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Geachte heer Stuivenberg, 

Op 16 mei 2012 vond in het Provinciehuis in Lelystad onder auspiciën van de Staten een 

stakeholdersconferentie plaats over de voornemens van het College van GS op economisch terrein. U 

had mij gevraagd die conferentie te begeleiden en achteraf van een bevindingenbrief te voorzien. In 

de voorliggende tekst kom ik op uw vraag terug. Het gaat niet om een verslag of notulen, maar om 

een reflectie van een extern adviseur over de wijze waarop de beleidsvoornemens in Flevoland aan 

de orde zijn.  

De voornemens van het College van GS zijn op de conferentie van 16 mei 2012 toegelicht door 

mevrouw Elle Verstraelen. In haar presentatie heeft zij twee hoofdlijnen neergezet: 

 Het college gaat door met het ‘generieke’ spoor: het versterken van het vestigingsklimaat en 

de werkgelegenheid en het ondersteunen van ondernemers. 

 Het college bewandelt daarnaast een ‘specifiek’ spoor, te weten het stimuleren van  

kennisintensieve en  innovatieve bedrijvigheid in de vorm van clusters. De door het college 

gekozen clusters – composieten (high tech), life science en agri-business – hebben alle drie 

een verhouding met het rijksbeleid (de negen Topsectoren) en staan dus niet geïsoleerd. 

Het overgrote deel van de discussie had betrekking op het tweede spoor. Ik concentreer me in deze 

brief daarop. Dat doet uiteraard niets af aan het belang van het eerste spoor.  

 

Politiek-economische context 

Flevoland maakt met dit tweesporenbeleid contact met het landelijk economische discours. De 

overheid heeft alle ondernemers even lief en daar hoort een generiek beleid bij, dat ondernemers in 
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staat stelt hun werk te doen: economische en maatschappelijke waarde en dynamiek scheppen, 

welvaart, werkgelegenheid en een behoorlijke belastingbasis waarborgen. Bij dat generieke beleid 

horen natuurlijk infrastructuur en ruimte, maar ook onderwijs.   

Maar sommige sectoren of thematische clusters kunnen niet volstaan met een generieke 

overheidsaandacht. Het gaat dan om economische activiteiten die op enige manier geen gewone 

concurrentiepositie hebben. Dat kan zijn omdat ze bezig zijn met iets wat nog helemaal niet op een 

vrije markt verhandeld wordt, zoals medicijnen of andere producten die nog in de researchfase 

verkeren. Of het kan gaan om activiteiten die ongewone samenwerking vergen tussen onderwijs en 

bedrijven, omdat het benodigde talent zeer schaars is. Of het kan gaan om clusters die nu nog 

verwaarloosbaar klein zijn, maar op grond van internationale en wetenschappelijke verwachtingen 

een groot verdienpotentieel hebben. Dit soort bedrijvigheid heeft gemeenschappelijk dat je er niet 

komt met de gebruikelijke taakverdeling: de overheid de randvoorwaarden, de bedrijven de rest. Er 

is een andere rolverdeling nodig. Maar het is weer niet standaard aan te geven wat voor rolverdeling. 

Er is een beweeglijk speelveld nodig, met steeds wisselende posities. Dat speelveld is bekend 

geworden met metaforen als de ‘triple helix’ – de netwerkachtige samenwerking van onderwijs, 

overheid en ondernemingen – of als het ‘wybertje van Porter’, de vierhoek van de ‘vier o’s’ 

onderneming, overheid, onderwijs en onderzoek genoemd naar Michael Porter, de Amerikaanse 

auteur die de werking van clusters voor het eerst heeft beschreven. 

