken. ‘Waar volgens mij winst te behalen 

is, is de intake. Tijdens een bedrijfsbezoek voor Fieldlab CIM 

heb ik zeer intensieve gesprekken en dat kost veel tijd en 

energie. Dit kan ongetwijfeld beter georganiseerd worden. 

Bijvoorbeeld door samen te werken met andere partijen 

die ook bedrijfsbezoeken doen. En bedrijven denken niet 

in regio’s. We zijn tegen de beperking aangelopen dat een 

bedrijf van buiten de regio aanklopte voor hulp en dat we 

moesten doorverwijzen.’
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Toekomstbestendigheid 
Iets anders waar Van Bommel mee kampt is de eindigheid 

van de projecten. ‘De Regio Deal is net als elke subsidie 

tijdelijk en beide projecten lopen nog tot eind 2023. Je kunt 

je afvragen of drie jaar wel genoeg is om het Fieldlab op 

te zetten. De opstartfase waarin je bekendheid krijgt, kost 

tijd. Nu weten bedrijven ons goed te vinden en krijgen we 

veel verzoeken, maar eind van het jaar stopt het project. De 

transitie naar circulair vraagt om een lange adem. Dit moet 

natuurlijk wel doorgaan.’ 

Continuïteit 
Van Bommel heeft uiteraard nagedacht over de toekomst. 

‘We werken veel samen met de innovatiemakelaars 

van RCT Gelderland en het programma Circulaire 

Economie Smart Industry Oost-Nederland (CESI-ON). 

RCT Gelderland en Circulaire Fabrieken organiseren 

bijvoorbeeld samen kennissessies. Zowel RCT als CESI-

ON kunnen bijdragen in de continuïteit.’  

Innovatiecentrum 
Wat ik een fantastische kans zou vinden is de 

ontwikkeling van een regionaal innovatiecentrum voor 

een slimme en toekomstige maakindustrie. Fieldlab 

CIM en Circulaire Fabrieken doen veel kennis op. Maar 

dat geldt ook voor andere projecten zoals het Regio 

Deal-project Energy4Business en ook het Centrum 

voor Veiligheid en Digitalisering die bedrijven helpt bij 

digitaliseringsvraagstukken. In een innovatiecentrum 

kunnen we alle kennis en ervaring bundelen waar 

maakbedrijven uit de regio kunnen aankloppen voor 

ondersteuning. De financiering hiervan is natuurlijk een 

uitdaging. De ontwikkeling van dit innovatiecentrum 

inbrengen bij de nieuwe ronde van de Regio Deal kan een 

kans zijn.’  

Spin-off: Nieuwe kansen op de arbeidsmarkt 
Volgens Harrie van Bommel is circulair ondernemen niet 

alleen een uitdaging en een must voor bestaande bedrijven, 

het levert ook nieuwe ondernemerskansen op. ‘Een 

circulaire economie zorgt voor nieuwe stofstromen. Dat 

biedt kansen. Denk daarbij aan de verwerking van koffiedik 

in een op te zetten oesterzwammenkwekerij, of een 

onderneming die zorgt voor het refurbishen van producten 

die terugkomen na gebruik. Wie gaat bijvoorbeeld de 

wasmachines die bij E-novation hub in Apeldoorn terecht 

komen repareren en opnieuw in de markt zetten? En 

wat doe je met ingezameld textiel dat te slecht is voor 

hergebruik, maar te goed is om te vernietigen? Daarvoor 

moet je een nieuw product bedenken. Er zijn nu vele gaten 

in de kringlopen van stoffen en producten en om die beter 

te sluiten zijn nieuwe bedrijfsactiviteiten nodig. Bestaande 

bedrijven zijn niet altijd bereid om die op te pakken omdat 

het niet tot hun corebusiness behoort. En daar kunnen 

slimme, jonge ondernemers heel goed op inspringen. Als 

je het mij vraagt liggen daar de komende jaren enorme 

kansen voor de regio en hierin kan ook het te ontwikkelen 

innovatiecentrum een belangrijke rol spelen.’ 

C
irculaire Fabrieken | C

hallenge W
eek

“ Ik spreek liever over 
circulaire innovaties 
dan over circulaire 
economie omdat er een 
interdisciplinaire aanpak 
nodig is ”
Harrie van Bommel, 
 link tussen 3 circulaire regio deal projecten
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Verbindingen leggen 
Wat Marco Kok en Erik de Boer vooral doen is 

matchmaking. Erik de Boer: ‘Een van de doelstellingen 

van MKB Trade Office was het in kaart brengen van 300+ 

bedrijven in de regio die exporteren. Inmiddels zitten 

we al op 600 bedrijven die internationaal actief zijn. We 

bezoeken een bedrijf, brengen in kaart wat ze doen en 

we kijken of we ze verder kunnen helpen als het gaat om 

export. Uit elk gesprek komen wel een aantal leads voor de 

ondernemer. Soms kunnen we ze in contact brengen met 

ons contactpersoon in een specifiek land, soms vertellen 

we over subsidieregelingen die er zijn of we verbinden 

bedrijven onderling. De afgelopen jaren hebben we al veel 

ondernemers verder geholpen.’  

Het netwerk 
Het succes komt mede door het enorme netwerk van 

de heren. Erik: ‘Als wij een bedrijf niet kennen, heeft het 

behoorlijk zijn best gedaan om onder de radar te blijven.’ 

En dat netwerk is er ook internationaal. ‘Mede dankzij 

onze partners zoals de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland, NLinBusiness en het ministerie van 

Buitenlandse Zaken hebben we een groot netwerk in 

de hele wereld. Het moet al gek gaan willen we een 

ondernemer níet verder kunnen helpen.’  

MKB Trade Office helpt ondernemers verder met export en 
internationalisering 

MKB-ondernemers sterker maken in export, dat is het doel van MKB 
Trade Office. Inmiddels heeft MKB Trade Office ruim 600 bedrijven in 
kaart. Regelmatig vinden activiteiten plaats zoals handelsmissies en 
workshops. ‘Verbindingen leggen is onze basis’, aldus directeur Erik de 
Boer en Marco Kok als contactpersoon van MKB Deventer.’  

Interview met penvoerder Marco Kok en directeur Erik de Boer

Trade Office Stedendriehoek  
MKB-ondernemers sterker maken in export, dat is het doel 

van MKB Trade Office. Regelmatig vinden activiteiten zoals 

handelsmissies en workshops plaats waarbij verbindingen 

leggen de basis is. De export bevorderende activiteiten van 

MKB Trade Office werden in eerste instantie gefinancierd 

vanuit MKB Deventer. Om te kunnen uitbreiden buiten 

Deventer was meer nodig. ‘Dankzij de Regio Deal kon 

MKB Trade Office van start. Daardoor kunnen we ook voor 

ondernemers buiten Deventer van betekenis zijn op het 

gebied van export’, vertelt directeur Erik de Boer. 

Een van de doelstellingen van MKB Trade Office was 

het in kaart brengen van 300+ bedrijven in de regio die 

exporteren. Inmiddels zitten ze op 600 bedrijven. Tijdens 

bedrijfsbezoeken wordt gekeken hoe ze de bedrijven 

verder kunnen helpen. ‘Uit elk gesprek komt wel een aantal 

leads voor de ondernemer. Soms kunnen we ze in contact 

brengen met ons contactpersoon in een specifiek land, 

soms vertellen we over subsidieregelingen die er zijn of we 

verbinden bedrijven onderling.’ 

Boeken & bijeenkomsten 
De verhalen van de 

ondernemers die Erik 

en Marco spreken staan 

op de website en in de 

boekenreeks per gemeente. 

‘Ook die boeken zijn weer 

verbindend’, weet Marco. 

‘Ondernemers lezen over 

hun collega's en zien daarin 

aanknopingspunten voor 

contact.’   

Vlnr: Marco Kok en Erik de Boer 



2
0

2
0

-
2

0
2

2

38

Voortgangsrapportage C
leantech R

egio D
eal

Leerpunt 
Natuurlijk gaat niet álles al 100% goed. Erik: ‘Waar we 

nog in kunnen leren is het stellen van prioriteiten en het 

aanbrengen van focus. Want er komt meer op ons af dan 

we aankunnen. Dan moet je focus aanbrengen. Maar als 

je zo enthousiast bent is nee zeggen heel moeilijk.’ Marco 

vult aan: ‘En we moeten zorgen dat we gegevens borgen. 

In ons systeem zetten we informatie over bedrijven. Als je 

bijvoorbeeld wilt weten wie naar Oekraïne exporteert, kun 

je dat met één druk op de knop opzoeken. Maar dat kan 

alleen als je het bijhoudt.’ 

Spin-off 
Erik: ‘In 2014 is door Windesheim een onderzoek gedaan 

naar exporterende bedrijven in deze regio en daaruit bleek 

dat we achterbleven bij de rest van Nederland. Er is geen 

herhalingsonderzoek gedaan maar die achterstand is 

absoluut ingehaald'. ‘We hebben met de Regio Deal een 

mooie subsidie gehad van het rijk, maar als je uitrekent wat 

dat oplevert kom je op een bedrag dat vele malen groter is. 

Met het juiste duwtje in de rug gaat het soms om miljoenen 

extra omzet voor deelnemende bedrijven. En daar komen 

nog extra banen en behoud van bedrijven voor de regio bij. 

De spin-off is enorm. Niet voor niets zeggen we: Connecting 

Companies!’ 

M
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Om inzicht te hebben in de effecten van alle projecten en 

programma’s die in en door de regio uitgevoerd worden, 

beschikt de Regio Stedendriehoek al sinds medio 2020 

over de Regio Stedendriehoek Monitor.5 De monitor is 

samen met Saxion University of Applied Sciences en 

de vakgroep Kennis en Verkenningen van de gemeente 

Deventer ontwikkeld om de voortgang van de doelen van 

de Agenda Regio Stedendriehoek in beeld te brengen. 

De data voor de monitor worden voor een deel verzameld 

uit bestaande statistische bronnen, zoals het CBS, de 

Klimaatmonitor of gegevens van PWE/ BIRO. Voor andere 

indicatoren moet voor publicatie eerst nog een statistische 

bewerking plaatsvinden en voor sommige data voert 

Saxion samen met studenten eerst onderzoek uit. In totaal 

bevat deze monitor 200 indicatoren.

Het maken van deze voortgangsrapportage was aanleiding 

om de Regio Stedendriehoek Monitor opnieuw tegen 

het licht te houden: zijn de data nog actueel en sluiten 

ze nog voldoende aan bij de ambities en doelen van de 

regio? Maakt iedereen optimaal gebruik van de schat aan 

informatie die de monitor te bieden heeft? Hoeveel houvast 

biedt de monitor om uitspraken te kunnen doen over wat 

we met de Regio Deal hebben bereikt?

Ook op dit vlak werkt de Regio Deal als een vliegwiel: 

de monitoringsbehoefte van de Cleantech Regio Deal 

heeft ertoe geleid dat we nu samen met gemeenten en 

provincies eraan werken om de monitor een instrument te 

laten worden dat door iedereen echt gebruikt wordt voor 

het ontwikkelen, evalueren en bijstellen van het eigen en 

gezamenlijke beleid.

Naast de Regio Stedendriehoek Monitor, hebben we medio 

2022 ook de Regio Stedendriehoek Atlas gepubliceerd.6 De 

atlas biedt in 17 thematische kaarten veel kennis en inzicht 

over de regio, over onze historie en het eigen karakter van 

onze steden, dorpen en landschappen, over onze bodem, 

lucht en water. Kennis en inzichten die we nodig hebben om 

onze eigen identiteit te behouden en verder te versterken bij 

het aanpakken van de opgaven waar we voor staan, zoals 

voldoende ruimte voor wonen en werken, bereikbaarheid, 

een circulaire economie en het verduurzamen van onze 

energievoorziening. Met name de kaarten Clean Air Regio 

(nr. 6), Veelzijdig en innovatief (nr 12), Vitamine G (nr 14), Afval 

is goud (nr 15) en Stapsgewijs in transitie (nr16) bieden 

inzicht in, of een basis voor het antwoord op de vraag wat 

we met de Cleantech Regio Deal tot nu toe bereikt hebben. 

In de volgende paragraaf gaan we daar verder op in aan 

de hand van de doelen van de Regio Deal. De resultaten 

van de 26 projecten zijn opgenomen in de bijlage.

 5 zie https://www.cleantechregio.nl/ctr-monitor
 6 zie https://www.cleantechregio.nl/ctr-monitor/atlas
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3.1 
Doelen van de Regio Deal
Met de Actielijn Groene Groei zet de Cleantech Regio 

Deal in op behoud en versterken van de arbeidsmarkt in 

de regio: bestaande bedrijvigheid behouden, nieuwe naar 

de regio halen en versterken van de exportpositie. We 

zoeken naar een goede balans tussen die bedrijvigheid en 

de kwaliteit van onze leefomgeving in ons wonderschone 

stukje Nederland.

 Daarom richten de projecten van deze actielijn van de 

Cleantech Regio Deal zich vooral op de transitie van de 

energiesystemen, schone mobiliteitsoplossingen en het 

omvormen van de lineaire economische groei naar een 

circulaire groei om zo de brede welvaart te versterken. Ook 

de balans tussen bedrijvigheid en arbeidsmarkt is punt van 

aandacht en daarmee dus ook een duidelijke relatie met de 

actielijn Cleantech Werkt.

Doelen Indicatoren

HOOFDDOEL Actielijn 1 Cleantech Werkt
Meer technisch en digitaal vaardige mensen in de regio 

krijgen die flexibel in kunnen spelen op veranderingen in de 

arbeidsmarkt en (jonge) mensen binden aan de regio om 

zo de beroepsbevolking op peil te houden

• Aantal technisch en digitaal vaardige mensen in de 

regio

• Percentage afgestudeerden dat in de regio blijft 

MBO/HBO (HBO Monitor) 

Programmadoel Plek voor Techniek
Vergroten van de instroom richting tekortsectoren en in het 

bijzonder instroom richting ICT en techniek om de ambities 

van de andere actielijnen groene groei en transitiesprong 

te versnellen. 

• Aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs dat kiest 

voor technische profielen en ICT

Programmadoel Rijke Leerregio
Versterken van praktijkgerichte leeromgevingen om 

flexibiliteit en wendbaarheid van studenten, zij-instromers 

en medewerkers te vergroten met specifieke inzet in op 

het ontwikkelen van hybride leeromgevingen voor digitale 

transformatie, energietransitie en de beroepspraktijk van 

de technische sector

• Aantal praktijkgerichte leeromgevingen

• Aantal studenten betrokken bij het centrum digitale 

veiligheid, de digitale werkplaats Stedendriehoek en 

opleidingen energietransitie en techniek (MBO/HBO)

Programmadoel Matching en Mobiliteit
Vergroten van de economische zelfstandigheid van de 

inwoners van de regio, met nadruk op de onderkant van 

de arbeidsmarkt zodat het percentage mensen met een 

uitkering zich in de richting van het provinciale gemiddelde 

ontwikkelt

• Percentage mensen met een uitkering

HOOFDDOEL Actielijn 2 Groene Groei
Bestaande bedrijvigheid in de regio verankeren, nieuwe 

bedrijvigheid naar de regio halen en de exportpositie 

versterken om zo een duurzaam en toekomstgericht 

arbeidsmarktperspectief voor de inwoners te creëren. 

Daarnaast de balans tussen industrie en leefomgeving 

verbeteren door structurele verlaging van de CO2-uitstoot, 

structurele verlaging van grondstofgebruik, structurele 

verlaging van fossiele brandstof

• Aantal / percentage bedrijven dat is vertrokken uit de 

regio

• Aantal / percentage bedrijven dat zich gevestigd 

heeft in de regio

• Percentage reductie CO2-uitstoot 

• Percentage reductie grondstofgebruik 

• Percentage reductie fossiele brandstof
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Programmadoel Innovatieve Energiesystemen
Innovatieve (integrale, slimme en lokale) energiesystemen 

ontwikkelen en in gebruik nemen, en technische innovaties 

stimuleren. De bestaande duurzame initiatieven rondom 

elektrificatie, biogas, waterstof en (rest)warmte worden 

gesteund en nieuwe initiatieven worden gefaciliteerd

• Aantal innovatieve (integrale, slimme en lokale) 

energiesystemen dat is ontwikkeld en in gebruik 

genomen

• Aantal bestaande duurzame initiatieven rondom 

elektrificatie, biogas, waterstof en (rest)warmte dat is 

gesteund 

• Aantal nieuwe initiatieven rondom elektrificatie, 

biogas, waterstof en (rest)warmte dat is begeleid

Programmadoel Toekomstbestendige Bedrijventerreinen
Op minimaal 10 bedrijventerreinen in de regio, waaronder 

het logistiek centrum in Eerbeek Loenen, is gewerkt 

aan een hogere organisatiegraad, grotere en duurzame 

beschikbaarheid van duurzame energie, betere 

leveringszekerheid van grondstoffen door hergebruik, 

recycling en kortere ketens, betere (digitale) bereikbaarheid 

en een goede balans tussen leefomgeving en industrie 

• Aantal bedrijven met betere organisatiegraad

• Aantal bedrijven met grotere en duurzame 

beschikbaarheid van duurzame energie, 

• Aantal bedrijven met betere leveringszekerheid van 

grondstoffen door hergebruik, recycling en kortere 

ketens,

• Aantal bedrijven met betere (digitale) bereikbaarheid 

• Balans tussen leefomgeving en industrie

Programmadoel Circulaire Bedrijven
Stimuleren van een regionale circulaire economie, door 

de samenwerking tussen de kennisinstellingen en de 

regionale (maak)industrie en landbouw te intensiveren, 

gericht op nieuwe circulaire technologieën: sluiten 

van (voedsel)ketens, opwek van groene energie en 

natuurinclusieve landbouw; dit moet leiden tot verankering 

van bestaande innovatieve en circulaire bedrijven en het 

aantrekken van nieuwe bedrijven

• Kwalitatieve verandering van samenwerking tussen 

de kennisinstellingen, de (maak)industrie en de 

landbouw in de regio

• Aantal gebruikte technologieën gericht op sluiten 

van (voedsel)ketens, opwek van groene energie en 

natuurinclusieve landbouw

• Verhouding van het aantal vertrekkende en het aantal 

vestigende nieuwe innovatieve en circulaire bedrijven 

Waar mogelijk geven we aan de hand van beschikbare 

data uit de Regio Stedendriehoek Monitor en/of de Regio 

Stedendriehoek Atlas een beeld van de ontwikkelingen op 

de benoemde doelen. Voor een aantal doelen ontbreken 

data voor het bepalen van de bijbehorende indicator. In dat 

geval gebruiken we als indicator de resultaten die met de 

projecten zijn behaald.

Voor veel doelen bleek het ook lastig te zijn om de 

indicatoren te definiëren. In deze eerste fase van de 

uitvoering van de Regio Deal is met relevante stakeholders 

veel werk gestoken in het operationaliseren van de 

begrippen. 

Voor de tweede fase van deze Cleantech Regio Deal willen 

we meer resultaten meetbaar maken, uitgaande van een 

reële balans tussen opbrengst en investering in tijd en 

geld om de data te verkrijgen. Binnen een aantal projecten 

wordt door de projectorganisatie zelf gewerkt aan het 

meetbaar maken van de resultaten.
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Actielijn 1: Cleantech Werkt
Doel: meer technisch en digitaal vaardige mensen in de 

regio krijgen, die flexibel in kunnen spelen op veranderingen 

in de arbeidsmarkt en (jonge) mensen binden aan de regio 

om zo de beroepsbevolking op peil te houden. 

Programma Plek voor techniek
Over de toename van het aantal leerlingen dat kiest voor 

technische profielen en ICT zijn nog geen uitspraken te 

doen. Maar:

• 80% van de basisscholen, voortgezet en 

middelbaarberoepsonderwijs heeft de 

intentieverklaring getekend om te participeren in en 

gebruik te maken van de Technicampus Experience

• Via het Techniekfestival, de Technodiscovery en 

meerdere kleinere events en pilots hebben ca. 10.000 

leerlingen (PO en VO) ervaring opgedaan met techniek

• Er is kennis over het keuzeproces van kinderen en 

jongeren t.a.v. hun opleiding

• De urgentie om het aantal mensen dat kiest voor een 

opleiding in de techniek wordt breed onderschreven

• Onderwijs en bedrijfsleven zijn via alle projecten in 

dit programma met elkaar in gesprek en met elkaar 

aan het werk om het enthousiasme van kinderen en 

jongeren voor techniek en ICT te vergroten door hen 

actief daarmee kennis te laten maken

Programma Rijke Leerregio
• In het Centrum voor Digitale Veiligheid zijn op diverse 

thema’s studenten en lectoraten. MBO-studenten en 

partners zoals de Fraudehelpdesk, CODA, KMAR, 

politie, Ondernemershuis en ICT-bedrijven aan het 

werk met onderzoeken en experimenten

• In het Fieldlab Energy for Business (E4B) werken 

studenten van Saxion en Aventus in opdracht van het 

bedrijfsleven aan meer dan 20 inhoudelijke projecten 

en onderzoeken. Bovendien werken studenten van 

beide scholen sinds augustus 2022 aan digitale 

vraagstukken van het MKB in de digitale werkplaats

• De indicator ‘Toename praktijkgerichte 

leeromgevingen’ scoort met de resultaten van zowel 

het programma Plek voor Techniek als het programma 

Rijke Leerregio positief. De toename is echter niet 

te kwantificeren omdat niet bekend is hoeveel 

praktijkgerichte leeromgevingen er waren voor de start 

van de Cleantech Regio Deal.

Programma Matching en Mobiliteit
Het doel van dit programma is om het aantal 

uitkeringsgerechtigden in de richting van het provinciaal 

gemiddelde te brengen.

Aantal uitkeringsgerechtigden

2021 sept*

      122.000  124.000  126.000             128.000        130.000    132.000

2020 sept*

2019 sept

• 400 mensen hebben deelgenomen aan activiteiten 

van Vindwerk.nl

• Vindstage.nl bevat 581 bedrijfsprofielen; de site trekt 

300-400 bezoekers per maand

• In de pilot Wijkgericht werken aan talentontwikkeling, 

dat zich het meest van de 4 projecten in dit 

programma richt op de onderkant van de 

arbeidsmarkt, zijn 164 oriënterende gesprekken 

gevoerd en zijn 48 deelnemers gestart met een 

ontwikkeltraject. De uitstroom naar betaald werk is 

voor de doelgroep echter lastiger dan voorzien.

Uit de grafiek blijkt dat er tussen 2019 en 2021 een 

sterke toename was. Na 2020 nam het aantal 

uitkeringsgerechtigden weer wat af. Het is echter te vroeg 

om hierin een effect van de Regio Deal te zien.

Afgezien van de statistische gegevens, zijn met de 

projecten van dit programma ondermeer de volgende 

resultaten bereikt:

• 48 werkgevers, 17 werkzoekenden en 78 werkenden 

hebben gebruikt gemaakt van de vouchers van het 

scholingsfonds om zich beter toe te rusten voor de 

arbeidsmarkt
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Actielijn 2: Groene Groei
Doel: bestaande bedrijvigheid in de regio verankeren, 

nieuwe bedrijvigheid naar de regio halen en de 

exportpositie versterken om zo een duurzaam en 

toekomstgericht arbeidsmarktperspectief voor de inwoners 

te creëren. Daarnaast de balans tussen industrie en 

leefomgeving verbeteren door structurele verlaging van de 

CO2-uitstoot, grondstofgebruik en fossiele brandstof.

Op het niveau van de actielijn zijn de volgende resultaten 

bereikt:

Aantal bedrijfsvestigingen Regio Stedendriehoek

2022

2020 

              44.000    46.000               48.000          50.000  52.000           54.000

Het aantal 

bedrijfsvestigingen is tussen 

2020 en 2022 per saldo 

toegenomen met 11,7%, van 

47.865 naar 53.465. Over 

de mate waarin deze groei 

ook ‘groen’ is, zijn (nog) geen 

gegevens bekend

Aantal bedrijfsvestigingen Regio Stedendriehoek naar sectoren Regio Deal

0              500           1.000           1.500           2.000          2.500

2022

2020 

Industrie

ICT

Uitgesplitst naar sectoren 

van de Cleantech Regio 

Deal:

• ICT toename van 1.700 

naar 1.900 bedrijven 

(11,8%)

• Industrie toename van 

2.195 naar 2.470 (12,5%)

Totaal bekende CO2 uitstoot Regio Stedendriehoek in miljoenen tonnen 2010-2011 

(2021 = voorlopige cijfers)

De CO2-uitstoot is na 

een daling in de periode 

2016-2020 in het laatste 

jaar weer gestegen. Een 

mogelijke oorzaak is de 

inhaalslag die de bedrijven 

hebben gemaakt na 

de lockdowns van de 

coronapandemie. Over 

de effecten van de Regio 

Deal projecten zijn geen 

uitspraken te doen. Gezien 

de aard van de projecten 

zullen die geen bijdrage 

hebben geleverd aan de 

toename.7
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019
2020

2021

3,6

3,4

3,2

3

2,8

2,6

2,4

2,2

2

M
iljo

en
en

7 Bron: Klimaatmonitor, met bewerking door Jacques bazen (Saxion). Emissies autosnelwegen niet meegenomen, omdat dat meestal 
geen regionaal vervoer is.
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Toename hernieuwbare energie in %

2010       2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018     2019   2020

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Ook het gebruik van 

hernieuwbare energie is 

de afgelopen jaren in de 

regio gestegen, terwijl 

het percentage fossiele 

brandstoffen (evenredig) is 

afgenomen.  De data voor 

de periode van de Regio 

Deal zijn echter nog niet 

beschikbaar.

% fossiele brandstoffen

2010       2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018     2019   2020

98

97

96

95

94

93

92

91

90

Programma Innovatieve Energiesystemen
Binnen dit programma zijn ondermeer de volgende 

resultaten bereikt.

• Sinds medio 2022 kan met de biogas-Hub OXE een 

aardgasequivalent van 600.000 m3 aan biogas 

geproduceerd worden

• Voorbereidingen voor de bouw van een 

waterstoffabriek zijn zo ver dat de fabriek naar 

verwachting eind 2023 klaar zal zijn

• Op New Tech park in Apeldoorn is het DC-lab 

(Onderzoekslab voor de toepassing van gelijkstroom) 

geopend, waar de firma Bredenoord als eerste gebruik 

van gaat maken

• Het project dat is gericht op elektrificatie en gebruik 

van restwarmte bij papierfabriek Eerbeek-Loenen is 

pas eind 2022 gestart. Inmiddels is de potentie van 

biogas uit de driecte omgeving in kaart gebracht. 

Programma Toekomstbestendige bedrijventerreinen
De projecten (programma’s) die onder dit programma 

vallen hebben door hun complexiteit in de startfase veel tijd 

gevraagd qua governance, en ontwikkeling van de aanpak. 

Daardoor zijn er nog geen resultaten bereikt. Inmiddels zijn 

alle 23 deelprojecten van start gegaan. 
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Programma Circulaire bedrijven
Het verbeteren van de samenwerking tussen de 

kennisinstellingen en de regionale (maak)industrie en 

de regionale landbouw ontwikkelt zich voorspoedig. De 

samenwerking met bedrijven overschrijdt bij Cirkelstad 

Deventer en bij de Innovatieve coöperatie ruimschoots 

de doelen. Bij de andere 3 projecten gaan de doelen 

eveneens behaald worden. Met name in het project 

Circulaire fabrieken en Fieldlab CIM wordt samengewerkt 

met Saxion en het programma CESI-ON. De Innovatie 

coöperatie werkt samen met het Zone College. 

Alle projecten in dit programma zijn gericht op een 

versterking van de circulaire economie. Enkele van de 

concrete resultaten:

• Via 18 casussen is kennis overgedragen over 

duurzaam bouwen; 9 sessies over innovaties en 

natuurinclusieve landbouw

• In de Innovatie coöperatie zijn 4 projecten gestart 

die bijdragen aan natuur inclusieve landbouw, 2 

projecten  met nieuwe verdienmodellen en toename 

van verdiencapaciteit die leiden tot versterking van 

de regionale economie en werkgelegenheid en 2 

projecten met nieuw ontwikkelde (korte) waardeketens, 

5 bedrijven hebben financiering ontvangen om hun 

bedrijfsvoering circulair te maken

• Samen met Saxion en bedrijven zijn o.a. 18 projecten 

afgerond rond circulaire innovaties

Over het vertrek van bestaande en groei van nieuwe 

innovatieve en circulaire bedrijven zijn geen gegevens 

beschikbaar.

