
 
 
 

Geachte heer van Dalen, 

Hierbij bieden wij u  de nieuwe IFA aanvraag aan voor de het project  “de Innovatiefabriek”. 

De Innovatiefabriek  is een initiatief van  het GWIA in samenwerking met haar partners Technologie 
Center Almere (TCA) en het Big Data Value Centrum (BVDC). Voor de realisatie van deze 
Innovatiefabriek doen de partners gezamenlijk een beroep op een IFA II programma.  

Na de afronding van het IFA project, staat  er in Flevoland unieke faciliteit;  een open leer- en 
werkomgeving voor de ontwikkeling, validatie en opschaling van nieuwe innovatieve  concepten, 
producten en diensten in de zorg en welzijn.  

De innovatiefabriek is er voor bedrijven, kennisinstellingen , zorg en welzijnsorganisatie en 
overheden  in Flevoland en daarbuiten.  

De investering  voor de realisatie van de Innovatiefabriek  van bedraag:€ 2.923.318 

De consortiumpartners leveren een eigen bijdrage van                              € 1.673.760     

Voor de realisatie wordt een IFA bijdrage gevraagd van                             €1.249.557 

In januari 2015 is door GWIA een dergelijk projectidee  aangeboden aan provinciale staten. 
Uiteindelijk bleek de uitwerking hiervan niet te kunnen voldoen aan de eisen die vanuit het IFA 
programma worden gesteld. De initiatiefnemers hebben het toenmalige voorstel ingetrokken.  

Het projectvoorstel  dat nu voorligt heeft enkel betrekking op de inrichting van de Innovatiefabriek. 
Alle kosten  die in het huidige voorstel zijn opgenomen zijn getoetst aan de eisen die vanuit het IFA 
programma worden gesteld. Dit heeft ertoe geleid dat de projectkosten zijn teruggebracht naar 
€2.923.318. De IFA bijdrage die wordt aangevraagd  op basis  van de totale subsidiabele kosten terug 
gebracht naar  €1.249.557.  

De nieuwe opzet van de subsidieaanvraag betekent tevens dat de verwachtingen ten aanzien van de 
werkgelegenheidseffecten ten opzichte van de eerdere aanvraag naar beneden zijn bijgesteld.  

Naast het formele aanvraagformulier en het  projectplan treft u in de volgende bijlage aan: 

- Uitgewerkte begroting 
- Uitgebreide staatsteun analyse 
- Cofinancieringsverklaring BDVC 
- Cofinancieringsverklaring DEA 
- Cofinancieringsverklaring TCA bv 
- Cofinancieringsverklaring gemeente Almere 
- Statuten  en inschrijving KvK Stichting GWIA 
- Statuten en inschrijving KvK Stichting BDVC 
- Statuten en inschrijving KvK Stichting TCA 
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- Concept samenwerkingsovereenkomst 
 

Wij hopen dat  deze informatie  voor u voldoende aanleiding geeft om een positief beluit te nemen 
inzake  de gevraagde IFA bijdrage. 

Indien u naar aanleiding van de aangeleverde stukken vragen heeft kunt u contact opnemen met 
ondergetekende. 

 

 

H. Weyschedé, 
Voorzitter stichting GWIA  
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1. Een eerste kennismaking 
1.1 Aanleiding 
Een goede gezondheid en een positief gevoel van welzijn is bepalend voor het levensgeluk van 
ieder individu. Helaas is een goede gezondheid niet voor iedereen even vanzelfsprekend en is men 
voor welzijn voor een groot deel afhankelijk van de omgeving. Het goed organiseren van de 
gezondheidzorg en het welzijnswezen is dus van groot belang om de kwaliteit van leven voor alle 
burgers in Nederland te waarborgen of zelfs te verbeteren. 
 
Dit is geen sinecure. De maatschappelijke uitdagingen in de gezondheidssector zijn groot: de 
kosten van de gezondheidszorg lopen op, de cliënt staat steeds centraler (‘gezond ouder worden, 
zo lang mogelijk thuis wonen en participeren’) er vinden systeemaanpassingen plaats, zoals de 
afbouw van de AWBZ naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de decentralisatie 
van de Jeugdzorg. In de zo noodzakelijk zoektocht naar passende oplossingen lopen 
initiatiefnemers vaak aan tegen tegengestelde belangen en gebrekkige onderlinge communicatie. 
De betrokkenheid van een enorme veelheid aan organisaties op de gebieden zorg en welzijn 
onderstreept het belang van deze sector maar maakt ook de complexiteit zichtbaar. Alle 
organisaties hebben hun eigen belangen, structuur, infrastructuur en technologische 
voorzieningen. Met als resultaat dat er een diffuus landschap is ontstaan waarbij de 
cliënt/patiënt/klant steeds minder centraal is komen te staan, waarbij kosten praktisch 
onhoudbaar zijn geworden en organisaties eerder tegen elkaar werken dan samen met elkaar. 
 
De geschetste situatie verklaart voor een belangrijk deel waarom de ontwikkeling van innovaties in 
de zorg zo complex zijn. De praktijk laat zien dat partijen in de zorg moeite hebben mogelijkheden 
en consequenties van innovatieve technologische en ICT (big data) oplossingen in hun dagelijkse 
praktijk te begrijpen en in te passen. Er is een duidelijke behoefte aan informatie over 
mogelijkheden, de presentatie van voorbeelden, het betrekken van eindgebruikers bij 
nieuwe/verdere ontwikkelingen om de latente vraag naar nieuwe toepassingen en de 
maatschappelijke acceptatie hier van te stimuleren en de gezondheidszorg een belangrijke stap 
verder te brengen. 
 
Tegen die achtergrond is in mei 2014 het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere (GWIA) 
opgericht. Vanuit de overtuiging dat samenwerken in een open innovatie omgeving de enige weg 
voorwaarts is om de geschetste impasse te doorbreken, hebben partijen de krachten gebundeld in 
het GWIA. Het GWIA heeft als doelstelling het stimuleren van onderzoek, technologische 
ontwikkelingen en innovatie op het gebied van welzijn en zorg. 
 
Een belangrijke basis voor het behalen van de doelstellingen van GWIA is het creëren van een 
fysieke en digitale infrastructuur waar partijen bij elkaar komen, initiatieven verder onderzocht en 
ontwikkeld kunnen worden. Deze zogenaamde Innovatiefabriek voor de zorg is een initiatief 
van het GWIA in samenwerking met haar partners Technologie Center Almere (TCA) en het Big 
Data Value Centrum (BVDC). Voor de realisatie van deze Innovatiefabriek doen de partners 
gezamenlijk een beroep op een IFA II programma. 
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1.2 De IFA aanvraag ‘De Innovatiefabriek’ 
De Innovatiefabriek is een fysieke en digitale infrastructuur waar op het kruispunt van technologie 
en Big Data product- en diensten innovaties tot stand gebracht worden gericht op zorg en welzijn. 
De Innovatiefabriek heeft twee hoofddoelstellingen: 

I. Verbetering kwaliteit van leven; 
Het streven is in de fabriek projecten te laten plaats vinden die een wezenlijke bijdrage 
leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen in het werkveld 
gezondheid en welzijn. 

II. Verlaging maatschappelijke kosten; 
De Innovatiefabriek heeft verder tot doel om projecten te laten plaats vinden die een 
wezenlijke bijdrage leveren aan het maatschappelijk betaalbaar houden van zorg en 
welzijn in Nederland. 

De IFA aanvraag richt zich enkel op de benodigde investeringen om de infrastructuur neer te 
zetten. In hoofdstuk 4 worden de benodigde investeringen nader uitgewerkt en begroot. 
 
Na oplevering van de infrastructuur voor de Innovatiefabriek, en daarmee de oplevering van het 
IFA project, kent Flevoland een unieke faciliteit: een open leer- en werkomgeving voor de 
ontwikkeling, validatie en opschaling van nieuwe concepten, producten en diensten in de zorg.  
In deze demonstratie en ontwikkelomgeving voor technologische en ICT oplossingen in de zorg, 
kunnen potentiële klanten, eindgebruikers, aanbieders van diensten en applicaties en 
kennisinstellingen met elkaar innovatieve diensten en zorgproducten ontwikkelen. Daarnaast biedt 
de Innovatiefabriek door de inrichting van diverse living labs de mogelijkheid om een groot aantal 
partijen ook kennis te maken met innovatieve oplossingen. 
 
In de Innovatiefabriek staat waardecreatie centraal. Innovatie gaat immers niet alleen om het 
bedenken van nieuwe zaken, maar vooral ook over het vermogen deze toe te passen binnen 
continue veranderende economische en maatschappelijke omstandigheden. Het kunnen leren en 
absorberen van hetgeen elders reeds is bedacht wordt daarbij vaak onterecht onderschat. 
 
De inrichting en aansturing van de Innovatiefabriek is erop gericht partijen te verbinden en nieuwe 
projecten en initiatieven tot wasdom te laten komen. Het streven is te komen tot breed gedragen 
oplossingen die direct na oplevering maatschappelijk worden ingebed bij zorg- en 
welzijnsorganisaties in Almere en Flevoland. Om die reden worden lokale zorgaanbieders, 
patiënten en zorgprofessionals nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van innovaties Door het 
versterken en inzetten op structurele verbindingen die de absorptiecapaciteit (het lerend- en 
aanpassend vermogen) van alle samenwerkende partijen vergroten, draagt de Innovatiefabriek bij 
aan het vinden van oplossingen voor de maatschappelijke opgaven waarvoor Nederland staat. 
 
In hoofdstuk 2 wordt de werkwijze van de Innovatiefabriek na oplevering nader geschetst en 
wordt ingegaan op het brede draagvlak voor dit project en de uniciteit van het project. 
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2. Hoe werkt de Innovatiefabriek 
2.1 Concept van de Innovatiefabriek 
De Innovatiefabriek is een ontwikkel- en testfaciliteit gericht op zorginnovaties. Door techniek, 
kennis en informatie te bundelen en de partijen in de keten samen te brengen, draagt de 
Innovatiefabriek bij aan betekenisvolle gezondheid en welzijn oplossingen voor mensen. De 
Innovatiefabriek is daarnaast ook een plek waar burgers kunnen zien wat er gebeurt op het gebied 
van innovatie in de gezondheidszorg. Alle toegepaste technieken kunnen worden bekeken in de 
openbare showrooms en er zijn informatiebijeenkomsten voor burgers en andere geïnteresseerde 
partijen. 
 
De Innovatiefabriek sluit aan bij de uitkomsten van een onderzoek naar succesvolle 
innovatiesystemen (Marttti Launonen en Jukka Viitanen, Hubconcepts). In onderstaand figuur 
worden de kernelementen in het raamwerk voor de Innovatiefabriek gepresenteerd. Deze 
kernelementen vormen gezamenlijk een ecosysteem dat in interactie en combinatie met elkaar 
bijdraagt aan een succesvol regionaal innovatiesysteem. Het combineren van de parallelle 
belangen en wisselwerkingen van private en publieke partijen en publiek-private samenwerkingen 
is daarbij essentieel. 

 
Vanuit dit raamwerk wordt duidelijk dat de IFA aanvraag de Innovatiefabriek zich richt op de 
basis: het neerzetten van de fysieke infrastructuur en dienstenstructuur. Na oplevering is de 
Innovatiefabriek een broedplaats en testomgeving waarin samenwerking tussen bedrijven, 
kennisinstellingen en onderwijsaanbieders gestimuleerd en gefaciliteerd wordt om op deze manier 
te komen tot innovatieve oplossingen binnen de zorg. 
 
Het concept dat de basis vormt voor het functioneren van de Innovatiefabriek levert een 
belangrijke bijdrage aan een innovatief ecosysteem en daarmee aan de Innovatiehub gericht op 
Health die de provincie Flevoland vanuit de pijler ICT & Zorg ook heeft aangemerkt als speerpunt. 
Op die wijze draagt de aanpak en opbouw van de Innovatiefabriek bij aan de profilering van de 
provincie Flevoland als innovatieve regio op het gebied van zorg en welzijn. 
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2.2 De praktijk: hoe werkt de Innovatiefabriek? 
Een open innovatieomgeving is een mooi streven maar vraagt in de praktijk om een actieve en 
heldere lijn om ook gericht tot resultaten te komen en zo bij te dragen aan de twee 
hoofddoelstellingen van de Innovatiefabriek: het verbeteren van de kwaliteit van leven en het 
verlagen van de maatschappelijke kosten in de zorg en welzijn. 
 
De Innovatiefabriek werkt volgens het Do- Learn- Matchprincipe: 
 
Do: De Innovatiefabriek staat open voor alle concrete initiatieven in de regio en screent deze op 
mogelijkheden voor waardecreatie en kennisontwikkeling. Hierbij worden ook publieke en private 
initiatieven gecombineerd tot beproefde, en schaalbare proposities en oplossingen. Hierbij wordt 
vanuit directe waarde creatie gericht gestuurd op interactie tussen launching customers en 
innovatieve MKB’ers (o.a. toeleveranciers, ICT, Creatieve Industrie en zakelijke dienstverlening). 
 
Match: De partners en projectdeelnemers vormen een hoogwaardig publiekprivaat netwerk en 
sluiten relevante kennispartijen aan. De Innovatiefabriek zorgt daarnaast voor toegang tot en 
toeleiding vanuit bestaande (deel)netwerken in en buiten het sociale domein. 
 
Learn: De kennis uit projecten wordt daarbij systematisch beschikbaar gemaakt en vertaald naar 
onderwijs curricula. 
 
Vertaald naar de Innovatiefabriek ontstaat onderstaand figuur. 

 
De Innovatiefabriek is in staat om projecten te begeleiden van de prille idee fase tot 
marktrealisatie waarbij per project wordt gekeken welke van de volgende fases relevant zijn: 

• Ontwerp (technisch, ICT); 
• Prototyping; 
• Onderzoek; 
• Validatie. 

Om binnen de Innovatiefabriek tot innovaties te komen zijn de volgende stappen op hoofdlijn te 
onderscheiden: 
 
Stap 1: Het scouten van projectideeën en innovaties 
Vanuit het brede publiek-private netwerk waarbinnen de Innovatiefabriek opereert wordt op 
verschillende wijzen actief gezocht naar succesvolle ideeën. Belangrijke taak is weggelegd voor de 
intakebalie van de Innovatiefabriek. Het streven is dat hier vertegenwoordigers van een breed 
scala aan partijen zetelt zodat ook breed gescout kan worden. 
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Stap 2: Het screenen van projecten 
Een nieuw potentieel project wordt getoetst aan de volgende drie criteria: 

a. De maatschappelijke waarde 
De Innovatiefabriek hanteert als uitgangspunt dat maatschappelijke waarde een 
kernwaarde moet zijn voor ieder project dat plaats vindt. Innovatie vindt pas plaats op het 
moment dat er voor iedereen in de keten waarde wordt gecreëerd. Voor cliënten en 
patiënten is dit in de regel maatschappelijke waarde. Bijvoorbeeld in de vorm van 
verbetering van de levenskwaliteit, het verminderen van pijn, het vergroten van 
overlevingskansen, etc. 

b. Te adresseren kennisvraagstukken 
Om tot een optimale samenwerking te komen tussen marktpartijen en kennisinstellingen 
zal ieder project moeten worden voorzien van kennisvraagstukken.  
Op deze manier wordt er toegevoegde waarde geboden aan kennisinstellingen wanneer ze 
deelnemen aan projecten, er vindt immers kennisontwikkeling plaats. Daarbij is één van 
de sterkste punten van de Innovatiefabriek de borging van kennis en de verspreiding van 
deze kennis tussen projecten en organisaties. Deze verspreiding van kennis draagt bij aan 
de versnelling die nodig is in innovatie op het gebied van gezondheid en welzijn in 
Nederland. 

c. Kansen tot opschaling en marktrealisatie 
Opschaling en marktrealisatie zijn twee verschillende dingen die wel zeer met elkaar 
vervlochten zijn. De uitkomst van een project moet opschaalbaar zijn wat betekent dat de 
toepassing/kennis/oplossing beschikbaar moet komen voor iedereen die dit nodig heeft. 
Opschalen zorgt ervoor dat er bij een project wordt gekeken naar de financiële 
mogelijkheden van het plan en of de uitkomst ook rendabel is. De stap naar 
marktrealisatie is daarmee gauw gemaakt. Veel innovatieve toepassingen in de zorg 
moeten uiteindelijk rendabel in de markt gezet worden. 

 
Stap 3: Opstellen adviesplan 
Na een positieve screening stelt de Innovatiefabriek een advies voor begeleiding op. Hiervoor 
wordt gekeken welke verschillende diensten en faciliteiten die binnen de Innovatiefabriek 
beschikbaar zijn, worden ingezet in welke fase van het project. Het betreft zowel onderzoeks-, 
ontwikkelings- als implementatieprojecten. 
 
Stap 4: Begeleiden en monitoren ontwikkeltraject 
Binnen de Innovatiefabriek begeleiden projectmanagers van de Innovatiefabriek de verschillende 
projectgroepen. Bij eerste aandiening van een project is de projectmanager ook degene die een 
eerste inventarisatie houdt onder de partners om te kijken of er voldoende draagvlak is om een 
project uit te voeren. Daarnaast dragen deze projectmanagers er zorg voor dat de projectgroepen 
zich gedurende de uitvoering van projecten bewust blijven van de richtlijnen waaraan ze zich 
moeten houden. 
De inhoudelijke projectleiding moet door de projectgroepen zelf worden georganiseerd. De 
aansturing en het projectmanagement van de diverse projecten/ontwikkeltrajecten is maatwerk, 
maar alle projecten volgen qua rapportage (impact, resultaat, voortgang etc.) één systematiek. 
Daarnaast worden projecten op een aantal voorwaarden gescreend waarbij belangrijk 
uitgangspunt is dat de Innovatiefabriek een open leer- en werkomgeving biedt aan alle 
stakeholders. Projecten worden gescreend om onder meer het delen van IP, het gebruik van open 
source, privacy voorwaarden en de samenwerking structuur. Bepalend hierin is ook het karakter 
van het project: fundamenteel, precompetitief, competitief, etc. 
 
Stap 5: Dissemineren van kennis 
Het in een open en vertrouwde omgeving kunnen delen en dissemineren van kennis zit in het hart 
van de Innovatiefabriek. De aansturing en vergoedingensystematiek zullen daar op worden 
ingeregeld. Verder zullen via diverse activiteiten zoals bijeenkomsten, publicaties, presentaties, 
(gast) colleges en workshops (toekomstige) gebruikers van zorg geïnformeerd worden over 
innovatieve ontwikkelingen 
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2.3 Beoogde resultaten 
Het IFA project wordt eind 2016 opgeleverd. In de periode 2017-2020 is de verwachting dat er 
jaarlijks 10 tot 15 projectideeën worden gescreend. Uiteindelijk levert dit per jaar 3 tot 4 projecten 
op die kunnen gaan draaien in de Innovatiefabriek. 
Deze projecten hebben een gemiddelde doorlooptijd van 3 jaar. Gedurende die periode zijn 
projectgroepen bestaande uit 10 tot 15 personen van verschillende organisaties aan het werk. 
Naar verwachting leidt dit in 2020 tot 10 succesvolle innovaties in de zorg die het resultaat zijn 
van brede samenwerking. 
 

2.4 Samenwerking en draagvlak 
Een van de belangrijkste kernwaarden van de Innovatiefabriek is samenwerking. Alleen zo kunnen 
de belangen van de veelheid aan relevante stakeholders in de sector zorg en welzijn goed worden 
bediend en zijn nieuwe innovaties ook breed implementeerbaar. Het gaat hierbij om brede 
samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, de overheid en de burger waarbij 
nadrukkelijk samenwerking met partijen buiten de gevestigde orde wordt gestimuleerd. 
 
a. Intern 
Tijdens de ontwikkeling van de Innovatiefabriek werken de partners GWIA, BVDC en TCA intensief 
met elkaar samen. Op het moment dat de programma’s kunnen gaan draaien is de verwachting 
dat het aantal partners in het project groeit. Om het functioneren van de Innovatiefabriek te 
bewaken wordt er een Raad van Advies samengesteld. Voor de deelname aan de Raad van Advies 
worden diverse personen benaderd uit kennisinstellingen, overheden en zorgorganisaties binnen 
en buiten Flevoland. 
 
b. Extern 
De geschetste werkwijze binnen de Innovatiefabriek is niet enkel beproefd als theoretisch kader. 
In de ontwikkeling van het project de Innovatiefabriek is door het consortium al samengewerkt 
met een groot aantal partners uit Almere en de provincie Flevoland. Hieruit zijn twee zaken 
duidelijk geworden. De beoogde werkwijze leidt tot initiatieven die volgens de geschetste 
methodiek ook echt verder kunnen worden gebracht. Daarnaast blijkt uit de samenwerking met 
zowel zorgorganisaties, bedrijven en organisaties gericht op economische stimulering dat er een 
groot draagvlak is voor de Innovatiefabriek en de activiteiten die daar zullen gaan plaats vinden. 
 
Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd van projecten die binnen de Innovatiefabriek in 
ontwikkeling zijn waarbij de samenwerking tussen de diverse partijen essentieel is 
 
My Motion 
In het project wordt met behulp van de Kinect sensor van Microsoft getracht het dagelijkse 
bewegingspatroon van senioren in kaart brengen. Op basis daarvan kan het standaard 
bewegingspatroon van die persoon bepaald en blijvend gemonitord worden. Wanneer er middels 
de Kinect sensor waargenomen wordt dat er variaties gaan plaats vinden in het bewegingspatroon 
dan kunnen hier opvolging aan gegeven worden in de vorm van fysiotherapie. Hiermee kunnen 
ouderen worden ondersteund en op die manier kunnen zij langer in hun eigen leefomgeving blijven 
wonen. Naast bedrijven zijn studenten bewegingswetenschappen van de VU en studenten van 
Hogeschool Windesheim intensief bij dit project betrokken 
 
Mia 
Het project Mia (My Intelligent Assistant) betreft de ontwikkeling van een virtuele persoonlijke 
assistent en wordt geïnitieerd door Dugour Electronics Almere bv (DEA). Er wordt binnen het 
project samengewerkt met twee andere MKB bedrijven; Lemonade en Brevidius. Mia (My 
Intelligente Assistent / My Intelligent Assistant) is een Avatar die zichtbaar wordt op een 
beeldscherm zodra je er bij in de buurt komt. Mia is in staat om op basis van 
gezichtsuitdrukkingen en andere non-verbale communicatie het welzijn van de gebruiker in te 
schatten en op basis daarvan sociale communicatie op te zetten. 
Mia is in staat om verbaal te communiceren met de gebruiker. Dit betekent dat de gebruiker 
daadwerkelijk een ‘gesprek’ aan kan gaan met Mia en dat Mia dit op zijn/haar beurt ook kan 
initiëren. 
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Door meerdere beeldschermen in een woning op te hangen kan Mia zich door de woning mee 
verplaatsen met de gebruiker. Mia is in staat de gebruiker te herkennen en zal zich primair op de 
gebruiker richten, ondanks de aanwezigheid van andere personen in dezelfde ruimte. 
Primair heeft Mia als doel eenzaamheid tegen te gaan bij (dementerende) senioren. Dat betekent 
dat bij de ontwikkeling van Mia veel aandacht besteedt zal worden aan verbale en non-verbale 
communicatie. De gebruiker moet daadwerkelijk het idee krijgen een gesprek te kunnen voeren 
met Mia. 
 
Naast de publieke en private partijen is samenwerking met het onderwijs ook van cruciaal belang. 
Deze samenwerking is stevig verankerd binnen de opzet van de Innovatiefabriek. Zo is er een 
samenwerkingsovereenkomst met het ROC Flevoland en het ROC Friese Poort regio Emmeloord 
afgesloten waarin onder andere is vastgelegd dat er bij de ROC’s ruimtes gefaciliteerd gaan 
worden voor zorg- en techniekonderwijs. Deze ruimtes maken onderdeel uit van de faciliteiten 
binnen de Innovatiefabriek 
Er zijn gesprekken gaande met Windesheim om de betrokkenheid van Windesheim een duurzaam 
karakter te geven 
De Hogeschool van Amsterdam is reeds betrokken binnen een aantal eerste projecten. In enkele 
gevallen als volwaardige partner binnen een project onder toezicht van een lector. In de meeste 
gevallen als toeleverancier van excellente studenten in het kader van afstudeerstages. 
 
 

2.5 Uniciteit en uitstraling van de Innovatiefabriek 
Met de realisatie van de Innovatiefabriek in Almere heeft de provincie een faciliteit in huis die ten 
opzichte van andere innovatiecentra in Nederland een unieke positie inneemt. Op de eerste plaats 
is de vestiging in Almere bijzonder. In Almere en omstreken is sprake van zowel grootstedelijke 
problematiek als problematiek rondom kleine dorpskernen. Dat maakt het een interessante locatie 
voor het realiseren van gevarieerde proeftuinen om innovaties te kunnen testen. 
 
Een tweede uniek element is dat de Innovatiefabriek niet alleen een innovatiecentrum is maar dat 
hier ook de infrastructuur en faciliteiten geboden worden om innovaties tot stand te brengen. 
 
Een derde bijzondere eigenschap is dat de Innovatiefabriek zich richt op innovaties binnen het 
complete spectrum van zorg en welzijn waar Big Data, technologie en sociale innovatie bij elkaar 
worden gebracht in één setting. 
 
Tot slot is de Innovatiefabriek een open innovatiecentrum met als filosofie dat gerealiseerde 
innovaties breed toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Er wordt dus niet gewerkt naar octrooi of 
patent aanvragen. 
 

2.6 Exploitatie 
Om de kosten van de Innovatiefabriek na de projectperiode te kunnen financieren worden uit 
verschillende bronnen inkomsten gegenereerd. Uitgangspunt is dat de inkomsten minimaal 
kostendekkend moeten zijn. De meeropbrengsten worden geherinvesteerd in de fabriek. 
De inkomsten bestaan uit de volgende bronnen: 

1. De projectgroepen die gebruik maken van de diverse lab en werkplaats faciliteiten binnen 
de Innovatiefabriek zullen hier uiteraard een vergoeding voor gaan betalen. Deze 
vergoeding bestaat deels uit een vergoeding voor het gebruik van apparatuur en ruimte en 
deels uit een vergoeding voor ondersteuning. Er wordt nu uitgegaan van een vergoeding 
van € 25.000,- per jaar per projectgroep. 

2. Bedrijven kunnen ruimte huren binnen de Innovatiefabriek hiervoor wordt een huur in 
rekening gebracht van € 100,- per m2. Er zijn inmiddels 3 huurcontracten afgesloten. 

3. Er zijn in het kader van de Innovatiefabriek sponsorcontracten afgesloten met een aantal 
partijen. Deze contracten lopen ook na 2016 door. 

4. De Innovatiefabriek biedt uitgelezen faciliteiten voor bijeenkomsten van kleinere groepen. 
In 2017 e.v. zullen er ook regelmatig bijeenkomsten vanuit de Innovatiefabriek 
georganiseerd worden rondom health innovation. Hierbij moet worden gedacht aan 
netwerkbijeenkomsten, maar ook bijeenkomsten in het kader van kennisdeling. Voor 
deelname aan deze bijeenkomsten zal een bijdrage aan de deelnemers worden gevraagd. 
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3. Inbedding in lokaal en provinciaal beleid 
 
In het Coalitieakkoord van 2014-2018 “De kracht van de stad” profileert Almere zich als een New 
Town waar innovatie onder andere op het gebied van zorg (domotica/ robotica) als een van de 
speerpunten is geformuleerd. De gemeente wil ondersteuning bieden bij het neerzetten van een 
infrastructuur waar deze zorginnovaties kunnen worden ontwikkeld. De gemeente realiseert zich 
daarbij dat ze dat niet alleen kan. De vraagstukken zijn divers en vragen om een quadruple helix 
aanpak. Deze brede aanpak en brede betrokkenheid van stakeholders is in lijn met de 
gemeentelijke visie de basis voor de Innovatiefabriek. 
 
Ook op provinciaal niveau wordt onderschreven dat de oplossingen voor een prettig leven en 
gezond en veilig oud worden moeten voorkomen uit zorginnovatie. Daarom stimuleert de provincie 
Flevoland innovaties – met een technische component – in zorg en welzijn. Innovaties die gericht 
zijn op ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, vrijwilligers en/of het tegengaan van 
eenzaamheid. 
 