De clustertheorie leidt al snel tot een misverstand; de activiteiten waarvoor de vier o’s gezamenlijk 

het vuur zouden gaan aanjagen, zouden de goudhaantjes van de economie zijn. Maar een keuze voor 

sectoren die beleidmatig als cluster behandeld worden, is niet een keuze tussen wel en niet 

belangrijk. Het is vooral een kwestie van methodiek. Met de klassieke overheidsrol – 

randvoorwaarden scheppen – kunnen detailhandel, zakelijke dienstverlening en gemengd 

bedrijvigheid prima uit de voeten. Maar nieuwe activiteiten met een nog ongewisse toekomst 

hebben een andere benadering nodig. Overigens wordt het misverstand van de goudhaantjes door 

het politiek gebruikte jargon wel in de hand gewerkt. Het woord ‘Topsector’ suggereert inderdaad 

een ‘lovebaby’ status. Maar de clustervorming waar het om gaat, is sinds de innovatienota ‘Pieken in 

de Delta’ van het kabinet (uit 2005) behoorlijk gemeengoed geworden en een breed geaccepteerde 

aanvulling op het generieke economisch beleid.  

Clusterspecifiek beleid is vaak ook beleid wat een ‘reguliere’ sector helemaal niet wil. Een paar veel 

voorkomende karakteristieken van clusters:   

 Er zijn veel zaken nodig die de draagkracht van een individueel bedrijf te boven gaan: 

onderzoek, apparatuur, kennisverspreiding, marketing, relaties met het onderwijs. Dat zijn 

zaken die in ‘preconcurrentiële samenwerking’ tussen bedrijven onderling en tussen 

bedrijven en kennisinstellingen moeten gebeuren, om kosten te kunnen delen. De natuurlijke 

mores van een ondernemer om te concurreren, moet dus geflankeerd worden door een 

drive om samen te werken. 

 Doel van het beleid is het (op termijn) scheppen van een economische bedrijvigheid die een 

hoge toegevoegde waarde genereert (veel verdient voor de regio van vestiging), veel kennis 

nodig heeft en die kenniswerkers ook actief werft en opleidt en een klimaat schept waarin 

innovaties elkaar gaan uitlokken. Probleem is dat je niet van te voren weet of je je 

beleidsdoel haalt. Innovatie is onvoorspelbaar. Maar dat neemt de noodzaak niet weg.  
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 De meeste clusters hebben een geografische concentratie, bedrijven en instellingen zitten 

dicht bij elkaar, zodat fysiek contact mogelijk is, ‘facility sharing’ aan de orde is, informatie-

uitwisseling vergemakkelijkt wordt, enzovoort. Omdat ze in een vaak campus-achtige 

omgeving bij elkaar zitten, is er ook beleid nodig om de kwaliteit van de omgeving te 

bewaken. Veiligheid, bereikbaarheid, ondersteunende voorzieningen zijn nodig. In die zin 

bevordert een cluster de kwaliteit van de omgeving. En er is transparantie nodig, om de 

preconcurrentiële samenwerkring en uitwisseling op gang te houden.  

 Een cluster draagt bij aan de identiteit en de ‘branding’ van een stad of regio. Steden en 

regio’s werken soms samen, maar staan even vaak met elkaar in een concurrentieverhouding 

(om bezoekers, om bedrijven, om hoogopgeleide inwoners, om studenten). In die competitie 

is het belangrijk dat je kunt zeggen waar je stad of regio over gaat. Den Haag is internationaal 

recht, Leiden is life science, Eindhoven is ondernemende techniek. In die steden zijn de 

genoemde clusters uiteindelijk maar minderheidssectoren, maar ze bepalen wel de identiteit 

en de marktkracht.     

 

Verband tussen clusters en regionale ontwikkeling 

Het ligt voor de hand dat veel regio’s en provincies een plek zoeken in deze clustervorming. Clusters 

hoeven niet groot te zijn, om toch beeldbepalend te kunnen zijn, de aandacht te trekken en profiel 

toe te voegen aan een gebied. Een cluster trekt bijzonder bezoek aan, bindt kennis aan de regio, 

draagt bij aan de identiteit van de regio en schept nieuwe verdienkansen. Er is zeker sprake van een 

kip-of-ei kwestie: een zich ontwikkelend cluster maakt je als streek interessant voor hoogopgeleide 

kenniswerkers en voor bedrijven met een hoge waardetoevoeging. Maar om een cluster te kunnen 

bouwen, heb je hoogopgeleiden en kennisintensieve bedrijven nodig. Het dilemma is alleen te 

doorbreken door ergens te beginnen. Daar hoort enig doorzettingsvermogen bij: heel veel innovaties 

worden in het begin door maar weinig mensen begrepen. Je moet een keuze dus ook nog eens lang 

volhouden.  