3.2 
Brede Welvaart
Uit de ‘monitor brede welvaart’8 blijkt dat de tevredenheid 

van de inwoners in de Regio Stedendriehoek van alle 

Gelderse regio’s het grootst is. Het leven is er goed, de 

mensen hebben voldoende vrije tijd en er is veel groen in 

de nabijheid. Dit is des te opvallender, omdat de regio in 

2013 nog het laagste scoorde van alle regio’s. Daar staat 

tegenover dat de arbeidsparticipatie in de regio het laagste 

is van alle Gelderse regio’s, dat we het grootste aandeel 

mensen hebben met een of meer langdurige ziekten of 

aandoeningen en dat de levensverwachting de op een na 

laagste is van de 8 regio’s; lager dan het Nederlandse en 

Gelderse gemiddelde. 

Er wordt vaak een samenhang gezien tussen de mate van 

opleiding, tevredenheid en levensverwachting. Daarom is 

deze score opmerkelijk.  

 

De data in deze monitor bestrijken wisselende periodes tot 

en met 2020. Daarmee geeft deze monitor geen handvat-

ten om uitspraken te doen over de bijdrage van de Clean-

tech Regio Deal aan het verbeteren van de brede welvaart. 

De data kunnen wel beschouwd worden als een nulmeting. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van enkele data die 

in dit opzicht relevant zijn. Over de belangrijkste doelen van 

de Cleantech Regio Deal, energietransitie en de toename 

van circulaire economie, geeft de monitor geen data.

Indicator Score Positie t.o.v. andere Gelderse 
regio’s 

Tevredenheid algemeen 88,1% van de mensen is tevreden 1 van 8

Tevreden met vrije tijd 80,2% van de mensen is tevreden 1 van 8

Besteedbaar inkomen €26.100 4 van 8

Aandeel natuur en bos 32,9% van de totale oppervlakte
84,4 h per 1000 inwoners

2 van 8

Nabijheid openbaar groen 0,4 km 1 van 8

Gezondheid 79,5% van de mensen ervaart gezondheid als 
zeer goed

5 van 8; hoger dan gemiddeld 
in NL en Gld

Levensverwachting 81,7 jaar 7 van 8; lager dan gemiddeld 
in NL en Gld

Arbeidsparticipatie 70,6% (bruto) en 68% (netto)  van 8

Werkloosheid 3,7% 7 van 8

Hoogopgeleide bevolking 32,6% 4 van 8

Emissie fijnstof Ca. 325 kgPM2,5 per km2 4 van 8

Emissie broeikasgassen Ca 7,2 ton CO2-equivalent per inwoner 2 van 8

8Brede Welvaart in de Gelderse gebieden; Regionale monitor voor Gelderland en de gebiedsagenda’s. Provincie Gelderland, februari 2022.
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4.1 
Totaaloverzicht middelen  
Cleantech Regio Deal
Voor de uitvoering van de Cleantech Regio Deal heeft 

het Rijk uit de Regio Envelop 7,5 miljoen ter beschikking 

gesteld met als voorwaarde dat minimaal eenzelfde bedrag 

publieke middelen door de regio zelf wordt bijgedragen. 

Aan die voorwaarde is ruimschoots voldaan. Door de 

2 provincies en 8 gemeenten is in totaal een bedrag 

van € 15.207.500,00 ter beschikking gesteld. De lastige 

omstandigheden die veroorzaakte werden door de 

coronapandemie maakten voor alle betrokkenen duidelijk 

hoe belangrijk het is om gezamenlijk een impuls te geven 

aan de brede welvaart en het toekomstperspectief 

van bewoners en bedrijven in de regio. Dat maakte de 

investeringsbereidheid ook van private partijen groot. Door 

onderwijs en ondernemers is gezamenlijk 78,5 miljoen 

beschikbaar gesteld voor de Regio Deal. Dat bracht het 

totale budget op €101.213.655,00.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 

verschillende bijdragen, met een uitsplitsing van de publieke 

bijdragen.

Begroot Uitgekeerd Besteed

€ % € % € %

Rijk 7.500.000 100% 2.816.127 38% 700.852 25%

Provincie Gelderland 7.247.500 100% 3.676.065 51% 1.078.411 29%

Provincie Overijssel 2.500.000 100% 494.998 20% 274.999 56%

Gemeente Apeldoorn 2.370.000 100% 87.727 4% 107.503 123%

Gemeente Deventer 780.000 100% 20.000 3% 87.500 438%

Gemeente Zutphen 610.000 100% 1.363 0% 61.337 4500%

Gemeente Brummen 1.200.000 100% 682 0% 293 43%

Gemeente Lochem 245.000 100% 123.115 23% 167.492 136%

Gemeente Voorst 45.000 100% 4.363 10% 3.587 82%

Gemeente Epe 55.000 100% 2.727 5% 61.923 2271%

Gemeente Heerde 0 100% 682 293 43%

Gem zonder oormerk of collectief 15.000 100% 0 0% 0

Board 140.000 100% 0 0% 0

Onderwijs 1.580.200 100% 564.999 36% 393.829 70%

Privaat + eigen middelen 76.925.955 100% 389.441 1% 653.098 168%

Totaal 101.213.655 100% 8.182.289 8% 3.591.117 160%

Tabel 1: totaaloverzicht begrote, uitgekeerde en bestede bedragen

Met de wetenschap dat de ijkdatum voor het financiële 

overzicht 1 juli 2022 is, ligt de uitkering van de publieke 

middelen, gemiddeld bijna 32%, goed op koers. Hetzelfde 

geldt voor de besteding van de middelen; gemiddeld ruim 

35% van de uitgekeerde middelen. Het achterblijven van 

de private financiering komt voornamelijk doordat de beide 

projecten Eerbeek Loenen 2030 (totaal 45,6 miljoen) op het 

ijkpunt nog niet waren gestart. Vlak voor het jaareinde van 

2022 is de kassier overgegaan tot uitkering van de eerste 

tranches. Ook 2 andere projecten die een grote bijdrage 

ontvangen uit de Regio Deal, Biogashub Oxe (11,9 miljoen) 

en Toekomstbestendige bedrijventerreinen (10,25 miljoen) 

hadden op het moment van ijking nog geen middelen 

ontvangen. Ook deze projecten hebben inmiddels de 

uitkering van een eerste tranche gekregen.

In de volgende paragrafen worden 6 financiële overzichten 

gepresenteerd:

• In paragraaf 3.2 overzichten van de begrote, 

uitgekeerde en bestede middelen per actielijn

• Cleantech Werkt

• Groene Groei

• In paragraaf 3.3 overzichten van de begrote, 

uitgekeerde en bestede middelen per programma

• Plek voor techniek

• Rijke leerregio

• Matching en mobiliteit

• Innovatieve energiesystemen

• Toekomstbestendige bedrijventerreinen

• Circulaire bedrijven
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Begroot Rijk Publieke co-financiering Overige financiering

Totaal 7.247.500 15.487.000 78.226.155

Actielijn Cleantech Werkt 2.615.000 5.107.000 4.080.000

Actielijn Groene Groei 4.660.000 10.380.000 74.146.155

4.2 
Overzicht middelen Cleantech 
Regio Deal per actielijn

Tabel 2: overzicht begrote bedragen per actielijn

Begrote bedragen per actielijn

0                10.000.000     20.000.000        30.000.000     40.000.000     50.000.000   60.000.000       70.000.000    80.0000.000

Overige  
financiering

Publieke  
co-financiering

Rijk

Rijk Publieke co-financiering Overige financiering

Totaal 2.816.127 4.411.722 818.560

Actielijn Cleantech Werkt 1.196.127 1.053.283 320.750

Actielijn Groene Groei 1.620.000 3.358.439 497.810

Actielijn Groene Groei

Actielijn Cleantech Werkt

Tabel 3: overzicht uitgekeerde bedragen per actielijn

Uitgekeerde bedragen per actielijn

0                   500.000            1.000.000         1.500.000         2.000.000       2.500.000        3.000.000        3.500.000

Overige  
financiering

Publieke  
co-financiering

Rijk

Actielijn Groene Groei

Actielijn Cleantech Werkt
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Besteed Rijk Publieke co-financiering Overige financiering

Totaal 700.852 1.843.338 829.540

Actielijn Cleantech Werkt 206.057 73.082 269.280

Actielijn Groene Groei 494.795 1.770.256 560.260

Tabel 4: overzicht bestede bedragen per actielijn

Bestede bedragen per actielijn

Actielijn Groene Groei

Actielijn Cleantech Werkt

Overige  
financiering

Publieke  
co-financiering

Rijk

0 200.000      400.000       600.000      800.000    1.000.000   1.200.000      1.400.000     1.600.000    1.800.000
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4.3 
Overzicht middelen Cleantech  
Regio Deal per programma

Rijk Publieke co-financiering Overige financiering

Totaal 7.500.000 15.487.000 78.226.155

1100 Plek voor techniek 1.225.000 1.650.000 2.565.000

1200 Cleantech Werkt 815.000 1.900.000 855.000

1300 Matching en mobiliteit 575.000 1.557.000 660.000

2100 Innovatieve energiesystemen 1.560.000 3.355.000 34.032.375

2200 Toekomstbestendige bedrijventerreinen 1.900.000 3.930.000 36.088.200

2300 Circulaire bedrijven 1.200.000 3.095.000 4.025.580

Tabel 5: overzicht begrote bedragen per programma

Begrote bedragen per programma

Overige  
financiering

Publieke  
co-financiering

Rijk

    0               5.000.000        10.000.000      15.000.000     20.000.000     25.000.000      30.000.000      35.000.000   40.000.000

2300 Circulaire bedrijven

2200 Toekomstbestendige bedrijventerreinen

2100 Innovatieve energiesystemen

1300 Matching en mobiliteit

1200 Cleantech Werkt

1100 Plek voor techniek

Rijk Publieke co-financiering Overige financiering

Totaal 2.816.127 4.411.722 818.560

1100 Plek voor techniek 420.000 310.000 0

1200 Cleantech Werkt 366.750 215.000 290.000

1300 Matching en mobiliteit 409.377 528.283 30.750

2100 Innovatieve energiesystemen 410.000 1.027.397 0

2200 Toekomstbestendige bedrijventerreinen 180.000 731.635 40.000

2300 Circulaire bedrijven 1.030.000 1.599.407 457.810

Tabel 6: overzicht uitgekeerde bedragen per programma
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Uitgekeerde bedragen per programma

Overige  
financiering

Publieke  
co-financiering

Rijk

    0               200.000 400.000         600.000        800.000          1.000.000          1.200.000        1.400.000        1.600.000

2300 Circulaire bedrijven

2200 Toekomstbestendige bedrijventerreinen

2100 Innovatieve energiesystemen

1300 Matching en mobiliteit

1200 Cleantech Werkt

1100 Plek voor techniek

Rijk Publieke co-financiering Overige financiering

Totaal 700.852 1.843.338 829.540

1100 Plek voor techniek 13.500 0 0

1200 Cleantech Werkt 142.560 73.082 118.830

1300 Matching en mobiliteit 49.997 0 150.450

2100 Innovatieve energiesystemen 419.943 657.397 0

2200 Toekomstbestendige bedrijventerreinen 0 759.670 0

2300 Circulaire bedrijven 74.852 353.189 560.260

Tabel 7: overzicht bestede bedragen per programma

Bestede bedragen per programma

Overige  
financiering

Publieke  
co-financiering

Rijk

    0               100.000                 200.000         300.000        400.000          500.000          600.000               700.000           800.000

2300 Circulaire bedrijven

2200 Toekomstbestendige bedrijventerreinen

2100 Innovatieve energiesystemen

1300 Matching en mobiliteit

1200 Cleantech Werkt

1100 Plek voor techniek
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5.1 
Organisatiestructuur 
Stuurgroep

Voor de uitvoering van de Cleantech Regio Deal is een 

bestuurlijke stuurgroep opgericht die bij ondertekening 

bestond uit de volgende vertegenwoordiging vanuit de 

Strategische Board Stedendriehoek en de provincies 

Gelderland en Overijssel: Sebastiaan van ’t Erve (voorzitter 

Strategische Board Stedendriehoek, gemeente Lochem), 

Arko van Brakel, (directeur Strategische Board Stedendrie-

hoek), Ed den Besten (MKB Deventer), Ineke van Oldeniel 

(Saxion) en Ronald van Wetering (Rabobank)), Willem Wie-

seman (provincie Gelderland) en Marjolein Boot (provincie 

Overijssel). 

De voorzitter van de Strategische Board Stedendriehoek is 

ook voorzitter van de Stuurgroep.

De stuurgroep overlegt vier keer per jaar en wordt dan bij-

gepraat over de voortgang van de projecten. Ook worden 

een of twee penvoerders van projecten uitgenodigd voor 

een verdiepende toelichting met als doel de Regio Deal zo 

veel mogelijk te laten leven voor de stuurgroepleden.

Overleg Rijk-Regio

Twee van de vier overleggen van de Stuurgroep worden 

gecombineerd met een overleg met vertegenwoordigers 

van de vakdepartementen, het zo genoemde Rijk-Regio 

overleg. In deze overleggen werden aan de hand van de 

voortgang van de projecten ook handreikingen gegeven 

om vanuit een breder perspectief te kijken naar voortgang, 

monitoring en samenwerking binnen de Regio Deal.

De drie themalijnmanagers sluiten bij deze vier overleggen 

aan. 

Werkgroep

De daadwerkelijke uitvoering van de Regio Deal wordt 

gecoördineerd door de Werkgroep Regio Deal, die eens 

per twee weken bij elkaar komt. Deze werkgroep bestaat uit 

de drie themalijnmanagers, een regionale contactpersoon 

van de provincie Gelderland en de provincie Overijssel, een 

medewerker communicatie van de Strategische Board 

en de coördinator Regio Deal. In de werkgroep worden 

alle projectvoorstellen die door de penvoerders van de 

projecten zijn opgesteld kritisch besproken. Daarbij wordt 

gekeken naar een toetsbare en meetbare formulering van 

de doelen, adequate onderbouwing ervan, consistentie 

met de doelen van de Regio Deal en voldoende en geborg-

de samenwerking met andere stakeholders in het project 

en/of met aanpalende projecten.

Daarnaast fungeert de werkgroep als klankbord voor 

dilemma’s waar penvoerders of themalijnmanagers tegen-

aan lopen. De werkgroep escaleert naar de stuurgroep bij 

problemen bij totstandkoming of uitvoering van projecten.

Kassier

De functie van kassier voor de Regio Deal is belegd bij de 

gemeente Apeldoorn. De kassier neemt deel aan de werk-

groep als daar aanleiding voor is.

Penvoerdersbijeenkomsten

Incidenteel zijn bijeenkomsten georganiseerd voor de 

penvoerders om hen te informeren over bv. de opzet van de 

voortgangsrapportage en om hen van elkaar te laten leren. 