De doelstelling van de Innovatiefabriek sluit aan bij zowel het coalitieakkoord van de gemeente 
Almere als de doelstellingen van de provincie. Een investering in de opbouw van de 
Innovatiefabriek in de vorm van IFA subsidie draagt direct bij aan het realiseren van de diverse 
beleidsdoelstellingen 
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4. IFA aanvraag: Activiteiten totstandkoming 
Innovatiefabriek 
 
Zoals uit de voorgaande hoofdstukken al blijkt is de Innovatiefabriek een ontwikkel- en 
testfaciliteit gericht op innovatieve oplossingen binnen zorg en welzijn. De Innovatiefabriek wordt 
gevestigd aan de Wisselweg 33 in Almere. 
 
De Innovatiefabriek is opgebouwd uit de volgende pijlers. 
 

 
 
De doelstelling van de IFA aanvraag is het realiseren van de Innovatiefabriek zodat deze na 
oplevering een vliegende start kan maken. De fysieke en digitale infrastructuur voor de 
Innovatiefabriek bestaat op hoofdlijnen uit de volgende componenten: 
• Kantoorfaciliteiten; 
• ICT infrastructuur; 
• Fysieke R&D omgevingen in de vorm van werkplaatsen; 
• Digitale R&D omgeving; 
• Living lab omgevingen; 
• Expertise omgeving voor het onderwijs; 
• Organisatie van de Innovatiefabriek; 
• Het ontwikkelen van trainingen en opleiding die aan de start van de Innovatiefabriek voor 

handen is. 
In paragraaf 4.1 worden de activiteiten nader gedetailleerd en begroot. 
 

4.1 De projectactiviteiten 
De Innovatiefabriek wordt binnen dit IFA project gebouwd en ingericht. Om tot een goed draaiende 
fabriek te kunnen komen worden niet alleen de operationele afdelingen vorm gegeven, maar zal er 
ook geïnvesteerd worden in kwaliteitsmanagementsystemen, personeel, en zal de 
beheersorganisatie van de fabriek worden ingericht tijdens de projectperiode. Om projecten aan te 
trekken die binnen de Innovatiefabriek kunnen worden uitgevoerd en nieuwe 
samenwerkingspartners te vinden wordt er in deze IFA aanvraag ook de nodige aandacht besteed 
aan het opzetten van een goed communicatie- en marketingplan. 
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De activiteiten binnen deze IFA aanvraag zijn gebundeld in werkpakketten. Per werkpakket zijn 
deliverables/resultaten beschreven. De werkpakketten zijn één op één vertaald naar de begroting 
in hoofdstuk 6. De gedetailleerde onderbouwing per werkpakket is opgenomen in de bijlage. 
 
 
Werkpakket 1. Fysieke inrichting kantooromgeving locatie Wisselweg 
In de Innovatiefabriek is het noodzakelijk om een fysieke kantooromgeving in te richten ten 
behoeve van: 

1. Werkplekken voor ondersteuningsdiensten van de Innovatiefabriek. Binnen de 
Innovatiefabriek worden diverse ondersteunende werkzaamheden verricht. Deze 
werkzaamheden zijn met name opgenomen in het Kennisloket. Hierbij valt te denken aan 
projectbegeleiders, onderwijsondersteuners en marketeers. Verder zijn er werkplekken 
nodig voor administratieve medewerkers en een projectgroep ondersteunende 
medewerkers. 

2. Werkplekken voor verhuur aan het bedrijfsleven. Om de continuïteit in de begroting te 
garanderen (na IFA) wordt er kantoorruimte verhuurd aan het bedrijfsleven. 

Om de fysieke kantooromgeving te realiseren worden de onderstaande twee activiteiten 
uitgevoerd. 
 
a. Verbouwing 
De Innovatiefabriek wordt gerealiseerd aan de Wisselweg 33 te Almere en beslaat ongeveer 
1800m2 oppervlakte. De Wisselweg 33 is een relatief oud kantoorgebouw dat volledig verbouwd 
moet worden ten behoeve van de Innovatiefabriek (verdieping 5 en 7). Hierbij moet gedacht 
worden aan het vernieuwen/plaatsen van vloeren, wanden en plafonds. Ook schilderwerk, 
aanbrengen van plinten en dergelijke vallen onder de verbouwing van het gebouw. De 
werkplekken moeten voldoen aan de moderne eisen die worden gesteld aan een werkomgeving. 
Dat betekent goed verlichte ruimtes waarbij kunstlicht en natuurlijk licht optimaal gecombineerd 
worden. Er moet een goede luchtbehandelinginstallatie worden aangebracht om een aangenaam 
klimaat te scheppen. Er moeten voldoende vergaderruimtes, vrije werkruimtes, 
demonstratieruimtes en techniekruimtes worden ingericht. De activiteiten binnen dit werkpakket 
hebben alleen betrekking  op de verbouwing op de 7de etage.  De 5de  verdieping was al ingericht, 
daar wordt nog wel in het collaboratorium geïnvesteerd.  
 
b. Inrichting 
Voor de kantooromgeving is inrichting nodig. Hierbij valt te denken aan bureaus, bureaustoelen, 
vergadertafels, kasten, planten, en dergelijke. 
 
Resultaat: 
De verbouwing resulteert in ongeveer 900 m2 beschikbare werkruimte voor de Innovatiefabriek. 
Hiervan is ongeveer 400 m2 verhuurbaar aan innovatieve bedrijven, 300 m2 doet dienst als 
technologie lab, 150 m2 doet dienst als (project) vergaderfaciliteit en 50 m2 doet dienst als living 
lab faciliteit. De ruimte is ingericht conform de moderne manier van werken. Dit houdt in dat er 
een combinatie is gemaakt tussen vaste en flexibele werkplekken. De verhuurbare ruimtes worden 
compleet gemeubileerd verhuurd en zijn dus voorzien van kasten, planten, bureaus, bureaustoelen 
en dergelijke. De vergaderfaciliteiten zijn voorzien van vergadertafels, vergaderstoelen en 
beplanting. 
 
Toelichting kosten werkpakket 1 
De totale kosten voor dit werkpakket bedragen: € 515.148. Deze kosten hebben betrekking op: 
 

kosten voor de verbouwing € 302.750,19 
 

kosten voor de begeleiding van de bouw (1132u * 32,65) € 36.959,80  
 

de inrichting van werkplekken € 175.438,64 
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Werkpakket 2. Aanleg ICT infrastructuur locatie Wisselweg 
Een goede ICT infrastructuur is noodzakelijk voor het functioneren van de Innovatiefabriek. Het 
aanbrengen van de ICT infrastructuur is verdeeld over de 4 onderstaande activiteiten. 
 
a. Inrichten centrale server omgeving 
Voor de Innovatiefabriek is een uitgebreid serverpark noodzakelijk voor zowel voor het draaien 
van de platformen als voor het faciliteren van de verschillende fabrieksafdelingen. Het 
kantoorgebouw aan de Wisselweg 33 biedt goede faciliteiten voor het inrichten van een centrale 
server omgeving. Enkele voorbeelden van benodigde servers zijn: 

• Centrale server voor connectie met pc’s, laptops en smart devices; 
• Centrale server voor distributie R&D software; 
• Centrale servers voor hosting platform onderdelen; 
• Mailservers en webservers. 

b. Inrichten werkplek ICT 
Op de werkplekken moet ook allerlei ICT faciliteiten worden aangebracht. Hierbij valt te denken 
aan computers, telefoons, printers, scanners, etc. Ook de telefooncentrale en de 
netwerkapparatuur om de aansluitingen per werkplek te faciliteren vallen hieronder. 
 
c. Aanleg draadloos netwerk 
De Innovatiefabriek wordt gekenmerkt door de flexibele inzet van de werkplekken. Dat betekent 
dat de ICT infrastructuur hierop ingericht moet zijn. Een goed draadloos netwerk is van groot 
belang hiervoor. 
 
d. Installeren ICT beveiliging 
Een open Innovatiefabriek betekent een grote uitdaging voor de beveiliging van de ICT. Deze moet 
goed op orde zijn. Dat betekent dus dat er een goede Firewall aangeschaft en geïnstalleerd moet 
worden, dat netwerken goed afgeschermd moeten worden en dat data veilig opgeslagen moet 
kunnen worden. 
 
Resultaat: 
Een complete ICT infrastructuur ten behoeve van de Innovatiefabriek. Het compleet ingerichte 
datacenter is voorzien van fysieke en virtuele servers, een telefooncentrale en de nodige systemen 
voor het beveiligen van de infrastructuur. De werkplekken zijn voorzien van pc’s met monitoren of 
laptops. De werkplekken hebben een telefoon (draadloos of bekabeld) en hebben diverse 
aansluitmogelijkheden op de (draadloze) infrastructuur. Het resultaat bestaat uit de onderstaande 
componenten: 

1. Fysieke operationele beveiligde servers; 
2. Virtuele operationele beveiligde servers; 
3. Telefooncentrale, Wifi dect centrale; 
4. PC’s, monitoren, laptops, printers, scanners, telefoons; 
5. IP netwerk (switches, patchpanelen, wall outlets); 
6. Wifi accesspoints, Wifi server; 
7. Firewall, routers, VPN server; 
8. Data storage drives. 

 
Toelichting Kosten werkpakket 2 
De totale kosten van dit werkpakket bedragen € 262.624,00. Deze kosten hebben betrekking op: 
 

aanschaf hardware en software  € 197.224,00 
 

installatie kosten door technici (2725u* € 24)  € 65.400,00 
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Werkpakket 3. Inrichten Fysieke R&D omgeving locatie Wisselweg 
Binnen de Innovatiefabriek speelt de ontwikkeling van technologie een belangrijke rol. Voor het 
ontwikkelen van technologische toepassingen is een speciaal ingerichte werkplaats nodig waar 
ontwikkel- en productiefaciliteiten worden geboden gecombineerd met meet- en 
monitorapparatuur. Het opzetten van de fysieke R&D omgeving is verdeeld over de twee 
onderstaande activiteiten. 
 
a. Inrichten werkplaats 
Werkplekken in een fysieke R&D omgeving moeten aan speciale voorwaarden voldoen met 
betrekking tot het antistatisch werken. Hier wordt specifiek meubilair voor aangeschaft. Tevens 
moeten deze werkplekken voorzien worden van bijvoorbeeld soldeerstations, gereedschap, 
afzuiginstallaties, etc. De werkplaats moet ook voorzien worden van kasten waarin projecten 
kunnen worden opgeslagen, pre-pilot testfaciliteiten en 3D printers. 
 
b. Inrichten meet en monitor omgeving 
Bij het ontwikkelen van technologie speelt meten en monitoren een belangrijke rol. Om de 
projectgroepen goed te ondersteunen moet er dus veel meet- en monitorapparatuur beschikbaar 
zijn. Hierbij valt te denken aan GHZ Scopen, Logic Analyzers, AC/DC meters, Beagle protocol 
analyzers, etc. 
 
 
Resultaat: 
Een compleet ingerichte R&D omgeving voor het fysiek assembleren en controleren van 
elektronica. De werkplaats is voorzien van 14 werkplekken die aangepast zijn ten behoeve van 
antistatisch werken. Dit betreft speciale bureaus die geaard zijn, speciale bureaustoelen en 
krukken die geaard zijn, antistatische vloerbedekking en polsconnectors voor de aarding van de 
werkplaats gebruikers. Tevens zijn deze werkplekken voorzien van de nodige soldeerstations, 
gereedschap en daar waar nodig afzuiginstallaties. Om naast elektronica ook de nodige 
behuizingen te kunnen produceren wordt de werkplaats voorzien van 1 kleine 3D printer en 1 
grote 3D printer. Tevens worden 3 werkplekken ingezet als pre-pilot test omgevingen waar 
apparatuur na eerste assemblage getest kan worden. De diverse werkplekken zijn voorzien van 
meet en monitor apparatuur om tijdens ontwikkeling en assemblage goed te kunnen zien wat er 
gebeurt. 
 
Toelichting kosten werkpakket 3 
De totale kosten voor dit werkpakket bedragen € 189.474,41. De kosten hebben betrekking op: 
 
Aanschaf werkplekinrichting en meet en regelapparatuur: € 168.834,41 

 
Inrichten en inregelen van werkplekken door technici en ICT’ers( 860u* €24,000) € 20.640,00 
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Werkpakket 4. Inrichten Digitale R&D omgeving locatie Wisselweg 
Naast fysieke ontwikkelfaciliteiten dienen er binnen de Innovatiefabriek ook digitale 
ontwikkelfaciliteiten te worden ingericht. Dit betreft over het algemeen speciale software die alleen 
kan worden gebruikt voor specifieke activiteiten in een ontwikkeltraject. Het opzetten van de 
digitale R&D omgeving is verdeeld over twee activiteiten. 
 
a. Aankoop Design software 
Voor het ontwerpen van technologische toepassingen moeten diverse software pakketten worden 
aangeschaft. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld Altium Designer software waarmee schema’s 
en tekeningen kunnen worden gemaakt voor printen (elektronica). Voor het ontwerpen van 
behuizingen kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van Solid works. 
 
b. Aankoop Development software 
Technologie bestaat tegenwoordig voor een groot deel uit software. Voor het ontwikkelen van 
software moeten diverse software pakketten worden ingekocht. Hierbij valt te denken aan 
bijvoorbeeld Visual Studio voor het ontwikkelen van applicaties. Voor het Cross Mediaal (Android, 
Windows, IOS) beschikbaar van applicaties kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden Xamarin. 
 
c. Inrichten Collaboratorium 
Het Collaboratorium is een ruimte die wordt ingericht om visualisatie en presentatie optimaal 
mogelijk te maken. De ruimte nodigt uit tot samenwerking en communicatie tussen onderzoekers 
vanuit de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven. De ruimte beschikt over een video-wall. Het 
Collaboratorium is bij uitstek geschikt voor de visuele interpretatie van complexe onderzoekdata, 
multidisciplinaire vergaderingen, presentaties, brainstormsessies en video-conferencing. 
 
Resultaat: 
Een compleet ingerichte R&D omgeving voor het ontwerpen van zowel hardware, software als 
behuizingen. Op twee werkplekken is de Altium Designer Software beschikbaar waarmee 
printtekeningen en schema’s kunnen worden gemaakt. Solid Works is op 2 werkplekken 
beschikbaar voor het ontwerpen van behuizingen en het aansturen van 3D printers. Op 5 
werkplekken is Visual Studio beschikbaar voor het programmeren van software en op twee 
werkplekken is Xamarin beschikbaar voor het Cross Mediaal programmeren. Op 1 werkplek is SQL 
Server Business Intelligence beschikbaar voor het construeren van databases en er is nog diverse 
embedded programmeer- en designersoftware beschikbaar verdeeld over de verschillende 
werkplekken. Voor studenten zijn er voor heel veel softwarepakketten gratis varianten dus deze 
worden op de studentenplekken beschikbaar gesteld. Daarnaast is er een Collaboratorium 
ingericht. 
 
Toelichting kosten werkpakket 4 
De totale kosten van dit werkpakket bedragen € 235.276,30. Deze kosten hebben betrekking op: 
 

Aanschaf hard en software  € 206.396,30 
 

Inrichting door ICT’ers (1200 * €24) € 28.880,00 
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Werkpakket 5. Realisatie Living lab omgeving 
Voor een R&D omgeving als de Innovatiefabriek is het van groot belang om een goede ontsluiting 
te hebben van Living Lab faciliteiten. Dit zijn faciliteiten waarbij nieuwe ontwikkelingen kunnen 
worden getest in situaties die zoveel mogelijk (in sommige gevallen zelfs volledig) aansluiten op de 
praktijk binnen het sociale domein. De realisatie van de Living Lab faciliteiten is onderverdeeld in 4 
activiteiten. 
 
a. Inrichten fysieke living lab gebruikers omgeving locatie Wisselweg 
In de Innovatiefabriek wordt een ruimte ingericht als praktijk testruimte. Hier kunnen 
projectgroepen de eerste praktijktests uitvoeren met de door hen ontwikkelde innovaties. De 
ruimte wordt ingericht als woonomgeving en biedt alle voorzieningen om praktijkgericht te testen. 
Hierbij valt te denken aan woonkamer inrichting, eetkamer inrichting, een TV, tablets, etc. De 
ruimte biedt de projectgroepen ook de mogelijkheid om hun innovaties aan geïnteresseerden te 
presenteren. 
 
b. Inrichten digitale living lab omgeving locatie Wisselweg 
Naast een fysieke living lab omgeving is het ook van belang om een digitale living lab omgeving te 
creëren in de Innovatiefabriek. Dit is een digitale omgeving waarin de praktijk wordt nagebootst 
middels computersimulatie. Zo kunnen de eerste praktijktests voor digitale toepassingen worden 
uitgevoerd. Ook deze omgeving kan worden gebruikt voor de presentatie van de innovaties. De 
voorzieningen die moeten worden aangebracht zijn deels faciliteiten zoals applicaties waarmee 
duurtesten gesimuleerd kunnen worden, maar ook koppelingen tussen diverse protocollen en 
platformen, registratie software, etc. 
 
c. Inrichten online Living Lab platform 
Een belangrijk onderdeel van de Innovatiefabriek is de Living Lab omgeving in het veld, ook wel de 
gecontroleerde R&D omgeving genoemd. De real life situatie wordt gekoppeld aan de interne 
Living Lab omgeving waardoor innovaties snel in het veld, maar wel gecontroleerd, kunnen worden 
uitgetest zonder dat dit van invloed is op het standaardproces binnen bijvoorbeeld een 
zorginstelling. Om dit te kunnen realiseren is een zogenaamde koppellaag (software ten behoeve 
van het koppelen van diverse systemen met elkaar) noodzakelijk. Zo wordt bijvoorbeeld de sociale 
kaart van de gemeente Almere ontsloten via het online living lab platform. Hierdoor kan 
gemeentelijke data gecombineerd worden met zorgdata en kunnen innovaties gericht worden 
aangeboden aan een op data geselecteerde testgroep. 
 
d. Inrichten fysieke living lab toekomstige beroepsbeoefenaars (MBO ROC Flevoland en ROC Friese 
Poort, HBO Windesheim) 
In de projecten binnen de Innovatiefabriek wordt er zoveel mogelijk samen gewerkt met ROC’s en 
HBO’s. De praktijkruimte op de Wisselweg biedt echter niet voldoende capaciteit om continu 
leerlingen en studenten te kunnen laten meewerken in de projecten. Daarom worden er bij de 
onderwijsinstellingen zelf identieke Living Lab praktijkruimtes ingericht waar leerlingen en 
studenten continu mee kunnen werken. Dit levert de projectgroepen enorm veel extra 
gebruikersinformatie op, betrekt leerlingen en studenten meer in innovatie en bereid ze beter voor 
op hun carrière na het onderwijs. 
 
Resultaat: 
Het resultaat is dat er binnen de Innovatiefabriek, op de locatie Wisselweg, maar ook op de 
diverse onderwijslocaties een complete testfaciliteit klaarstaat voor het testen van innovaties. Van 
eerste fysieke test in een laboratoriumomgeving tot veldtesten in praktijksituaties. 
 
Toelichting kosten werkpakket 5 
De totale kosten van dit werkpakket bedragen € 277.058,00. Deze kosten hebben betrekking op: 
 
Aanschaf Inrichting living lab hard en software € 202.850 

 
Fysieke inrichting door ICT’ers (242u*€24,-)  € 5.808 

 
Aanbrengen koppelingen software + visualisaties door programmeurs (1800u* €28,-)  € 50.400 

 
Koppeling onderwijs (600u*€30,-) door inhoudelijke professionals  € 18.000 
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Werkpakket 6. Opzetten expertisecentrum onderwijs locatie Wisselweg 
Het MBO, HBO en WO onderwijs wordt actief betrokken bij de Innovatiefabriek. Met name door 
studenten van diverse opleidingen te laten participeren in projecten die binnen de Innovatiefabriek 
(gaan) draaien. Dit verhoogt de productiecapaciteit van projectgroepen, verbetert de aansluiting 
tussen het bedrijfsleven en het onderwijs en bevordert het delen van kennis. Om de inzet van 
studenten te optimaliseren worden voor alle drie de opleidingsniveaus aparte 
begeleidingsprogramma’s ontwikkeld. In deze ontwikkeling worden studenten middels stages actief 
betrokken. 
 
a. Opzetten MBO studentbegeleidingsprogramma voor GWIA platform 
MBO studenten hebben in het algemeen meer behoefte aan begeleiding dan HBO en WO 
studenten. Voor het begeleiden van deze studenten wordt er een specifiek programma gemaakt 
waarmee de begeleiders tijdens een project werken. In dit programma wordt onder andere 
beschreven welke activiteiten de studenten tijdens projecten moeten verrichten, welke resultaten 
ze moeten opleveren en welke regels er gevolgd moeten worden. 
 
b. Opzetten HBO co-makership programma 
HBO’s werken tegenwoordig veel met co-makerships. Het is de bedoeling om het programma van 
de Innovatiefabriek hierop te laten aansluiten. Dat betekent dat de stageopdrachten die in de 
projecten voor HBO studenten beschikbaar komen in lijn moeten zijn met de co-makership opzet. 
Ook hierbij moet goed omschreven worden welke begeleiding noodzakelijk is, welke tussentijdse 
resultaten moeten worden opgeleverd en hoe het eindresultaat moet worden aangeleverd. Een 
project duurt meestal tussen de 3 en de 6 jaar en een HBO stage maar een half jaar. Dat betekent 
dat er in een project soms 12 of meer co-makership programma’s worden doorlopen. Dat betekent 
dat de eindresultaten van studenten goed overdraagbaar moeten zijn voor de nieuwe groep 
studenten. 
 
c. Opzetten WO PhD programma voor GWIA platform 
Vanuit wetenschappelijke instellingen worden PHD’s ingezet in projectgroepen. Deze PHD’s zijn in 
dienst van de Universiteit en dragen zelf zorg voor het begeleiden van WO studenten in een 
project. Om te kunnen werken met een PHD’s zijn er echter wel specifieke voorwaarden waaraan 
een project moet voldoen. Het te ontwikkelen PHD programma binnen de Innovatiefabriek voorziet 
in de richtlijnen om de opzet van projectgroepen en PHD’s goed en structureel met elkaar te 
kunnen verbinden. 
 
d. Vormgeven curriculum programma 
Een van de doelstellingen van de Innovatiefabriek is om de aansluiting tussen het bedrijfsleven en 
het onderwijs te verbeteren. De samenwerking in projecten draagt hieraan bij en kan resulteren in 
specifieke kennis en kunde die toegepast kunnen worden in de onderwijsprogramma’s van 
onderwijsinstellingen. Het identificeren van deze kennis en kunde en het geschikt maken voor 
opname hiervan in curricula van opleidingen is buitengewoon ingewikkeld. Daarom zal er een 
binnen de Innovatiefabriek een specifiek programma worden ontwikkeld dat kan worden gebruikt 
om deze kennis en kunde beschikbaar te maken. 
 
Resultaat: 
De Innovatiefabriek heeft op maat programma’s beschikbaar voor het begeleiden van 
onderwijsinstellingen en studenten binnen projecten die plaats vinden in de Innovatiefabriek. Deze 
dienstverlening maakt de Innovatiefabriek uniek en versterkt haar propositie. 
 
Toelichting kosten werkpakket 6 
De totale kosten van dit werkpakket bedragen € 373.106,96. Deze kosten hebben betrekking op: 
 
Externe Ondersteuning  € 80.186,96 

 
Programma ontwikkeling MBO/HBO PHD door inhoudelijke professionals(10400u 
*€ 30,-) 

€ 286.920,00 
 

Stage vergoeding voor studenten € 6.000,00 
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Werkpakket 7. Opzetten Innovatiefabriek organisatie 
Het is de bedoeling om een veelheid aan projecten te kunnen ondersteunen in de Innovatiefabriek. 
Omdat de Innovatiefabriek op een specifieke manier is vormgegeven moeten projecten zich dus 
aanpassen aan deze structuur. Projectgroepen moeten geholpen worden bij het vormgeven van de 
uitvoering daarvan. Hiervoor is het noodzakelijk een projectorganisatie op te zetten. Het opzetten 
van deze projectorganisatie is verdeel over de onderstaande activiteiten. Dit werkpakket is dus 
niet gericht op de projectorganisatie van het IFA project, die is beschreven in hoofdstuk 5, maar 
bestaat wel uit voorbereidende organisatieactiviteiten die afgerond moeten zijn voordat de 
Innovatiefabriek van start kan gaan. 
 
a. Projectvoorwaarden en organisatie ontwikkelen 
De Innovatiefabriek heeft aantal specifieke doelstellingen en criteria waaraan projecten worden 
getoetst alvorens ze gebruik kunnen maken van de faciliteiten van de Innovatiefabriek. 
Om projectgroepen te helpen uitzoeken of ze geschikt zijn om gebruik te maken van de 
Innovatiefabriek worden er projectvoorwaarden omschreven. Hierbij kan gedacht worden aan 
projectvoorwaarden als open innovatie, vrij toegankelijke IP van ontwikkelen kennis en 
toepassingen, medische voorwaarden, ethische voorwaarden en voorwaarden met betrekking tot 
normen, wetten en regelgeving. Maar er kan ook worden gedacht aan de businesscase structuur, 
de financiële onderbouwing, de taakverdeling en de contracten tussen de partners. 
Naast projectvoorwaarden zal een project ook aan een standaard projectformat moeten voldoen. 
Dit standaard projectformat moet worden ontwikkeld. Hierin wordt de manier van werken binnen 
het project omschreven en wijze waarop richting de partners in de Innovatiefabriek moet worden 
gerapporteerd. 
Verder wordt alle dienstverlening die van de Innovatiefabriek kan worden afgenomen hierin 
omschreven. Naast het ontwikkelen van de projectstructuur zal er uiteindelijk ook een 
projectondersteuningsteam moeten staan die de projectgroepen kan begeleiden. Dit team wordt 
geformeerd door een zogenaamde kwartiermaker. Projecten dienen zich vaak zelf aan bij de 
Innovatiefabriek maar dat is niet voldoende. Er zal actief gezocht en gescout moeten worden naar 
projecten en projectdeelnemers. Hiervoor dient er een programma ontwikkeld te worden dat 
uiteindelijk door loketmedewerkers kan worden uitgevoerd. 
 
b. Marketing en Communicatie 
Het belangrijkste hedendaagse kanaal voor marketinguitingen tegenwoordig is online. Dat 
betekent dat er een goede website moet worden gemaakt ten behoeve van de Innovatiefabriek. 
Tevens wordt er een social media programma ontwikkeld met betrekking tot bijvoorbeeld LinkedIn 
en Twitter. Ook is er behoefte aan drukwerk zoals briefpapier, visitekaartjes, folders en flyers. Dat 
betekent dus dat er een huisstijl moet worden ontwikkeld en dat alle print- en drukwerk conform 
deze huisstijl moet worden opgezet. 
Verder is één van de activiteiten van de Innovatiefabriek het organiseren van allerlei events. Om 
deze events goed te laten verlopen zal er een vast format ontwikkeld worden om events te 
organiseren. Daarin wordt bijvoorbeeld omschreven hoe uitnodigingen moeten worden opgezet, 
wanneer deze verstuurd moeten worden, wanneer reminders moeten worden verstuurd en hoe de 
aanmeldprocedure in zijn werk gaat. 
 
c. Ontwikkelen portalen 
Het is de bedoeling om in de interactieve website een portaal voor de partners en deelnemers te 
maken. Dit portaal werkt als communicatiekanaal naar partners en deelnemers. Speciaal voor de 
projectgroepen wordt er in de website een projectportaal gemaakt. Dit is een besloten omgeving 
voor uitsluitend projectgroepdeelnemers. In deze omgeving kunnen ze projectspecifieke informatie 
delen, bestanden delen, op afstand meewerken in de virtuele productieomgeving en 
projectonderdelen overdragen. Dit betreft dus een specifiek portaal dat met name gebruikt gaat 
worden als digitale workspace voor de projectgroepen. 
 
d. Opbouwen relatienetwerk 
Zoals eerder vermeld is de Innovatiefabriek voor een groot deel afhankelijk van partners. Deze 
partners zijn op zoek naar projecten en naar projectdeelnemers. Het succes van de 
Innovatiefabriek valt of staat dus bij een zeer groot en uitgebreid relationeel netwerk. Dit netwerk 
is deels voor handen bij de consortium partners maar zal aanzienlijk moeten worden vergroot. 
Voordat partijen gaan participeren in projecten moeten ze eerst bekend raken met de structuur 
van de organisatie. Om straks daadwerkelijk projecten te kunnen gaan draaien zal het 
relatienetwerk dus op orde moeten zijn. 
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e. Ontwikkelen programma kennisdisseminatie (markt breed) 
Het open verspreiden van kennis en informatie is een van de belangrijkste ambities van de 
Innovatiefabriek. Er dient een programma ontwikkeld te worden ten behoeve van deze ambities.  
In dit programma staat omschreven hoe informatie indirect (via web en publicaties) kan worden 
verspreid maar ook direct (via portaal of actief aanbieden aan mogelijk geïnteresseerden). Met 
name de directe verspreiding is een belangrijke toegevoegde waarde die in het programma goed 
omschreven moet worden. Daarbij kan worden gedacht aan het omschrijven hoe mogelijk 
geïnteresseerden kunnen worden gelokaliseerd en hoe de informatie wordt aangeboden. 
 