Het is wellicht een geruststelling dat de acties die nodig zijn in het bevorderen van een cluster – 

kennis van buiten naar binnen halen en reeds aanwezige kennis bij elkaar brengen, de regio 

aantrekkelijk maken, gerichte werving van bedrijven en talenten, regiomarketing,  een klimaat voor 

open gesprek en communicatie scheppen, ondernemerschap uitlokken, goede 

huisvestingsmogelijkheden voor uitbreidingen en start-ups mogelijk maken, excellente 

dienstverlening – sowieso uitstekende acties zijn. Zelfs wanneer je niet precies bereikt wat je van te 

voren wilt, schep je met dergelijke acties een klimaat waarin spannende dingen kunnen gebeuren. 

Maar het vergt zeker enig ‘geloof’: je kunt de resultaten van een cluster- en innovatiebeleid niet goed 

in een beleidscyclus proppen. Er is een lange termijn visie voor nodig.         

Bij het zoeken naar geschikte clusters zijn gebieden die al veel hebben in het voordeel. Beter gezegd: 

regio’s die goed weten om te springen met wat er al is, zijn in het voordeel. Gebieden met veel 

kennisinstellingen en studenten kunnen een snelle start maken. Maar ook gebieden zonder die 

bonus kunnen een eind komen, wanneer ze zich concentreren op hun eigen ‘selling points’. Zo bezien 

is de keuze van Flevoland om aan de gang te gaan met life science, composieten en agribusiness 

goed te volgen. Het zijn niet de grootste sectoren in de provincie en dat zullen ze ook nooit worden, 

maar het zijn wel sectoren met verdienvermogen en met snelle technologische innovatie. Het zijn 
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geen uniek-Flevolandse clusters, maar ze zorgen wel voor interessante verbindingen van Flevoland 

met andere delen van het land, variërend van Delft en Eindhoven (composieten) tot Wageningen 

(agribusiness).     

 

Reactiepatroon stakeholders 

De meeste ondernemers doen gewoon hun ding en staan op zekere afstand van wat er in de 

sleutelsectoren gebeurt. En zelfs binnen die sleutelsectoren is er afstand tussen de frontrunners en 

de volgers. Dat zal wel zo blijven. 

Toch is de steun voor het inzetten op clusters onder de stakeholders – georganiseerd bedrijfsleven, 

individuele ondernemingen, scholen, laboratoria – sterk gegroeid. De innovatieve minderheid kan 

tegenwoordig op redelijk brede steun rekenen. Nederland is gewend geraakt aan de filosofie van 

‘Pieken in de Delta’. En de berichten over kennis als belangrijkste productiefactor en over de kritische 

grenzen waar Nederland tegen aan loopt als het gaat om concurrerend en innovatief vermogen, 

hebben een behoorlijk gevoel van urgentie opgeroepen.      

Een paar bevindingen uit de stakeholders conferentie van 16 mei: 

 De agro&food en de daaraan gerelateerde bedrijvigheid – waaronder WUR, Syntens - gaven 

ter plekke een krachtige ‘roadshow’, ten faveure van de innovatieve inspanningen van de 

provincie. De innovatiebereidheid onder de 1800 agrarische ondernemers werd in 

pioniersprovincie Flevoland hoog geacht, en ondersteund door de bruggenhoofden van de 

WUR in de regio. Genoemde thema’s waren kringloop, bodemverbetering, energie uit 

reststoffen en ketenversterking. ‘Biobased economy’ is nog enigszins een ‘buzz-woord’: het 

wordt veel gebruikt, zonder een al te nauwkeurige betekenis. Op dit moment is het begrip 

vooral verbonden met het benutten van reststoffen uit plantaardig materiaal, niet alleen 

voor bio-brandstof, maar ook als grondstof voor weer andere producten. ‘Biobased 

economy’ staat in die zin in dienst van het klimaatbeleid. Het gaat er de komende jaren om 

het begrip ‘biobased’ met meer precisie te hanteren. Een eigen Flevolandse invulling daarbij 

kan de ‘cross-over’ naar de topsector high tech worden, via de Flevolandse kennis over 

composieten (plantaardig restmateriaal als grondstof, in combinatie met kunstsof of metaal). 