Door verschillende oorzaken, maar voornamelijk door de 

lock downs door de Covid pandemie, is daar verder geen 

vervolg meer aan gegeven. Penvoerders kunnen wel te al-

len tijde bij hun contactpersoon (themalijnmanager) terecht 

bij vragen of uitdagingen.

5.2 
Effecten van de Regio Deal 
voor de samenwerking in de 
triple helix
Al meerdere keren is in deze rapportage benadrukt hoe be-

langrijk we de samenwerking in de regio vinden. Voor enke-

le projecten heeft dat zelfs geleid tot een vertraging, omdat 

we het belangrijk vonden dat het plan van aanpak ook echt 

in gezamenlijkheid met alle betrokken partijen opgesteld 

zou worden en niet alleen door de penvoerder. ‘Alleen ga 

je sneller, maar samen kom je verder’ is een gevleugelde 

uitspraak van een van onze bestuurders. En niet alleen in 

de projecten. De Regio Deal heeft ook de samenwerking 

tussen de collega’s van de GR Stedendriehoek en de Stra-

tegische Board verbeterd. De kwaliteit van samenwerking 

in de regio heeft door de Regio Deal dus echt een krachtige 

impuls gekregen. De concreetheid van de projecten waarop 

samengewerkt wordt, is daarbij vaak genoemd als vliegwiel 

voor meer samenwerking.

Door de lange aanloopperiode totdat alle projecten echt 

gestart waren en door wijzigingen in de governance zowel 

aan de zijde van de Strategische Board als aan de zijde 

van het Rijk, is de samenwerking met het Rijk nog onvol-

doende tot zijn recht gekomen. Met de resultaten van deze 

voortgangsrapportage willen we ook deze samenwerking 

meer vormgeven: waar lopen we tegenaan en zou het Rijk 

richting kunnen geven voor een oplossing; waar raken pro-

jecten van de Cleantech Regio Deal aan opgaven van het 

Rijk en kunnen we synergievoordeel bereiken?
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5.3 
Ontwikkeling Governance 
Cleantech Regio/Regio  
Stedendriehoek 
Succesvol samenwerken op concrete projecten – via 

de Regio Deal – heeft een impuls gegeven aan bredere 

samenwerking in de regio. Het heeft zeker bijgedragen 

aan het proces dat daarna volgde: met de achterbannen 

uit de triple helix een Strategische en Uitvoeringsagenda 

voor de regio ontwikkelen voor de komende 10 jaar. Ook is 

de eerste aanzet gemaakt voor de ontwikkeling van een 

investeringsplatform. En er is nu al veel interesse om samen 

aan de slag te gaan voor een nieuwe Regio Deal aanvraag. 

Dit alles opnieuw met actieve medewerking van de triple 

helix partners.

De samenwerking op de Regio Deal en de ontwikkeling 

van een nieuwe Strategische en Uitvoeringsagenda voor 

de regio is onderdeel van een groter ontwikkeltraject. Zo 

realiseren we in 2023 ook een nieuwe naam, een versterk-

te regio organisatie, inclusief een vernieuwde strategische 

board. Met in alles wat we doen de boodschap dat we 

elkaar nodig hebben. Overheden, ondernemers, onderwijs, 

maatschappelijke instellingen, iedereen is nodig om de 

leefbaarheid voor onze huidige en toekomstige inwoners 

en het vestigingsklimaat voor onze huidige en toekomstige 

ondernemers te behouden of zelfs te verbeteren. Waar we 

nu staan, is hier nog maar het begin van.

Een nieuwe naam

Regio Stedendriehoek is de afgelopen tien jaar door het 

leven gegaan als Cleantech Regio. Een mooie, ambitieuze 

naam, die onze regio goed op de kaart heeft gezet. Door in 

te zetten op duurzame, schone technologie voor de ener-

gietransitie, een circulaire economie en een arbeidsmarkt 

die daarop is afgestemd, hebben we ongelooflijk veel ge-

leerd en geïnnoveerd. Toch bleek de naam Cleantech Regio 

uiteindelijk niet houdbaar voor onze regio. Niet alleen zijn we 

ingehaald door regio’s die meer aanspraak maken op deze 

naam, omdat ze simpelweg grote universiteiten hebben, of 

een sterke technologische sector, ook bleek dat de Engelse 

naam niet iedereen in onze regio aanspreekt. Tot slot paste 

de naam simpelweg niet meer: we zijn namelijk veel meer 

dan Cleantech. Zo hebben we een zeer sterke ICT-sector 

waar met name Apeldoorn en Deventer in uitblinken, en ook 

de maakindustrie en de goed georganiseerde agrarische 

sector zijn heel belangrijk voor de regio. Om die reden is 

de keuze gemaakt terug te gaan naar een naam die we 

al decennialang hebben gevoerd: Regio Stedendriehoek. 

Eigenlijk dus geen nieuwe naam, maar een oude bekende. 

Voor de uitvoering van deze Regio Deal heeft dit geen con-

sequenties, die voeren wij nog steeds uit onder de naam 

Cleantech Regio Deal. 

Een versterkte regio-organisatie

Een gezamenlijke Strategische en Uitvoeringsagenda 

borduurt voort op een al steeds intensievere samenwer-

king tussen de twee werkorganisaties van de regio: de 

Gemeenschappelijke Regeling Regio Stedendriehoek en 

de Stichting Strategische Board Stedendriehoek. Om die 

samenwerking te bestendigen werken we aan de ontwikke-

ling van één versterkte regio-organisatie. Dat wil zeggen dat 

er vanaf 2024 één regio organisatie actief is in de uitvoering 

van de agenda, en zowel de gemeentelijke samenwerking, 

als de brede triple helix samenwerking faciliteert. Daarvoor 

vormen we in 2023 de Strategische Board van de regio om 

tot een onafhankelijke adviesraad. Bestuurlijke aansturing 

van de regio-organisatie zal vanaf 2024 plaatsvinden door 

het DB van de 8 gemeenten. 

Deze ontwikkelingen hebben inmiddels geleid tot een ge-

wijzigde samenstelling van de Stuurgroep Regio Deal. Op 

dit moment is de samenstelling van de stuurgroep als volgt: 

Ron König (voorzitter, gemeente Deventer), Arko van Brakel 

(directeur Strategische Board Stedendriehoek) Priscilla 

Trip (Bedrijvenkring Apeldoorn), Gerwin Hop (Strategisch 

netwerk Apeldoorn), Timo Kos (Saxion University of Applied 

Sciences), Ellen Marks (Aventus), Rudy Uwland (provincie 

Gelderland), Marjolijn Boot (provincie Overijssel), Symone 

de Bruin (gemeente Apeldoorn).

“ Regio Deal legt blijvend 

fundament voor onderlinge 

tussen Rijk, provincies, 

gemeenten en regio ”
Gedeputeerden Jan van der Meer (Gld) en  
Eddy van Hijum (O)
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De verdieping op onze agenda heeft blijvende grote 
toegevoegde waarde

Begin 2020 werd de Regio Deal toegewezen aan Regio 
Stedendriehoek. De bekrachtiging daarvan gebeurde mede dankzij de 
handtekeningen van gedeputeerden Jan van der Meer van Gelderland 
en Eddy van Hijum van Overijssel. We zijn nu een paar jaar verder. Wat 
heeft de Regio Deal ons gebracht volgens de heren?  

Interview met gedeputeerden Jan van der Meer (Gld) en  
Eddy van Hijum (O)

Wat is de toegevoegde waarde van de Regio Deal?  
‘Het was uiteraard heel goed nieuws dat het Rijk de Regio 

Deal toewees aan de Regio Stedendriehoek’ aldus Jan 

van der Meer. ‘En niet alleen vanwege de lijst projecten 

die mede dankzij de Regio Deal van start kon. Met name 

de probleemanalyse van de regio die aan de toekenning 

voorafging, is heel waardevol geweest. Soms is de jacht 

leuker dan de vangst zou ik bijna willen zeggen. Zo'n breed 

gedragen gezamenlijke analyse helpt de voortgang van de 

regio. De toegevoegde waarde van de Regio Deal zit hem 

dan ook enerzijds in de onderlinge samenwerking tussen 

gemeenten, provincie en Rijk en anderzijds dragen de 

projecten op een mooie manier bij aan de brede welvaart 

onze provincie.’ 

Eddy van Hijum kan dat alleen maar beamen. ‘We hebben 

ons bij het indienen van de Regio Deal écht fundamen-

tele vragen gesteld. Wat is het profiel van onze regio, op 

welk schaalniveau willen we dingen aanpakken en welke 

projecten dragen daadwerkelijk bij aan de uitdagingen waar 

we voor staan? Dat heeft uiteindelijk een aantal hele mooie, 

concrete projecten opgeleverd.’ 

Wat was belangrijk voor de toekenning?  
Eddy van Hijum: ‘Dat de Regio Deal is toegekend heeft vol-

gens mij een aantal redenen. Het aanbrengen van focus op 

de actielijnen Cleantech Werkt en Groene Groei was daarin 

een hele belangrijke. In de zes programma’s en de pro-

jecten die daar onder vallen, zijn heel concrete resultaten 

beschreven. Ook de samenhang tussen de projecten en 

het feit dat ze elkaar versterken heeft geholpen. Bovendien 

hebben we laten zien dat we de Regio Deal zelf ook iets 

waard vinden door zelf ook financiële middelen beschik-

baar te stellen. Ik denk dat deze aspecten doorslaggevend 

zijn geweest.’ 

Jan van der Meer (Gld) 

Eddy van Hijum (O)
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Wat gaat er blijvend beter dankzij de Regio Deal? 

‘De Regio Stedendriehoek is geen natuurlijk samenwer-

kingsverband. Het is een bedachte regio waarin het van 

groot belang is om samen te werken om tot een gezamenlijk 

verhaal te komen’, aldus Jan van der Meer. ‘De Regio Deal 

was een goede oefening in samenwerken want ik denk dat 

ook de totstandkoming van de Strategische Agenda, de 

Uitvoeringsagenda en de Ruimtelijke Puzzel die nu gelegd 

moet worden, er baat bij hebben gehad. De hele trits die 

volgde op de Regio Deal was mogelijk stroever tot stand 

gekomen als er niet al een fundament voor de onderlinge 

samenwerking tussen Rijk, provincies, gemeenten en regio 

was gelegd’.  

 
Zijn er dingen veranderd? 
‘De verdieping op onze agenda heeft blijvende grote toe-

gevoegde waarde’, aldus Eddy van Hijum. ‘Door zo intensief 

de diepte in te gaan en met de partners echt op zoek te 

gaan naar ‘wat willen we nou écht voor de regio’ heeft de 

onderlinge relaties verstevigd en dat is alleen maar positief 

voor de regio. En de projecten zoals de ontwikkelingen op 

het gebied van waterstof, biogas, het slimmer maken van de 

maakindustrie en de verduurzaming van het bedrijfsleven 

dragen allemaal bij aan een brede welvaart. Daarin samen-

werken levert voordelen op. Dat zie je ook tussen  

Deventer, Apeldoorn en Zutphen die met elkaar afstemmen 

over werklocaties en bedrijventerreinen.’ 

Jan van der Meer: ‘Voorheen werkten we meer sectoraal, 

dus op de verschillende onderwerpen. De provincie Gel-

derland heeft gekozen voor een meer regio gerichte manier 

van werken. We hebben daarom regioteams samengesteld 

met één aanspreekpunt per regio. Voor de Regio Steden-

driehoek is dat Rudy Uwland.’   

Wat kan er beter bij eventueel volgende Regio Deal? 

‘De Regio Stedendriehoek scoort beneden gemiddeld als 

het gaat om Europese subsidies’, weet Van Hijum. ‘Vorig 

jaar is er vanuit het Rijk 74 miljoen naar de regio’s gegaan 

en 500 miljoen vanuit de Europese Unie. De ervaring die is 

opgedaan bij de Regio Deal kun je ook inzetten om ándere 

fondsen te laten landen in de regio. We hebben met de 

Regio Deal immers geleerd hoe je dat succesvol met elkaar 

doet. Het aanbrengen van een hele scherpe focus, het 

feit dat de projecten bijdragen aan een brede welvaart én 

elkaar onderling versterken waarin daarin doorslaggevend 

als je het mij vraagt. Die kennis kun je meenemen in een 

nieuwe aanvraag. Wellicht is een Europese subsidie dan 

wel interessanter voor de regio dan een nieuwe Regio Deal.’  

 

Wat zou de provincie de volgende keer anders willen? 

Jan van der Meer: ‘Uit de ‘monitor brede welvaart’ blijkt dat 

de tevredenheid van de inwoners in de Regio Stedendrie-

hoek van alle Gelderse regio's het grootst is. In de regio 

is het goed toeven. Er is een mooi landschap, de natuur 

is prachtig en de woningen zijn relatief goed. We moeten 

soms ook, los van alle opgaven die er zijn, niet vergeten wat 

er al is en dat koesteren.’  

Eddy van Hijum: ‘Bij een eventueel volgende Regio Deal 

zal het Rijk waarschijnlijk andere eisen stellen en spelen 

andere uitdagingen. Al blijven de krappe arbeidsmarkt en 

het betrekken van de mensen die nu langs de kant staan 

waarschijnlijk actueel. Een Regio Deal moet vooral geen 

overheidsproject zijn. Wij zijn niet in de lead, dat zijn de be 

drijven, scholen en organisaties die het daadwerkelijk doen. 

Als je kijkt waar de energie in de samenleving zit en daarop 

aanhaakt, komt het net als bij deze Regio Deal wel goed.’
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Proces

Het uitvoeren van de Cleantech Regio Deal was nieuw. 

Hoewel de deal tot stand was gekomen door een nauwe 

samenwerking met de stakeholders, moest deze samen-

werking in de verdere uitwerking van de projectvoorstellen 

nieuw worden ontwikkeld: hoe zwaar zetten we in op het 

vastleggen en borgen van de samenwerking? Hoe profes-

sioneel moet een plan van aanpak zijn voordat we overgaan 

tot uitkering? Moet alles transparant en toetsbaar be-

schreven zijn, of gaan ermee akkoord als we weten dat het 

wel goed komt met de uitvoering? Hoe geven we op een 

eenvoudige maar duidelijke manier inzage aan de stuur-

groep over de voortgang van de projecten? Hoe richten we 

het proces met de penvoerders in voor het aanleveren van 

de informatie voor de tussenrapportage, zowel op inhoud 

als financieel? Het 2-wekelijkse overleg van de werkgroep, 

waarin we met elkaar over de inhoud van de projectvoor-

stellen en over dit soort vraagstukken konden sparren was 

goed en leerzaam. 