Resultaat: 
Een complete organisatie die klaar staat voor het toetsen en verder brengen van innovatieve 
projecten. Er is een compleet programma ontwikkeld voor het signaleren en werven van projecten. 
Daarbij is duidelijk omschreven aan welke voorwaarden projecten moeten voldoen om gebruik te 
kunnen maken van de faciliteiten van de Innovatiefabriek. Er is een digitaal communicatieplatform 
met verschillende lagen ontwikkeld waarmee alle betrokkenen gericht kunnen worden benaderd. 
Er is een groot relatienetwerk opgebouwd waarmee projectgroepen in contact kunnen worden 
gebracht en tot slot is er een programma ontwikkeld voor het verspreiden en delen van alle kennis 
die in de Innovatiefabriek wordt opgedaan. 
 
Toelichting kosten werkpakket 7 
De totale kosten van dit werkpakket bedragen € 679.550,00. De kosten hebben betrekking op: 
 

Externe advisering  € 13.500 
Ontwikkeling informatiemateriaal door inhoudelijke professionals (3000u * €30,-) € 90.000 
Huisstijl ontwikkeling +drukwerk  € 55.000 
Ontwikkeling eventformat door communicatie medewerkers (600 * €24,-) € 14.400 
Websiteontwikkeling door programmeurs (4800u * €28,-) € 134.400 
Digitale communicatie uitingen door communicatie medewerkers (800u * €24,-) € 19.200 
Portal ontwikkeling+realisatie door programmeurs (12000u * €28,-) € 336.000 
Netwerkontwikkeling (300u * €30,-) + (230u * €35,-) door projectleiders € 17.050 
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Werkpakket 8. ontwikkelen van trainingen 
Er worden in de Innovatiefabriek diverse specifieke applicaties en machines ingezet en er wordt 
gewerkt met vaste programma’s. Om deze applicaties en machines te kunnen bedienen of er 
conform het programma mee te kunnen werken, moeten mensen getraind worden. Dit zijn 
medewerkers van het IFA consortium die later worden ingezet om de projectgroepen te 
begeleiden. Deze trainingen zijn onderverdeeld in de onderstaande activiteiten. 
 
a. Opzetten uitvoeren training techniek 
Om alle technologische voorzieningen in de R&D omgeving te kunnen bedienen en de 
projectdeelnemers daarbij te ondersteunen moeten begeleiders daarin getraind worden. 
 
b. Opzetten uitvoeren training digitale omgeving 
Er wordt een complexe digitale omgeving neergezet die op een goede manier gebruikt moet 
worden. De begeleiders moeten worden getraind in het gebruik om zo de projectdeelnemers goed 
te kunnen ondersteunen. 
 
c. Opzetten uitvoeren training projectbegeleiders 
Voor de algemene ondersteuning van projectgroepen, bijvoorbeeld bij het documenteren van hun 
projectresultaten conform de voorwaarden, worden projectbegeleiders ingezet. Deze moeten 
worden getraind om ze bekend te maken met alle voorzieningen, voorwaarden en mogelijkheden 
van de Innovatiefabriek. 
 
Resultaat: 
Voor het faciliteren en ondersteunen van projecten zijn geschoolde en getrainde mensen nodig. Dit 
trainingsprogramma zorgt ervoor dat na afloop deze begeleiders in de Innovatiefabriek klaar zijn 
voor hun werkzaamheden. Het betreft dus in feite een train de begeleiders/trainers programma. 
 
Toelichting kosten werkpakket 8 
De totale kosten van dit werkpakket bedragen € 45.600. Deze kosten hebben betrekking op: 
 
Trainingen techniek en software (1200u * €28,-) € 33.6000 

 
Training projectbegeleiding ( 400u * €30,-)  € 12.000 
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Werkpakket 9 Programmamanagement IFA project 
Dit werkpakket richt zich op de programmamanagement activiteiten die strikt noodzakelijk zijn 
voor het op de juiste wijze uitvoeren van dit IFA project en daaraan verbonden administratieve 
taken. De werkzaamheden zijn verdeeld over 4 activiteiten. 
 
a. Voorbereiding / indiening IFA aanvraag 
De voorbereiding op de IFA aanvraag en de indiening daarvan kost veel tijd. Er zijn diverse 
documenten geproduceerd, bijvoorbeeld ten behoeve van het informeren van Stateleden en het 
beantwoorden van vragen. Daarnaast zijn er projectplannen, contracten, verklaringen en andere 
documenten geproduceerd om de aanvraag te completeren. Voor het goed vormgeven van de 
benodigde informatie wordt er gebruikt gemaakt van externe adviseurs. 
 
b. Programmamanagement looptijd IFA 
Het project is opgebouwd uit een aantal werkpakketten. Ieder werkpakket kent zijn eigen 
projectleider. Om de uitvoering van de werkpakketten op elkaar af te blijven stemmen, zal veel 
afstemming noodzakelijk zijn. Het IFA programma is opgezet conform strikte richtlijnen die 
nadrukkelijk gevolgd moeten worden. Om de verschillende consortiumpartijen hierbij te begeleiden 
is projectleiding noodzakelijk. Vanuit het programmamanagement worden de 
voortgangsrapportages gecoördineerd, de resultaten en budgetten bewaakt en worden partijen 
geholpen bij het IFA waardig formuleren van de tussentijdse projectresultaten. 
 
c. Administratie IFA 
Voor het IFA programma zal er een complete administratie moeten worden bijgehouden. Dat zal 
gebeuren door een extern administratiebureau in opdracht van penvoerder GWIA. Daarnaast zal 
de administratie jaarlijks gecontroleerd worden door een externe accountant die zijn bevindingen 
vastlegt in een accountantsverklaring. 
 
d. Toezicht en control IFA 
Om het project administratief te laten aansluiten bij de eisen vanuit het IFA programma zal een 
administratieve organisatie ontwikkeld worden die voor alle consortiumpartners leidend is. 
Daarnaast wordt er een onafhankelijke projectcontroller aangesteld die op basis van de 
goedgekeurde AO alle ingediende kosten zal beoordelen op subsidiabiliteit. De projectcontroller zal 
tevens controleren of er bij deze kosten rekening gehouden is met bijvoorbeeld correcte 
aanbesteding, staatsteun uitgangspunten etc. 
 
Resultaat: 
Er is een administratieve organisatie voor het IFA project opgezet. Er wordt projectadministratie 
gevoerd, er wordt programmamanagement uitgevoerd en er wordt toezicht gehouden op met 
name de declaraties die worden ingediend door de partners. Er staat een complete 
projectorganisatie ten behoeve van het IFA project. 
 
Toelichting kosten werkpakket 9 
De kosten van dit werkpakket bedragen € 345.480. Deze kosten hebben betrekking op: 
 
Diverse externe advisering m.b.t. de IFA aanvraag € 44.700 
Ontwikkeling IFA aanvraag inhoudelijke professionals(1200u *€30,-) + (760u * €40,-) € 66.400 
Ondersteuning projectmanagement senior projectassistent (600u * €30,-) € 18.000 
Projectmanagement € 12.480 
Projectadministratie € 151.950 
Project control € 51.950 
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5. Organisatie en planning van de activiteiten 
5.1 De organisatie 
Het project de Innovatiefabriek is een initiatief van de stichting GWIA, de stichting TCA en de 
stichting BVDC. De gepresenteerde investeringen zijn de gedeelde verantwoordelijkheid van de 
gezamenlijke partijen. 
 
De taken en de verantwoordelijkheden van de stichtingen zijn vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst (zie bijlage). Het project kent een looptijd van 1 januari 2014 tot en 
met 31 december 2016. 
 
Richting de IFA subsidieverstrekker treedt de stichting GWIA op als penvoerder. Ten aanzien van 
de subsidieverantwoording stelt de Stichting GWIA de periodieke rapportages op en verzorgt de 
declaraties. Voor een helder proces stelt de Stichting GWIA een Administratieve Organisatie op die 
ook leidend is voor de registratie van kosten behorende tot dit project en gemaakt door alle 
deelnemers binnen het samenwerkingsverband. 
 
Er is een overall projectmanager die de algemene voortgang van het project bewaakt en 
verantwoordelijk is voor de onderlinge afstemming tussen de verschillende deelprojecten. Verder 
bestaat het project uit 9 werkpakketten. Deze werkpakketten worden toebedeeld aan een 
projectleider die rapporteert over de voortgang aan de overall projectmanager. 
 
De verantwoordelijkheden per werkpakket zijn in de onderstaande tabel opgenomen. Uitgangspunt 
is hierbij dat GWIA het overall projectmanagement levert en de onderlinge samenwerking binnen 
het consortium bewaakt. Stichting GWIA is tevens penvoerder. 
 
De voorzitters van de stichtingen binnen het consortium vormen samen de stuurgroep van het 
project. De projectleider van ieder werkpakket is verantwoordelijk voor de resultaten van het 
betreffende werkpakket zoals deze in hoofdstuk 4 staan beschreven. De betreffende projectleiders 
rapporteren aan de stuurgroep. 
 
Verantwoordelijk 
projectleider GWIA TCA BDVC 
Werkpakket 1  X  
Werkpakket 2  X  
Werkpakket 3  X  
Werkpakket 4  

 
x 

Werkpakket 5  
 

x 
Werkpakket 6  X 

 Werkpakket 7  X 
 Werkpakket 8 X 

  Werkpakket 9 x 
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5.2 Planning van de activiteiten 
Voor het uitvoeren van de activiteiten wordt de onderstaande planning gehanteerd. 
 
Activiteit Status Aanvang Afronding 
Activiteit 1.1 Grotendeels gerealiseerd Januari 2014 eind 2015 
Activiteit 1.2 Grotendeels gerealiseerd Januari 2014 eind 2015 
Activiteit 2.1 Grotendeels gerealiseerd Januari 2014 eind 2015 
Activiteit 2.2 Volledig gerealiseerd   
Activiteit 2.3 Volledig gerealiseerd   
Activiteit 2.4 Realisatie moet nog starten januari 2016  
Activiteit 3.1 Reeds gerealiseerd tot uitbreiding, 

aanvang uitbreiding vanaf 
januari 2016 april/mei 2016 

Activiteit 3.2 Reeds gerealiseerd tot uitbreiding, 
aanvang uitbreiding vanaf 

januari 2016 april/mei 2016 

Activiteit 4.1 Klein deel reeds gerealiseerd, overige 
realisatie vanaf 

januari 2016 april/mei 2016 

Activiteit 4.2 Klein deel reeds gerealiseerd, overige 
realisatie vanaf 

januari 2016 april/mei 2016 

Activiteit 5.1 Deels gerealiseerd, nog in uitvoering maart/april 2016 maart/april 2016 
Activiteit 5.2 Realisatie moet nog starten mei 2016 juni/juli 2016 
Activiteit 5.3 Deels gerealiseerd, nog in uitvoering  eind 2016 
Activiteit 5.4 Deels gerealiseerd, nog in uitvoering  juni/juli 2016 
Activiteit 6.1 Deels gerealiseerd, nog in uitvoering  eind 2016 
Activiteit 6.2 Deels gerealiseerd, nog in uitvoering  eind 2016 
Activiteit 6.3 Realisatie moet nog starten Januari 2016 eind 2016 
Activiteit 6.4 Deels gerealiseerd, nog in uitvoering  juni/juli 2016 
Activiteit 7.1 Deels gerealiseerd, nog in uitvoering  april/mei 2016 
Activiteit 7.2 Deels gerealiseerd, nog in uitvoering  mei/juni 2016 
Activiteit 7.3 Realisatie moet nog starten januari 2016 eind 2016 
Activiteit 7.4 Deels gerealiseerd, nog in uitvoering  eind 2016 
Activiteit 8.1 Realisatie moet nog starten januari 2016 juni/juli 2016 
Activiteit 8.2 Realisatie moet nog starten januari 2016 juni/juli 2016 
Activiteit 8.3 Realisatie moet nog starten januari 2016 juni/juli 2016 
Activiteit 9.1 Grotendeels gerealiseerd  eind 2015 
Activiteit 9.2 Realisatie moet nog starten januari 2016 eind 2016 
Activiteit 9.3 Realisatie moet nog starten januari 2016 eind 2016 

 

5.3 Vergunningen en ontheffingen 
Er zijn geen specifieke vergunningen of ontheffingen nodig voor de realisatie van dit project. 
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6. Kosten en financiering 
6.1 Inleiding 
De ontwikkeling van de Innovatiefabriek kent een lange geschiedenis. Al in 2013 is gestart met de 
ontwikkeling van het concept. In 2015 is het totale programma dat bestond uit realisatie van de 
fysieke en digitale infrastructuur en de exploitatie van het project na oplevering, voorgelegd aan 
Provinciale Staten. Door de IFA regelgeving bleek het noodzakelijk om de IFA component te 
beperken tot de daadwerkelijke realisatie van de fysieke en digitale infrastructuur van de 
Innovatiefabriek. 
 
De initiatiefnemers hebben deze aanpassing conform de IFA richtlijnen doorgevoerd en hiermee 
bedragen de totale investeringskosten € 2.923.318,53. 

 

6.2 Kostenbegroting 
In hoofdstuk 4 zijn de kosten per werkpakket gepresenteerd. In onderstaande tabel is het totale 
overzicht in beeld gebracht. In de bijlagen is per werkpakket een nadere specificatie van kosten 
opgenomen. Alle kosten zijn volledig onderbouwd. De kosten hebben alleen betrekking op 
investeringen noodzakelijke voor het neerzetten van de fysieke en digitale infrastructuur zodat 
deze een vliegende start kan maken na oplevering. 
 

Totale begroting Innovatiefabriek  

Activiteiten Loonkosten  Kosten derden Totale kosten  

Werkpakket 1 
Fysieke inrichting kantooromgeving  € 36.959,80  € 478.189,05  € 515.148,85  

Werkpakket 2 
ICT infrastructuur  € 65.400,00   € 197.224,01   € 262.624,01  

Werkpakket 3 
Fysieke R&D omgeving  € 20.640,00   € 168.834,41   € 189.474,41  

Werkpakket 4 
digitale R&D omgeving  € 28.880,00   € 206.396,30   € 235.276,30  

Werkpakket 5 
living lab omgeving  € 74.208,00   € 202.850,00   € 277.058,00  

Werkpakket 6 
expertise centrum onderwijs  € 286.920,00   € 86.186,96   € 373.106,96  

Werkpakket 7 
opzetten Innovatiefabriek 
organisatie  € 606.550,00   € 73.000,00   € 679.550,00  

Werkpakket 8 
training trainers / begeleiders  € 45.600,00     € 45.600,00  

Werkpakket 9 
programma management  € 84.400,00   € 261.080,00   € 345.480,00  

Totale kosten  €1.249.557,80  € 1.673.760,73  € 2.923.318,53 
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De totale projectkosten zijn als volgt over de partners verdeeld: 
 
  GWIA TCA BDVC Totaal 
Werkpakket 1 € 0,00  € 515.148,85  € 0,00  € 515.148,85  
Werkpakket 2 € 0,00  € 262.624,01  € 0,00  € 262.624,01  
Werkpakket 3 € 0,00  € 189.474,41  € 0,00  € 189.474,41  
Werkpakket 4 € 0,00  € 162.776,30  € 72.500,00  € 235.276,30  
Werkpakket 5 € 60.000,00  € 189.208,00  € 27.850,00  € 277.058,00  
Werkpakket 6 € 0,00  € 373.106,96  € 0,00  € 373.106,96  
Werkpakket 7 € 0,00  € 667.600,00  € 11.950,00  € 679.550,00  
Werkpakket 8 € 0,00  € 45.600,00  € 0,00  € 45.600,00  
Werkpakket 9 € 255.400,00  € 36.000,00  € 54.080,00  € 345.480,00  
Totaal € 315.400,00  € 2.441.538,53  € 166.380,00  € 2.923.318,53  
 
Toelichting 
Het project is reeds in 2014 gestart. In de begroting zijn zowel kosten met betrekking tot 
ureninzet, als kosten voor de inhuur van derden opgenomen vanaf 2014. De consortiumpartners 
hebben (nog) geen personeel in dienst. De ureninzet wordt gerealiseerd door personeel dat 
feitelijk in dienst is bij DEA / Cinnovate en werkzaamheden uitvoert ten behoeve van de Stichting 
TCA. Aan TCA worden deze uren doorberekend op basis van de loonkosten. Ditzelfde geld voor de 
inzet van uren vanuit BVDC. Om een onderscheid te maken tussen deze kosten en de kosten die 
betrekking hebben op inhuur van expertise op basis van een tarief zijn de kosten opgenomen 
onder respectievelijk loonkosten en kosten derden. Vanuit de IFA systematiek vallen formeel alle 
kosten onder de kostensoort kosten derden. 
 
Van de kosten die reeds gemaakt zijn, zijn facturen aanwezig. Daar waar noodzakelijk, zijn de 
opdrachten aanbesteed. Gezien de omvang van de diverse opdrachten is volstaan met een 
onderhandse aanbesteding. De loonkosten in de begroting zijn allemaal gebaseerd op 
brutoloonkosten inclusief werkgeverslasten volgens de loonstaat en op basis van 1650 uur per 
jaar. Hierbij is dezelfde (goedgekeurde) systematiek gehanteerd als binnen de TMI regeling van de 
provincie Flevoland. Voor de reeds gerealiseerde loonkosten zijn urenverantwoordingen voor 
handen. 
Voor de opdrachten aan derden zullen de geldende aanbestedingsregels gevolgd worden. Gezien 
de omvang van de publieke bijdrage in dit project is het consortium aan te merken als een 
aanbestedende dienst. De penvoerder, Stichting GWIA, zal toezien dat opdrachten aan derden op 
een juiste wijze worden aanbesteed. 
 
In hoofdstuk 4 staan per werkpakket een toelichting op de begrote kosten opgenomen. 
Een detailbegroting is in de bijlage opgenomen. 

 

6.3 Uitgavenritme 
In onderstaande tabel is het uitgaveritme per werkpakket zoals dat nu wordt voorzien opgenomen. 
 
  2014 2015 2016 Totaal 
Werkpakket 1 € 367.820,45 € 59.828,41 € 87.500,00 € 515.148,86 
Werkpakket 2 € 74.579,99 € 10.805,03 € 177.240,00 € 262.625,01 
Werkpakket 3 € 26.158,74 € 19.555,67 € 143.760,00 € 189.474,41 
Werkpakket 4 € 0,00 € 21.421,15 € 213.855,15 € 235.276,30 
Werkpakket 5 € 19.373,33 € 29.718,33 € 227.968,33 € 277.059,99 
Werkpakket 6 € 65.186,96 € 214.920,00 € 93.000,00 € 373.106,96 
Werkpakket 7 € 22.350,00 € 175.800,00 € 481.400,00 € 679.550,00 
Werkpakket 8 € 0,00 € 0,00 € 45.600,00 € 45.600,00 
Werkpakket 9 € 40.200,00 € 71.872,00 € 233.405,00 € 345.477,00 
Totaal € 617.683,47 € 605.935,58 € 1.705.744,48 € 2.923.318,53 
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6.4 Financieringsplan 
 
Cofinancieringsbron Cash In kind Totaal in euro’s 

    1. TCA BV € 301.319,67    € 301.319,67  

    2. DEA € 194.171,84  € 671.203,68  € 858.748,02  

    3. gemeente Almere € 312.000,00  € 45.000,00  € 357.000,00  

    4. BDVC € 76.080,00 € 8.050,00 

     Totaal cofinanciering  € 883.571,51  € 724.253,68  € 1.607.825,19 

    Gevraagde IFA bijdrage 

  

€ 1.315.493,34 

    Totale financiering  

  

€ 2.923.318,53 

  
De bijdrage die vanuit IFA wordt gevraagd bedraagt 45% van de totale kosten. Zoals uit 
bovenstaande tabel blijkt komt de dekking voor de projectkosten van diverse partijen. 
De bijdragen vanuit DEA en TCA BV lopen via projectpartner Stichting TCA. Deze bijdrage bestaat 
deels uit een cash bijdrage en deels uit een bijdrage in kind. De gemeente Almere ondersteunt de 
ontwikkeling van de Innovatiefabriek door zowel inzet van ambtelijke uren als door een cash 
bijdrage. De cash bijdrage van de gemeente Almere loopt ook de Stichting TCA. Gezien het belang 
dat de gemeente hecht aan dit project is het vanzelfsprekend dat de bijdrage van de Gemeente 
apart zichtbaar is. In de cofinancieringsverklaring van de gemeente Almere is een toelichting 
opgenomen op de samenstelling van de cofinancieringsbijdrage. De ureninzet is berekend op basis 
van een bruto uurloon op basis van 1650. 
Het BDVC levert ook een cofinancieringsbijdrage aan dit project. De cofinanciering bestaat uit een 
deel uit een cash bijdrage. Concreet betekent dit dat het BDVC de facturen betaald van ingehuurde 
menskracht. Daarnaast levert BVDC ook een bijdrage in kind door de inbreng van een 
projectassistente. In de bijlage zijn de getekende cofinancieringsverklaringen plus toelichtingen 
van de genoemde partijen opgenomen. 
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7. Staatssteun analyse 
7.1 Bevindingen staatssteun analyse 
De Europese staatssteun regels en procedures zijn van toepassing als er daadwerkelijk sprake is 
van staatssteun. Daartoe dienen alle vier criteria van staatssteun aan de orde te zijn: 
staatsmiddelen, selectiviteit, voordeel en potentiële handelsverstoring. Staatssteun is aan de orde 
als er niet-marktconforme middelen doorvloeien naar economische activiteiten (de markt). Om 
staatssteun te voorkomen dienen bestedingen in het private domein onder marktconforme 
voorwaarden te geschieden. 
 
De projectactiviteiten in deze IFA aanvraag zijn gebundeld in 9 werkpakketten. Werkpakket 1 t/m 
6 betreffen de inrichting van de fabriek (fysieke aanleg kantoorfaciliteiten Innovatiefabriek, ICT 
infrastructuur, de inrichting R&D omgeving, digitale R&D omgeving/ software en de realisatie van 
Living Lab en het opzetten van een expertise centrum voor het onderwijs). Werkpakket 7 betreft 
het opzetten van de Innovatiefabriek organisatie. Verder worden er trainingen voor 
projectbegeleiders opgezet (werkpakket 8). Tot slot is werkpakket 9 gewijd aan het 
programmamanagement van het IFA project. In deze werkpakketten zijn zowel economische als 
niet-economische activiteiten te onderscheiden. Dit betekent dat subsidieverstrekking voor dit IFA 
project voor wat betreft de economische activiteiten, valt onder de Europese staatsteunregels.    
 
Om de precieze consequentie van het van toepassing zijn van de staatssteunregels, in kaart te 
brengen heeft het partnerschap het bureau Lysias gevraagd een uitgebreide staatssteun analyse 
uit te voeren. De rapportage van Lysias is als bijlage opgenomen bij dit projectplan. De 
belangrijkste conclusies zijn beschreven in paragraaf 7.2. 
 

7.2 Conclusie staatssteun analyse 
Uit staatssteunoptiek kan en mag de Innovatiefabriek voor de opstart als innovatiecluster 
nominaal maximaal € 1.678.467 miljoen rechtmatig aan subsidie ontvangen. De totale 
voorgenomen bijdrage van de gemeente Almere en de IFA subsidie loopt nu op tot € 1.672.493. 
Dit voorgenomen bedrag past dus goed binnen het nominale maximale plafond van € 1.678.467 
en is daarmee rechtmatig. 
 
Juridische basis voor deze staatssteun is de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV van 
de Europese Commissie). Voordeel is dat de maatregel niet aangemeld in Brussel hoeft te worden 
en op goedkeuring moet worden gewacht. Betrokken overheden mogen uit staatssteunoptiek 
direct beslissen en moeten uiterlijk binnen 20 werkdagen na steunverlening een relatief 
eenvoudige kennisgeving insturen. In artikel 27 AGVV staan de voorwaarden opgenomen voor 
innovatieclusters (o.a. beschrijving subsidiabele kosten en steunintensiteit). De maximale steun op 
clusterniveau mag tot 50% van de in aanmerking komende kosten oplopen, dat wordt bepaald in 
Artikel 27 AGVV. Zoals blijkt uit de analyse van Lysias is het goed mogelijk om de steun voor dit 
project volledig als staatssteun aan het innovatiecluster rond GWIA aan te merken.  
 
Op het eerste gezicht lijkt de totale steunintensiteit voor het project te hoog (de gemeentelijke 
bijdrage én de IFA subsidie bedraagt circa 57%). Als er echter rekening wordt gehouden met de 
niet-economische activiteiten binnen de Innovatiefabriek, wordt het plafond van 50% niet 
overschreden. Er zit ook nog een andere potentiële uitlaatklep op de berekening uit 
staatssteunoptiek: innovatieclusters in regionale steungebieden mogen 55% steun ontvangen en 
een flink deel van Almere staat op de regionale steunkaart. Waar echter precies de steunkaart 
grenzen lopen is een weinig transparant gegeven. 
 
Voor een uitgebreidere analyse verwijzen wij naar de bijlage. 
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8. De fabriek staat: de beoogde effecten 
8.1 Bijdragen aan het IFA2 programma 
De zorgsector is een belangrijk onderdeel van de Flevolandse regionale economie. Zorgaanbieders 
in Flevoland hebben samen 20% van alle beschikbare arbeidsplaatsen in Flevoland. Demografische 
veranderingen zoals een snelle vergrijzing en een relatief grote groep jeugdigen vragen om een 
goed voorzieningenniveau. 
In lijn met nationale ontwikkelingen geldt ook voor Flevoland dat zorg niet alleen beter moet, maar 
ook goedkoper. Dit vraagt om een investering in vernieuwing en invulling van lacunes in 
samenwerking om zo tot nieuwe innovatieve en betaalbare concepten te komen voor zorg en 
welzijn. De Innovatiefabriek geeft invulling aan een dergelijke lacune. Het primaire doel van de 
Innovatiefabriek is immers: via innovatieve concepten bijdragen aan de verbetering van de 
kwaliteit van leven op een wijze die ook bijdraagt aan de verlaging van de maatschappelijke 
kosten van zorg en welzijn.  
 
Naast het leveren van innovatieve zorgconcepten biedt de Innovatiefabriek ook werkgelegenheid. 
Op de korte termijn voor de realisatie van de Innovatiefabriek (werkgelegenheid als directe 
resultante van de IFA aanvraag) en op langere termijn de werkgelegenheid die ontstaat doordat 
partijen gezamenlijk nieuwe innovatieve producten en diensten gaan ontwikkelen binnen de 
Innovatiefabriek. De Innovatiefabriek richt zich niet alleen op Almere, maar ook op de Metropool 
regio Amsterdam en heeft als inzet actief te zijn op het nationale niveau. 
 
De Innovatiefabriek levert op deze wijze een bijdrage aan de doelstelling van de IFA 
programmalijn Zorg binnen het IFA 2 programma. Maatregel 3.5 ‘het realiseren van innovatieve 
zorginitiatieven’. Hierbij wordt als eis gesteld dat zorg beter en goedkoper moet kunnen worden 
aangeboden wat overeenkomt met het primaire doel van de Innovatiefabriek. 