Flevoland is voorgesorteerd om een samenhang aan te brengen tussen ‘biobased’ en ‘clean 

technology’.   

 Ook de ‘innovatievelingen’ weten wel dat de werkgelegenheidsgroei grotendeels uit een 

normale ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf komt. Maar juist in innovatieve 

bedrijven kan sprake zijn van grote ontwikkelingssprongen, die weer veel regulier mkb 

meetrekken. Er wordt een pleidooi gehouden om met de beperkte fondsen met name naar 

doorstartende bedrijven te kijken. Een mooie innovatie concreet maken is nog tot daar aan 

toe, maar om echt door te breken naar een markt is een goede aanjager van de vraagkant 

nodig en juist dan zijn samenwerking en diffusie naar het mkb nodig. Voor een overheid is 

dat vaak lastig: je zet je geld liever in op een concreet en zichtbaar product dan op iets 

abstracts als de dynamiek in de markt. Maar achteraf blijkt zo’n inzet vaak een veel grotere 

return-on-investment op te leveren dan een concreet product.     
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 De kredietverlening voor innovatieve (door-)starters staat onder druk. Dat heeft te maken 

met de financiële crisis. Maar ook zonder crisis is kredietverlening lastig. Er is een flink aantal 

faciliteiten: investeringsmaatschappijen, ‘business angels’, innovatiefondsen, gewone 

kredieten. Maar de kredietbehoefte van innovatieve bedrijven is zeer divers. Het komt vaak 

voor dat de keten van faciliteiten net iets tekort schiet. Overheidsgegarandeerde fondsen 

kunnen dan een brugfunctie vervullen en met een beperkt bedrag de kredietketen weer 

activeren. De stakeholders roepen de Provincie Flevoland op om bij verdere uitwerking van 

het innovatie-instrumentarium ook naar een kredietfonds te kijken.   

 Tussen de twee HBO-instellingen in de provincie bestaat een nuanceverschil. De Christelijke 

Agrarische Hogeschool met locaties in Dronten en Almere staat relatief dichtbij het 

innovatiebeleid. En investeert in de thema’s ondernemerschap en groene en gezonde stad. 

Voor de school is de mogelijke komst van de Floriade een droomkans, omdat er nog veel 

meer mogelijkheden voor co-makership tussen school en bedrijf gaan komen. De school 

streeft naar tweerichtingsverkeer in de relaties met de bedrijven. Windesheim streeft ook 

naar nauwe relaties met het bedrijfsleven en overweegt om aandacht te besteden aan de 

sleutelsectoren door de instelling van lectoraten, maar dergelijke acties staan vooral in 

dienst van de kwaliteit van het reguliere onderwijs. Windesheim heeft een behoorlijke 

investeringssom van de overheid meegekregen om hoger onderwijs te ontwikkelen. Nauwe 

samenwerking met het bedrijfsleven kan bijdragen aan een kwalitatief goede, maar wel 

brede basis. Geen specialisatie zonder brede basis en Windesheim is de aangewezen partij 

om die brede basis te verzorgen.  

 Het pionierskarakter van de regio beidt wellicht kansen om verder te komen met ‘co-

makership’ van scholen en bedrijven. Flevoland is een startersvriendelijk milieu. Een variant 

op het ondernemerschap is ‘de ondernemende student’: innovatiethema’s als composieten 

en ict zijn geschikt voor gezamenlijke start-ups van bedrijven en scholen. Bijkomend voordeel 

is dat de student niet alleen een prikkelende onderwijscontext meekrijgt, maar ook verleid 

wordt om na zijn studie in Flevoland te blijven en geen deel te nemen aan de ‘braindrain’ 

naar het oude land.   