Het borgen van de geleerde lessen hebben we in deze 

fase nog onvoldoende gedaan. We denken daarbij aan het 

strakker regisseren van de financiële verantwoording door 

de penvoerders en de werkgroep Regio Deal. Ook vanuit 

de projecten komt de vraag om intensiever overleg en een 

strakkere regie op samenwerking en de formele kanten 

van de uitvoering. De focus op het op gang brengen van de 

projecten en de veelheid van strategische ontwikkelingen in 

de regio zijn daar mede debet aan, evenals het feit dat er in 

de Regio Deal slechts een klein budget is opgenomen voor 

het organiserend vermogen.

Projecten

Het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten kostte 

erg veel tijd. Zowel bedrijven als onderwijsorganisaties 

bleken huiverig om concrete toezeggingen te doen en 

een handtekening te zetten onder de overeenkomst. Dit is 

opgelost door eerst draagvlak te ontwikkelen bij koepels 

en bedrijvenkringen. Ook het delen van kennis en inzetten 

op de inhoud draagt daaraan bij. Voor een volgend Deal 

betekent dit dat er meer tijd genomen moet worden om de 

samenwerking te organiseren, of organisaties al voor het 

indienen van een plan consortia te laten vormen.

Diverse penvoerders geven aan dat zij door het uitvoeren 

van de Regio Deal meer inzicht hebben gekregen de voor-

waarden om hun doelen te bereiken. Zo heeft het Vliegwiel 

Waterkwartier beter inzicht gekregen in de manieren om de 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te activeren 

en hebben meerdere projecten ervaren hoeveel tijd het kost 

om financiering op orde te krijgen en om samen met een 

gemeente iets nieuws te ontwikkelen (zoals bij GldH2)

Vanuit de projecten zelf komt een aantal voorstellen om 

te komen tot een effectievere uitvoering van de projecten. 

Deze voorstellen zijn vooral gericht op een betere samen-

werking en meer kennisuitwisseling. En meer aansluiten op 

wat al bestaat en waar energie zit.

Governance

De belangrijkste les die we op dit vlak hebben geleerd 

is dat triple helix samenwerking een katalysator is voor 

actie. Voorwaarde is dat de rollen en het mandaat van de 

Ondernemers en Onderwijs goed georganiseerd zijn en 

dat de overheden oplossingsgericht meedenken en zo de 

uitvoering faciliteren.

Wat we nog niet goed hebben georganiseerd is de kennis-

deling; een van de doelen van de Regio Deal. De in para-

graaf 5.1 genoemde penvoerdersbijeenkomsten hebben 

geen structureel karakter gekregen. Dat is een misser in 

collegiale begeleiding en het uitwisselen van ervaringen 

van en door de penvoerders. Regelmatige penvoerdersbij-

eenkomsten geven duidelijke handvatten voor specifieke 

projectonderdelen. Het is bovendien een uitgelezen kans 

om penvoerders op de hoogte te houden van de andere 

projecten binnen de Regio Deal.

Voor de volgende fase van de uitvoering van de Regio Deal 

willen we daar verandering in brengen.

“ Samenwerking tussen 

Ondernemers, Onderwijs 

en Overheden is echt een 

katalysator voor actie ”
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Elke maand een groot artikel over één van de Regio Deal-projecten in onze maandelijkse nieuwsbrief, aandacht op onze 

social media kanalen LinkedIn, Twitter, Facebook (en tot voor kort Instagram) én een eigen pagina op onze website: de 

afdeling communicatie brengt de projecten in de Regio Deal volop én structureel onder de aandacht. Ook volgen we -uiter-

aard- actuele ontwikkelingen rondom de diverse Regio Deal-projecten. Nieuws hierover delen we door middel van nieuws-

berichten op de website en het delen van deze berichten op alle social media kanalen. Daarnaast stuurden we elk kwartaal 

een update over de Cleantech Regio Deal mee als bijlage bij de nieuwsbrief richting de gemeenteraden. 



2
0

2
0

-
2

0
2

2

62

Voortgangsrapportage C
leantech R

egio D
eal

Factsheets  
per  project

Bijlage 01

2
0

2
0

-
2

0
2

2
Voortgangsrapportage C

leantech R
egio D

eal



1110 - Technicampus Experience Centre

Doelen • Drie (vier inclusief Stadscampus) modern 

uitgeruste hotspots voor techniek

• Die de relatie met de betreffende bedrij-

ven hebben versterkt

• Zodat er een duurzame inbedding van 

de kennisinfrastructuur voor ontdekken, 

ontwikkelen en innoveren in de techniek 

& ICT in de regio ontstaat;

Resultaten • Er is een missie en visie waarin doel-

groepen, activiteiten en programma’s 

zijn benoemd 

• Een Technicampus Experience 

Centre in de stad wordt de centrale 

plek waar kinderen, jongeren en 

volwassenen (zij-instromers of in het 

kader van arbeidsreintegratie) kennis 

maken met de werelden van techniek 

en technologie.

• Techniek zit in alle sectoren. Daarom 

richt het project zich eerst op de 

twee organisaties die het grootste 

deel van alle bedrijfssectoren in en 

om Deventer vertegenwoordigen: 

DKW en MKB Deventer 

Financiën Governance en 
Samenwerking

• Samenwerking en afstemming met 

de techniekhubs van Zutphen en 

Apeldoorn

• Samenwerking met leerlijnen Kunst 

en Wetenschap van Kunstcircuit

• Samenwerking met Deventer 

economisch perspectief (DEP) voor 

versterking technische sector

• Samenwerking met Sterk Techniek 

Onderwijs (VO-scholen)

• Verbinding gelegd met program-

malijnen in het onderwijs en met 

bestaande promotie-initiatieven Een 

intentieverklaring voor samenwerking 

is getekend

Planning Start:  juli 2021 
Afronding: december 2023

Voortgang: kleine vertraging door; (1) toezeg-
gingen van de betrokken partijen bleven uit. 
TEC heeft de strategie om de bedrijven en het 
onderwijs te betrekken aangepast. (2) Profiel van 
TEC was onduidelijk, wat zorgde voor vertragin-
gen van de PR-activiteiten. (3) Corona. Ze zijn nu 
bezig met werkpakket 2. 

Geleerde 
lessen

• Duidelijkheid over pull- en pushfac-

toren voor studenten, scholen en 

besturen

• Inzicht in procesmatige faal- en suc-

cesfactoren

• Urgentie en belang van techniekpro-

motie worden breed onderkend; de 

beste middelen daarvoor zijn in beeld

• Inbedding van kennisinfrastructuur 

vraagt een aanloopperiode van 4-5 

jaar 

• Individuele bedrijven zijn lastig te 

betrekken door hun kortetermijnbe-

lang en doordat ze door meerdere 

initiatieven worden benaderd. Dus 

zorgen voor meer samenhang en 

eerst draagvlak bij werkgeversvereni-

gingen verkrijgen



1120 - NewtechPark Apeldoorn

Doelen
• Drie (vier inclusief Stadscampus) modern 

uitgeruste hotspots voor techniek

• Die de relatie met de betreffende bedrij-

ven hebben versterkt

• Zodat er een duurzame inbedding van 

de kennisinfrastructuur voor ontdekken, 

ontwikkelen en innoveren in de techniek 

& ICT in de regio ontstaat;

Resultaten
• Ongeveer 40 bedrijven, 7 scholen 

(PO-VO-MBO-HBO) en 15 partners 

zijn lid (leveren zowel een financiële 

als inkind bijdrage).

• Ongeveer 13.500 kinderen (PO en 

VO) zijn afgelopen jaar in aanraking 

gekomen met techniek via NTP.

• 50 tot 90 MBO-studenten komen 

4 dagen per week in aanraking met 

techniek, via o.a. Smart Technology. 

• HBO studenten komen via stages en 

levensechte opdrachten in aanraking 

met techniek. 

• NTP heeft ongeveer 100 program-

ma’s en activiteiten gefaciliteerd. 

Financiën Governance en 
Samenwerking

• Samenwerking en afstemming met 

de techniekhubs van Zutphen en 

Deventer

• 4 schoolbesturen (PO-VO-MBO) zijn 

lid.

• 2 schoolbesturen zijn geen lid van 

NTP, maar wel betrokken via Sterk 

Techniek Onderwijs Apeldoorn.

• 3 hogescholen zijn via projecten en 

activiteiten verbonden. 

• Samenwerking met TechYourFuture 

bij het opleiden van W&T-experts. 

Planning Start:  januari 2021 
Afronding: december 2023

Voortgang: Verloopt grotendeels volgens plan. 
Wat een uitdaging vormt is het aanhaken van 
bedrijven. NTP probeert de behoefte boven 
water te halen via de SLIM regeling, om vanuit 
daar een aanbod te creëren die de interesse 
van bedrijven aanspreekt.

Geleerde 
lessen

• Het verwerven en overtuigen van 

bedrijven is een baan op zich. Hier 

rekening mee houden in de planning 

en taken van mensen. 

• Digitale middelen inzetten om bij-

eenkomsten (ondanks een lockdown 

periode) door te laten gaan. 

• Het aanbod van activiteiten laten 

aansluiten bij PO door de huidige 

situatie in beeld te brengen (met 

W&T-kompas) en ze advies te geven 

om de W&T doelen te bereiken. Doel: 

betere aansluiting. 



1130 - Techniek Fabriek Zutphen

Doelen
• Drie (vier inclusief Stadscampus) modern 

uitgeruste hotspots voor techniek

• Die de relatie met de betreffende bedrij-

ven hebben versterkt

• Zodat er een duurzame inbedding van 

de kennisinfrastructuur voor ontdekken, 

ontwikkelen en innoveren in de techniek 

& ICT in de regio ontstaat;

Resultaten
• Studenten werken aan de bouw van 

Techniekfabriek Zutphen (5 bouw-

kunde studenten die letterlijk helpen 

meebouwen en 1 student vormgeving 

voor een mogelijke inrichting van het 

pand).

• 7 actieve leden (uit het bedrijfsleven).

• 3 toezeggingen van bedrijven om 

materialen te leveren voor de field-

labs.

Financiën Governance en 
Samenwerking • Studenten werken aan de bouw van 

Techniekfabriek Zutphen (5 bouw-

kunde studenten die letterlijk helpen 

meebouwen en 1 student vormgeving 

voor een mogelijke inrichting van het 

pand).

• 7 actieve leden (uit het bedrijfsleven).

• 3 toezeggingen van bedrijven om 

materialen te leveren voor de field-

labs.

Planning Start:   maart 2022
Afronding:  december 2023

Voortgang: De uitvoering verloopt volgens plan. 
De fabriek is nog niet af, desondanks zijn ze al 
bezig met de invulling van hun aanbod. Zodra 
het pand klaar is, kunnen ze snel van start met 
hun programma’s.  

Geleerde 
lessen • Persoonlijk langsgaan bij bedrijven 

om ze kennis te laten maken met het 

project. 

• Bedrijven actief betrekken bij de 

invulling van het project, door ze o.a. 

mee te nemen naar de bouwplaats.



1140 - Regionaal kennisontwikkelingsprogramma Plek voor Techniek

Doelen • Regionaal afgestemd activiteitenpro-

gramma voor ontdekken, ontwikkelen 

en leren werken met nieuwe technieken 

zodat er meer instroom van leerlingen en 

zij-instromers is voor technische profielen 

en beroepen

• Een samen ontwikkelde pilot op basis van 

een gezamenlijk kennisontwikkelingspro-

gramma

• Deze pilot is een inspirerend voorbeeld 

voor andere regio’s.

Resultaten • 6 bijeenkomsten waarbij de besturen 

van de 4 techniekhubs elkaar zagen 

en spraken. 

• Bestuursleden van de techniekshubs 

willen deelnemen aan het nieuwe 

bestuur van Platform Techniek Ste-

dendriehoek. Het is de verwachting 

dat deze in het voorjaar van 2023 

helemaal rond is. 

Financiën Governance en 
Samenwerking • De 4 techniekhubs werken samen bij 

de uitvoering. En geven toestemming 

dat er via publieke kanalen gecom-

municeerd wordt over projecten in de 

Cleantech Regio Deal. Dit is vastge-

legd in de samenwerkingsovereen-

komsten.

Planning Start:   januari 2022
Afronding:  december 2023

Voortgang: Het projectplan wordt herschre-
ven. Desondanks zijn de eerste bijeenkomsten 
georganiseerd waarbij de vier techniekhubs 
(Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Epe) elkaar 
zien, informatie delen en ervaring uitwisselen. 

Geleerde 
lessen

• Het projectplan wordt herschre-

ven. Ze hebben nog geen evaluatie 

gehad. 



1150 - Stadscampus Deventer (Project cofinanciering Overijssel)

Doelen • Innovaties in onderwijs en bedrijfsleven 

door implementeren nieuwe technieken

Resultaten • Voor de komende 10 jaar zijn de 

kaders voor de ontwikkelingen van 

de Kien schriftelijk vastgelegd in het 

Ontwikkelperspectief. De uitwerking 

hiervan is gestart met ongeveer 8 

projecten. 

• Er is een activiteitenoverzicht waar-

mee de doelen en resultaten van 

de Kien gehaald gaan worden. Op 

deze inspanningslijst staat ook welke 

partners betrokken zijn. 

• Een geaccrediteerde masteroplei-

ding ICT van Saxion.

Financiën Governance en 
Samenwerking • De inspanningslijst laat zien welke 

partner bij welk project/activiteit 

betrokken is.

• Er wordt een nieuwe kennislab inge-

richt (vanwege eind huurtermijn is het 

oude opgeheven) .

Planning Start:   augustus 2019
Afronding: december 2022

Voortgang: Stadscampus heeft het merendeel 
van haar resultaten gehaald. Doelen die volgens 
plan lopen zijn doorlopende processen. 

Geleerde 
lessen

• Een medewerker die spart met 

mensen die inhoudelijk bij het project 

betrokken zijn. Zodra de werkpakket-

ten uitgevoerd worden door verschil-

lende groepen mensen, is er iemand 

nodig die kan sparren met het 

aanspreekpunt van een werkpakket. 