 

8.2 Verbondenheid Innovatiefabriek met regio 
Het IFA project eindigt op 31 december 2016, maar deze datum markeert feitelijk de ‘full-scale 
start’ van de Innovatiefabriek die dan volledig is toegerust op het beoogde doel. De fysieke 
vestiging is binnen de gemeentegrenzen van Almere. De duurzame verbinding aan Almere en 
Flevoland wordt in praktische zin bekrachtigd door de vestiging van de Innovatiefabriek aan de 
Wisselweg in Almere en het tekenen van huurcontracten voor de komende 10 jaar. Deze keuze 
voor Almere is mede ingegeven doordat de organisaties die aan de wortels staan van de 
Innovatiefabriek, hun oorsprong vinden in Almere waar zij reeds kunnen bouwen op waardevolle 
samenwerking met partijen buiten het IFA consortium. 
Daarbij draagt ook het beleid van de gemeente Almere bij aan de verbondenheid van de 
Innovatiefabriek met de stad. De gemeente Almere toont grote bereidheid tot het faciliteren van 
ontwikkeling in de Innovatiefabriek allereerst door een financiële bijdrage maar ook door samen 
met de Innovatiefabriek living labs in te richten en de samen met de Innovatiefabriek welzijn- en 
gezondheidsdata te ontsluiten. 

8.3 Werkgelegenheid gerelateerd aan het IFA project 
De realisatie van de Innovatiefabriek zelf zal uiteindelijk in 2016 minimaal 21 fte aan 
werkgelegenheid hebben gecreëerd. Deze inzet is nodig op tal van terreinen zoals de ontwikkeling 
en installatie van hardware en software, lesprogramma’s, communicatie, projectmanagement, etc. 
Voor de inzet van eigen uren is een bedrag van €1.249.557,- geraamd. Deze €1.249.557,- staat 
(met een gemiddeld uurtarief van €35 en 1650 werkbare uren in een jaar) garant voor 21 fte 
direct gerelateerd aan de realisatie van het IFA project. Daarnaast wordt via inhuur ook een 
beroep gedaan op de personele inzet/diensten van derde partijen. In de werkpakketten en de 
daarbij behorende gedetailleerde begrotingen (zie bijlage) is nader uitgewerkt om wat voor type 
werkzaamheden dit gaat. Het betreft administratieve functies (5fte), functies op het terrein van 
marketing en communicatie (2 fte), functies op het terrein van ICT met aandacht voor zowel 
hardware als software en programma’s (7fte) projectleiders voor aansturing werkpakketen en 
projectmanagement (5 fte) en tenslotte is capaciteit nodig voor het onderhouden van de diverse 
platforms (2fte).    

Gezondheid en Welzijn Innovatiecentrum Almere / Wisselweg 33 / 1314 CB / Almere 
 



 
 
8.4 Lange termijn effecten 
Op het moment dat de Innovatiefabriek in 2017 volledig van start gaat zal deze een duidelijke 
impuls geven aan de werkgelegenheid in Flevoland.  
 
a. Karakteristieken lange termijn werkgelegenheid 
De Innovatiefabriek draagt bij aan het creëren van innovaties die de kwaliteit van de zorg 
verbeteren en betaalbaar maken. Consequentie van deze doelstelling is dat een succesvolle 
innovatie uit de Innovatiefabriek niet automatisch leidt tot groei van werkgelegenheid aan de kant 
van het zorg- en welzijn organisaties. Dit zou immers op gespannen voet staan met het betaalbaar 
maken van de zorg.  De werkgelegenheidsgroei als resultante van dit project is op termijn te 
vinden binnen de Innovatiefabriek zelf en bij de partijen die een succesvolle innovatie op de markt 
gaan introduceren.  
 
Verder moet de werkgelegenheidsgroei beschouwd worden vanuit het type organisatie dat de 
Innovatiefabriek wordt: een projectorganisatie waarin projectgroepen met telkens weer een unieke 
samenstelling aan partijen en ingebrachte kennis voor een bepaalde periode samenwerken in een 
innovatietraject.  
Passend bij deze tijd, waarin permanente arbeidsplaatsen meer en meer vervangen worden door 
ZZP’ers en bureaus die op tijdelijke basis bijdragen, stimuleert de Innovatiefabriek de 
werkgelegenheid op een nieuwe manier door te werken met tijdelijke krachten voor specifieke 
opdrachten. Deze professionals zijn specialistisch geschoold. Hun werkterreinen betreffen naast 
uitvoeringstechnieken ook het onderwijs en onderzoek. Daarnaast zal ook de link met de ‘eigen’ 
organisaties die worden vertegenwoordigd in een projectgroep goed geborgen zijn. Een 
projectgroep bestaat om die reden uit een zeer divers gezelschap qua vertegenwoordiging en 
inbreng van kennis. 
 
  
b. Werkgelegenheid binnen de Innovatiefabriek 

 
1. Projectgroepen geformeerd rond een innovatietraject 
De Innovatiefabriek is een R&D omgeving waar projectgroepen rond de ontwikkeling van een 
innovatie voor een bepaalde periode met grote regelmaat bijeenkomt. Zoals gezegd bestaan deze 
projectgroepen uit vertegenwoordigers uit onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven. Op basis 
van de huidige ervaringen in de opstartfase van de Innovatiefabriek kan gesteld worden dat een 
gemiddeld innovatietraject 2-3 jaar duurt. 
 
Bij een 100% bezettingsgraad van de beschikbare faciliteiten in de Innovatiefabriek, kunnen 6 
projectgroepen worden gehuisvest. De ervaring leert dat een gemiddelde projectgroep bestaat uit 
15 personen. Dit betekent dat bij een 100% bezetting 6 x 15 = 90 personen ofwel 90 fte 
werkzaam zijn binnen de projectgroepen.  
 
Zoals gezegd is de samenstelling van de projectgroep divers en sterk van het betreffende 
innovatietraject afhankelijk. In het algemeen mag verondersteld worden dat 50% van de 
projectgroep bestaat uit personen die vanuit een bestaande functie (vanuit organisatie of als 
student) tijdelijk werken binnen de omgeving van de Innovatiefabriek.  
Daarnaast is er sprake van echte werkgelegenheidsgroei waar het de overige 45 personen (bij 
volledige bezetting vertaald naar 45 fte) betreft die op basis van een tijdelijk projectcontract ten 
behoeve van het innovatietraject worden geworven en aangesteld.  
   
2. Continue ondersteuning vanuit de Innovatiefabriek  
Een organisatie met de omvang van de Innovatiefabriek vraagt ook om de beschikbaarheid van 
structurele capaciteit voor de dagelijkse aansturing en het beheer.  
In totaal is in de exploitatieberekening uitgegaan van een 11 fte waarvan 8fte wordt ingezet op 
ondersteuning en beheer door technisch personeel, projectmanagement (overall regie, 
projectleiding werkpakketten, planning), administratieve ondersteuning en facilitaire 
ondersteuning.  
Daarnaast wordt 3 fte ingezet om het onderdeel kennisloket te bemensen 
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c. Werkgelegenheid gerelateerd aan succesvolle innovatietrajecten 
Voor de innovatietrajecten die na de ontwikkelperiode van 2 tot 3 jaar een succes zijn gebleken, is 
de Innovatiefabriek de opmaat naar een marktintroductie van een nieuw zorgconcept. Zoals 
gezegd zal dit naar verwachting niet leiden tot werkgelegenheidscreatie aan de kant van de zorg, 
maar wel tot werkgelegenheidscreatie aan de kant van de bedrijven die de innovaties gaan 
vermarkten en daar capaciteit op gaan inzetten.  
 
De omvang van deze benodigde capaciteit en het geografisch neerslaan van deze nieuwe 
werkgelegenheid is in deze fase van het project niet te becijferen, hoewel gegarandeerd aan de 
orde in de vorm van:  

• Groei van betrokken organisaties; 
 

d. Werkgelegenheid verwant aan Innovatiefabriek  
Tot slot heeft de Innovatiefabriek een stimulerend effect op regionale werkgelegenheid op de 
volgende wijze:  

• Rondom de Innovatiefabriek zullen nieuwe bedrijven zich gaan vestigen enerzijds omdat 
zij actief participeren in projecten en dus mensen in de Innovatiefabriek laten werken en 
anderzijds omdat bedrijven graag in contact komen met de onderwijsinstellingen en 
maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de Innovatiefabriek. 

• Er zijn diverse toeleveranciers nodig om de Innovatiefabriek te faciliteren, deze worden 
regionaal aangezocht voor zover aanbestedingsbeleid dit toelaat. 

• Tot slot komt er indirecte werkgelegenheid tot stand doordat de gebruikers van de 
Innovatiefabriek gebruik maken van detailhandel en andere voorzieningen in Almere.  
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Hoofdstuk 9  De Innovatiefabriek na de IFA 
periode 
 
In dit hoofdstuk geven we een doorkijk in de periode vanaf de formele opening van de 
Innovatiefabriek (eind 2016).  We zullen in het kort een inzicht geven in de marktpotenties van de 
Innovatiefabriek en de samenwerking met  markt partijen.  
Zoals al eerder is beschreven is de ontwikkeling van de Innovatiefabriek al gestart in 2014. Uit de 
activiteiten planning (zie hoofdstuk 5.2)  blijkt dat vooral de inrichting van de kantoorruimtes en 
de inrichting van de technische R&D labs al in een ver gevorderd stadium zijn. Steeds meer 
partijen zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden die de Innovatiefabriek (nu al) biedt. Dit blijkt 
onder andere uit diverse samenwerkingsovereenkomsten die door  consortiumpartijen zijn 
gesloten met marktpartijen en overheden en zorginstellingen. Op basis van deze samenwerkings-
overeenkomsten zullen ook na 2016 projecten binnen de Innovatiefabriek vorm krijgen. Door de 
samenwerking met de zorgorganisaties binnen Flevoland zullen veel van de ontwikkelde innovaties  
primair ten gunste komen van de specifieke vraag in Flevoland. Dit laat onverlet dat voor 
innovatieve zorgconcepten gebaseerd op slimme combinaties van technologie en big data, 
wereldwijd marktpotentie is.     
 

9.1 Samenwerking met de markt geborgd via de projectpartners 
Innovatiefabriek 
De gemeente Almere en TNO hebben in februari 2015 een samenwerkingsovereenkomst getekend. 
In deze overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente, TNO  samen met GWIA, als 
vertegenwoordiger van de Innovatiefabriek, en het middenbedrijf de transities in de 
gezondheidszorg en het sociale domein gaan aanpakken. Een voorbeeld hiervan is het programma 
'De gezonde jeugd' gericht op lifestyle en preventie. Voor dit initiatief wordt data vanuit 
verschillende instanties gecontroleerd ontsloten en via de Innovatiefabriek beschikbaar gesteld aan 
geïnteresseerde partijen die een bijdrage leveren aan de doelstellingen  van dit  programma. 
Vanuit de Innovatiefabriek zal ondersteuning geboden worden aan bedrijven en overheden om hen 
te leren om met behulp van al beschikbare data nieuwe combinaties te maken, businessmodellen 
uit te proberen, maar ook te visualiseren.  
 
Om tot een goede programmering te komen van het programma ‘Gezonde jeugd Almere’ start 
EDBA met het in kaart brengen van lokaal beschikbare data over gezondheid en 
gezondheidsgedrag bij de Almeerse populatie, en specifiek bij de jeugd. Op basis van deze data 
wordt de zorgvraag in 2030 voorspeld en kwetsbare groepen geïdentificeerd. Omdat er  grote 
regionale verschillen bestaan is een specifiek onderzoek voor de toekomstige zorgvraag voor de 
Almeerse situatie gewettigd. Dit onderzoek vormt de bouwsteen voor het implementeren van 
innovaties  in preventie en zorg in de Almeerse regio door het samenbrengen van data, kennis van 
lokale en nationale partners en e-health bedrijven. Dit biedt mogelijkheden om nieuwe 
(economische) ontwikkeling naar Almere te halen, die als voorbeeld dient voor de rest van 
Nederland. 
 
 
In april 2015 heeft  TCA BPSolutions ENOVATION, Funatic en IBM een unieke 
samenwerkingsovereenkomst gesloten. De bedrijven gaan structureel investeren in innovatie op 
het gebied van technologie voor Zorg en Welzijn. De samenwerking toont aan dat het bedrijfsleven 
wil investeren in het opheffen van de barrières die tot op heden echte innovatie in de 
gezondheidszorg in de weg staan. 
Naast bovenstaande overeenkomsten zijn er overeenkomsten met partijen die zich reeds voor 
meerdere jaren contractueel(financieel) gecommitteerd hebben aan de Innovatiefabriek zoals:  
Patient1, DEA (Cinnovate), TNO, Zetacom, Breedveld & Schroder, IBM, Microsoft, Brevidius, 
Anytime Economic Board Amsterdam, Gemeente Almere, KPN, Hewlett Packet, Novartis, VUMC, 
AMC Amsterdam. 
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9.2 Samenwerking zorginstellingen 
Zoals in de doelstellingen van de Innovatiefabriek is vastgelegd is samenwerking een van de 
belangrijkste kernwaarden van de Innovatiefabriek. Alleen zo kunnen de belangen van de veelheid 
aan relevante stakeholders in de sector zorg en welzijn goed worden bediend en zijn nieuwe 
innovaties ook breed implementeerbaar. Het is vanuit deze kernwaarde dan ook geheel 
vanzelfsprekend dat de samenwerking met zorginstellingen en onderwijs verankerd is binnen de 
Innovatiefabriek. Daarom zijn met onderstaande zorginstellingen samenwerkingsafspraken 
vastgelegd of wordt er reeds nauw samengewerkt binnen projecten.  
- Een van de living labs binnen de Innovatiefabriek is opgezet in samenwerking met Zorggroep 

Almere: het welzijnsplatform Senior Live. Verder heeft Zorggroep Almere aangegeven 
interesse te hebben voor de ontwikkeling van een project gericht op het verbeteren van het 
vestigingsklimaat voor zelfstandige woonvormen. Dit project zal binnen de Innovatiefabriek 
nader worden uitgewerkt.  

- Met Woonzorg Flevoland en Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (CMO) wordt 
gekeken naar de mogelijkheden om via een combinatie van een sociaal platform en de inzet 
van technologie, het proces van dementie ontwikkeling te vertragen waardoor mensen langer 
thuis kunnen blijven wonen.  
1. Met het Medisch Coördinatie Centrum Flevoland  wordt gekeken wat de kwetsbaarheid is 

van de ouderen populatie in Noord en Oost Flevoland. Door daarbij data uit verschillende 
bronnen te combineren ontstaat een beeld waar interventies nodig zijn.  

2. Met het MCC Flevoland is geen aparte overeenkomst afgesloten. Deze samenwerking  is 
geregeld middels de samenwerking met de OMFL. Het MCC Flevoland is een 
samenwerkingsverband van zorgorganisaties in de regio Noordoostpolder, Urk, Dronten, 
Zeewolde en Lelystad. Het MCC Flevoland vertegenwoordigd met deze overeenkomst de 
belangen van de onderstaande zorgorganisaties in de Innovatiefabriek 

3. Zorggroep Oude en Nieuwe Land 
4. Stichting Icare 
5. Stichting Coloriet 
6. MC Groep 
7. Woonzorg Flevoland 
8. GGZ Centraal 
9. Antonius Ziekenhuis 
10. Revalidatiecentrum De Trappenberg 
11. Revalidatiecentrum De Vogellanden 
12. Allerzorg Flevoland 
13. InteraktContour 
14. Diverse huisartsen 
15. Informele zorg. 

 
- Amerpoort is van oorsprong geen Flevolandse organisatie maar heeft wel drie zelfstandige 

woonvormen voor meervoudig gehandicapte mensen in Almere. Amerpoort heeft de intentie 
uitgesproken om de mogelijkheden van samenwerking binnen de Innovatiefabriek te 
verkennen vanaf het moment dat de Innovatiefabriek volledig operationeel is. 

 
 

9.3 Samenwerking onderwijs 
Naast samenwerking met zorginstellingen is de samenwerking met onderwijs onderdeel van het 
DNA van de Innovatiefabriek. Er zijn samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met zowel MBO 
als HBO onderwijsinstellingen in Flevoland 
 
MBO onderwijs 
De twee ROC’s  in Flevoland. Deze  samenwerking  heeft als uitgangspunt dat: 
• Er gezamenlijk visie ontwikkeld wordt met betrekking tot het onderwijsprogramma om 

daarmee de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven te verbeteren. 
• Er binnen de Innovatiefabriek Almere plaatsen beschikbaar komen voor MBO studenten binnen 

projecten. 
• De projecten binnen de Innovatiefabriek meegenomen worden in het onderwijs programma 

wat betreft techniek gedreven onderwijs en zorg en welzijn gerelateerd onderwijs. 
• Er bij de ROC’s ruimtes gefaciliteerd gaan worden voor zorg en techniek onderwijs. 
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HBO onderwijs 
Hogeschool Windesheim. Uitgangspunten in de samenwerking is dat er binnen de diverse 
opleidingen minors rondom innovatieprojecten kunnen worden ingericht. Daarnaast worden er 
binnen de Innovatiefabriek co-makership structuren ontwikkeld en zal er in de komende periode 
de mogelijkheid onderzocht worden een of meer lectoraten te koppelen aan de Innovatiefabriek 
 
De Hogeschool van Amsterdam is reeds betrokken binnen een aantal projecten. In enkele gevallen 
als volwaardige partner binnen een project onder toezicht van een lector. In de meeste gevallen 
als toeleverancier van excellente studenten in het kader van afstudeerstages. 
 
Universitair onderwijs  
De mogelijkheden om samen te werken met verschillende universiteiten worden breed verkend. 
Op dit moment wordt binnen de Innovatiefabriek al samen gewerkt met de Universiteit Twente de 
UvA en de VU. 
 
Overige samenwerkingspartijen 
Naast de bovenstaande organisaties zijn er ook samenwerkingsverbanden aangegaan met   
organisaties als de EDBA, OMFL en CMO Flevoland. Deze organisaties initiëren allemaal vanuit hun 
eigen verantwoordelijkheid projecten (niet alleen binnen het domein van zorg en welzijn), maar 
zijn er niet op ingericht projecten daadwerkelijk te realiseren. Ze zijn er op ingericht te signaleren, 
samen te brengen en te verbinden en de Innovatiefabriek.  
 
 

9.4 Duurzaamheid van de Innovatiefabriek  
De Innovatiefabriek kan  zich alleen ontwikkelen als zij goed is  ingebed is in het ecosysteem rond 
zorg en welzijn in Flevoland. Met andere woorden als er markt is voor de faciliteiten binnen de 
Innovatiefabriek. Op basis van de hierboven geschetste  samenwerkingspartners kunnen we 
concluderen dat al voor de ‘full scale’ start van de Innovatiefabriek, dit aan de orde is.  
 
De duurzaamheid van de Innovatiefabriek wordt uiteraard ook bepaald door de 
exploitatiemogelijkheden na de IFA periode. Uitgangspunt in de exploitatie is dat de 
Innovatiefabriek kostendekkend moet kunnen draaien er is geen winstoogmerk. Gezien het 
karakter van de Innovatiefabriek, - een open innovatie omgeving- wordt  er geen geld verdiend 
aan licenties of patenten. De ontwikkelde kennis binnen de fabriek is wereldwijd toegankelijk. De 
exploitatiekosten kunnen dus alleen worden gedekt uit vergoedingen voor faciliteiten,  verhuur van 
ruimtes, sponsoring en  inkomsten  uit organiseren van bijeenkomsten. Mochten hier winsten uit 
gegenereerd worden dan zullen deze opnieuw in de fabriek worden geïnvesteerd.     
In onderstaande tabel zijn de kosten en inkomsten voor de Innovatiefabriek gedurende een 
periode van 5 jaar in beeld gebracht. 
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De exploitatiekosten voor de Stichting GWIA  worden door de  consortiumpartijen van de 
Innovatiefabriek jaarlijks opgebracht en maken na 2016 onderdeel uit van de exploitatiekosten. 
 
  
 
 

Opbrengsten
Projectgroepen Tab-x 0 0 90000 90000 90000 90000 90000
Hoofdsponsor 100000 100000 100000 100000 100000
CTCA sponsoren 0 0 150000 150000 150000 150000 150000
Bijeenkomsten 0 0 52600 52600 52600 52600 52600
Huurcontracten 50000 50000 50000 50000 50000
Bijdrage servicekosten 12500 12500 12500 12500 12500

Totaal opbrengsten 0 0 0 455100 455100 455100 455100 455100

Kosten
Locatie kosten 0 0 128799 128799 128799 128799 128799
Locatie management 0 0 126900 126900 126900 126900 126900
Student begeleiding 0 0 141000 141000 141000 141000 141000
Investering Lab equipment 0 0 5000 5000 5000 5000 5000
Support GWIA 50000 50000 50000 50000 50000
Afschrijving netto investering 2500 2500 2500 2500 2500
Financieringskosten 0 0 0 0 0

Totaal kosten 0 0 0 454199 454199 454199 454199 454199

Exploitatieresultaat 0 0 0 901 901 901 901 901
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Bijlage II 
 
Concept samenwerkingscontract 
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Concept samenwerkingscontract inzake de uitvoering van het project 
 

De Innovatiefabriek   
Een ontwikkel en testfaciliteit voor innovaties in welzijn en zorg  

 
 

Binnen de kaders van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA)  
 
 
Overeenkomst tussen de volgende twee partijen: 
 

1. De privaatrechtelijke rechtspersoon Stichting Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum 
Almere (GWIA), statutair gevestigd te Almere ten deze rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door ……….,  + functie  

 
2. De privaatrechtelijke rechtspersoon Stichting Technologie Centrum Almere (TCA), 

statutair gevestigd te Almere ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……….,  + 
functie  
 

3. De privaatrechtelijke rechtspersoon Stichting Big Data Value Center (BVDC), statutair 
gevestigd te Almere, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door …….., + functie 

 
Overwegingen  
De Innovatiefabriek is een fysieke en digitale infrastructuur waar op het kruispunt van 
technologie en Big Data product- en diensten innovaties tot stand gebracht worden gericht 
op zorg en welzijn. De Innovatiefabriek heeft twee hoofddoelstellingen: 
I. Verbetering kwaliteit van leven; 

Het streven is in de fabriek projecten te laten plaats vinden die een wezenlijke 
bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen in het 
werkveld gezondheid en welzijn. 

II. Verlaging maatschappelijke kosten; 
De Innovatiefabriek heeft verder tot doel om projecten te laten plaats vinden die een 
wezenlijke bijdrage leveren aan het maatschappelijk betaalbaar houden van zorg en 
welzijn in Nederland. 

De IFA aanvraag de Innovatiefabriek richt zich enkel op de benodigde investeringen om de 
fysieke en digitale infrastructuur voor de Innovatiefabriek neer te zetten.  
 
Voor de uitvoering van het project is door de provincie Flevoland een bijdrage toegezegd uit 
het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA). De Stichting GWIA treedt op als 
penvoerder en is daarmee eindverantwoordelijk voor de volledige uitvoering en het 
financieel-administratieve beheer van het project jegens de subsidieverstrekkende instantie.  
In deze overeenkomst worden de taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden van de 
Stichting GWIA, de Stichting TCA en de Stichting BVDC, die voortvloeien uit de 
samenwerking binnen het IFA project Innovatiefabriek, nader omschreven en vastgelegd.  
 
 
Artikel 1 Doelstelling van het project 
 
Het doel van het project is het neerzetten van de benodigde fysieke en digitale infrastructuur 
en de lancering van het concept de Innovatiefabriek: een unieke open leer- en 
werkomgeving voor de ontwikkeling, validatie en opschaling van nieuwe concepten, 
producten en diensten in de zorg.  
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Met deze doelstelling draagt het project de Innovatiefabriek direct bij aan het verwezenlijken 
van de opgaven zoals beschreven in het Investeringsprogramma Flevoland-Almere.   
 
De looptijd van dit project is 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016. De totale 
projectkosten bedragen € 2.923.318,53. Voor de uitvoering van het project ontvangen de 
projectpartners € 1.315.493,34 (45%) IFA subsidie. Verder is de co-financiering als volgt 
opgebouwd:  

• € 301.319,67 via TCA BV (10,31%) 
• € 865.375,52 via DEA BV (29,60% 
• €   84.130,00 via Stichting BVDC (2,88%) 
• € 357.000,00 via de gemeente Almere (12,21%) 

 
 
Artikel 2 Onderwerp van de overeenkomst 
 
Via dit samenwerkingscontract tussen de drie stichtingen worden de rechten en 
verplichtingen van de alle partijen vastgelegd die gepaard gaan met de uitvoering en 
afronding van het project de Innovatiefabriek. De volgende bijlagen maken integraal deel uit 
van deze overeenkomst: 
 
• De IFA subsidiebeschikking;  
• De IFA Uitvoeringsovereenkomst; 
• Het volledige subsidieverzoek, inclusief projectplan, gedetailleerde kostenbegroting en 

overige bijlagen; 
• Administratieve Organisatie de Innovatiefabriek 
 
 
Artikel 3 Definities  
 
Subsidieaanvrager  
De subsidieaanvrager wordt bij toekenning van de subsidie de begunstigde. Dit is de 
organisatie waaraan subsidie wordt toegekend. De subsidieaanvrager tekent namens de 
partners het subsidiecontract en legt rechtstreeks verantwoording af aan de 
subsidieverlenende instantie met betrekking tot de totale uitvoering en afronding van het 
project.  
 
Partners 
Partners in het project zijn verantwoordelijk voor de coördinatie, uitvoering en 
verantwoording voor een afgebakend deel van de activiteiten zoals beschreven en 
vastgelegd in het projectplan de Innovatiefabriek. Partners dragen bij aan het bevorderen 
van de uitvoering van het project in overeenstemming met de goedgekeurde 
subsidieaanvraag en leggen hierover verantwoording af aan de subsidieverlenende instantie 
via de subsidieaanvrager.  
 
Binnen dit project treedt de Stichting GWIA op als subsidieaanvrager en partner. De Stichting 
TCA en de Stichting BVDC treden op als partner.  
 
 
Artikel 4 Duur van de overeenkomst 
 
1. Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening door de bevoegde personen van 

beide partijen. 
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2. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de uitvoering van het project. Zij 
blijft van kracht totdat de hoofdaanvrager en partners volledig hebben voldaan aan hun 
verplichtingen.  

 
3. Deze overeenkomst eindigt wanneer voldaan wordt aan het gestelde in lid 2 en voldaan 

is aan de volgende twee criteria: 
a. goedkeuring van de laatste voortgangsrapportage en einddeclaratie door de 

subsidieverstrekkende instantie;  
b. inning van de laatste overschrijving van de verstrekte subsidie door beide partijen;  

 
4. Indien het projectvoorstel wijzigt zal zo nodig deze overeenkomst op gelijke wijze worden 

aangepast.  
 
5. Partijen zijn verplicht alle documentatie omtrent het project te bewaren conform het 

bepaalde in artikel 13.  
 
 
Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst 
 
1. Indien bij de uitvoering van het project blijkt dat de feitelijke omstandigheden een 

behoorlijke uitvoering belemmeren, dan zullen de partijen elkaar informeren en zo 
mogelijk voorstellen doen voor een wijziging van de overeenkomst en/of de daarvan 
onderdeel uitmakende bijlagen. In het kader van deze overeenkomst wordt onder 
wijziging ook verstaan aanpassing, uitbreiding of beperking daarvan.  

 
2. Indien een wijziging goedkeuring vereist van de subsidieverstrekkende instantie dan 

worden deze wijzigingen in een gezamenlijk schrijven ter goedkeuring voorgelegd aan 
deze instantie. Wijzigingen kunnen alleen na schriftelijke goedkeuring worden 
doorgevoerd.  

 
 
Artikel 6 Overdracht rechtspositie en inschakelen derden  
 
1. Ingeval de rechtsvorm van één van de partners tijdens de duur van de overeenkomst 

wijzigt, fuseert, splitst of dat er bij de betreffende partij sprake is van rechtsopvolging 
onder algemene titel, wordt de nieuwe entiteit geacht de positie van de oorspronkelijke 
partij te hebben ingenomen. Indien blijkt dat niet alle verplichtingen met betrekking tot 
deze overeenkomst rechtsgeldig door de nieuwe entiteit kunnen worden overgenomen 
en worden uitgevoerd, kan noch de oude, noch de nieuwe entiteit rechten ontlenen aan 
de overeenkomst. 