 Ook de op 16 mei aanwezige zorgpartijen keken met belangstelling naar de 

innovatievoorstellen, maar dan vooral in organisatorische zin: inhoudelijk staan de gekozen 

clusters op afstand, maar het werken vanuit de vier o’s en de samenwerking tussen 

zorgaanbieders, bedrijven en onderwijs is ook voor de zorg actueel. Er zal iets moeten 

gebeuren: het aantal ouderen stijgt snel en projecten rondom ouderen en chronisch zieken 

zijn hard nodig. Een provinciale bijdrage aan het scheppen van dat soort allianties wordt zeer 

op prijs gesteld; een onafhankelijke en ongebonden partij kan goed verbindingen leggen.   

 Innovatiebeleid heeft een ‘regiobranding’ nodig: de marketing van Flevoland als een 

economisch en onderwijskundig interessant gebied. De voorbeelden voor regiomarketing 

worden nog vaak uit de toeristische promotie gehaald, maar dat is hier niet aan de orde. 

Ondernemerschap, pionierschap, maar ook ‘de lerende provincie’ zijn mogelijke onderdelen 

van ‘het merk Flevoland’. Een geloofwaardige beeldvorming is nodig ter ondersteuning van 

het beroep op innovatiegelden, pioniers en ‘bollebozen’ dat Flevoland de komende jaren wil 

gaan doen.   

 De woordvoering over het generieke, voorwaardenscheppende beleid van de overheid komt 

met name bij de lokale ondernemersverenigingen vandaan. Dat ligt voor de hand: zij hebben 

de taak om namens de breedte van het bedrijfsleven te spreken. Ruimte, bereikbaarheid en 
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infrastructuur blijven voor hen een allereerste bemoeienis. Ter plekke werden de 

Roggebotsluis, de Gooiseweg en de mogelijkheden voor de binnenvaart genoemd. Dat wil 

niet zeggen dat het innovatieverhaal voor hen een ver-van-mijn-bed show is. Wel dringen de 

verenigingen aan op goede communicatie en transparantie over het innovatiebeleid. Dat is 

niet alleen een kwestie van het vinden van een breed (generiek) draagvlak voor een smalle 

(specifieke) aanpak, maar ook van het scheppen van mogelijkheden voor het reguliere mkb 

om aan te haken.      

De stakeholdersmeeting van 16 mei was de eerste keer dat de provinciale volksvertegenwoordiging 

en een breed samengesteld gezelschap van stakeholders uit economie en kennisinstellingen elkaar 

troffen. Er kan worden vastgesteld dat het onderscheid tussen generiek en specifiek, tussen 

voorwaardenscheppend en innovatief, bij de stakeholders goed geland is en lijkt tot actie uit te 

lokken.  

 

Hoe verder?      

We hebben net het woord ‘roadshow’ gebruikt, met name in relatie tot de sector agro&food, die de 

stakeholders meeting benutte om zich nadrukkelijk te manifesteren als partij in het innovatiebeleid. 

Maar we kunnen de stakeholdersmeeting ook in z’n geheel als een ‘roadshow’ typeren: het in de 

provinciale organisatie veel gebezigde begrip ‘vitale coalities’ werd goed zichtbaar gemaakt. Niemand 

onder de stakeholders claimde een monopolie op de woordvoering of de belangenbehartiging, er 

was volop oog voor de noodzaak van samenwerking – binnen en tussen sectoren, er werd met 

nieuwsgierigheid gekeken naar mogelijke cross-overs tussen clusters (bijvoorbeeld van agribusiness 

naar composieten en high tech) en er werd eveneens met nieuwsgierigheid gekeken naar de vraag of 

de dynamiek van samenwerking in clusterverband op een of andere manier in de rest van de 

economie geïmporteerd kan worden. Verder was er een gedeelde herkenning van het bijzondere 

karakter van Flevoland: een relatief laag opgeleid gebied zonder universiteit, maar met 

kennisinstituten als PPO en CVI (onderdelen van Wageningen University en Research Centre) en het 

NLR en met een goede basis voor pionieren en ondernemerschap. En de verwachtingen waren 

realistisch: er werd weinig om geld gevraagd en er was van stakeholderszijde maar een enkele echte 

toevoeging aan de drie gekozen clusters (namelijk een maritiem cluster in het noordelijk deel van de 

provincie).  