Over de aanpak van het werkpakket 

en verwachte resultaten. 
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1210 - Kenniscentrum Digitale Transformatie

Doelen
• Twee nieuwe fieldlabs voor de digitale 

transformatie en de groene energie-

transitie waarin hybride leren centraal 

staat zodat studenten, medewerkers en 

zij-instromers hun kennis en vaardighe-

den kunnen ontwikkelen aan de hand 

van actuele vraagstukken uit de beroeps-

praktijk

• Twee aansluitende leergangen op maat 

zodat kennisoverdracht kan plaatsvinden 

in een vorm die ook geschikt is voor o.a. 

parttime werkende zij-instromers en 

avondonderwijs voor ondernemers

Resultaten
• Studenten (HBO en MBO), lectoraat, 

docenten, werkveld en partneror-

ganisaties werken op een breed 

scala samen aan praktijkopdrachten, 

bewustwording en het ontwikkelen 

van toekomstvisies. Daarbij wordt 

ook gekeken naar sectoren buiten 

de ‘core business’ van de Cleantech 

Regio, zoals de zorg

• Er is een vraaggestuurd opleidings-

aanbod van start gegaan

• Er zijn meerdere kennissessies ge-

organiseerd met deskundigen uit het 

veld voor studenten en het werkveld

Financiën Governance en 
Samenwerking • Er is intensieve afstemming met LED-

LC Advanced Forensic Technology 

en ACT rond de ontwikkeling van een 

Monitoring and Control Lab en het 

Ethical Hacking-Cialdini Lab waar 

ook ACT bij betrokken wordt.

• Organisatie van een denktank in 

aansluiting bij agenda LLO

• Er worden ecosystemen en learning 

communities met ondernemers en 

stakeholders opgezet

Planning Start:   januari 2021
Afronding: juli 2023

Uitvoering verloopt grotendeels volgens plan. 
Door personele wisseling bij het Platform IT 
Apeldoorn is in die samenwerking wat vertra-
ging. Hetzelfde geldt voor de ontwikkeling van 
het Businessplan startupLab

Geleerde 
lessen • Bij de ontwikkeling van het Veilig-

heidlab is gebleken dat het belangrijk 

is om al in de planfase voldoende 

commitment en betrokkenheid van 

alle partijen te hebben



1220 - Fieldlab Energietransitie

Doelen • Twee nieuwe fieldlabs voor de digitale 

transformatie en de groene energie-

transitie waarin hybride leren centraal 

staat zodat studenten, medewerkers en 

zij-instromers hun kennis en vaardighe-

den kunnen ontwikkelen aan de hand 

van actuele vraagstukken uit de beroeps-

praktijk

Resultaten • 9 opdrachtgevers

• 6 innovatiebooster projecten

• 3 businessbooster projecten

• 5 Smart Solution Semester projecten

• 3 praktijklab opdrachten Innovatief 

ondernemen

• 2 stagiaires Technische bedrijfskunde

• 5 Aventus studenten over 4 projecten

• 21 projectleads die zich snel ontwik-

kelen

Financiën Governance en 
Samenwerking • Stuurgroep is actief

• Projectteam is actief

• Grote groep bedrijven heeft samen-

werking met Fieldlab ondertekend. 

Planning Start: juli 2021 
Afronding: december 2024

Beide semester in 2023 worden nog besteedt 
aan de voortgang van bestaande projecten en 
begeleidingen. Opnieuw met inzet van studenten 
vanuit verschillende lectoraten.

Het project loopt uit naar 2024 omdat er in 2022 
minder geld is besteed dan verwacht was. 

Geleerde 
lessen

• De vragen van bedrijven kunnen niet 

via 1 model (Goldsmith) worden uit-

gevraagd. Bij diensten zijn er andere 

punten waar rekening mee gehouden 

moet worden dan bij producten. 

• Variatie in studenten is belangrijk 

om een oplossing te bedenken die 

aansluit bij de markt en de wetten en 

regels in Nederland, en die zo gereali-

seerd kan worden. 

• De oplossingen zijn voor de hand 

liggend. Ze gaan experimenteren 

met grote (en gevarieerde) student-

groepen om meer diepgang in de 

oplossingen te brengen. 
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1310 - Pilot Wijkgericht werken aan talentontwikkeling

Doelen
• Pilot “wijkgericht werken aan talentont-

wikkeling”, waarin iedere bewoner in de 

betreffende wijk wordt benaderd aan de 

hand van een duurzaamheidsopgave

• 20% van hen wordt geholpen door scho-

ling, werk of andere vormen van nood-

zakelijke ondersteuning die nodig zijn op 

weg naar betaald werk om hun economi-

sche zelfstandigheid te versterken. 

• Zodoende wordt uitstroom uit de bijstand 

bevorderd. 

Resultaten
• Halverwege 2022 zijn er 164 oriënte-

rende gesprekken gevoerd. Hiervan 

zijn er 28 naar Gelrewerkt en 20 

naar Stichting Perspectief Zutphen 

verwezen. 

• 48 deelnemers zijn gestart met het 

ontwikkeltraject. Het ontwikkeltraject 

helpt de wijkbewoners aan betaald 

werk of aan participatie in de maat-

schappij. Dit duurt ongeveer 1 jaar. 

Financiën Governance en 
Samenwerking • Er ligt een ondertekend samenwer-

kingsovereenkomst met Stichting 

Perspectief Zutphen, team Inkomen 

en Gelrewerkt. 

Planning Start:   juni 2021
Afronding: december 2023

Voortgang: 2 van de 3 werkpakketten zijn 
helemaal afgerond. Contact met inwoners van 
de wijk verliep in het begin moeizamer. Dit kwam 
grotendeels door Corona. Nu fysiek contact 
mogelijk is, lopen ook de gesprekken weer. Het 
is alleen de vraag of ze 20 deelnemers aan 
betaald werk kunnen helpen, doordat de groep 
al langere tijd afhankelijk is van een bijstandsuit-
kering. 

Geleerde 
lessen • Lokale partners inzetten om de 

mensen uit de bijstand te begeleiden. 

Inwoners die lang in bijstand zitten 

en lang niet gesproken zijn, hebben 

meer nodig om aan het werk te 

kunnen of mee te doen in de maat-

schappij. 

• Contact zoeken met vergelijkbare ge-

meentes om soortgelijke methodes 

over te nemen. 



1320 - Scholingsfonds 

Doelen
• Een versterkt leerwerkloket met regionaal 

scholingsfonds voor branches zonder 

collectieve onderwijs- en opleidingsmo-

gelijkheden

• Instroom in techniek, ICT en andere 

tekortsectoren

• 150 - 500 deelnemers verbeteren per 

jaar hun arbeidsmarktpositie

Resultaten
• Er is een laagdrempelig leerwerkloket 

ingericht met een front- en backoffice 

• Van de start in 2021 tot 1 juli in 2022 

zijn er 124 vouchers à € 1.000 tot 

€ 2.500 euro rechtstreeks aan de 

opleider of werkgever uitgekeerd, 

ten behoeve van 48 werkgevers 

voor hun werknemers, 25 ZZP’ers, 17 

werkzoekenden en 78 werkenden, 

die daarmee hun arbeidsmarktpositie 

verbeteren

Financiën Governance en 
Samenwerking

• Governance: Stuurgroep (UWV, 

Aventus en Gemeente Deventer) 

en werkgroep (FNV, VNO-NCW, 

Overijssels vakmanschap, UWV, 

Aventus, Saxion, provincie Overijssel, 

Cleantech regio, gemeente Zutphen 

en gemeente Apeldoorn). 

• De 13 samenwerkende partijen heb-

ben een SOK ondertekend om hun 

samenwerking te bevestigen

• Er is geregeld contact tussen de 

verschillende fondsen voor kennisuit-

wisseling en versterking, voornamelijk 

in Oost-Nederland. Daarnaast is 

er nauw contact met de adviseurs 

van het LWL, om te horen over hun 

ervaringen met de doelgroep. Moge-

lijk: meer verbinding met de andere 

initiatieven die onder de HCA CTR 

vallen: een dag waarin de verbinding 

tussen ontwikkelfonds en overige 

wordt gelegd.

Planning Start:                     mei 2021
Afronding:  december 2022

Voortgang Het project verloopt volgens 
planning, alleen het aantal afgegeven vouchers 
blijft achter. 

Geleerde 
lessen

• Mogelijk meer verbinding met de 

andere initiatieven die onder de Ac-

tielijn Cleantech werkt vallen: een dag 

waarin de verbinding tussen ontwik-

kelfonds en overige wordt gelegd. 

• Er komt een gerichte(re) benadering 

van werkgevers om tot uitreiking van 

meer vouchers te komen.  

• Er wordt uitgebreider en planmatiger 

ingezet op de bekendheid van het 

fonds. 

• Het aanvraagproces wordt ver-

eenvoudigd, om het doen van een 

aanvraag aantrekkelijker te maken en 

de tijd van de adviseurs efficiënter in 

te zetten. 
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1330 - Platform Werk Stad als werkgever (Vindwerk.nl)

Doelen
• Een gerealiseerd offline- en online 

platform waarbij de gezochte talenten, 

opdrachten en bedrijven aan elkaar ver-

bonden worden om de arbeidsmobiliteit 

in de Cleantech Regio te vergroten

• Dit draagt bij aan het effectiever matchen 

en het binden en behouden van (jong) 

talent aan de Cleantech Regio;

Resultaten
• De website (het online gedeelte):

• 34 organisaties gebruiken Vindwerk.

nl voor het publiceren van vacatures. 

• Via de BadgeCollect kaart van 

Deventer kan men zien welke orga-

nisaties badges aanbieden en zich 

hiervoor aanmelden. Momenteel 

worden er meer dan 100 badges 

aangeboden door 51 organisaties. De 

indicatie is dat meer dan 200 talen-

ten een badge hebben ontvangen. 

• De evenementen (het offline gedeel-

te):

• 62 organisaties zijn verbonden via 

één of meer activiteiten. 

• Er zijn 6 verschillende evenementen 

aangeboden, namelijk ICT-carriere-

dagen, Hack Your City, lunchbijeen-

komsten, Nescio, Event ‘Aan het werk 

in...’ en Week van de Ondernemer. 

• In totaal waren er 400 deelnemers. 

95% zou opnieuw meedoen aan het 

evenement. 

• 75% van de bedrijven heeft een feed-

backformulier ingevuld. Hiervan heeft 

25% een match gemaakt tijdens het 

event en heeft 45% meerdere waar-

devolle leads.

Financiën Governance en 
Samenwerking

• Er is een samenwerkingsovereen-

komst ondertekend met WIMM, 

Bedrijventerreinen A1 en Platform 

Techniek Stedendriehoek. 

• Gesprekken over de samenwerking 

lopen met WGV, Bagde Collect, Guifi, 

MKB Deventer, VNO-NCW, El Nino, 

Parkmanagement en Deventer kring 

van Werkgevers. Het doel is dat deze 

partijen een samenwerkingsovereen-

komst gaan ondertekenen. 

Planning Start:   april 2021
Afronding: december 2023

Voortgang: oorspronkelijk was de einddatum de-
cember 2022. Het project is doorgetrokken naar 
2023 wegens veranderingen op de arbeids-
markt. Er ontstond ongekende krapte waar we 
in eerste instantie niet op geanticipeerd hadden. 
Op basis van deze situatie heeft het project zich 
succesvol weten aan te passen. Met als enige 
kanttekening, een langere doorlooptijd. 

Geleerde 
lessen • Om het aantal werkgevers dat 

verbonden is aan vindwerk.nl te 

vergroten nemen we een aantal 

maatregelen 

• Sluit aan bij dat wat al bestaat en 

waar energie zit. 

• Stel duidelijke doelstellingen op over 

de softwareontwikkeling van het 

platform. 



Project: 1340 - Stageportal (Nu: Vindt stage) (Project cofinanciering Overijssel)

Doelen
• Een gerealiseerd offline- en online 

platform waarbij de gezochte talenten, 

opdrachten en bedrijven aan elkaar ver-

bonden worden om de arbeidsmobiliteit 

in de Cleantech Regio te vergroten

• Dit draagt bij aan het effectiever matchen 

en het binden en behouden van (jong) 

talent aan de Cleantech Regio;

Resultaten
• In oktober 2022 bevatte Vindstage 

581 bedrijfsprofielen. Vindstage is een 

online platform waarop bedrijven in 

de Stedendriehoek, die openstaan 

voor/op zoek zijn naar stagiaires, 

zichzelf kunnen neerzetten. Zodra 

studenten zich aangetrokken voelen 

tot het bedrijf kunnen ze contact 

opnemen. 

• De site trekt gemiddeld zo’n 300 tot 

400 bezoekers per maand. 

• Er worden regelmatige beurzen ge-

organiseerd voor MBO- en HBO-sta-

giaires. 

Financiën Governance en 
Samenwerking

• Partners staan vermeld op de web-

site van Vindstage.

Planning Start:   augustus 2019
Afronding: december 2022

Voortgang: Stageportal loopt volgens plan. Ze 
behalen niet alleen de minimale resultaten, maar 
gaan hier ruimschoots overheen. 

Geleerde 
lessen

• Het weergeven van bedrijfsprofielen 

op een online platform is efficiënter 

dan teksten met stagevacatures: het 

aanbod van stagevacatures veran-

dert elke dag, een bedrijfsprofiel blijft 

hetzelfde. Bedrijven denken na over 

invulling van de stage nadat een 

student zich heeft aangemeld voor 

de aansluiting. 

• Marktonderzoek is nodig om de 

termen te laten aansluiten bij de doel-

groep. Cleantech / Stedendriehoek is 

onbekend onder de studenten.
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2110 - Biogashub Oxe (Project cofinanciering Overijssel)

Doelen
• De potentiële impact van regionaal bio-

gas als onderdeel van de energiemix is 

uitgewerkt helder en business-modellen 

zijn ontwikkeld.

• Twee initiatieven worden financieel 

ondersteund en de bijbehorende locatie- 

overstijgende governance is ingericht

• Infrastructuurvraagstukken en belem-

merende wet- en regelgeving worden in 

beeld gebracht

• Aansluiting gezocht bij landelijke ontwik-

kelingen op het gebied van waterstof om 

zo expertise uitwisseling en experimen-

teerruimte mogelijk te maken

• Concreet aansluiting gezocht bij de win-

win mogelijkheden die ontstaan met het 

stikstof-programma van het Rijk

Resultaten
• Alle doelen (zoals omschreven in de 

beschikking Kansen voor Overijssel) 

zijn behaald

• Er wordt op jaarbasis bijna 1 miljoen 

m³ biogas geleverd aan 2 afnemers in 

Deventer: GD Diergezondheid en For 

Farmers. De 5 melkveehouders zijn 

met hun mestvergistingsinstallaties 

een netto leverancier van duurzaam 

gas en tegelijkertijd verduurzamen ze 

hiermee hun bedrijfsvoering door de 

behaalde ammoniak- en methaanre-

ductie. 