 
2. In de in lid 1 bedoelde situatie stelt de betreffende partner onverwijld de andere partners 

schriftelijk op de hoogte met daarbij een adequate beschrijving van de gevolgen – 
waaronder wijzigingen in vertegenwoordigingsbevoegdheid – en onder mededeling van 
eventuele nieuwe naam- en adresgegevens. 

 
3. De partners hebben niet het recht om binnen de uitvoering van het project de rechten en 

verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke 
toestemming van de andere partners en, indien relevant, de subsidieverstrekkende 
organisatie.  

 
4. Bij de uitvoering van het project hebben alle partners het recht om derden in te 

schakelen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid zoals die 
uit deze overeenkomst voortvloeit.  
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5. Indien de partners derden inschakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst, is de partij 
die externen inschakelt volledig aansprakelijk voor en jegens deze derde.  

 
 
Artikel 7 Algemene verplichtingen  
 
1 De drie partners worden allen geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de 

overeenkomst van belang zijnde Europeesrechtelijke regels, nationale wettelijke 
voorschriften, beschikkingen, toestemmingen en ontheffingen.  
De aan de naleving van deze regels, voorschriften, toestemmingen en ontheffingen 
verbonden gevolgen komen voor rekening en risico van de partij wiens onderdeel van het 
project het betreft en zoals vastgelegd in het projectplan.   

 
2 De drie partners zien er op toe dat bij de uitvoering van de overeenkomst voldaan wordt 

aan alle in lid 1 bedoelde voorschriften en andere regelingen. Het – om welke reden dan 
ook – niet of niet tijdig beschikken over de voor de uitvoering van het project 
noodzakelijke vergunningen, ontheffingen of andere formaliteiten, alsmede de gevolgen 
van het niet of niet tijdig volgen van de voorgeschreven aanbestedingsregels, wordt in 
het kader van deze overeenkomst aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming van de 
partij wiens onderdeel van het project het betreft.  

 
3 De drie partners spannen zich naar beste vermogen in om de uitvoering van het project 

volgens het projectvoorstel en de eventuele aanpassingen daarop te voltooien. 
 
4 De drie partners zullen meewerken aan de overeengekomen procedures en zullen elkaar 

voor de goede uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie zo spoedig mogelijk 
beschikbaar stellen nadat een andere partij daarom heeft gevraagd. Alle partners zullen 
zich ten opzichte van elkaar zorgvuldig gedragen en elkaars belangen noch binnen, noch 
buiten deze overeenkomst onnodig schade toebrengen. 

 
 
Artikel 8 Verplichtingen van de penvoerder Stichting GWIA   
 
De taken en verplichtingen van de Stichting GWIA, Stichting TCA en Stichting BVDC zijn 
neergelegd in deze overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen en houden voor de 
Stichting GWIA als subsidieaanvrager/penvoerder en partner onder meer het volgende in: 
 
1. Het benoemen van een projectleider alsmede het verstrekken van een garantie aan  de 

Stichting TCA en de Stichting BVDC dat deze projectleider gerechtigd is het 
partnerschap te vertegenwoordigen; 

 
2. Het coördineren en uitvoeren van activiteiten binnen de gestelde financiële kaders en 

binnen de gestelde tijdsplanning zoals overeengekomen in het subsidieverzoek en nader 
uitgewerkt en omschreven in het projectplan.   

 
3. Het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit de verstrekte IFA subsidie; 
 
4. Het ter beschikking stellen van co-financiering zoals vermeld in het subsidieverzoek.  
 
5. Het opstellen van activiteitenrapporten, alsmede budgettaire en financiële verslagen, 

voor het project de Innovatiefabriek conform het rapportage ritme zoals dit door de 
subsidieverstrekkende instantie is opgelegd.  

 
 

Samenwerkingscontract uitvoering IFA project  Innovatiefabriek ,  versie  september  2015 5 



6. Het verstrekken van planningen en formats aan Stichting TCA en Stichting BVDC op 
grond waarvan de Stichting tijdig informatie op de juiste wijze kan aanleveren ten 
behoeve van verplichte rapportages, activiteitenrapporten, prognoses, verzoeken tot 
uitbetaling, alsmede overige documenten.  

 
7. Het informeren van de andere twee partners over alle correspondentie met de 

subsidieverstrekkende instantie aangaande het project de Innovatiefabriek.   
 
8. Het onverwijld schriftelijk melden aan de Stichting TCA en de Stichting BVDC van 

eventuele gebeurtenissen die een tijdelijke of permanente onderbreking of enige andere 
afwijking van het project tot gevolg zouden kunnen hebben; 

 
9. Het verlenen van medewerking ten aanzien van de publicatie van de projectresultaten; 
 
 
Artikel 9 Verplichtingen van Stichting TCA en Stichting BVDC   
 
De taken en verplichtingen van de Stichting GWIA, de Stichting TCA en de Stichting BVDC  
zijn neergelegd in deze overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen en houden voor 
Stichting TCA en Stichting BVDC onder meer het volgende in: 
 
1. Het benoemen van een projectleider door Stichting TCA en het benoemen van een 

projectleider van Stichting BVDC voor dat deel van het project waarvoor de betreffende 
partner verantwoordelijk is, alsmede het verstrekken van een garantie aan de Stichting 
GWIA dat deze projectleider gerechtigd is de betreffende partner te vertegenwoordigen; 

 
2. Het coördineren en uitvoeren van activiteiten binnen de gestelde financiële kaders en 

binnen de gestelde tijdsplanning zoals overeengekomen in het subsidieverzoek en nader 
uitgewerkt en omschreven in het projectplan.   

 
3. Het nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit de verstrekte IFA subsidie; 
 
4. Het ter beschikking stellen van co-financiering zoals vermeld in het subsidieverzoek.  
 
5. Het verstrekken in de door de Stichting GWIA en/of subsidieverstrekkende instantie 

gewenste vorm, van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het opstellen van verplichte 
rapportages, activiteitenrapporten, prognoses, verzoeken tot uitbetaling, alsmede overige 
documenten. De gevraagde informatie wordt zo spoedig en volledig mogelijk aan de 
Stichting GWIA verstrekt. 

 
6. Het opstellen van activiteitenrapporten, alsmede budgettaire en financiële verslagen, 

voor dat deel van het project waarvoor de Stichting TCA en de Stichting BVDC   
verantwoordelijk is. 

 
7. Het onverwijld schriftelijk melden aan de Stichting GWIA van eventuele gebeurtenissen 

die een tijdelijke of permanente onderbreking of enige andere afwijking van het project tot 
gevolg zouden kunnen hebben; 

 
8. Het verlenen van medewerking ten aanzien van de publicatie van de projectresultaten; 
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Artikel 10 Budgetverdeling 
 
1. Het door de provincie goedgekeurde projectbudget is bepalend voor het totaal der 

subsidiabele uitgaven, alsmede voor de specificatie van de verschillende 
uitgavencategorieën. De totale kosten bedragen €2.923.318,53.  
De verantwoordelijkheid voor het projectbudget per partij is als volgt opgebouwd: 

Stichting GWIA:  €    315.400,00 =  10,79% 
Stichting TCA:  € 2.441.538,53  =  83,52% 
Stichting BDVC: €    166.380,00  =    5,69% 

 
 
2. De financiering van de goedgekeurde subsidiabele kosten is als volgt vastgelegd:  

€    301.319,67 via TCA BV    = 10,31% 
€    865.375,52 via DEA BV    = 29,60% 
€      84.130,00 via Stichting BVDC   =   2,88% 
€    357.000,00 via de gemeente Almere  = 12,21% 
€ 1.315.493,34 via IFA subsidie  = 45,00% 

 
3. De IFA bijdrage is 45% van de totale subsidiabele kosten en wordt na afloop van het 

project definitief vastgesteld door de Provincie. De verdeling van de IFA bijdrage over de 
partners is gekoppeld aan het aandeel van de betreffende partners in de totale 
subsidiabele kosten zoals uitgewerkt in artikel 10, lid 2.  
 

4. Uitbetalingen door de subsidieverstrekkende instantie worden via de stichting GWIA  
doorgeleid naar de Stichting TCA en de Stichting BVDC op basis van goedgekeurde 
subsidiabele kosten.  

 
5. Indien de feitelijke kosten van de activiteiten naar verwachting het voor deze activiteiten 

gereserveerde budget zullen overstijgen, dienen de partners hierover elkaar zo spoedig 
mogelijk te informeren. Budgetoverschrijdingen komen niet voor subsidie in aanmerking 
en komen derhalve voor rekening van de partner wiens deelbudget het betreft.  

 
 
Artikel 11 Financieel management  
 
1. Het financiële beleid en het beleid ten aanzien van de administratieve controle en 

verslaglegging van Stichting GWIA (alsmede diens aanwijzingen en verzoeken aan de 
twee andere partners in dit verband) worden gebaseerd op de in het IFA programma 
vastgelegde voorschriften en regelgeving zoals deze door de Stichting GWIA worden 
geïnterpreteerd.   

 
2. De AO/IC opgesteld door de Stichting GWIA voor het project de Innovatiefabriek, is 

tevens de basis voor administratieve vastlegging en verantwoording door Stichting TCA 
en Stichting BVDC.  

 
3. De Stichting GWIA zal een redelijke inspanning verrichten om zo nodig verduidelijking 

en/of bijstand te verkrijgen met betrekking tot de hier bedoelde voorschriften en 
regelgeving, alsmede de interpretatie daarvan.  

 
4. De Stichting GWIA is jegens de Stichting TCA en de Stichting BVDC niet 

verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele negatieve consequenties die 
voortvloeien uit een  afwijkende interpretatie en/of benadering van de betreffende 
voorschriften en regelgeving. 
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5. Aanvragen voor budgetaanpassingen worden door partners besproken. Na 
overeenstemming tussen de drie partners dient de Stichting GWIA een aanvraag voor 
budgetaanpassing in bij de subsidieverstrekkende instantie. De Stichting GWIA  
informeert de andere twee partners over de reacties op deze aanvraag.  

 
 
Artikel 12 Project administratie  
 
1. De Stichting GWIA dient als eindbegunstigde ten behoeve van het project een 

afzonderlijke projectadministratie aan te houden op kasbasis en in overeenstemming met 
de voorschriften van het IFA programma. Kopieën van de (deel-) projectadministratie van 
Stichting TCA en Stichting BVDC worden in deze boekhouding geïntegreerd.  

 
2. De Stichting TCA en de Stichting BVDC dienen als partner in het project ten behoeve van 

het project een afzonderlijke projectadministratie aan te houden op kasbasis en in 
overeenstemming met de voorschriften van IFA, voor haar deel van de activiteiten zoals 
omschreven in het projectplan.  

 
3. Boekhoudkundige verslagen en/of andere documenten, inclusief kopieën van alle 

onderliggende bewijsstukken, worden door de Stichting TCA en de Stichting BVDC bij de 
Stichting GWIA ingediend conform het door de Stichting GWIA vastgestelde tijdschema 
en met inachtneming van de voorschriften.  

 
4. De Stichting GWIA is verplicht om de projectadministratie door een externe accountant te 

laten controleren. Stichting TCA en Stichting BVDC zullen al het mogelijke doen om 
conform de verzoeken van de Stichting GWIA hiervoor de juiste informatie tijdig aan te 
leveren en mee te werken aan evaluatieonderzoeken en financiële controles van de 
deeladministratie ter plaatse.  

 
5. Indien de Stichting GWIA van mening is dat Stichting TCA en de Stichting BVDC niet de 

vereiste bewijsstukken hebben overgelegd of ingeval de programmavoorschriften inzake 
de subsidiabiliteit van uitgaven niet, niet juist of niet tijdig worden nageleefd, verzoekt de 
Stichting GWIA de betreffende partner de overgelegde financiële stukken opnieuw op te 
stellen en aan de Stichting GWIA te doen toekomen.  

 
6. Ingeval van herhaalde niet-nakoming door één van de partners van de in dit artikel 

bedoelde verplichtingen, is de Stichting GWIA gerechtigd het verzoek tot betaling van de 
betreffende partner niet in behandeling te nemen. In een dergelijk geval is de Stichting 
GWIA verplicht de betreffende partner zo spoedig mogelijk schriftelijk en voldoende 
gemotiveerd hiervan op de hoogte te stellen. 

 
 
Artikel 13 Bewaren en ter beschikking stellen van documenten 
 
1. De Stichting GWIA, de Stichting TCA en de Stichting BVDC zijn verplicht de voor het 

uitoefenen van toezicht en controle op de uitvoering van het project noodzakelijke 
originele documenten te bewaren. Tot deze documenten behoren onder meer –doch niet 
uitsluitend- de aan de uitgaven en met name de subsidiabele uitgaven ten grondslag 
liggende bescheiden, aanbestedingsdossiers, exemplaren van opgeleverde rapporten, 
communicatie-uitingen en verslagen.  

 
2. De partners in het project dienen alle administratieve en overige stukken tot minimaal 5 

jaar na de einddatum van het project te bewaren en te archiveren. Op verzoek van de 
subsidieverstrekkende organisatie en/of de Stichting GWIA, zullen de partijen deze 
informatie zoveel langer bewaren als wordt verzocht.  
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Artikel 14 Indienen kostenspecificaties en betaling 
 
1. Voor het verkrijgen van de IFA subsidie dienen Stichting TCA en Stichting BVDC bij de 

Stichting GWIA tijdig en op de voorgeschreven wijze, kostenspecificaties in. 
  
2. Onjuistheden in de ingediende kostenspecificatie komen voor rekening en risico van de 

betreffende partner.  
 
3. Alle partijen werken mee aan de accountantscontroles die gedurende en na afloop van 

de projectperiode plaatsvinden op verzoek van de subsidieverstrekkende instantie en/of 
de Stichting GWIA.  

 
4. De Stichting GWIA maakt tijdig schriftelijk kenbaar wanneer accountantscontroles zullen 

plaatsvinden.  
 
5. Een voorstel voor bevoorschotting van de IFA subsidie van de Stichting GWIA naar de 

twee andere partijen wordt gemaakt direct na de start van het project. De te volgen 
bevoorschotting systematiek is gebaseerd op de IFA bevoorschotting systematiek. 
 

6. De vordering van Stichting TCA en Stichting BVDC is uitsluitend opeisbaar indien en voor 
zover de gemeente het betreffende bedrag op de eigen rekening heeft ontvangen en vast 
staat dat de betreffende partij op basis van deze overeenkomst recht heeft op uitbetaling.  

 
7. Bij toerekenbare niet nakoming of niet tijdige nakoming door Stichting TCA of Stichting 

BVDC in zijn verplichtingen, heeft de Stichting GWIA het recht de betalingsverplichtingen 
op te schorten zonder dat voor de betreffende partij enig recht op vergoeding van 
schade, rente en kosten ontstaat. De Stichting GWIA stelt de betreffende partij schriftelijk 
en gemotiveerd op de hoogte van het feit dat de Stichting GWIA een beroep doet op zijn 
recht de betalingsverplichting op te schorten. Zodra de reden voor het inroepen van het 
opschortingsrecht ophoudt te bestaan, wordt de betaling uitgevoerd. 

 
8. Indien de vordering van Stichting TCA of de Stichting BVDC opeisbaar is volgens het in 

lid 5 bepaalde en de Stichting GWIA geen beroep heeft gedaan op zijn opschortingsrecht 
uit lid 6, dient de Stichting GWIA  zo spoedig mogelijk over te gaan tot uitbetaling van het 
aan de betreffende partij toekomende bedrag. Alvorens de betreffende partij recht heeft 
op vergoeding van rente en buitengerechtelijke kosten, dient deze betreffende partij de 
Stichting GWIA bij aangetekend schrijven in gebreke te hebben gesteld met daarin een 
redelijke termijn waarbinnen de Stichting GWIA alsnog aan zijn betalingsverplichtingen 
kan voldoen. 

 
 
 
Artikel 15 Geheimhouding 
 
1. Hoewel dit project openbaar van aard is, wordt overeengekomen dat een deel van de in 

het kader van de uitvoering van het project tussen de partners of met de 
subsidieverstrekkende instantie uitgewisselde informatie als vertrouwelijk moet worden 
aangemerkt. Uitsluitend documenten en andere stukken die zijn voorzien van de 
uitdrukkelijke vermelding “vertrouwelijk”, zullen als dusdanig worden aangemerkt.  
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Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten 
 
1. De resultaten van de in het kader van het project ondernomen gemeenschappelijke 

activiteiten met betrekking tot verslagen, documenten, onderzoeken, elektronische 
gegevens en overige intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of deze vrijelijk verstrekt 
of verhandeld worden, vormen het gemeenschappelijke eigendom van alle partners in 
het project de Innovatiefabriek.   

 
2. Alle partner zeggen, zonder een beperking in tijd, uitdrukkelijk toe te zullen aangeven, dat 

de uitvoering van het project heeft plaatsgevonden met een subsidie van de provincie 
Flevoland.  

 
Heren, is dit voldoende of moeten er hier toevoeging over bescherming intellectuele 
eigendomsrecht of juist over de open innovatieomgeving. Let daarbij op dat IFA nog niet 
gaat over exploitatie, maar enkel over neerzetten investering dus lijkt minder relevant.  

 
 
Artikel 17 Vertraging en in gebreke blijven  
 
1. Partners zijn verplicht elkaar onverwijld in kennis te stellen van eventuele gebeurtenissen 

die de uitvoering van het project in gevaar brengen en alle bruikbare informatie 
dienaangaande te verstrekken.  
De partners zijn daarbij bewust dat de totale realisatie van het project sterk afhankelijk is 
van het uitvoering van het projectplan conform begroting en conform tijdspad.  

 
2. In geval van een tekortkoming die niet toerekenbaar is kan de betreffende partner, na 

overleg met en goedkeuring door de subsidieverstrekkende instantie, deze partner 
worden uitgesloten van verdere deelname aan het project en vervalt het recht op het 
verkrijgen van verdere subsidie. De andere partners hebben in dat geval geen recht op 
schadevergoeding jegens de uitgesloten partner.   

 
3. In geval van een niet toerekenbare tekortkoming zoals omschreven onder artikel 17.2, 

kunnen betaalde subsidies alleen worden teruggevorderd indien blijkt dat niet gehouden 
is aan de voorschriften die gelden binnen het project om voor betaling van subsidies in 
aanmerking te komen.  

 
4. Ingeval van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst wordt 

een schriftelijke aanmaning gestuurd naar de betreffende partner met het verzoek om 
binnen een redelijk tijdsbestek, doch maximaal één maand, zijn verplichtingen alsnog na 
te komen. 

 
5. Indien een toerekenbare tekortkoming door een van de partners gevolgen heeft voor de 

financiering van het project als geheel, kan het hele uitbetaalde bedrag worden 
teruggevorderd, onverminderd het recht van de betreffende partner om volledige 
schadevergoeding te vorderen. 

 
 
Artikel 18 Aansprakelijkheid en verzekering 
 
1. Indien de uitvoering van het project schade veroorzaakt bij een andere partner of bij 

derden, is de partij door wiens onderdeel van het project de schade wordt veroorzaakt 
aansprakelijk. Deze partner zal de andere partner terzake vrijwaren. 

 
2. Het niet verzekerd zijn van tegen de hier bedoelde wettelijke aansprakelijkheid kan niet 

worden tegengeworpen aan de overige partners. 
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Artikel 19 Inhouding, stopzetting en terugvordering van de subsidie 
 
1. Indien de subsidieverstrekkende organisatie de subsidie inhoudt, lager vaststelt of de 

subsidie stop zet en indien dit leidt tot gehele of gedeeltelijke restitutie van reeds 
overgemaakte bedragen, zijn zowel de Stichting GWIA, de Stichting TCA als de Stichting 
BVDC verplicht de in het kader van het IFA verstrekte subsidies terug te betalen. 
Stichting TCA en Stichting BVDC zorgen voor restitutie via de Stichting GWIA.  

 
2. De financiële eindafrekening, opgesteld op basis van de bewijsstukken met betrekking tot 

het eindbedrag van de uitgaven zoals goed- of afgekeurd door de subsidieverstrekkende 
instantie, dient inzicht te verschaffen, zowel met betrekking tot het project in het 
algemeen als elke partner afzonderlijk. Op basis hiervan wordt vastgesteld welk bedrag 
iedere afzonderlijke partner dient te restitueren. De stichting GWIA vertaalt dit naar de 
bijdrage van de andere partners in het project en zal de betreffende partner verzoeken 
haar deel te restitueren.  

 
3. Alle partners zijn op basis van dit artikel aansprakelijk voor het budget tot maximaal het 

bedrag waarvoor de partner aan het project deelneemt en zoals staat omschreven in het 
projectplan en artikel 10, lid 2. 

 
 
Artikel 20 Geschillen 
 
1. Partijen verbinden zich om geschillen welke voortvloeien uit de inhoud, strekking dan wel 

de uitvoering van deze overeenkomst in overleg te brengen en daarbij te streven naar 
een voor beide partijen bevredigende oplossing. Zij overwegen daarbij uitdrukkelijk indien 
de aard van het geschil daartoe aanleiding geeft, de mogelijkheid om het geschil ter 
beoordeling voor te leggen aan mediators. 

 
2. Slechts nadat gebleken is dat het overleg niet tot een oplossing leidt, kan de meest 

gerede partij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.  
 
 
 
ONDERTEKENING 
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Samenvatting 
 
Het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere (GWIA) heeft een subsidie gevraagd bij de 
provincie Flevoland uit de zogeheten IFA gelden (Investeringsprogramma Flevoland Almere) om de 
financiering van de innovatiefabriek rond te krijgen. Deze staatssteunanalyse beschrijft eerst in het 
kort het voorgenomen project de Innovatiefabriek. Daarna volgt een beschrijving van de 
staatssteunregels en aansluitend hoe deze staatssteunregels op de Innovatiefabriek passen. 
 
Uit staatssteunoptiek kan en mag de Innovatiefabriek voor de opstart als innovatiecluster nominaal 
maximaal € 1.678.467 miljoen rechtmatig aan subsidie ontvangen. De totale voorgenomen bijdrage 
van de gemeente Almere en de IFA subsidie loopt nu op tot € 1.672.493. Dit voorgenomen bedrag 
past dus goed binnen nominale maximale plafond van € 1.678.467 en is daarmee rechtmatig. 
 
Juridische basis voor deze staatssteun is de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV van de 
Europese Commissie). Voordeel is dat de maatregel niet aangemeld in Brussel hoeft te worden en op 
goedkeuring moet worden gewacht. Betrokken overheden mogen uit staatssteunoptiek direct 
beslissen en moeten uiterlijk binnen 20 werkdagen na steunverlening een relatief eenvoudige 
kennisgeving insturen. In artikel 27 AGVV staan de voorwaarden opgenomen voor innovatieclusters 
(o.a. beschrijving subsidiabele kosten en steunintensiteit). De maximale steun op clusterniveau mag 
tot 50% van de in aanmerking komende kosten oplopen, dat wordt bepaald in Artikel 27 AGVV. Zoals 
blijkt uit onze analyse, het is goed mogelijk om de steun voor dit project volledig als staatssteun aan 
het innovatiecluster rond GWIA aan te merken. Op het eerste gezicht lijkt de totale steunintensiteit 
voor het project (de gemeentelijke bijdrage én de IFA subsidie bedraagt circa 57%). Als er echter 
rekening wordt gehouden met de niet-economische activiteiten binnen de Innovatiefabriek, wordt het 
plafond van 50% niet overschreden. En er zit ook nog een andere potentiële uitlaatklep op de 
berekening uit staatssteunoptiek: innovatieclusters in regionale steungebieden mogen 55% steun 
ontvangen en een flink deel van Almere staat op de regionale steunkaart. Waar echter precies de 
steunkaart grenzen lopen is een weinig transparant gegeven. 
 
Tot slot bevat deze staatssteunanalyse nog enkele aandachtspunten over het stimulerend effect en 
de te volgen procedures. Bij verdere ontwikkeling en invulling van de activiteiten van de 
Innovatiefabriek en aanvullende steunaanvragen voor specifieke projecten kan men weer terugvallen 
op de AGVV bepalingen die staatssteun aan de gebruikers van de kennisinfrastructuur (MKB, grote 
ondernemingen, innovatieve starters, etc.) mogelijk maken (zie bijlage 1). 

 

Melvin Könings  
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Staatssteun Analyse 

 

 1 

De GWIA Innovatiefabriek 
 
 

1. Korte projectbeschrijving 
 
Het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere (GWIA) is een fysiek en digitaal innovatiecentrum 
op het kruispunt van technologie, data en het sociale domein. Innoveren in het GWIA gebeurt door 
onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en de burger bij elkaar te brengen. De zogeheten 
“Innovatiefabriek voor de zorg” is een initiatief van het GWIA en wordt opgezet in samenwerking met 
Technologie Center Almere (TCA) en het Big Data Value Centrum (BDVC) (het consortium). Bij de 
Innovatiefabriek worden product- en diensten innovaties tot stand gebracht gericht op zorg en welzijn. 
De innovatiefabriek faciliteert wetenschappelijk onderzoek, technische R&D, informatietechnologie en 
instellingen voor zorg en welzijn door inzet van fysieke en digitale faciliteiten, inzet van kennis en 
kunde en begeleiding bij projecten. Het GWIA heeft een IFA subsidieaanvraag gedaan (Investerings-
programma Flevoland Almere) om de financiering van de Innovatiefabriek rond te krigjen. De 
Innovatiefabriek heeft twee hoofddoelstellingen: een verbetering kwaliteit van leven en een verlaging 
maatschappelijke kosten van zorg. 
 
De Innovatiefabriek krijgt de vorm van een open leer- en werkomgeving voor de ontwikkeling, validatie 
en opschaling van nieuwe concepten, producten en diensten in de zorg. In deze demonstratie en 
ontwikkelomgeving voor technologische en ICT oplossingen kunnen potentiële klanten, eind-
gebruikers, aanbieders van diensten en applicaties en kennisinstellingen met elkaar innovatieve 
diensten en zorgproducten ontwikkelen. Daarnaast biedt de Innovatiefabriek door de inrichting van 
diverse living labs de mogelijkheid om een groot aantal partijen ook kennis te maken met innovatieve 
oplossingen. De Innovatiefabriek wordt een open innovatiecentrum met als filosofie dat gerealiseerde 
innovaties breed toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Zo worden er openbare showrooms ingericht 
en informatiebijeenkomsten voor een breed publiek georganiseerd. Er wordt niet gewerkt naar of aan 
concrete octrooi- of patentaanvragen. 
 
De Innovatiefabriek werkt volgens het Do- Learn- Match principe. Om tot innovaties te komen worden 
project ideeën en innovaties gescout. De projecten worden gescand op hun maatschappelijke 
waarde, te adresseren kennisvraagstukken en kansen tot opschaling en marktrealisatie. De partners 
en projectdeelnemers vormen een hoogwaardig publiek-privaat netwerk en sluiten relevante 
kennispartijen aan. Voor projecten worden er adviesplannen opgesteld, en het ontwikkeltraject wordt 
vanuit de Inovatiefabriek begeleid en gemonitord. De kennis uit projecten wordt systematisch 
beschikbaar gemaakt en vertaald naar onderwijs curricula. In de ontwikkeling van het project de 
Innovatiefabriek heeft het consortium al samengewerkt met een groot aantal publieke en private 
partners uit Almere en de provincie Flevoland. Ook wordt er intensief samengewerkt met het 
onderwijs: onder andere ROC’s Flevoland, het Friese Poort en Hogeschool Windesheim.  
 