Natuurlijk kan aan een zo’n meeting niet een definitief oordeel over het provinciale beleid verbonden 

worden. Het gezelschap was pluriform en het ter bespreking staande domein was verstrekkend. 

Maar het tekent wel het samenwerkings- en innovatieklimaat in Flevoland. Elders in het land leeft de 

tegenstelling tussen de (veronderstelde) ‘goudhaantjes’ en de ‘rank and file’ van het bedrijfsleven 

veel sterker en dat geldt ook voor de tegenstellingen tussen instituten. In Flevoland is veel meer 

‘vrije’ ruimte. Dat is ook wel logisch: de geschiedenis is nog te kort om veel ballast op te bouwen. De 

bijeenkomst had hoe dan ook een interessante opbrengst: de Provincie Flevoland kreeg feitelijk een 

serie ‘vitale coalities’ op een presenteerblaadje aangeboden, met de uitnodiging om daar als 

ongebonden partij een stimulerende rol in te spelen.  

Het is aan Provinciale Staten om zelf een rol te bepalen in dit speelveld. Daar kunnen de volgende 

ingrediënten een rol bij spelen: 
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 Clusterontwikkeling moet steun hebben in de volksvertegenwoordiging. Maar het is niet 

steun in de zin van een meerderheid van stemmen en dan is er iets besloten. Tijdens de 

stakeholdersmeeting werden logistiek, luchtvaart en vrije tijdsindustrie genoemd als 

mogelijke nieuwe ‘clusters’. Je kunt bij meerderheid van stemmen besluiten om het rijtje van 

drie uit te breiden tot vijf of zes. Maar je verdunt de beschikbare middelen en haalt de 

scherpte uit het innovatiebeleid. En – nog belangrijker: clusterontwikkeling is een methode, 

niet een keuze voor of tegen een paar economische ‘darlings’. Een aanpak die in een 

innovatief cluster werkt – zoals het scheppen van een speelveld voor preconcurrentiële 

samenwerking – hoeven in een ‘reguliere’ sector helemaal niet te werken. Het gaat bij steun 

van de volksvertegenwoordiging niet om een motie, maar om een langdurig en actief 

draagvlak, blijkend uit een voortdurende dialoog met de partners in het cluster.  

 Beproefde sturingsinstrumenten als de begrotingscyclus en het opstellen van ‘meetbare’ 

doelen en het daarover verantwoording laten afleggen, werken amper in het 

innovatiebeleid. Je weet van te voren niet hoeveel patenten, hoeveel arbeidsplaatsen en 

hoeveel toegevoegde waarde een cluster gaat opleveren. Het gaat veel meer om het 

scheppen van een transparant klimaat met veel ontmoetingsmomenten tussen de vier o’s, 

een actieve makelaarsopstelling, en actief belangstelling tonen, dynamiek ondersteunen, 

ondernemerschap aanmoedigen en contacten met andere overheden en andere relevante 

regio’s onderhouden. De enige manier om te kijken of je op de goede weg bent, is 

voortdurend het gesprek zoeken, vorderingen en tegenslagen onder ogen zien, nieuwe 

wendingen signaleren.    

 Een aantal statenleden heeft ter plekke aangegeven de communicatie over het 

innovatiebeleid te willen voortzetten en ook begrip te hebben voor de ‘nieuwe’ manier van 

verantwoorden die bij dat beleid hoort. De suggestie van een periodiek ‘economiecafé’ is 

gedaan, maar ook is de vraag aan de orde naar nieuwe stakeholdersconferenties, ook over 

deelthema’s.    

In uw slotwoord op 16 mei hebt u, als voorzitter van de Statencommissie Economie en 

Bereikbaarheid, aangegeven vanuit het Provinciehuis vooral naar buiten te willen kijken en van de 

stakeholders ‘goud’ in handen te hebben gekregen. Dat is dunkt me een correcte samenvatting van 

de politieke uitgangssituatie als het gaat om het innovatiebeleid in Flevoland: een goed 

samenwerkingsklimaat tussen bedrijven en kennisinstellingen en een bereidheid bij de Staten om te 

zoeken naar een rol, een informatievoorziening en een verantwoordingskader die passen bij het 

karakter van het innovatiebeleid. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Aart van Bochove  