• Tezamen met de 3 leveranciers 

(MST, Flierman, CCS) vormen de 5 

melkveehouders het eigenaarschap 

van Oxe Geeft Gas BV. Het project is 

in z’n geheel gerealiseerd door Oxe 

Geeft Gas BV waarmee het ook in 

volle eigendom is van deze entiteit. 

• Oxe Geeft Gas BV is voornemens 

om deze biogashub uit te breiden 

met zowel meer veehouders (bio-

gas-producenten) als afnemers. De 

eerste gesprekken met verschillende 

partijen zijn hierover in volle gang.

Financiën Governance en 
Samenwerking

Samenwerking tussen:

• 4 melkveehouders met eigen mon-

overgister (leverancier)

• Nieuwe cooperaties voor aanleg, 

beheer en eigendom biogasleiding

• Productiebedrijven op nabij gelegen 

bedrijventerrein (afnemers)

• Gemeente Deventer (gebiedregie en 

vergunningen)

• Provincie (subsidie)

• CCS advies. (procesbeleider en 

adviseur)

• Externe financiers

Planning • Het project is gereed. Inmiddels is de vol-
gende fase gestart (realisatiefase)

Geleerde 
lessen

• Na een aanlooptijd van enkele jaren is 

het project Oxe Geeft Gas succesvol 

opgeleverd. Er wordt op jaarbasis 

bijna 1 miljoen m³ biogas geleverd 

aan 2 afnemers in Deventer: GD 

Diergezondheid en For Farmers. 

De 5 melkveehouders zijn met hun 

mestvergistingsinstallaties een netto 

leverancier van duurzaam gas en te-

gelijkertijd verduurzamen ze hiermee 

hun bedrijfsvoering door de behaalde 

ammoniak- en methaanreductie.



2120 - CTR H2 programma Hydrogen Connect 2020-2030 

Doelen
• Innovatie die voor de regionale energie-

transitie nodig is wordt gerealiseerd door 

een aantal investeringen, (waaronder het 

in bedrijf nemen van een gelijkstroomla-

boratorium; project 2170)

• Kennis die daarmee wordt opgedaan 

wordt gedeeld en verspreidt onder ande-

re regio’s

• De kennis die daarmee wordt opgedaan 

wordt gebruikt voor de brede uitrol in de 

eigen regio;  

Resultaten
• De onderzoeken naar een regionale 

businesscase zijn afgerond en be-

sproken met Gasunie

• De learning communitys zijn gevormd 

en actief

• Onderwijsprogramma voor bedrijven 

is gevormd en getest in een pilot

• Eindrapport wordt op korte termijn 

verwacht.

• Er is inmiddels een vervolgproject 

geformuleerd waar financiering voor 

gezocht wordt

Financiën Governance en 
Samenwerking

Uitvoering en projectmamangement in 

consortium van:

• Cleantech Regio (projectmanage-

ment)

• Witteveen & Bos (projectleider)

• Kiwa Technology

• Saxion Hoge Scholen

Planning Start:   eind 2021
Afronding: december 2022 (onderzoek)
  medio 2023 (begeleiding)

Uitvoering van de werkpakketten verloopt 
conform planning.  Vervolg van he project is in 
voorbereiding

Geleerde 
lessen

• Aanbevelingen zijn nog niet beschik-

baar
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2130 - Gld H2 (historische panden) 

Doelen
• Realisatie van een productielokatie 

voor groene waterstof in de gemeente 

Zupthen (De Mars)

• Sluiten van ketens door betrokkenheid 

van bedrijven te organiseren.

• Onderzoek of geproduceerde groene 

waterstof toepasbaar is voor mobiliteit 

(o.a. Treinen), als aardgasvervanger voor 

industrie, lokaal tankstation en de ver-

warming van monumentale huizen in de 

binnenstad van Zutphen

Resultaten
• In samenwerking met een grote 

industriële partner is een locatie 

gevonden voor de productie

• Als duurzame bron wordt een zonne-

park gerealiseerd en wil men aanha-

ken op 3 bestaande windmolens.

• Toepassing in mobiliteit en industrie 

is zeer kansrijk. Toepassing voor 

gebouwde omgeving niet kansrijk en 

is voorlopige losgelaten.

• Vergunningen zijn verkregen!

Financiën Governance en 
Samenwerking • De onderzoeken en verschillende 

voorfasen zijn gerealiseerd onder 

regie van een coöperatie. 

• Realisatie en exploitatie zal plaatsvin-

den door samenwerking van aantal 

ondernemers.

Planning Start:   eind 2020
Afronding: najaar 2022

Projectonderdelen die onderdeel zijn van de 
regiodeal zijn afgerond
• Haalbaarheidsonderzoek
• Juridisch onderzoek
• Vergunningentraject
Zoektocht naar financiën en partner voor exploi-
tatie is in volle gang

Geleerde 
lessen

• De markt van groene waterstof is 

zich aan het ontwikkelen, maar daarin 

koploper zijn is iets van een lange 

adem.

• Het verkrijgen van subsidie voor rea-

lisatie (investeringssubsidie) is tot op 

heden onhaalbaar gebleken. Het is 

niet uitgesloten dat nieuwe regelin-

gen hier wel passend voor zijn.

• Samenwerking met gemeente is 

soms lastig, maar heeft uiteindelijk tot 

versnelling geleidt. O.a. bij vergunning 

aanvraag.



2140 - Overslag H2 trucks/Tankvoorziening A1+ CTD 

Doelen
• Innovatie die voor de regionale energie-

transitie nodig is wordt gerealiseerd door 

een aantal investeringen, (waaronder het 

in bedrijf nemen van een gelijkstroomla-

boratorium; project 2170)

• Kennis die daarmee wordt opgedaan 

wordt gedeeld en verspreidt onder ande-

re regio’s

• De kennis die daarmee wordt opgedaan 

wordt gebruikt voor de brede uitrol in de 

eigen regio;  

Resultaten
• Ontwerp- en haalbaarheidsfasen zijn 

succesvol afgerond

• Financiering is rond en exploitant is 

gecontracteerd

• Realisatie is in uitvoering

• Door europese steunregels kon de 

provincie overijssel niet de toegezeg-

de 300 k bijdrage van subsidie, maar 

slecht 100K. Dit is door deelnemende 

ondernemer overgenomen en deze 

heeft 200k extra bijgedragen

Financiën

• De bijdrage vanuit de provincie Overijs-

sel is verlaagd van 300k naar 100k ivm 

stapeling van bijdragen andere regelin-

gen. Voor de resterende 200k wordt op 

dit moment gekeken naar mogelijkhe-

den van besteding binnen de beoogde 

doelen

Governance en 
Samenwerking

• De realisatie is mogelijk geworden 

doordat een potentiële afnemer 

(transportbedrijf) een sterke intentie 

heeft afgegeven voor de afname van 

waterstof na ingebruikname. Hierdoor 

is een breed consortium ontstaan 

tussen verschillende bedrijven, ge-

meente Deventer en beide provin-

cies.

Planning Start:   jan 2022
Afronding: eind 2023

Project verloopt conform de planning. Gereed 
eind 2023. Dan kunnen vrachtwagens op 350 
bar waterstof tanken

Geleerde 
lessen

• Aanbevelingen zijn nog niet beschik-

baar
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2150 - Waterstofproeftuin S/Park (Naam is aangepast: GROHW) (Project cofinanciering Overijssel)

Doelen
• A collective of 10 local companies 

and institutions joined forces to 

accelerate the energy transiti-

on by working together in the 

GROHW project. The participa-

ting parties are pioneers in their 

own sectors and are sharing their 

knowledge and experience in this 

project. Together, we are building 

the energy transition with green 

hydrogen as its most important 

building block. GROHW stands 

for GReen Oxygen, Hydrogen and 

Waste Heat.

Resultaten
• 1 Green Hydrogen. Local green hydrogen over 

the entire value chain is of course the main 

focus of GROHW. We found which parameters 

effect the ‘green’ label and implemented this 

knowledge in our conceptual way of thinking. 

We also found which components influence 

other components and made decision trees 

to define high over system designs. Lastly, 

we gained insights in the possibilities and the 

limits of a local project. 

• 2 Societal impact; we aim to have social im-

pact by: · The local and collaborative charac-

ter; we make impact together. We share our 

knowledge and help each other. Our website 

and LinkedIn account inform interested about 

hydrogen, GROHW and lessons learned. We 

inform the public through the broad perspec-

tive of the different partners operating in the 

different industries. This is with the aim of 

creating broad social support. We have the 

ambition to digitalise the blueprint such that 

everyone can get inspired by this approach 

and is able to use it. 

• The ambition to utilise the O (oxygen), the W 

(waste heat), and/or to supply flexibility servi-

ces. Our systems are designed in such a way 

that utilisation of these two products can be 

switched ‘on’ or ‘off’, and we therefore produce 

less ‘waste’. We now possess a value propositi-

on for the successful local utilisation of oxygen 

produced in a full-scale system. We know what 

type of users are likely to utilise oxygen on a 

local scale and how this effects the business 

case. In our following project - the pilot project 

called GROHW-2, which is already running 

- we even experiment with the utilisation of 

waste heat. Sales of oxygen and/or waste 

heat have a very limited to no effect on the 

(socio-economical) business case. Preliminary 

research shows that flexibility services may 

have a positive effect on the SCBA, however, 

this must be explored in more detail. 

Financiën Governance 
en Samen-
werking

• Samenwerking vindt plaats in een consortium 

van  Witteveen +Bos, MTSA Technopower, Van 

Dorp Installaties BV, Hanzenet BV, Brandeniers 

BV, Saxion University of Applied Sciences, Vos 

Expeditie Deventer, Asfaltcentrale Stedendrie-

hoek



2
0

2
0

-
2

0
2

2

79

Voortgangsrapportage C
leantech R

egio D
eal

Planning Start:   medio 2020
Afronding: maart 2022

Geleerde 
lessen

• Test the blueprint and the GROHW design in a 

Smart Energy Hub context and share knowledge. 

A first step is already taken with the start of our 

demonstration project (GROHW-2) at De Gas-

fabriek. To let interested people experience and 

learn about the possibilities of green hydrogen 

up close, GROHW-2 will host several demo days 

where people can view the demo set-up and 

gain knowledge. 

• We want to digitalise the blueprint, such that it 

can be used by everyone in an efficient way. To 

get here, we need to think of a digital strategy, 

and we need to add more detail to decision trees 

to achieve more precise results. 

• After the demonstration project we want to de-

velop the hydrogen system further to a full-scale 

hydrogen system. 

• Investigate extending/optimising the lifespan of 

the stacks as the most critical component in the 

electrolyzer 

• Investigating the safest storage strategy for hy-

drogen, so that it is easier to incorporate in urban 

environments 

• Ensure that the results are reflected in the RE-

LEASE project and, conversely, take the know-

ledge from RELEASE to strengthen a full scale 

and realisation phase with the lessons learned. 

• One to Zero: GROHW is a building block in a 

Smart Energy Hub concept. So: start working 

with the partners in Smart Energy Hub Deven-

ter that the Deventer Economic Perspective is 

developing and accelerate the energy transition 

using OneToZero.



2160 - Aquathermie Deventer, verduurzaming bestaande woningbouw 
(Project cofinanciering Overijssel)

Doelen • Gasloos maken van een wijk in Deventer 

(Zandweerd) door de realisatie van een 

warmtenet met de warmte uit oppervlak-

tewater als duurzame bron.

Resultaten • Het haalbaarheidsonderzoek is 

uitgevoerd. 

• Rondkrijgen van de exploitatie is 

moeizaam i.v.m. opkomende nieuwe 

wet en regelgeving. 

• Gemeente Deventer is op zoek naar 

passende partijen voor realisatie.

Financiën Governance en 
Samenwerking

• Gemeente Deventer

• Warmtebedrijf Ennatuurlijk

Planning Start:   onbekend
Afronding: november 2022

Geleerde 
lessen • Warmtebedrijf Ennatuurlijk heeft laten 

weten voorlopig niet in te kunnen 

schrijven voor het vervolg van de 

ontwikkeling van het Slim Warmtenet 

Zandweerd.

• De inschrijving van het warmtebedrijf 

is nodig om door te kunnen met de 

volgende fase: het aansluiten van 

bestaande woningen en gebouwen 

in de wijk op het warmtenet, zowel 

huur- als koopwoningen.
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2170 - Open innovatielab voor DC Project 

Doelen
• Innovatie die voor de regionale energie-

transitie nodig is wordt gerealiseerd door 

een aantal investeringen, waaronder het 

in bedrijf nemen van een gelijkstroomla-

boratorium

• Kennis die daarmee wordt opgedaan 

wordt gedeeld en verspreidt onder ande-

re regio’s

• De kennis die daarmee wordt opgedaan 

wordt gebruikt voor de brede uitrol in de 

eigen regio;  

Resultaten
• Consortium van deelnemende bedrij-

ven is gerealiseerd.

• Lab is ingericht en er is een intensie-

ve samenwerking gerealiseerd met 

NewtechPark

• Deelnemende bedrijven zijn samen 

met onderwijsinstelling ROC Aven-

tus bezig met praktijkonderzoek en 

innovatieve proefopstellingen

Financiën Governance en 
Samenwerking

• Groot consortium van bedrijven, 

onderwijsinstellingen en gemeente 

Apeldoorn.

• Eigen stuurgroep

• Gedeeld programmamanagement 

met NewtechPark

Planning Start:   begin 2022
Afronding: medio 2023

Geleerde 
lessen

• Triple helix samenwerking is sterk 

ontwikkeld. Bedrijven zijn in de 

lead en worden ondersteund door 

onderwijsinstellingen ROC Aventus 

en Saxion.

• Het is nog te vroeg om al uitgebreid 

te rapporteren op geleerde lessen en 

conclusies

2160 - Aquathermie Deventer, verduurzaming bestaande woningbouw 
(Project cofinanciering Overijssel)



2180 - Eerbeek Loenen 2030 A Electrificatie/Restwarmte 

Doelen
• Business case voor benutting restwarmte 

papierfabrieken

• Een uitgewerkte business case inclusief 

realisatieplan voor een hybride-energie 

infrastructuur in Eerbeek-Loenen

• Daardoor kan een deel van het aardgas-

verbruik gefaseerd vervangen worden 

door elektrificatie en de inzet van biogas 

en waterstof

Resultaten
• Project is zomer 2022 gestart (als 

onderdeel van een groot en breed 

provinciaal programma, dat al enige 

jaren in uitvoering is).

• Inzet van Biogas uit mestvergisting 

is onderzocht en biedt interessante 

mogelijkheden.

• https://www.eerbeekloenen2030.nl/

projecten/energietransitie

Financiën Governance en 
Samenwerking

• Groot meerjarig programma onder 

leiding van provincie Gelderland. 