De IFA aanvraag richt zich op de benodigde investeringen om de infrastructuur van de 
Innovatiefabriek neer te zetten. Ten eerste gaat het om de fysieke vormgeving van de operationele 
afdelingen. Daarnaast dient er ook geïnvesteerd te worden in kwaliteitsmanagementsystemen, 
personeel, en zal de beheersorganisatie van de fabriek worden ingericht tijdens de projectperiode. 
Om projecten aan te trekken die binnen de Innovatiefabriek kunnen worden uitgevoerd en nieuwe 
samenwerkingspartners te vinden wordt er in deze IFA aanvraag ook aandacht besteed aan het 
opzetten van een goed communicatie en marketing plan. Het project is gestart op 01.01.2014 en zal 
lopen tot 31.12.2016, het moment waarop de Innovatiefabriek volledig uitgerust van start kan gaan. 
De totale kosten van het project bedragen € 2.923.318,53. De financiering is als volgt opgebouwd:  

• € 301.319,67 via TCA BV (10%) 
• € 858.748,02 via DEA BV (29%) 
• € 84.130,00 via Stichting BVDC (3%) 
• € 357.000,00 via de gemeente Almere (12%) 

 
Het GWIA heeft een IFA subsidie van € 1.315.493,34 (de ca. 45% van de resterende kosten) 
aangevraagd om de fysieke infrastructuur, de organisatie van de fabriek en het projectmanagement te 
financieren. Voor de staatssteunanalyse dient ook de bijdrage van de gemeente Almere als 
overheidsmiddelen te worden meegerekend. Daarmee bedragen de beoogde subsidies van de 
verschillende overheden gezamenlijk € 1.672.493, dit is circa 57%. 
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2. De EU staatssteunregels 
 
De Europese staatssteun regels en procedures stellen belangrijke kaders aan het beleid van 
provincies, gemeenten, waterschappen en andere (semi-) publieke organen. In de Europese Unie 
geldt een algemeen verbod op staatssteun, gecombineerd met ingewikkelde uitzonderingsclausules 
uit het Europese Verdrag en secundaire wetgeving. Zodra overheden investering- of exploitatie-
verliezen gaan dekken is er vaak snel sprake van staatssteun. Er zijn vervolgens verschillende 
manieren om deze staatssteun rechtmatig te verstrekken. In bijlage 1 hebben we de staatssteun 
regels en procedures op hoofdlijnen opgenomen. 
 
De EU staatsteun regelgeving kent een uitgebreid juridisch kader voor onderzoek, ontwikkeling en 
innovatie maatregelen. Rechtmatigheid kan onder verschillende manieren vorm krijgen. De 
Kaderregeling betreffende staatssteun voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie, die vanaf 1 juli 
2014 van kracht is, bepaalt de voorwaarden waar staatssteun aan OO&I dient te voldoen. Met de 
OO&I-kaderregeling dient staatssteun vooraf bij de Europese Commissie te worden gemeld. 
Aanmelding en goedkeuring duurt gemiddeld minimaal een maand of zeven. 
 
Om administratieve lasten te verlichten werd speciaal voor 
Nederlandse decentrale overheden (provincies en gemeenten) in 
2008 “Omnibus Decentraal Regeling” (ODR) door de Commissie 
goedgekeurd. Hiermee werden alle staatssteunaspecten van 
subsidiemaatregelen voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie 
(OO&I) vergemakkelijkt. De ODR had weliswaar een looptijd tot en 
met 2018, maar in 2014 werd ook de nieuwe zogeheten Algemene 
Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) door de Commissie geïntroduceerd. Het Ministerie van BZK 
besloot eind 2014 geen aangepaste ODR op te stellen. Lidstaten zijn echter verplicht de 
geactualiseerde staatssteunregels per 1 januari 2015 toe te passen (vastgelegd in de AGVV). Nu de 
ODR niet wordt aangepast, verliest de ODR vanaf 1 januari 2015 toepassingsbereik. Decentrale 
overheden dienen vanaf dat moment (nieuwe) steun onder de (nieuwe) AGVV te verankeren. Hierin 
zitten eisen die deels strenger en deels soepeler zijn dan de ODR. Ook onder de AGVV, is 
aanmelding en goedkeuring van diverse innovatiemaatregelen vooraf niet noodzakelijk. De overheid 
dient wel een kennisgeving naar Brussel te sturen en mag de steun daarna direct uitkeren. 
 
De nieuwe AGVV (deel 4, artikelen 25-29) bevat regels voor uiteenlopende OO&I steunmaatregelen 
zoals steun voor experimentele ontwikkeling, steun voor innovatieclusters, ‘proces- en organisatie-
innovatie’ of innovatieadvies- en ondersteuningsdiensten aan het MKB. Ook zijn er ruime staatssteun 
mogelijkheden voor startende ondernemers die niet perse innovatief zijn. Voor onderzoek en innovatie 
activiteiten, door of samen met grote ondernemingen, biedt met name artikel 25 AGVV uitkomst. 
Andere artikelen uit de AGVV zijn ook gericht op innovatiesteun, maar dan meer exclusief voor MKB- 
of startende bedrijven. Artikel 25 AGVV is gericht op steun voor onderzoeks- en ontwikkelings-
projecten. Het gesteunde deel van een onderzoeksproject moet volledig binnen de categorie 
fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling vallen (zie bijlage 1). 
 
Belangrijke eerste vraag is of we bepaalde activiteiten binnen de Innovatiefabriek kunnen 
beschouwen (‘oormerken’) als niet-economische activiteiten. In de bijlage 1 van deze staatssteun-
analyse staat nader omschreven welke activiteiten precies aangemerkt kunnen worden als niet-
economisch en wat daarbij de voorwaarden zijn. In het algemeen gaat het daarbij met name om 
onderwijs activiteiten en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Ook investeringen in faciliteiten 
die voornamelijk voor onderwijs en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunnen 
als niet-economische investeringen worden aangemerkt. Redenerend vanuit het project lijkt het soms 
wat paradoxaal om een dergelijk onderscheid aan te brengen. Idee is immers om innovatie 
(wetenschap) en bedrijvigheid (markt) bij elkaar te brengen. Vanuit staatssteunoogpunt heeft het wel 
een voordeel want de niet-economische activiteiten volledig, voor 100% uit overheidsmiddelen kunnen 
worden betaald. Daarmee kan het aandeel staatssteun aan economische activiteiten lager en dus 
minder marktverstorend blijken. Voor alle markt-gerelateerde activiteiten en activiteiten waarbij 
ondernemingen nadrukkelijk zijn betrokken is er doorgans al snel sprake van staatssteun. Staatssteun 
bij innovatieprojecten zoals de Innovatiefabriek kan vervolgens op twee niveaus aan de orde zijn:  

1. op het niveau van de Innovatiefabriek zelf (als innovatiecluster), en 
2. op het niveau van de gebruikers van de (kennis-)infrastructuur (bedrijven). 

 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/rdi_framework_nl.pdf
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3.  Is er sprake van staatssteun bij de Innovatiefabriek? 
 
De Europese staatssteun regels en procedures zijn pas aan de orde als er daadwerkelijk sprake is 
van staatssteun. Daartoe dienen alle vier criteria van staatssteun aan de orde te zijn: staatsmiddelen, 
selectiviteit, voordeel en potentiële handelsverstoring. Staatssteun is aan de orde als er niet-
marktconforme middelen doorvloeien naar economische activiteiten (de markt). Om staatssteun te 
voorkomen dienen bestedingen in het private domein onder marktconforme voorwaarden te 
geschieden. 
 
De projectactiviteiten zijn ten behoeve van de IFA aanvraag gebundeld in 9 werkpakketten. 
Werkpaketten 1 t/m 6 betreffen de inrichting van het fabriek (fysieke aanleg kantoorfaciliteiten 
Innovatiefabriek, ICT infrastructuur, de inrichting R&D omgeving, digitale R&D omgeving/ software en 
de realisatie van Living Lab en het opzetten van een expertise centrum voor het onderwijs). 
Werkpakket 7 betreft het opzetten van de Innovatiefabriek organisatie. Verder worden er trainingen 
voor projectbegeleiders opgezet (werkpakket 8). Tot slot is werkpakket 9 gewijd aan het 
programmamanagement van het IFA project. 
 
3.1.  Niet-economische activiteiten: geen staatssteun 
 
In het projectplan en in de begroting hebben de deelnemers de aard van de activiteiten nauwkeurig 
omschreven1. Aan de hand van deze informatie kunnen we vaststellen dat een deel van de 
investeringen besteed zal worden aan niet-economische activiteiten. Bij het aanmerken van niet-
economische activiteiten zijn we terughoudend geweest en het gros aan investeringen in fysieke en 
digitale faciliteiten, het algemene projectmanagement en netwerkfunctie als economische activiteiten 
bestempeld. Er zijn echter ook activiteiten die zeker als niet-economisch aangemekt kunnen worden. 
 
Binnen de Innovatiefabriek is een belangrijke rol weggelegd 
voor de samenwerking met onderwijsinstellingen. Zo is er een 
samenwerkingsovereenkomst met het ROC Flevoland en het 
ROC Friese Poort regio Emmeloord afgesloten waarin onder 
andere is vastgelegd dat er bij de ROC’s ruimtes gefaciliteerd 
gaan worden voor zorgonderwijs en techniekonderwijs. Deze 
ruimtes maken onderdeel uit van de faciliteiten binnen de 
Innovatiefabriek. Er zijn ook gesprekken gaande met 
Hogeschool Windesheim om de samenwerking een duurzaam 
karakter te geven. De Hogeschool van Amsterdam is reeds 
betrokken binnen een aantal eerste projecten als project-
partner of leverancier van afstudeerstudenten. Hierdoor 
hebben sommige onderdelen van het project betrekking op de 
primaire activiteiten van de onderwijsinsteliingen: onderwijs van studenten en onafhankelijk onderzoek 
(niet-economisch). Deze samenwerking krijgt onder meer vorm in werkpakketten 5 en 6. Deze 
activiteiten hebben betrekking op primaire processen in onderwijs en onderzoek.  
 
Wat betreft de niet-economische activiteiten maakt het uit staatssteun optiek niet uit of dit wordt 
uitgevoerd door private of publieke partijen. Het gaat er om of de aard van de activiteiten economisch 
is of niet. Overigens zijn de meeste hogescholen en universiteiten in Nederland privaat georganiseerd, 
terwijl ze voornamelijk niet-economische activiteiten uitvoeren. GWIA, TCA en BDVC zijn in dit geval 
(ook) private partijen, maar verzorgen ook een deel van de niet-economische activiteiten. Uit 
staatssteunoptiek is dat vrij normaal. De realisatie van Living Lab omgeving vindt primair plaats op de 
locatie van de Innovatiefabriek maar ook deels bij de onderwijsinstellingen (werkpakket 5). De ruimte 
bij de Innovatiefabriek op de Wisselweg biedt namelijk niet voldoende capaciteit om continu leerlingen 
en studenten te kunnen laten meewerken in de projecten. Daarom worden er bij de 
onderwijsinstellingen (MBO ROC Flevoland en ROC Friese Poort, HBO Windesheim) identieke Living 
Lab praktijk ruimtes ingericht waar leerlingen en studenten continu mee kunnen werken. Het levert de 
projectgroepen wel extra gebruiksinformatie maar dient dus primair de studenten en bereid ze beter 
voor op hun latere carrière. 

                                                 
1  Projectplan De Innovatiefabriek, Een ontwikkel en testfaciliteit voor innovaties in en welzijn en zorg, Almere, 

september 2015 (v. 20150916 Projectplan IFA aanvraag innovatiefabriek vs 7.doc); Gedetailleerde begroting 
(20150916Kopie van Begroting Innovatiefabriek.xls). 
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De totale kosten van dit werkpakket bedragen € 277.058,00. Deze kosten hebben betrekking op: 
 
Werkpakket 5: Realisatie Living Lab omgeving: 
 

Aanschaf Inrichting living lab hard en software € 202.850 

Fysieke inrichting door ICT ers(242 uur * € 24,-)  € 5.808 

Aanbrengen koppelingen software+ visualisaties door programmeurs( 1800* 28)   € 50.400 

Koppeling onderwijs ( 600u* €30,-) door inhoudelijke professionals    € 18.000 

 
Uit de projectbegroting, werkpakket item 5.4 blijkt dat € 60.688 van de bovengenoemde kosten aan 
onderwijs/ onderzoek (het niet-economische deel van het project) toegerekend kan worden. Dat zijn 
de kosten voor de hardware fysieke leeromgeving ROC's / HBO, koppeling lesprogramma met Living 
Lab programma, installatie op locatie in combinatie met installatie les en koppeling fysieke Living Lab 
aan colaboratorium. 
 
Verder kunnen de stappen van het werkpakket 6 “Opzetten expertise centrum onderwijs locatie 
Wisselweg”, geoormerkt worden als niet-economische acitiviteiten. Het opzetten van een MBO 
studentenbegeleidingsprogramma, een HBO co-makership programma, een WO PhD programma 
en de vormgeving van het curriculum programma zorgt ervoor dat de Innovatiefabriek op maat 
programma’s beschikbaar heeft voor het begeleiden van onderwijsinstellingen en studenten binnen 
projecten op de Innovatiefabriek. De totale kosten van dit werkpakket bedragen € 373.106,96. 
 
Werkpakket 6: Opzetten expertise centrum onderwijs locatie Wisselweg: 
 

Externe Ondersteuning  € 80.187 

Programma ontwikkeling MBO/HBO PHD (10400u *€ 30) € 286.920 

Stage vergoeding voor studenten € 6.000 

 
Uit deze (voorlopige) analyse blijkt dat in totaal kunnen dus ca. € 433.795 van de Innovatiefabriek 
projectkosten voor 100% door de overheid gefinancierd mogen worden (lees: geen staatssteun). Er 
blijft dan nog een bedrag van ca. € 2.489.524 over, dat (wel) aan economische activiteiten wordt 
besteed en in overeenstemming met de OO&I staatssteunregels gefinanciert kan worden. 
 
3.2.  Economische activiteiten: wel staatssteun, als Innovatiecluster 
 
De opzet van het consortium en het project de Innovatiefabriek hebben alle kenmerken van een 
innovatiecluster zoals gedefinieerd in het staatssteunrecht. De definitie van een innovatiecluster staat 
in overweging 92 van de nieuwe AGVV: 

„innovatieclusters”: structuren of georganiseerde groeperingen van onafhankelijke partijen (zoals innovatieve 
starters, kleine, middelgrote en grote ondernemingen, maar ook organisaties voor onderzoek en 
kennisverspreiding, niet-commerciële organisaties en andere verwante economische spelers) die tot doel 
hebben innovatieve activiteiten te stimuleren door het delen van faciliteiten en de uitwisseling van kennis en 
deskundigheid te bevorderen, en door daadwerkelijk bij te dragen aan technologieoverdracht, netwerking, 
informatieverspreiding en samenwerking tussen de ondernemingen en andere organisaties binnen het cluster; 

 
Het consortium bestaat uit drie organisaties: de stichting GWIA, Technologie Center Alemere (TCA) 
en het Big Data Value Centrum (BDVC). GWIA is opgericht door TNO, Patient1, Cinnovate en 
gemeente Almere. Het Big Data Value Center is een initiatief van de Economic Development Board 
Almere in samenwerking met TNO, SURFsara, eScience Center, Amsterdam Economic Board en de 
Economic Board Utrecht – (overheids)organisaties, grote bedrijven en het MKB. Als partners zijn ook 
diverse onderwijsinstellingen (MBO, HBO en Universitair) bij het project betrokken. Om nieuwe 
projecten te faciliteren zal het bestaande netwerk van de consortium partners aanzienlijk worden 
vergroot. Het cluster richt zich op O&O en innovaties in de sector zorg en welzijn en brengt onderwijs, 
het bedrijfsleven, de overheid en de burger bij elkaar. De infrastructuur van de cluster faciliteert 
wetenschappelijk onderzoek, technische R&D, informatietechnologie en zorg- en welzijnsinstellingen. 
Dit uitvoerige innovatie ecosysteem rechtvaardigt het om het consortium inclusief al haar partners als 
een innovatiecluster te beschouwen. De Innovatiefabriek kan getypeerd worden als (fysieke) 
infrastructuur van dit cluster. 
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Artikel 27 van de AGVV is gericht op staatssteun voor innovatieclusters. Onder dit artikel kan 
rechtmatig staatssteun voor innovatieclusters worden verleend onder de volgende voorwaarden: 

1. Steun voor innovatieclusters wordt uitsluitend verleend aan de rechtspersoon die het innovatiecluster 
opereert (de clusterorganisatie). 

2. Toegang tot de panden, faciliteiten en activiteiten van het cluster staat open voor meerdere gebruikers en 
wordt op transparante en niet-discriminerende basis verleend. Ondernemingen die ten minste 10 % van 
de investeringskosten van het innovatiecluster hebben gefinancierd, kunnen preferente toegang krijgen op 
gunstigere voorwaarden. Om overcompensatie te vermijden, is deze toegang evenredig aan de bijdrage 
van de onderneming in de investeringskosten en worden deze voorwaarden publiek beschikbaar gesteld. 

3. De vergoedingen die voor het gebruik van de faciliteiten van het cluster en voor deelname aan de 
activiteiten van het cluster worden berekend, stemmen overeen met de marktprijs of weerspiegelen de 
kosten ervan.  

4. Voor de bouw of het upgraden van innovatieclusters mag investeringssteun worden verleend. De in 
aanmerking komende kosten zijn de kosten van de investeringen in immateriële en materiële activa.  

5. De steunintensiteit van investeringssteun voor innovatieclusters bedraagt ten hoogste 50 % van de in 
aanmerking komende kosten. 

6. Voor de exploitatie van innovatieclusters mag exploitatiesteun worden verleend. De steun mag ten 
hoogste tien jaar lopen.  

7. De voor exploitatiesteun ten behoeve van innovatieclusters in aanmerking komende kosten zijn de 
personeelskosten en administratieve kosten (met inbegrip van de algemene kosten) met betrekking tot:  
a. het aansturen van het cluster ter bevordering van samenwerking, informatiedeling en het verschaffen 

of toeleiden van gespecialiseerde en op maat gemaakte zakelijke ondersteuningsdiensten; 
b. de marketing van het cluster om nieuwe ondernemingen of organisaties aan te trekken en de 

zichtbaarheid te verhogen; 
c. het beheer van de faciliteiten van het cluster, de organisatie van opleidingsprogramma's, workshops 

en conferenties ter ondersteuning van kennisdeling, netwerking en transnationale samenwerking. 
8. De steunintensiteit van exploitatiesteun voor innovatieclusters bedraagt ten hoogste 50 % van de totale in 

aanmerking komende kosten over de periode waarvoor steun wordt toegekend. 
 

De subsidieaanvraag van de Innovatiefabriek voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden. De 
Stichting GWIA treedt op als penvoerder en is daarmee eindverantwoordelijk voor de volledige 
uitvoering en het financieel-administratieve beheer van het project jegens de subsidieverstrekkende 
instantie. GWIA dient dan ook als de ontvanger van staatssteun te worden aangemerkt (de 
clusterorganisatie). De innovatiefabriek is een plek waar open innovatie plaatsvindt en waar een breed 
publiek inzicht krijgt in de onderzoeksresultaten en projecten. Het open karakter van de 
Innovatiefabriek lijkt daarmee gewaarborgd. 
 
Er dient voor te worden gezorgd dat de staatssteun die het innovatiecluster in de opstartfase ontvangt 
geen staatssteun wordt aan de latere gebruikers van de faciliteiten, zonder dat dat expliciet de 
bedoeling is. Daarom is het belangrijk dat de vergoedingen die de deelnemers van projecten en 
activiteiten en de gebruikers van de faciliteiten later gaan betalen, ten minste kosten dekkend zijn. In 
par. 2.6 van het projectplan wordt dit uitgangspunt uiteraard bevestigd. De initiatiefnemers gaan ervan 
uit dat de inkomsten uit apparatuur gebruik, projectbegeleiding, verhuur van kantoorruimte en diverse 
evenementen minimaal kosten dekkend moeten zijn. De eventuele meeropbrengsten worden 
geherinvesteerd in de fabriek. 
 
De IFA aanvraag richt zich op de benodigde investeringen om de infrastructuur van de 
Innovatiefabriek neer te zetten. Om tot een goed draaiende fabriek te komen worden niet alleen de 
operationele afdelingen vorm gegeven, maar wordt er ook geïnvesteerd in kwaliteitsmanagement-
systemen, personeel, en wordt de beheersorganisatie van de fabriek ingericht tijdens de 
projectperiode. Om projecten aan te trekken en nieuwe samenwerkingspartners te vinden wordt er in 
de IFA aanvraag ook aandacht besteed aan het opzetten van een goed communicatie en marketing 
plan. De kosten van werkpakketten 1 t/m (gedeeltelijk) 5 en 7 t/m 9 komen overeen met de kosten die 
als staatssteun aan innovatieclusters subsidiabel zijn. Dat zijn investeringen in materiële en 
immateriële activa aan de ene kant (investeringssteun) en personeelskosten, administratieve kosten 
(met inbegrip van de algemene kosten) en exploitatiesteun met betrekking tot de aansturing van het 
cluster, marketing ervan en het beheer van het cluster en de organisatie van activiteiten aan de 
andere kant. Let wel: de subsidiabele kosten onder het staatssteunrecht kunnen breder of wijder 
uitvallen dof anders gedefiniteerd worden dan de subsidiabele kosten van de betrokken 
steunverleners in dit project (gemeente, provincie). Die twee rekenmethodieken staan op zich los van 
elkaar. Uit subsidieoptiek is het belangrijk dat de maatregel staatssteunproof is, uit staatssteunoptiek 
is het niet verplicht of noodzakelijk dat de reken-methodiek van het steuninstrument 1-op-1 overeen 
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komt met de staatssteunmethodiek. Dat sommige kosten vanuit staatssteunoptiek onder exploitatie-
kosten vallen, staat niet in de weg om dezelfde kosten voor de IFA-aanvraag als investeringskosten te 
beschouwen. Kortom, 50% van de kosten die de Innovatiefabriek als innovatiecluster gaat maken, 
mag door staatssteun worden gefinancierd.2 In de onderstaande tabel wordt de verdeling in de 
economische en niet-economische activiteiten nogmaals samengevat: 
 

Werkpakketten Niet-economisch  Cluster Totaal 

werkpakket 1 Fysieke inrichting   € 515.148,86 € 515.148,86 

werkpakket 2 ICT infrastructuur  € 262.625,01 € 262.625,01 

werkpakket 3 Fysieke R&D omgeving  € 189.474,41 € 189.474,41 

werkpakket 4 Digitale R&D omgeving  € 235.276,30 € 235.276,30 

werkpakket 5 Living lab omgeving € 60.688,00 € 216.372,00 € 277.059,99 

werkpakket 6 Expertise centrum onderwijs € 373.106,96 - € 373.106,96 

werkpakket 7 Innovatiefabriek organisatie  € 679.550,00 € 679.550,00 

werkpakket 8 Training trainers/ begeleiders  € 45.600,00 € 45.600,00 

werkpakket 9 Programma management  € 345.477,00 € 345.477,00 

Totaal € 433.795,00 € 1.244.762,00 € 2.923.318,53 

 
Samengevat, circa 14% van de voorgenomen activiteiten heeft geen economisch karakter (en kan dus 
tot 100% subsidie ontvangen). Vervolgens is er sprake van circa 86% economische activiteiten. Op 
basis hiervan kan een fictief maximaal nominaal steunplafond worden bepaald. Voor innovatieclusters 
is dat maximaal 50% voor investerings- dan wel exploitatiekosten. Dit is het bedrag dat de 
Innovatiefabriek in totaal maximaal nominaal aan subsidie (onder de staatssteunregels) zou mogen 
ontvangen. Als nu dus 100% subsidie gegeven mag worden voor de niet-economische activiteiten en 
50% voor de clusterinvesteringen en activiteiten, ontstaat het volgende beeld van de maximale 
toegestane steunintensiteit. De bijdrage van de gemeente Almere en de voorziene IFA subsidie zijn 
gezamenlijk € 1.672.493. Dit past goed binnen nominale maximale plafond en is daarmee rechtmatig. 
 

Soort steun: 
Niet-economische activiteiten 

(geen staatssteun) 
Investering en exploitatie 

Innovatiecluster 
Totaal 

Maximaal % 100% 50%  

Nominaal € 433.795 € 1.244.762 € 1.678.467 
 

Kortom: alle voorgenomen staatssteun kan rechtmatig neervallen op het niveau van het cluster. Het 
is dus niet nodig om de steun op het niveau van de gebruikers te berekenen. Er wordt immers voor 
gezorgd dat de gebruikers een minstens kosten dekkende vergoeding voor de faciliteiten en de 
diensten gaan betalen. Bij verdere ontwikkeling en invulling van de activiteiten van de 
Innovatiefabriek en aanvullende steunaanvragen voor specifieke projecten kan men overigens 
indien nodig wel terugvallen op de AGVV bepalingen die staatssteun aan de gebruikers van de 
kennisinfrastructuur mogelijk maken (zie bijlage 1). 
 
Tot slot is een belangrijk aspect bij iedere staatssteunmaatregel het zogeheten stimulerend effect: 
iedere staatssteun moet een zekere nieuwe impuls geven aan een project of investering. Als een 
project al loopt of tot de reguliere zakelijke activiteiten behoort, draagt steun niet (meer) bij aan het 
verwezenlijken van de activiteit. Staatssteun is dan niet toegestaan. Artikel 6 van de AGVV bepaalt 
dat staatsteun een stimulerend effect heeft wanneer de begunstigde, voordat de werkzaamheden 
aan het project of de activiteit aanvangen, bij de betrokken lidstaat een schriftelijke steunaanvraag 
heeft ingediend. Deze steunaanvraag moet ten minste de volgende gegevens bevatten: 

a) de naam en de grootte van de onderneming; 
b) een beschrijving van het project, met inbegrip van de aanvangs- en einddatum; 
c) de locatie van het project; 
d) een lijst van de projectkosten, en 
e) het soort steun (subsidie, lening, garantie, terugbetaalbaar voorschot, kapitaalinjectie enz.) en  
f) het bedrag aan overheidsfinanciering dat voor het project nodig is. 

                                                 
2  In de regionale steun gebieden (gebieden waar relatief meer staatssteun verleend mag worden ten opzichte 

van de rest van het land om de achtergestelde positie van dat gebied te verbeteren) onder artikel 107, lid 3 
onder c) VWEU) mag de maximale steunintensiteit voor investeringssteun in innovatieclusters met 5% worden 
verhoogd. Almere valt daar op onderdelen (ook) onder. De regionale steunkaart van Nederland 2014-2020 
staat op: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39108 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39108
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De indieners van het project hebben in de voorliggende aanvraag al deze stappen gezet en voldoen 
daarmee aan de AGVV eisen. Voor de uitvoering van het project is door de provincie Flevoland een 
bijdrage toegezegd uit het IFA (zoals ook opgenomen in de overwegingen van de concept 
Samenwerkingsovereenkomst). De samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de IFA-aanvraag 
wordt naar verwachting in september 2015 getekend. Reeds in december 2013 is echter een 
vooraanmelding voor een IFA subsidie gedaan onder de projectnaam “De slimme transitie”3. Dit 
programma voorziet in een door de gemeente gefaciliteerde innovatie infrastructuur. Het project heeft 
sinds die tijd wel de nodige aanpassingen gekregen, maar deze aanvraag uit 2013 is belangrijk voor 
het vastleggen van stimulerend effect van de staatssteun en de startdatum waar vanaf kosten 
gemaakt zijn (januari 2014). Het is verstandig bij alle (staatssteun) onderdelen goed te verwijzen naar 
de subsidieaanvraag uit 2013, zodat er transparant aan de eis van artikel 6 uit de AGVV wordt 
voldaan. 
 
De status van MKB onderneming (zie bijlage 2) is ook van groot belang. Voordeel van een MKB 
status is dat het stimulerend effect bij steunverlening niet verder hoeft te worden aangetoond. Ad-hoc 
steun aan grote ondernemingen wordt alleen geacht een stimulerend effect te hebben, indien, de 
lidstaat, voordat hij de betrokken steun toekent, zich ervan heeft vergewist dat uit door de begunstigde 
onderneming opgestelde documenten blijkt dat de steun zal leiden tot één of meer van de volgende 
situaties: 

a) een toename van de reikwijdte van het project of de activiteit als gevolg van de steun, of 
b) een toename van de totale uitgaven van de begunstigde voor het project of de activiteit als gevolg van 

de steun, of 
c) een toename van de snelheid waarmee het betrokken project of de betrokken activiteit wordt voltooid. 

 
Als GWIA een grote onderneming zou zijn, zou de subsidieverstrekkende partij (overheid) een korte 
notitie op moeten stellen waaruit het stimulerend effect blijkt, met een toets op bovengenoemde 
aspecten (reikwijdte, uitgaven en snelheid). Zo’n toets kan voorkomen worden door GWIA, de 
penvoerder van de Innovatiefabriek, een MKB verklaring te laten tekenen. De kans is ook aanwezig 
dat GWIA zich als MKB kwalificeert, meer informatie daarover staat op: http://www.rvo.nl/subsidies-
regelingen/subsidiespelregels/standaardformulieren/mkb-toets  
 
 
 

5. Staatssteun procedures 
 
Voor AGVV steun volstaat een zogeheten kennisgevingsprocedure (art. 12 AGVV). Dit betekent dat 
de steun uiterlijk binnen 20 werkdagen na inwerkingtreding worden kennisgegeven aan Brussel. Het 
Kenniscentrum Europa Decentraal ondersteunt in opdracht van het ministerie van BZK provincies en 
gemeenten bij het doen van zo´n kennisgeving. Op deze website wordt dat uitvoerig uitgelegd:  
http://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/vrijstellingen/voorwaarden/. 
 