• Gemeente Brummen, gezamenlijke 

ondernemers (IKB) en inwoners zijn 

betrokken.

Planning Start:  2018 Start van totaal project was al 
voor aanvang regiodeal. Start van werkzaam-
heden met betrekking op dit onderdeel is najaar 
2022
Afronding:  verwacht eind 2024 (van de 
onderdelen uit dit project. Totaal project loopt 
nog door tot 20230)

Geleerde 
lessen

• Aanbevelingen zijn nog niet beschik-

baar
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2210 - Eerbeek Loenen 2030 B Logistiek centrum/ E-Hub 

Doelen
• Sluiten van gesloten kringlopen op ter-

reinniveau op minimaal twee terreinen

• Een bijdrage aan de realisatie van een 

logistiek centrum in Eerbeek

• Dit centrum draagt bij aan: de afname van 

CO2 door het op elektrische wijze trans-

porteren van producten voor de papierin-

dustrie binnen het betreffende gebied (de 

interne logistieke bewegingen),

• De afname van verkeershinder in dorps-

kernen

• En de vermindering van congestie op het 

lokale wegennet.

Resultaten
• Project is zomer 2022 gestart (als 

onderdeel van een groot en breed 

provinciaal programma, dat al enige 

jaren in uitvoering is).

• Locatie voor realisatie van logistiek 

centrum is gekozen.

• https://www.eerbeekloenen2030.nl/

projecten/logistiek-centrum-eerbeek 

Financiën Governance en 
Samenwerking

• Groot meerjarig programma onder 

leiding van provincie Gelderland.

• Gemeente Brummen, gezamenlijke 

ondernemers (IKB) en inwoners zijn 

betrokken.

Planning Start:  2018 Start van totaal project was al 
voor aanvang regiodeal. Start van werkzaam-
heden met betrekking op dit onderdeel is najaar 
2022
Afronding:  verwacht eind 2024 (van de 
onderdelen uit dit project. Totaal project loopt 
nog door tot 20230)

Geleerde 
lessen

• Aanbevelingen zijn nog niet beschik-

baar



2220 - Toekomstbestendige Bedrijventerreinen 

Doelen
• Verstevigen van de organisatiegraad van 

minimaal tien bedrijventerreinen in het 

bijzonder rondom transitieopgaven (ener-

gievoorziening, circulair ondernemen, 

branding, veiligheid)

• Een regionaal kennisprogramma draagt 

hieraan bij;

• Op minimaal vijf bedrijventerreinen wordt 

gewerkt aan de ontwikkeling van een 

roadmap om te komen tot de ontwikke-

ling van smart grids, zon-pv op bedrijfs-

daken en de voorkoming van maat-

schappelijke lasten door het voorkomen 

van verzwaring van het elektriciteitsnet 

door opwek, opslag en uitwisseling van 

energie

Resultaten
• De 23 deelprojecten uit 3 verschillen-

de werkpakketten zijn, verdeelt over 

6 verschillende gemeenten, allemaal 

gestart. 

• De voortgang is verschillend. Hier 

wordt door het programmateam sterk 

op gestuurd.

Financiën Governance en 
Samenwerking

• Brede samenwerking tussen ge-

meentefunctionaris en betrokken 

ondernemers(kringen) in de verschil-

lende deelprojecten.

• Overkoepeld is er een program-

mateam onder voorzitterschap van 

VNO-NCW midden en bijdrage vanuit 

gemeente Zutphen en Apeldoorn. 

• Programmateam wordt ondersteunt 

vanuit Regio Stedendriehoek en 

provincie Gelderland

Planning Start:   Begin 2021
Afronding: december 2023 met eventu-
ele uitloop in 2024

Het organiseren van de praktische uitvoering 
van de 23 deelprojecten en het beschikbaar 
stellen van de financiële middelen heeft meer 
tijd gevraagd dan van tevoren op gerekend was. 
Daarnaast heeft het vaststellen van de juiste 
btw-voorzieningen extra tijd gekost en heeft men 
gewacht met de opstelling van de samenwer-
kingsovereenkomsten tot dit goed geregeld was. 
Gevolg was een vertraging van circa 6 maan-
den tussen voorbereiding en uitvoering.

Geleerde 
lessen

• Aanbevelingen zijn nog niet beschik-

baar
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2310 - Cirkelstad Deventer (Circulair ondernemen) (Project cofinanciering Overijssel)

Doelen
• Er is een strategie ontwikkeld en uitgerold 

voor de circulaire economie in de regio, 

in samenwerking met het ministerie van 

IenW

Resultaten
• Bij Cirkelstad Deventer zijn 12 

marktpartijen aangehaakt; Dankzij 

de samenwerking met Cirkelstad 

Apeldoorn bundelen we de krachten 

van 20 marktpartijen; De lijst van 

genodigden voor CoP bijeenkomsten 

omvat 58 vertegenwoordigers van 

marktpartijen (incl. deelnemers vanuit 

andere Cirkelsteden in Oost NL)

• In 2020 zijn twee bijeenkomsten 

georganiseerd; in 2021 zijn 4 bijeen-

komsten georganiseerd en in 2022 

zijn (in samenwerking met Cirkelstad 

Apeldoorn) 9 bijeenkomsten georga-

niseerd. Publicatie via social media en 

Duurzaam Gebouwd.

Financiën Governance en 
Samenwerking

• Coöperatie Cirkelstad, Strategie & 

Groei  

Planning Start:   april 2020
Afronding: December 2022

Verslag moet nog worden ingediend waarna 
laatste uitkering van 10k kan plaatsvinden

Geleerde 
lessen

• Dit is een project van Kansen in Over-

ijssel. Er zijn nog geen aanbevelingen 

beschikbaar.



2320 - De Innovatie Coöperatie  

Doelen
• De Innovatie Coöperatie als regionale 

organisatie (met oog op bovenregiona-

le samenwerking op dit thema binnen 

Oost-Nederland, gericht op het aanjagen 

van duurzame en economische ideeën 

en het faciliteren van agro/ food organisa-

ties bij het realiseren van hun duurzame 

economische ambities

• Dertien gerealiseerde projecten, waarvan 

zes projecten die bijdragen aan de natuur 

inclusieve landbouw,vier projecten met 

nieuwe verdienmodellen en toename van 

verdiencapaciteit die leiden tot verster-

king van de regionale economie en werk-

gelegenheid en drie projecten waarin de 

(voedsel) keten is gesloten;

Resultaten
• Totaal 8 projecten opgestart en in 

ontwikkeling.  Daarnaast ook nog een 

27-tal innovatie adviezen.

• 4 projecten dragen bij aan natuur in-

clusieve landbouw : Duurzamer telen 

in de regio, Groene groenbemesters, 

Bio diverse maisteelt en RTK-GPS

• 2 projecten met nieuwe verdienmo-

dellen: Enkeerd 2.0, Kringloop sluiten 

in de CTR

• 2 projecten met nieuw ontwikkelde 

waardeketen: opwaarderen snoei-

hout en Ode aan de Os.

Financiën Governance en 
Samenwerking

• 20 partners betrokken bij projecten 

en samenwerkingen.

• Functionerende innovatieraad met 10 

leden in 2021 aangesloten

Planning Start:  januari 2021
Afronding:  december 2023

Uitvoering van de werkpakketten verloopt vol-
gens planning

Geleerde 
lessen

• Bij de uitvoering van het project wor-

den geen belemmeringen ervaren of 

verbeterpunten gezien.

• Wel wordt ervaren dat het opstarten 

van het netwerk in de regio, vooral 

onder agro vernieuwers, langzaam 

loopt, met name in het noordelijke 

deel van de regio.



2
0

2
0

-
2

0
2

2

87

Voortgangsrapportage C
leantech R

egio D
eal

2330 - Circulaire fabrieken 

Doelen
• Acht à tien bedrijven worden via de 

ontwikkelfaciliteit ‘circulaire fabrieken’ on-

dersteund bij circulaire innovaties, zoals 

investeringen in slimme digitale produc-

tietechnologieën, het schoner maken van 

productieprocessen door hergebruik van 

grondstoffen en/of inzet van energie uit 

hernieuwbare bronnen.

• Deze nieuwe kennis en ervaring delen 

met regionale mkb’ers.

• Deze kennisdeling moet innovaties in de 

regionale maakindustrie stimuleren;

Resultaten
• 5 bedrijven hebben subsidies toe-

gekend gekregen onder de regeling 

Slim & Circulair in december 2020

• Proces voor additionele 3 tot 5 bedrij-

ven is opgezet

• Er is een learning community die 

geleidelijk wordt gevormd. Er is een 

LinkedIn-groep waarop gepost wordt. 

Tevens worden er 3 industrietafels 

georganiseerd voor kennis- en erva-

ring uitwisseling.

• De eerste 5 gefinancierde bedrijven 

zijn al actief ingezet als ambassadeur 

in filmpjes, op de websites, in nieuws-

berichten, via LinkedIn, en tijdens de 

Challenge Week in maart

• Eerste Challenge week had plaats 

in week 13-18 maart 2022. Tweede 

in september 2022, derde in maart 

2023.

Financiën Governance en 
Samenwerking

• Iedere 2 weken is er een werkoverleg 

tussen VNO-NCW Midden, KplusV en 

Saxion.

Planning Gestart:   januari 2021
Afronding:  december 2023

Het project loopt over het algemeen goed op 
planning. Het uitgeven van innovatievouchers 
loopt achter op de planning. Ook zijn er nog 
onvoldoende kennisvoucher verstrekt.
De eerste tranche van dit programma is gestart 
in september 2020 en loopt tot en met de-
cember 2022. De tweede tranche loopt vanaf 
juli 2021 tot het einde van het programma in 
december 2022.

Geleerde 
lessen

• Het invullen van een quickscan moet 

zo laagdrempelig mogelijk zijn. Het 

invullen van een toegangscode is eraf 

gehaald en er wordt ondersteuning 

geboden bij het invullen.

• Het is complex gebleken om een 

fonds in te richten. Dit heeft extra tijd 

gekost.



2340 - Fieldlab CIM Circulaire Innovatie in Maakindustrie, Overijssel-Gelderland  
(Project cofinanciering Overijssel)

Doelen
• Uitbouw van bestaande webomgeving 

Circulaire maakindustrie, waarin de ont-

wikkelde tools en praktische kennis uit de 

innovatieprojecten aangeboden worden

Resultaten
• MOOC is ontwikkeld (Massive Open 

Online Course)

• Beschikbaar via businessmodellab.nl 

(mede) ontwikkeld vanuit het Fieldlab 

3 tools: quick scan, bussines model 

template en circulair organiseren. 

• Aantal ondersteunde bedrijven 

(intake/ projectplannen en afgeronde 

innovatieprojecten loopt volgens 

planning

• Resultaat is dat het via de diverse 

netwerken van Saxion (netwerken 

van lectoren, netwerk van opleidin-

gen zoals minoren en smart solution 

semester) het goed lukt om contact 

te krijgen met bedrijven met circulaire 

uitdagingen en deze om te zetten 

naar waardevolle innovatietrajecten. 

Uit de veelheid van circulaire onder-

steuningsinitiatieven in de regio en 

de moeite die deze vaak hebben om 

bedrijven te bereiken, blijkt dat dit niet 

zo vanzelfsprekend is. 

Financiën Governance en 
Samenwerking

• Het projectmanagement is in handen 

van Saxion, specifiek een coördine-

rend lector en een programmama-

nager

• Tweemaal per jaar vindt een afstem-

ming plaats tussen de partners in het 

project

• Het Fieldlab start een ‘industryboard’ 

waarin drie vertegenwoordigers 

vanuit de regionale maakindustrie 

plaatsnemen. De industryboard 

komt jaarlijks bijeen om het Fieldlab 

management te adviseren over de 

programmering van kennis- en inno-

vatieprojecten en events

Planning Start:    januari 2021
Afronding  december 2023

Geleerde 
lessen

• Valkuil is dat het project als een 

programma werkt met allemaal op 

zichzelf staande losse projecten. De 

uitdaging is ook over projecten heen 

te leren en zo mogelijk te delen.

• Het blijkt lastig om de samenwerking 

echt gestalte te geven. Samenwer-

king met consortium partners is later 

in het proces geformaliseerd en een 

goede werkwijze nog niet georga-

niseerd. Evenals de Industryboard. 

Het doel van deze board is (nog) niet 

duidelijk en daarmee nog niet van de 

grond gekomen.
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2350 - Trade office Stedendriehoek 

Doelen
• Opzetten van een Trade Office Steden-

driehoek om samen met NL in Business 

de exportsituatie van de regio te verster-

ken.  

Resultaten
• • Meer dan 600 profielen zijn 

aangemaakt en wordt nog steeds 

aangevuld. Ambitie is om in deze 

project periode nog 1 gemeente in 

totaliteit mee te pakken (als in Made 

in…..). Made in Apeloorn/ Deventer/ 

Voorst zijn er al, de andere gemeen-

ten in de Stedendriehoek reageren 

nog afwachtend

• • Met name door middel van vou-

chers, o.a. het handelsadvies gesprek 

van Go4Export heeft bij 150 bedrijven 

plaatsgevonden.

• • Handelsmissie naar Zweden 

heeft plaatsgevonden.

• • Sessies en gesprekken (meer 

dan 100) van ondernemers met lan-

denmanagers (o.a.: Colombia, Brazilië, 

Chili, Polen, België, Duitsland, Zwe-

den, Frankrijk). Ook de verwijzingen 

naar verschillende landenmanagers. 

Alleen hub Parijs heeft al 27 gesprek-

ken gevoerd met ondernemers uit 

onze regio over hun exportkansen in 

Frankrijk.

Financiën Governance en 
Samenwerking

• Vereniging MKB Deventer voert het 

projectmanagement

• Samenwerking vindt plaats met 

gemeente Deventer, gemeente 

Apeldoorn, G4export en MKB Deven-

ter en Oost.nl Deze samenwerking 

is vastgelegd in een ondertekende 

samenwerkingsovereenkomst.

Planning Start:   december 2020
Afronding: december 2023

De meeste onderdelen van het project lopen 
volgens planning. Maar door Covid zijn landen-
managers amper in Nederland geweest, Digitaal 
contact 1 op 1 met leden is daarvoor een prima 
alternatief gebleken. Ook is het Exportfestival 
uitgesteld naar voorjaar 2023: mkbexportfesti-
val.nl.

Geleerde 
lessen

• Het blijkt lastig om meer gemeentes 

aan te laten haken. Onderzocht wordt 

wat daarvoor nodig is.