Ook dient in alle betrokken de subsidiebeschikkingen expliciet verwezen worden naar de AGVV, 
inclusief het nummer van het officiële publicatieblad van de Europese Unie waarin de AGVV is 
verschenen (L187, 57e jaargang, 26 juni 2014). In de steunbeschikking moet ook de zogenaamde 
‘Deggendorfclausule’ worden opgenomen. Hierin wordt betaling uitgesloten van steun aan een 
onderneming, waarbij eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt 
(art. 1 lid 4 sub (a)). Ontbreekt deze clausule, dan kan er formeel geen beroep gedaan worden op de 
AGVV. Bij de inwerkingtreding van de steunmaatregel, moet de subsidieverstrekker de tekst van de 
steunmaatregel op haar website of digitaal publicatieblad publiceren (art. 9 AGVV), dit mag ook 
retroactief. Decentrale overheden moeten over een periode van tien jaar een dossier bijhouden over 
steunmaatregelen die onder de AGVV worden gebracht (art. 12 AGVV). Tenslotte moet er jaarlijks 
over de uitgaven gerapporteerd worden (art. 11 AGVV) via Europa decentraal:  
http://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/procedures-staatssteun/rapportage/ 
 

 
 

                                                 
3  Adviesformulier Projectideeën IFA-2 voor projecten in het kader van het Investeringsprogramma Flevoland – 

Almere 2011-2015 en de “DE SLIMME TRANSITIE: ALMERE INNOVEERT WELZIJN EN ZORG”, Bijlage bij 
IFA projectidee 'De Slimme Transitie' dd. 5 december 2013 versie 1.0 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/standaardformulieren/mkb-toets
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/standaardformulieren/mkb-toets
http://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/vrijstellingen/voorwaarden/
http://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/procedures-staatssteun/rapportage/
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6.  Conclusie 
 
Uit staatssteunoptiek kan en mag de Innovatiefabriek voor de opstart als innovatiecluster nominaal 
maximaal € 1.678.467 miljoen rechtmatig aan subsidie ontvangen. De totale voorgenomen bijdrage 
van de gemeente Almere en de IFA subsidie loopt nu op tot € 1.672.493. Dit voorgenomen bedrag 
past dus goed binnen nominale maximale plafond van € 1.678.467 en is daarmee rechtmatig. 
 
Juridische basis voor deze staatssteun is de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV van 
de Europese Commissie). Voordeel is dat de maatregel niet aangemeld in Brussel hoeft te worden 
en op goedkeuring moet worden gewacht. Betrokken overheden mogen uit staatssteunoptiek direct 
beslissen en moeten uiterlijk binnen 20 werkdagen na steunverlening een relatief eenvoudige 
kennisgeving insturen. In artikel 27 AGVV staan de voorwaarden opgenomen voor innovatieclusters 
(o.a. beschrijving subsidiabele kosten en steunintensiteit). De maximale steun op clusterniveau mag 
tot 50% van de in aanmerking komende kosten oplopen, dat wordt bepaald in Artikel 27 AGVV. 
Zoals blijkt uit onze analyse, het is goed mogelijk om de steun voor dit project volledig als 
staatssteun aan het innovatiecluster rond GWIA aan te merken. Op het eerste gezicht lijkt de totale 
steunintensiteit voor het project (de gemeentelijke bijdrage én de IFA subsidie bedraagt circa 57%). 
Als er echter rekening wordt gehouden met de niet-economische activiteiten binnen de 
Innovatiefabriek, wordt het plafond van 50% niet overschreden. En er zit ook nog een andere 
potentiële uitlaatklep op de berekening uit staatssteunoptiek: innovatieclusters in regionale 
steungebieden mogen 55% steun ontvangen en een flink deel van Almere staat op de regionale 
steunkaart. Waar echter precies de steunkaart grenzen lopen is een weinig transparant gegeven. 
 
Tot slot bevat deze staatssteunanalyse nog enkele aandachtspunten over het stimulerend effect en 
de te volgen procedures. Bij verdere ontwikkeling en invulling van de activiteiten van de 
Innovatiefabriek en aanvullende steunaanvragen voor specifieke projecten kan men weer 
terugvallen op de AGVV bepalingen die staatssteun aan de gebruikers van de kennisinfrastructuur 
(MKB, grote ondernemingen, innovatieve starters, etc.) mogelijk maken (zie bijlage 1). 
 

Melvin Könings  
LYSIAS ADVIES B.V. 
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Bijlage 1: De Europese staatssteunregels in het kort 
 
 
De Europese staatssteunregels en –procedures stellen belangrijke kaders aan het beleid van 
provincies, gemeenten, waterschappen en andere (semi-) publieke organen. In de Europese Unie 
geldt een algemeen verbod op staatssteun, gecombineerd met ingewikkelde uitzonderingsclausules 
uit het Europese Verdrag en secundaire wetgeving. De Europese Commissie heeft de exclusieve 
bevoegdheid om steunmaatregelen goed of af te keuren. Overheden dienen hun steunmaatregelen 
vooraf in Brussel aan te melden.  
 
Volgens artikel 107 lid 1 VWEU (het Verdrag van de Werking van de Europese Unie) is er sprake van 
staatssteun als er aan alle vier volgende criteria is voldaan: 

1. de steun wordt door de overheid verleend of met de overheidsmiddelen bekostigd;  
2. het verschaft een economisch voordeel aan onderneming(en) die zij niet langs de normale 

commerciële weg zouden hebben verkregen;  
3. het voordeel is selectief, d.w.z. het komt ten goede aan bepaalde onderneming(en);  
4. het voordeel moet een (potentiële) invloed op de handel tussen Lidstaten hebben.  

 
Zodra een maatregel niet aan één van de hierboven genoemde criteria voldoet (geen staatsmiddel, 
geen voordeel, een generieke maatregel of geen invloed op de handel tussen EU Lidstaten) is de 
maatregel geen steunmaatregel meer volgens het Europees Verdrag. De staatssteunprocedure werkt 
met het “nee, tenzij” principe. Staatssteun is verboden, tenzij het Verdrag uitzondering toelaat en de 
Europese Commissie toestemming geeft. De uitzonderingen staan in het Verdrag vrij vaag 
omschreven, maar de Europese Commissie heeft vrij lijvige en complexe hoeveelheid secundaire 
regelgeving opgesteld waar, hoe en wanneer staatssteun toegestaan is. Een onjuiste staatssteun-
procedure kan in het uiterste geval vervelende gevolgen hebben, zoals terugbetaling van oneigenlijk 
betaalde steun en het niet na kunnen komen van politieke of bestuurlijke toezeggingen. Soms moet 
terugbetaling plaatsvinden (met rente en zonder compensatie), zelfs met terugwerkende kracht, wat 
soms tot faillissement kan leiden. 
 
De Europese Commissie heeft de exclusieve taak en bevoegdheid om vooraf te 
beoordelen of aan de uitzonderingscriteria van het EG Verdrag is voldaan. Iedere 
overheidsinstantie dient elk voornemen tot verlening van steun vooraf bij de 
Commissie aan te melden. Deze meldingsprocedure duurt gemiddeld 3 tot 9 
maanden, bij ingewikkelde zaken kn de procedure soms wel 18 maanden duren. 
Steun mag niet verleend worden voordat de Commissie goedkeuring heeft verleend via een 
beschikking. Bepaalde soorten steunmaatregelen zijn vrijgesteld van voorafgaande melding. Deze 
steunvormen zijn uitgewerkt in de zogeheten algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) en 
gaan o.a. over MKB steun, milieu, innovatie, opleidingen en regionale investeringssteun.  
 
Centrale vraag is altijd eerst of er wel sprake is van staatssteun, en zo ja aan wie. Bij subsidie-
maatregelen levert dat bestuurlijk soms een rare paradox op. Beleidsmakers en politici willen meestal 
nadrukkelijk de economie met hun maatregelen beïnvloeden. Dat is vaak een beleidsdoel op zich, 
voor stimulering van de werkgelegenheid, innovatie of bijvoorbeeld voor een beter milieu. Hoewel 
sommige maatregelen op het eerste gezicht op staatssteun lijken, heeft de Europese Commissie en 
de jurisprudentie van het Hof van Justitie ook belangrijke piketpalen vastgelegd wanneer 
overheidsfinanciering geen staatssteun bevat. Geen staatssteun betekent dus geen notificatie, geen 
noodzakelijke goedkeuring en indien gewenst kan 100% steun gegeven worden.  
 
Eerste stap van een staatssteunanalyse is of er sprake is van economische activiteiten. Wie deze 
activiteiten ontplooit maakt uit staatssteunoptiek niet uit, dat kan een ondernemer, overheids-
organisatie of bijvoorbeeld stichting zijn. Wel moet er sprake zijn van een zekere markt met vraag en 
aanbod. Voor publieke activiteiten of taken (ook wel niet economische activiteiten genoemd), is het 
staatssteunrecht niet van toepassing. Voorbeelden zijn het aanleggen van wegen en dijken, de kosten 
voor onderwijs aan jongeren, de politie en bijvoorbeeld het leger.  
 
Naast het onderscheid tussen economische en niet-economische activiteiten is het onderscheid in 
eigendom ook van belang: publiek of privaat. Overheden mogen en kunnen ook economische 
activiteiten verrichten, zo lang zij dit onder dezelfde voorwaarden doen als het bedrijfsleven. Een 
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gemeente kan bijvoorbeeld haar drukkerij inzetten voor drukwerk van de lokale middenstand of met 
de eigen huisvuilwagens bedrijfsafval inzamelen. Daarmee beïnvloedt deze gemeente haar lokale 
drukwerk- en afvalmarkt. Betrokken overheden mogen dit transparant en onder marktconforme 
condities doen, de voorwaarden daarvoor staan opgesomd in de Europese Transparantierichtlijn (nr. 
2006/111/EG). Overheden mogen dus ook risicovolle deelnemingen aangaan of bijvoorbeeld 
bankgaranties verschaffen. Deze activiteiten mogen uit publieke middelen gefinancierd worden, maar 
dienen dan wel onder marktconforme condities aan de klant en markt te worden aangeboden. In dat 
geval is er geen sprake van staatssteun.  
 
Het Lysias kwadrantenmodel 
 
Als we de parameters activiteiten en eigendom tegen elkaar zetten, ontstaat een model met vier 
kwadranten. Hieronder staat dit schematisch weergegeven:  
 

 Niet-economische activiteiten:  Economische activiteiten: 

 
 
 
 
 
 
Publiek eigendom 

 
Overheid: 

Rijk, provincies, regio's, 
gemeenten, waterschappen, etc. 

 
Entiteiten in publiek eigendom  
die economische activiteiten 

verrichten, zoals energiebedrijven, 
OV- en afvalbedrijven. 

Ook de meeste ontwikkelings-
bedrijven zitten in dit kwadrant. 

 

 
Privaat eigendom 
 

 
Private entiteiten met publieke 

taken, zoals universiteiten, 
scholen, branche organisaties, 

het Leger des Heils, de reddings-
maatschappij. 

 

 
 

Markt: 
Bedrijfsleven, consumenten, vraag en 

aanbod, commerciële financiering. 
 
 

 

Binnen, maar ook tussen deze kwadranten vinden transacties plaats tussen partijen: afspraken, 
taakopdrachten, aanbestedingen, subsidies, etc. Grofweg bevatten alle transacties binnen en tussen 
de twee linker kwadranten geen staatssteun, want het zijn geen economische activiteiten. Ook de 
transacties binnen en tussen de twee onderste kwadranten bevatten doorgaans geen staatssteun, 
want dan zijn er geen overheidsmiddelen aan de orde, transacties zijn dan in het private domein. Bij 
transacties tussen het overheidskwadrant (linksboven) en de twee rechtse kwadranten moet goed 
worden gekeken of er wel of niet sprake is van staatssteun. De vier staatssteuncriteria moeten aan de 
orde zijn (staatsmiddelen, voordeel, specifiek en invloed op de handel).  
 
In de volgende gevallen is er geen sprake van staatssteun, omdat er geen voordeel is voor de 
betrokken ontvanger. Voorbeelden: 

 als de betrokken overheid volledig marktconform handelt (volgens de EU Transparantierichtlijn); 

 als de betrokken overheid een dienst of werk inkoopt volgens de openbare aanbesteding; 

 als er sprake is van een dienst van algemeen economisch belang (in jargon: DAEB), maar dan 
moeten er wel zeer specifieke voorwaarden gevolgd worden (in jargon: de Altmark criteria). 

 
Als geen van deze drie scenario's aan de orde is en staatsmiddelen zijn betrokken voor een 
specifieke begunstigde die actief is of kan zijn op een internationale markt is er snel sprake van 
staatssteun. Op zich is dat nog geen ramp, want de staatssteunregels maken het mogelijk rechtmatig 
subsidies te verschaffen voor maatregelen ter bevordering van werkgelegenheid, innovatie, 
milieubescherming etc. Maar de staatssteunregels moeten dan worden toegepast (de steun moet 
gelimiteerd worden) en er gelden dan ook staatssteun procedures (aanmelding of kennisgeving). 
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Economische en niet-economische activiteiten bij innovatiesteun 
 
Uit staatssteunoptiek is de scheiding tussen niet-economische en economische activiteiten van groot 
belang. Staatssteun is pas aan de orde bij economische activiteiten. Wie deze activiteiten ontplooit 
(publieke instellingen of private organisaties, maakt op zich niet uit. Bijvoorbeeld het aanbieden van 
kantoorruimte is een economische activiteit, ook al is een publieke organisatie (bijvoorbeeld een 
gemeente) de verhurende partij. Deze activiteiten dienen normaliter onder marktconforme 
voorwaarden gefinancierd te worden (dan wordt de Transparantierichtlijn toegepast en is er geen 
sprake van staatssteun). De definitie van “marktconform” bij het toepassen van de Europese 
staatssteunregels is: kostendekkend plus een redelijke winstmarge. Onder “kostendekkend” valt de 
verdiscontering van (initiële) investeringen, de verdiscontering van het verrekenbare risico van 
leegstand in geval van onroerend goed of onvolledig gebruik van beschikbare capaciteit in geval van 
laboratoria, en uiteraard de gebruikskosten. 
 
De Europese overheden geven het grootste deel van hun O&O-financiering juist uit aan niet-
economische activiteiten. De Europese Commissie heeft in de zogeheten "Mid-Term Review of the 
R&D&I Framework", de tussentijdse evaluatie van de Communautaire kaderregeling inzake 
staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, gepubliceerd op 10 augustus 2011 (zie 
website van de Europese Commissie) het volgende vastgesteld: 
 

"R&D&I can be encouraged by Member States by adopting certain policy initiatives (for instance, promoting 
knowledge partnerships and strengthening links between education, business, research and innovation) or 
by adopting general measures applicable to all companies on their territories which, in principle, fall outside 
the scope of the State aid rules. 
In addition, many R&D&I measures do not qualify as State aid (e.g. public financing of non-economic R&D&I 
activities by research organizations, R&D commissioned from firms by public authorities according to market 
conditions and R&D tax incentives available to all enterprises). Aid to R&D&I is, therefore, only one of the 
various tools to the "Innovation Union". In this respect, the gross domestic public expenditure on R&D as 
percentage of GDP in 2009 for EUR 27 amounted to 0,64%, while the R&D aid as percentage of GDP 
amounted to 0,09%. Data from the State aid Scoreboard indicate that State aid to R&D accounts for only 
11% of the overall public expenditure on R&D." 

 
Met andere woorden: 89% van de financiering door overheden van R&D uitgaven in Europa valt niet 
onder het staatssteun regime, want betreft geen economische activiteiten (zoals onderwijs) of 
generieke ondersteuning (zoals de Nederlandse WBSO regeling). Het is dus helemaal niet vreemd 
om in het kader van R&D stimulering als overheid niet-economische activiteiten te financieren, het is 
eerder de regel! In het staatssteunrecht is dit op dit moment als volgt verankerd (uit de Kaderregeling 
betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, C 198 van 27.06.2014): 
 

Paragraaf 1.3, lid 15, onder ee) 
„organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding” of „onderzoeksorganisatie”: een entiteit (zoals universiteiten 
of onderzoeksinstellingen, agentschappen voor technologieoverdracht, innovatie-intermediairs, entiteiten voor 
fysieke of virtuele onderzoek-gerichte samenwerking), ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke 
organisatie) of financieringswijze, die zich in hoofdzaak bezighoudt met het onafhankelijk verrichten van 
fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, of met het breed verspreiden 
van de resultaten van die activiteiten door middel van onderwijs, publicaties of kennisoverdracht.  
Wanneer dit soort entiteit ook economische activiteiten uitoefent, moet met betrekking tot de financiering van, 
de kosten van en de inkomsten uit die economische activiteiten een gescheiden boekhouding worden gevoerd. 
Ondernemingen die een beslissende invloed op dit soort entiteit kunnen uitoefenen in hun hoedanigheid van 
bijvoorbeeld aandeelhouder of lid van de organisatie, mogen geen preferente toegang tot de door deze entiteit 
verkregen onderzoeksresultaten genieten. 
 
Paragraaf 2.1, lid 18 
Wanneer een en dezelfde entiteit zowel economische als niet-economische activiteiten uitoefent, valt de 
overheidsfinanciering van de niet-economische activiteiten niet onder artikel 107, lid 1, van het Verdrag indien 
de beide soorten activiteiten en de kosten ervan, de financiering en inkomsten ervan duidelijk kunnen worden 
onderscheiden, zodat kruissubsidiëring van de economische activiteiten daadwerkelijk wordt vermeden. Het 
bewijs van een correcte toerekening van kosten, financiering en inkomsten kan worden geleverd door de 
financiële jaarrekeningen van de betrokken entiteit. 
 
Paragraaf 2.1.1., lid 20 
Wanneer een onderzoeksorganisatie of onderzoek-infrastructuur voor zowel economische als niet-economische 
activiteiten wordt gebruikt, valt de overheidsfinanciering alleen onder de staatssteunregels voor zover daarmee 
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kosten worden gedekt die met de economische activiteiten verband houden. Wanneer de onderzoeks-
organisatie of onderzoek-infrastructuur bijna uitsluitend voor een niet-economische activiteit wordt ingezet, kan 
de financiering ervan volledig buiten het toepassingsgebied van de staatssteunregels vallen, mits dat 
economische gebruik zuiver ondersteunend blijft, d.w.z. overeenstemt met een activiteit die rechtstreeks 
verband houdt met en noodzakelijk is voor het functioneren van de onderzoeksorganisatie of onderzoek-
infrastructuur of intrinsiek verband houdt met het niet-economische hoofdgebruik ervan, en die beperkt is in 
omvang. Voor de toepassing van dit steunkader zal de Commissie oordelen dat dit het geval is wanneer de 
economische activiteiten precies dezelfde input verbruiken (zoals materialen, uitrusting, arbeid en vast kapitaal) 
als de niet-economische activiteiten en de jaarlijks voor die economische activiteiten uitgetrokken capaciteit ten 
hoogste 20 % bedraagt van het totale jaarcapaciteit van de betrokken entiteit. 

 
Onderwijsactiviteiten en onafhankelijk onderzoek: geen staatssteun 
 
Onderwijs heeft een belangrijke uitzonderingspositie binnen de Europese staatssteunregels. Volgens 
vaste jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie is onderwijs, dat een deel uitmaakt van een 
nationaal onderwijsstelsel, geen economische activiteit en de bekostiging daarvan houdt geen 
staatssteun in. Bovendien wordt onderwijs in Europa erkend als een publieke dienst of in Europese 
termen een dienst van algemeen belang (DAB). DAB’s zijn de diensten - zowel economisch als niet-
economisch – die de overheid beschouwt als zijnde van algemeen belang en waarop de overheid 
bepaalde verplichtingen (de zogenaamde openbare-dienst-verplichtingen) van toepassing verklaart. 
Dit betekent dat het in hoofdzaak de bevoegdheid van de overheid is op het relevante bestuursniveau 
om de aard en reikwijdte van een dienst van algemeen belang af te bakenen. 
 
De overheid kan besluiten de diensten zelf uit te voeren of zij kan 
besluiten deze toe te vertrouwen aan andere entiteiten, die publiek of 
privaat kunnen zijn en die organisaties met winstoogmerk of non-
profitorganisaties kunnen zijn.4 De overheid kan bijvoorbeeld een 
privaat onderwijsinstituut tegen vergoeding verplichten om een 
bepaald onderwijsaanbod voor haar bewoners te garanderen. Naast 
het verzorgen van wettelijk erkende opleiding is ook het ontwikkelen 
van de kennis en competenties sec (dus nog niet de verspreiding er 
van) geen economische activiteit. Daarnaast bepaalt de Europese Kaderregeling voor OO&I dat het 
bieden van opleiding ten behoeve van meer en beter gekwalificeerd personeel, tot de primaire, niet-
economische activiteiten van onderzoeksorganisaties en andere non-profit innovatie-intermediairs 
behoort. De praktijk van de Commissie leert dat het concept van “normaal gesproken niet- 
economische activiteiten” (onderwijs, O&O) kan worden toegepast ongeacht de juridische vorm van 
een universiteit (privaat of publiek) of de bron van financiering. Ook overheidsfinanciering van private 
universiteiten, colleges (en dus ook private programma’s) is onder bepaalde voorwaarden geen 
staatssteun. De eerste randvoorwaarde is dat in aanmerking komende activiteiten ofwel onder de 
nationale onderwijsstelsel vallen of binnen de definitie “normaal gesproken niet-economische 
activiteiten” van de OO&I kaderregeling passen. De tweede randvoorwaarde vereist dat in beide 
voornoemde gevallen een duidelijke scheiding tussen de economische en de niet-economische 
activiteiten wordt aangebracht.5  
 
Ten aanzien van de eerste randvoorwaarde geldt dat het stelsel en financiering van beroepsonderwijs 
in Nederland geregeld is in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)6. Wet op het hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek (WHW) bepaalt het stelsel van hoger (beroeps)onderwijs en 
onderzoek. Voor zover kwalificaties van (hogere) beroepsopleidingen binnen de wettelijke kaders 
vallen en de opleidingen in aanmerking komen voor bekostiging uit de rijkskas in de zin van deze 
wetten, is er geen sprake van een economische activiteit maar van de vervulling van de wettelijke taak 
van onderwijsinstellingen. Dan is staatssteun niet aan de orde. Dergelijke kosten vallen dus buiten de 
staatssteuntoets en mogen voor 100% worden gesubsidieerd. 
 

                                                 
4  Commission Communication on Services of general interest, including social services of general interest; 

20.11.2007, COM(2007) 725 final, p. 3-4. 
5  Bernhard von Wendland, “State Aid and Public Funding for Universities and other Research Organisations”, 

Competition Policy Newsletter, 2, 2010. 
6  Wet van 31 oktober 1995, houdende bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs, zie 

voor meer informatie http://www.st-ab.nl/wetten/0467_Wet_educatie_en_beroepsonderwijs_WEB.htm  

http://www.st-ab.nl/wetten/0467_Wet_educatie_en_beroepsonderwijs_WEB.htm
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Ook activiteiten inzake technologieoverdracht (licentiering, creatie van spin-offs of andere vormen van 
door de onderzoeksorganisatie gecreëerde vormen van kennisbeheer) geen economisch karakter 
hebben indien het om interne activiteiten gaat en alle inkomsten uit deze activiteiten opnieuw in de 
primaire activiteiten van de onderzoeksorganisaties worden geïnvesteerd. Onder „interne activiteiten” 
verstaat de Commissie een situatie waarbij het kennisbeheer van de onderzoeksorganisatie(s) wordt 
uitgevoerd door een afdeling of een dochteronderneming van de onderzoeksorganisatie of samen met 
andere onderzoeksorganisaties. Dat de levering van specifieke diensten via een open aanbesteding 
aan derden wordt uitbesteed, doet geen afbreuk aan het interne karakter van dergelijke activiteiten. 
Daarom mag ook onafhankelijk onderzoek voor 100% uit overheidsmiddelen worden bekostigd. 
 
Staatssteun op het niveau van de gebruikers / projectdeelnemers 
 
Voor verdere ontwikkeling van het innovatiecluster rond GWIA is uit staatssteunoptiek interessant dat 
het innovatiecluster als een tussenpersoon kan gaan fungeren die de overheidsfinanciering (subsidie) 
en het voordeel uit de financiering (lening) aan de uiteindelijke ontvangers doorgeeft. Bij zo’n doorgeef 
constructie wordt de betrokken innovatie-intermediair (GWIA) zelf niet beschouwd als een 
begunstigde van staatssteun. Dit is volgens de OO&I kaderregeling het geval wanneer: 

- zowel de overheidsfinanciering als via die financiering verkregen voordelen kwantificeerbaar en aantoonbaar 
zijn, en er een passend mechanisme is dat ervoor zorgt dat de financiering en eventueel daarmee verkregen 
voordelen volledig worden doorgegeven aan de uiteindelijke ontvangers, bijvoorbeeld via verlaagde tarieven, 
en  

- geen verder voordeel wordt toegekend aan de tussenpersoon (= GWIA) omdat deze werd geselecteerd via 
een openbare tenderprocedure of omdat de overheidsfinanciering beschikbaar is voor alle entiteiten die 
voldoen aan de noodzakelijke objectieve voorwaarden, zodat klanten als uiteindelijke ontvangers het recht 
hebben om gelijkwaardige diensten te betrekken bij eender welke betrokken tussenpersoon. 

 
Wanneer deze twee voorwaarden zijn vervuld, zijn de staatssteunregels (alleen) van toepassing op 
het niveau van de betrokken ondernemingen als uiteindelijke begunstigden. De overheidsfinanciering 
vloeit dan via de incubator bij wijze van spreken door naar de innovatieve ondernemingen. In de 
boekhouding moet dan worden vastgelegd dat de eventuele subsidies en het eventuele 
staatssteuncomponent van de lening doorberekend wordt in de lagere huurprijzen en de prijzen onder 
de kostprijs die de klanten van GWIA voor de dienstverlening betalen. 
 
De mogelijkheden van de AGVV voor steun aan het MKB en innovatiesteun zijn interessant. Het 
aanbieden van faciliteiten en diensten is op zichzelf geen innovatieve actie, de gebruikers (veelal MKB 
en technostarters) gaan de innovatieve activiteiten plegen. Uit staatssteunoptiek kan je dan als 
overheid een relatief grote hoeveelheid staatssteun geven aan een innovatiecluster of intermediair, zo 
lang het intermediair garandeert en boekhoudkundig bewijst dat de steun uiteindelijk doorvloeit naar 
de gebruiker. Veel provincies en steden in Nederland gebruiken dit soort doorvloei constructies. De 
uiteindelijke begunstigden krijgen staatssteun dan in vorm van verlaagde huur of lagere tarieven voor 
dienstverlening. 
 
Onder de nieuwe AGVV kan staatssteun worden verleend aan kleine (innovatieve) startende 
bedrijven: Artikel 22 voor starterssteun bevat de voorwaarden waaronder dit is toegestaan. Iedere 
starter, niet noodzakelijk een innovatief bedrijf, mag € 400.000 krijgen. Voorwaarde is wel dat de 
starter een kleine onderneming is (voor een definitie zie bijlage 1) en niet ouder is dan 5 jaar na datum 
van registratie. Er mag ook nog geen winst zijn uitgekeerd. De onderneming mag ook niet zijn 
ontstaan uit een fusie. Voor innovatieve ondernemingen mag het bedrag verdubbeld worden: een 
innovatieve starter mag € 800.000 ontvangen. De definitie van een “innovatieve onderneming” staat in 
overweging 80 van de AGVV:  
 

Een “innovatieve onderneming” is een onderneming: 
a)  die aan de hand van een door een externe deskundige uitgevoerde evaluatie kan aantonen dat zij in de 

voorzienbare toekomst producten, diensten of procedés zal ontwikkelen die in technologisch opzicht 
nieuw zijn of een wezenlijke verbetering inhouden ten opzichte van de huidige stand van de techniek in 
deze sector, en die een risico op technologische of industriële mislukking inhouden, of 

b) waarvan de kosten voor onderzoek en ontwikkeling ten minste 10 % bedragen van haar totale exploitatie-
kosten in ten minste één van de drie jaren voorafgaande aan de toekenning van de steun of, in het geval 
van een startende onderneming zonder enige financiële voorgeschiedenis, bij de audit van haar lopende 
belastingjaar, gecertificeerd door een onafhankelijke accountant. 
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Als een (startend) bedrijf dus onder de € 400.000 voordeel geniet, dan hoeft het bedrijf alleen maar 
aan te tonen dat het bedrijf klein en jong is (zie voor definitie van klein bijlage 1 en bedrijf mag niet 
ouder zijn dan 5 jaar na datum van registratie). Als het startende bedrijf mogelijk een voordeel van 
meer dan € 400.000 gaat ontvangen, dan is het relevant aan te tonen dat het bedrijf ook echt 
innovatief is (en stijgt de maximale steun naar € 800.000). De betrokken technostarter moet dan wel 
met een externe evaluatie (kan ex ante zijn natuurlijk), ofwel op basis van de jaarcijfers (lees rapport 
van de accountant), aantonen dat het om een innovatief bedrijf gaat. Er moet in dat geval dus 
aantoonbare bewijslast zijn voor de status van een startende (innovatieve) onderneming. 
 
Een andere optie voor steun aan de gebruikers is innovatiesteun voor het MKB onder artikel 28 
AGVV. Dit soort steun mag worden verleend om de kosten te dekken die verbonden zijn aan de 
verkrijging, validering en verdediging van octrooien en immateriële activa. Ook de kosten verbonden 
aan het detacheren van hooggekwalificeerd personeel van een universiteit of een andere 
kennisorganisatie of intermediair of een grote onderneming naar een MKB zijn subsidiabel. Het 
nieuwe personeel gaat dan onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieactiviteiten verrichten in een 
nieuw gecreëerde functie, en mag hierbij geen andere personeelsleden vervangen. Dit soort 
activiteiten mogen voor 50% worden vergoed.  
 
Daarnaast mogen onder artikel 28 AGVV MKB bedrijven ook steun voor innovatieadviesdiensten en 
diensten inzake innovatieondersteuning ontvangen. Innovatieadviesdiensten betreffen consulting, 
bijstand en opleiding op het gebied van kennisoverdracht, verwerving, bescherming en exploitatie van 
immateriële activa en het gebruik van standaarden en regels waarin deze zijn vastgelegd. Onder 
innovatie ondersteuningsdiensten wordt verstaan: 

het verschaffen van kantoorruimte, databanken, bibliotheken, marktonderzoek, laboratoria, diensten in 
verband met kwaliteitslabels, testen en certificatie met het oog op de ontwikkeling van doeltreffendere 
producten, procedés of diensten. 

 
Maximaal 100 % van dat soort kosten mag worden vergoed, mits het totale bedrag van de steun voor 
de genoemde innovatiediensten niet meer dan € 200.000 bedraagt per onderneming over een periode 
van 3 jaar. Deze optie biedt ruimte om kennis, bedrijfsspecifieke opleidingen, technologische 
ondersteuning, maar ook management ondersteuning bij externe partijen in te kopen. Met name deze 
laatste optie is in de praktijk interessant. Ten opzichte van de technostarters en het MKB zijn ook de 
adviseurs van innovatie intermediairs externe adviseurs en leveren zij bijvoorbeeld IP gerelateerde en 
consultancy diensten. Als uit een duidelijke boekhouding blijkt welke doelonderneming hoeveel steun 
heeft gekregen en onder welke artikel van de AGVV (22 of 28), dan wordt de steun rechtmatig 
toegerekend. En zo voorkomen betrokkenen dat het innovatie intermediair zelf als begunstigde wordt 
gezien.  
 
Bovenstaande oplossingen zijn vooral (alleen) voor MKB ondernemingen bedoeld. De EU staatssteun 
regels voor het rechtmatig verstrekken van subsidies voor MKB bedrijven zijn vrij ruim. Idee 
daarachter is dat MKB bedrijven veel moeite hebben financiering te verkrijgen bij banken (hoge 
risico’s, weinig zekerheden, weinig eigen reserves). Grote bedrijven (zie bijlage 2 voor de definitie) 
hebben veel makkelijker toegang tot kapitaal, voor grote bedrijven zijn de wegen naar rechtmatige 
staatssteun een stuk lastiger. 
 
Voor onderzoek en innovatie activiteiten (ook door of samen met grote ondernemingen), biedt met 
name artikel 25 AGVV uitkomst. Andere artikelen uit de AGVV zijn ook gericht op innovatiesteun, 
maar dan meer exclusief voor MKB- of startende bedrijven. Artikel 25 AGVV is gericht op steun voor 
onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Het gesteunde deel van een onderzoeksproject moet volledig 
binnen de categorie fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling 
vallen. Deze categorieën worden als volgt omschreven in het staatssteunrecht (uit Art 2 (definities) 
van de AGVV): 
 
84. „fundamenteel onderzoek”: experimentele of theoretische werkzaamheden die voornamelijk worden verricht 

om nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele aspecten van verschijnselen en waarneembare feiten, 
zonder dat hiermee een directe commerciële toepassing of een direct commercieel gebruik wordt beoogd; 

85. „industrieel onderzoek”: planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en 
vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, of om bestaande 
producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de creatie van onderdelen voor 
complexe systemen en kan ook de bouw omvatten van prototypes in een laboratoriumomgeving en/of in een 
omgeving met gesimuleerde interfaces voor bestaande systemen, alsmede pilotlijnen, wanneer dat nodig is 



 
 
 

Staatssteun Analyse 

 

 15 

voor het industriële onderzoek en met name voor de validering van generieke technologie; 
86. „experimentele ontwikkeling”: het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande 

wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het 
ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Dit kan ook activiteiten omvatten die 
gericht zijn op de conceptuele formulering, de planning en documentering van alternatieve producten, 
procedés of diensten. 
Experimentele ontwikkeling kan prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie omvatten van 
nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten in omgevingen die representatief zijn voor het 
functioneren onder reële omstandigheden, met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te 
brengen aan producten, procedés of diensten die niet grotendeels vast staan. Dit kan de ontwikkeling 
omvatten van een commercieel bruikbaar prototype of pilot die noodzakelijkerwijs het commerciële 
eindproduct is en die te duur is om te produceren alleen met het oog op het gebruik voor demonstratie- en 
validatiedoeleinden. 
Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van bestaande 
producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante activiteiten, zelfs indien die 
wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden; 

87. „haalbaarheidsstudie”: het onderzoek en de analyse van het potentieel van een project, met als doel de 
besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en de zwakke punten van een project, de 
kansen en risico's in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het 
project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn; 

 

Uit staatssteunoptiek zijn de subsidiabele kosten voor O&O projecten (art. 25, lid 3 AGVV): 
a) personeelskosten: onderzoekers, technici en ander ondersteunend personeel voor zover zij zich met het 

onderzoeksproject bezighouden; 
b) kosten van apparatuur en uitrusting voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wanneer 

deze apparatuur en uitrusting niet tijdens hun volledige levensduur voor het project worden gebruikt, 
worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het project, berekend 
volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende kosten beschouwd; 

c) kosten van gebouwen en gronden voor zover en zolang zij worden gebruikt voor het project. Wat 
gebouwen betreft, worden alleen de afschrijvingskosten overeenstemmend met de looptijd van het 
project, berekend volgens algemeen erkende boekhoudkundige beginselen, als in aanmerking komende 
kosten beschouwd. Wat gronden betreft, komen de kosten voor de commerciële overdracht of de 
daadwerkelijk gemaakte kapitaalkosten in aanmerking; 

d) kosten van contractonderzoek, kennis en octrooien die op arm's length-voorwaarden worden gekocht bij 
of waarvoor een licentie wordt verleend door externe bronnen, alsmede kosten voor consultancy en 
gelijkwaardige diensten die uitsluitend voor het project worden gebruikt; 

e) bijkomende algemene kosten en andere operationele uitgaven, waaronder die voor materiaal, leveranties 
en dergelijke producten, die rechtstreeks uit het project voortvloeien. 

 
De steunintensiteit moet worden bepaald voor elke individuele begunstigde, ook in het geval van een 
samenwerkingsproject. Er gelden ook bonussen. De steunplafonds van artikel 25 AGVV worden als 
volgt samengevat: 
 

 Klein Medium Groot 

Fundamenteel onderzoek 100% 100% 100% 

Industrieel onderzoek 70% 60% 50% 

Industrieel onderzoek met: 

- samenwerking ondernemingen (bij grote onderneming geldt 
grensoverschrijdend of samenwerking met MKB) 
- samenwerking onderneming en onderzoeksorganisatie 

80% 75% 65% 

Experimentele ontwikkeling 45% 35% 25% 

Experimentele ontwikkeling met: 

- samenwerking ondernemingen (bij grote onderneming geldt 
grensoverschrijdend of samenwerking met MKB) 
- samenwerking onderneming en onderzoeksorganisatie 

60% 50% 

 

40% 

Haalbaarheidsstudies 70% 60% 50% 

 
Projecten die gebaseerd op samenwerking mogen dus gebruik maken van de samenwerkingsbonus 
van 15% conform Artikel 25, lid 6(b) van de AGVV. Vervolgens kunnen MKB bedrijven nog gebruik 
maken van een MKB bonus, waarmee de maximale steun tot 80% kan oplopen. 
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Bijlage 2:  MKB DEFINITIE  

 
Een middelgrote onderneming heeft minder dan 250 werknemers, en een kleine minder dan 50. Een 
onderneming dient zelfstandig te zijn en een beperkte jaaromzet hebben. De criteria worden toegepast op een 
onderneming in zijn geheel, inclusief moeder- en dochterondernemingen (ook buiten Nederland). Belangrijkste 
aandachtspunt bij de bepaling van de MKB status betreft het aandeelhouderschap. 

Tot de categorie kleine, middelgrote en micro-ondernemingen behoren ondernemingen waar minder dan 250 
personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen EUR of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen 
EUR niet overschrijdt. Binnen de categorie MKB is een „kleine onderneming” een onderneming waar minder 
dan 50 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 10 miljoen EUR niet 
overschrijdt. Een „micro-onderneming” is een onderneming waar minder dan 10 personen werkzaam zijn en 
waarvan de jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal 2 miljoen EUR niet overschrijdt.  
 

 Soort Werknemers Omzet Balanstotaal 

 Micro 10 € 2 m € 2 m 

 Klein 50 € 10 m € 10 m 

 Midden 250 € 50 m € 43 m 

Groot > 250 > € 50 m > € 43 m 

 
Een zelfstandige onderneming is elke onderneming die niet als partneronderneming of als verbonden 
onderneming wordt aangemerkt.  

Partnerondernemingen zijn alle ondernemingen die niet als verbonden ondernemingen worden aangemerkt en 
waartussen de volgende band bestaat: een onderneming (van een hoger niveau) heeft, alleen of samen met 
een of meer verbonden ondernemingen, 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten van een andere 
onderneming (van een lager niveau). Ook al wordt de drempel van 25% bereikt of overschreden, toch kan een 
onderneming als zelfstandige onderneming of als onderneming zonder partnerondernemingen worden 
aangemerkt, indien het om de volgende categorieën investeerders gaat en mits dezen individueel noch 
gezamenlijk met de betrokken onderneming verbonden zijn: 
a) openbare participatiemaatschappijen, risicokapitaalmaatschappijen, natuurlijke personen of groepen 

natuurlijke personen die geregeld risicokapitaal beleggen („business angels”) en eigen middelen in niet 
beursgenoteerde ondernemingen investeren, mits de totale investering van deze „business angels” in een 
zelfde onderneming 1.250.000 EUR niet overschrijdt; 

b) universiteiten of onderzoekcentra zonder winstoogmerk; 
c) institutionele beleggers, met inbegrip van regionale ontwikkelingsfondsen; 
d) autonome lokale autoriteiten, die een jaarlijkse begroting hebben onder 10 miljoen EUR en minder dan 5 000 

inwoners tellen. 

Verbonden ondernemingen zijn ondernemingen die met elkaar een van de volgende banden onderhouden: 
a) een onderneming heeft de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van een 

andere onderneming;  
b) een onderneming heeft het recht de meerderheid van de leden van het bestuurs-, leidinggevend of 

toezichthoudend orgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan; 
c) een onderneming heeft het recht een overheersende invloed op een andere onderneming uit te oefenen op 

grond van een met deze onderneming gesloten overeenkomst of een bepaling in de statuten van 
laatstgenoemde onderneming;  

d) een onderneming die aandeelhouder of vennoot is van een andere onderneming, heeft op grond van een met 
andere aandeelhouders of vennoten van die andere onderneming gesloten overeenkomst als enige 
zeggenschap over de meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of vennoten van 
laatstgenoemde onderneming. 

Ondernemingen worden als verbonden ondernemingen beschouwd indien ze via een of meerdere andere 
ondernemingen of via investeerders banden onderhouden. Ondernemingen die via een natuurlijke persoon of 
een in gemeenschappelijk overleg handelende groep van natuurlijke personen een van deze banden 
onderhouden, worden eveneens als verbonden ondernemingen beschouwd indien zij hun activiteiten of een 
deel van hun activiteiten op dezelfde markt of op verwante markten uitoefenen. Als verwante markt wordt 
beschouwd de producten- of dienstenmarkt die zich direct boven of onder het niveau van de relevante markt 
bevindt. 

Er is geen sprake van overheersende invloed, indien de genoemde investeerders zich niet direct of indirect met 
het beheer van de betrokken onderneming bemoeien, onverminderd de rechten die zij als aandeelhouders of 
vennoten bezitten. Een onderneming kan niet als MKB worden aangemerkt indien één of meer 
overheidsinstanties of openbare lichamen gezamenlijk direct of indirect zeggenschap heeft of hebben over 25% 
of meer van het kapitaal of de stemrechten. 

of en 



















Begroting BDVC/GWIA 
 

 

 

 

Aan: Bestuur GWIA 

Van: Henk Weyschedé, voorzitter stichting BDVC 

Datum: 30 augustus 2015 

Betreft: Uren BDVC aan GWIA voor realisatie organisatie werkpakketten

 

 

Het GWIA wil bedrijven en organisaties bewust maken van het belang van toepassingen van              

nieuwe kennis en technologie in het sociale domein en deze kennis en technologie om te zetten                

naar de ontwikkeling van nieuwe diensten en producten. Het GWIA levert daarmee een bijdrage              

aan vergroting van het ‘verdienvermogen’ van de regio. Kortom, het GWIA biedt toegevoegde             

waarde voor alle deelnemende organisaties en doorbreekt de barrières die zijn opgericht om             

belangen te beschermen, zonder deze belangen geweld aan te doen. 

 

Een succesvol regionaal innovatiesysteem wordt vaak opgezet met behulp van krachtige bedrijven            

die de markt domineren en/of rondom een open innovatiecentrum waarin bedrijven en            

organisaties gaan samenwerken. Het GWIA is, zoals meestal, een combinatie van beide            

invalshoeken. Het GWIA/de innovatiefabriek moet als ankerbedrijf gaan functioneren in de regio.            

Het gaat om die bedrijven die er belang bij hebben en ook de mogelijkheid hebben te investeren                 

in gezamenlijke innovatieprocessen. Het zijn bedrijven die vanuit een open innovatiegedachte de            

samenwerking met andere partijen aangaan.  

Een essentieel onderdeel van een ecosysteem vormt volgens het innovatiehub-concept de           

planning en aansturing van het ecosysteem. In onderstaand illustratie wordt weergeven hoe een             

dergelijk concept er in grote lijnen uitziet en welke interferenties er spelen. 

 



 

Alle elementen uit de piramide vormen samen en in interactie met elkaar de werking van het                

ecosysteem, maar het succes van een ecosysteem wordt sterk beïnvloed door hoe de parallelle              

belangen en interacties tussen de verschillende elementen in het ecosysteem en ook tussen de              

publieke en private partijen in het ecosysteem geleid en gefaciliteerd worden. Het            

innovatiehub-concept maakt duidelijk dat de aansturing en facilitering van het ecosysteem en het             

verbinden en samenbrengen van de verschillende elementen, partijen en belangen essentieel is            

voor een succesvolle ontwikkeling van het ecosysteem.  

 

Deze ‘orkestratie’ wordt volgens het innovatiehub-concept het best ingevuld door een toegewijde            

programma-organisatie die de verantwoordelijkheid en de middelen heeft om de partijen in het             

ecosysteem te ondersteunen in hun gezamenlijke innovatieactiviteiten. In het         

innovatiehub-concept worden vier clusters van activiteiten genoemd.  

 

Voorstel 

Concreet zal het BDVC een flink aantal uren beschikbaar stellen om deze orkestratie, beschreven              

in de verschillende werkpakketten realiseren. Het zwaartepunt van deze werkzaamheden zal in de             

tweede helft van 2015 en vervolgens gedurende het hele jaar 2016 spelen. De gevraagde              

expertise voor het neerzetten van de organisatiestructuur en het ecosysteem vraagt een inbreng             

van meerdere personen met verschillende kwalificaties. Darnaast zal het neerzetten van het            

collaboratorium en de bijbehorende opleidingen een flinke tijdsinvestering vragen. 

 

Het BDVC zal uren van: 

Henk Weyschedé voorzitter BDVC, voorzitter GWIA 

Alwin Sixma directeur BDVC 

Hans van Bragt manager operations 

Vivian Vijn project medewerker/administratieve ondersteuning / communicatie 

 

In totaal denkt het BDVC voor  €84.000 euro aan uren in te brengen in GWIA. 

 

 

 



Verantwoording 

Natuurlijk zal er in administratie van de uren, gecorreleerd aan de in de werkpakketten genoemde               

projecten een verantwoording worden afgelegd en zal bij de financiële waardering van de uren              

rekening gehouden worden met de specifieke vereisten van het toetsingskader en regelingen IFA. 

 

 

Begroting  

 

naam 2014 2015 2016 loon/ totaal 

uren uren uren factuur 

 

Henk Weyschedé 150 360 €78 €  39.780  F 

Alwin Sixma   50 100 €150 €  22.500  F  

Hans v. Bragt   50  180 €60 €  13.800  F 

Vivian Vijn   50 180 €35 €    8.050 

----------- 

subtotaal €  84.130 

======== 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       Stichting Technology Centre Almere 
       T.a.v. het Bestuur 
       Wisselweg 33 
       1314 CB Almere 
          

 

Datum : 10-07-2015 
Plaats : Almere 

 
 
Geacht bestuur, 
 
DEA investeert middels Cinnovate al vele jaren in de ontwikkeling van technologie om mensen met een 
beperking te ondersteunen in het dagelijks leven. DEA beseft zich als geen ander dat innovatie begint 
met samenwerking over de hele breedte van de keten. 
 
Het Technology Centre Almere richt zich met name op het bevorderen en faciliteren van deze 
samenwerking. Het is voor ons dan ook niet meer dan vanzelfsprekend dat wij het Technology Centre 
Almere willen ondersteunen bij de realisatie van haar doelstellingen. 
 
DEA zal dit doen door activa in te brengen in de vorm van eigendomsoverdracht. In bijlage 1 treft u het 
overzicht van de ingebrachte activa. De waarde van deze eigendommen wordt verantwoord middels 
facturen en betaalbewijzen. Tevens zal DEA ondersteuningsuren inbrengen waarbij de brutoloonkosten 
worden opgevoerd of facturen met betaalbewijzen van inkoopuren. In bijlage 2 treft u het overzicht van 
de ingebrachte uren met de daarbij horende tarieven. De waarde van de ingebrachte uren wordt 
verantwoord middels een urenverantwoording gekoppeld aan een loonkostenstaat. 
 
Erop vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens DEA 
 
 
 
Sietse Dugour 
(commercieel directeur) 
  



 

Bijlage 1. Ingebrachte activa 
 

1. Zitbank management kantoor, ingekocht bij Silo 6    €        785,12 
2. 2 stoelen management kantoor, ingekocht bij voor-thuis.nl   €        676,78 
3. 2 stuks balie lampen, ingekocht bij Rietveld     €        247,50 
4. Fauteuil management kantoor, ingekocht bij Fashion 4 Home   €        313,22 
5. Bureau management kantoor, ingekocht bij Molitli    €     1.446,26 
6. Bureau management kantoor, ingekocht bij SDesign    €        714,00 
7. 10 stuks stoelen vergaderruimte, ingekocht bij Re-Place   €     3.550,00 
8. Vergadertafel barhoogte, ingekocht bij Re-Place    €        246,00 
9. 4 stuks vergaderkrukken, ingekocht bij Re-Place    €        592,00 
10. 6 stuks barkrukken, ingekocht bij Re-Place     €     1.110,00 
11. 5 stuks brainstorm fauteuil, ingekocht bij Re-Place    €     2.665,00 
12. Stellingkast, ingekocht bij Stellingkast.nl     €        716,15 
13. Eiken vergadertafel, ingekocht bij CK      €     1.280,00 
14. Technische werkplekken, ingekocht bij Eurostat     €     9.602,06 
15. Receptiebalie, ingekocht bij Molitli      €     4.950,00 
16. Werktafel, ingekocht bij Schafershop      €        696,00 
17. Opslagkasten techniek, ingekocht bij TBB     €     3.114,98 
18. 4 stuks bureaustoelen, ingekocht bij Projectinrichter    €     2.520,00 
19. Kast management kantoor, ingekocht bij Atelier 180    €     1.410,00 
20. Vergadertafel boardroom, ingekocht bij Projectinrichter    €     2.032,50 
21. 2 stuks office bureaus, ingekocht bij Projectinrichter    €     3.525,20 
22. Dressoir management kantoor, ingekocht bij Projectinrichter   €     1.357,50 
23. Koffiecorner overleg bank, ingekocht bij MMP     €     2.182,72 
24. Testpanelen techniek, ingekocht bij RB Meubelmakerij    €        945,00 
25. Keukeninventaris, ingekocht bij Jos den Berg     €        257,13 
26. Inbouwkast, ingekocht bij Spirado      €        520,00 
27. Trollies en frames voor testpanelen techniek, ingekocht    €     3.719,60 
28. Geluidssensoren, ingekocht bij Bureau Geluid     €        911,00 
29. Bewegingssensoren, ingekocht bij Freaquent     €     2.088,00 
30. Soldeerstation SMD, ingekocht bij Hecke     €        468,60 
31. Soldeerstation, ingekocht bij Eleshop      €        146,24 
32. Freesmachine, ingekocht bij Technitools     €     1.586,50 
33. Servers, ingekocht bij Central Point      €     4.057,00 
34. Printer, ingekocht bij Central Point      €        153,00 
35. Windows 8.1 pro licenties, ingekocht bij EG Computers    €     1.488,00 
36. Windows licenties, ingekocht bij Koning en Hartman    €     3.070,00 
37. Servers, ingekocht bij MaxICT       €     2.078,08 
38. ICT randapparatuur, ingekocht bij MaxICT     €     1.279,05 
39. Terrastation opslag, ingekocht bij Central Point     €        853,00 
40. Werkstations, ingekocht bij MaxICT      €     6.351,10 
41. Noodstroomvoorziening, ingekocht bij MaxICT     €     4.975,04 
42. Externe backup hdd, ingekocht bij Central Point     €        149,29 



 

43. Monitoren, ingekocht bij Cartft       €        935,42 
44. Presentatie scherm, ingekocht bij Central Point     €     4.599,00 
45. Plinten en afkitwerk, ingekocht bij Wagijo     €     1.407,15 
46. Touchscreen scherm hal, ingekocht bij TFT     €     2.283,00 
47. Schilderwerk, ingekocht bij Wagijo      €     2.817,96 
48. Plafond demoruimte, ingekocht bij Wagijo     €     3.850,00 
49. Stucwerk demoruimte, ingekocht bij Wagijo     €     2.856,00 
50. Installatiewerk elektra en bekabeling, ingekocht bij Breedveld en Schroder €   30.135,51 
51. Telefooncentrale, ingekocht bij Zetacom     €     4.999,00 
52. Toegangscontrole, geleverd door DEA      €   13.035,00 
53. Camera installatie, ingekocht bij ADI      €     3.671,20 
54. Deurautomaten algemene toegang, ingekocht bij Assa Abloy   €     3.300,00 
55. Zorgalarm systeem ROC, geleverd door DEA     €     2.400,00 
56. Ontwikkeling briefpapier en huisstijl, ingekocht bij Studio de Formule  €     4.303,00 
57. Logo ontwikkeling, ingekocht bij Different View     €     4.435,00 
58. Catering Kick-Off bijeenkomst, ingekocht bij Places to Work   €        956,94 
59. Demokasten demoruimte, ingekocht bij RB meubelmakerij   €        850,00 
60. Schilderwerk demokasten, ingekocht bij Wagijo     €        350,00 
61. Kleed demoruimte, ingekocht bij Carpetland     €        250,00 
62. Diversen inrichting demoruimte, ingekocht bij fashion for home   €     2.007,00 
63. Tafel met stoelen demoruimte, ingekocht bij DutchDesign   €        822,31 
64. Kleed demoruimte, ingekocht bij Rugvista     €        216,52 
65. Safe tabletbehuizingen demoruimte, ingekocht bij Tablet Pro   €        536,50 
66. Demonstratie tablets demoruimte, ingekocht bij MaxICT    €     1.265,68 
67. TV ontvangsthal, ingekocht bij Plasmadiscounter    €        552,85 
68. Onderwijs ondersteuning, ingekocht bij Jaida Consultancy   €   20.186,69 
69. TV demoruimte, ingekocht bij Mediamarkt     €        321,49     

Totale inbreng activa € 194.171,24 
  

  
 
 
  



 

Bijlage 2. Ingebrachte uren 
 

1. Voorbereiding verbouwing 7e verdieping, 264 uur a € 32,65   €     8.619,60 
2. Verbouwing 7e verdieping management, 528 uur a € 32,65   €   17.239,20 
3. Oplevering controle 7e verdieping, 76 uur a € 32,65    €     2.481,40 
4. Calamiteiten management 7e verdieping, 264 uur a € 32,65   €     8.619,60 
5. Inrichten centrale server omgeving, 1095 uur a € 24,00    €   26.280,00 
6. Inrichten ICT 7e verdieping, 1030 uur a € 24,00     €   24.720,00 
7. Inrichten telefonie omgeving, 300 uur a € 24,00     €     7.200,00 
8. Inrichten ICT beveiliging, 300 uur a € 24,00     €     7.200,00 
9. Inrichting werkplekken, 430 uur a € 24,00     €   10.320,00 
10. Inrichting technische meet werkplekken, 430 uur a € 24,00   €   10.320,00 
11. Inrichting digitale R&D omgeving, 1200 uur a € 24,00    €   28.800,00 
12. Inrichting fysiek LL omgeving, 130 uur a € 24,00    €     3.120,00 
13. Inrichten leeromgeving ROC, 112 uur a € 24,00     €     2.688,00 
14. Koppeling lesprogramma met leeromgeving, 600 uur a € 30,00   €   18.000,00 
15. Ontwikkeling MBO programma, 2100 uur a € 30,00    €   63.000,00 
16. Ontwikkeling HBO programma, 3200 uur a € 30,00    €   96.000,00 
17. Ontwikkeling WO programma, 2400 uur a € 30,00    €   72.000,00 
18. Ontwikkeling curriculum programma, 2700 uur a € 30,00   €   81.000,00 
19. Opstarten Social Media activiteiten, 200 uur a € 24,00    €     4.800,00 
20. Tekstontwikkeling marketing, 600 uur a € 24,00     €   14.400,00 
21. Ontwikkelen event format marketing, 600 uur a € 24,00    €   14.400,00 
22. Opbouwen relatie netwerk TCA, 300 uur a € 30,00    €     9.000,00 
23. Presites ontwikkeling, 2121,28 uur a € 28,00     €   59.395,88 
24. Training technische project ondersteuners, 600 uur a € 28,00   €   16.800,00 
25. Training software project ondersteuners, 600 uur a € 28,00   €   16.800,00 
26. Training projectondersteuners, 400 uur a € 30,00    €   12.000,00 
27. IFA voorbereiding aanvraag, 1200 uur a € 30,00    €   36.000,00 

Totale inbreng uren € 671.203,68 
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