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Programma

• Uitkomsten analyse Herstel- en Groeiagenda’s Partners
• Demo Interventiecatalogus 
• Brainstorm: “Hoe houden we de goede interventies vast”



EVER: tweejarig onderzoeksprogramma naar de Veerkracht van Regio’s

42 partners: steden (12); regio’s (14); provincies (2); ROM’s (2) en sectorpartijen (12) 
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Onderzoek Economische 
Dynamiek Corona-crisis

Dashboard 
(Data&Monitoring)

Onderzoek Regionale 
Beleidsinterventies

Platform of Practice



Coronabeleid op verschillende niveaus

Niveau Beleid

(Inter)nationaal • NOW
• TOZO
• TGOZ
• COL
• Regiodeal
• Groeifonds
• REACT EU/Green Deal Europa

Bovenregionaal • Provinciaal Herstel & Transitieaanpak 

Regionaal • Stadsregio agenda’s
• (Economic) Board agenda’s

Gemeentelijk • Coronamaatregelen en aanvullende steunpakketten
• Herstel- en groeiagenda’s

Onderzoek alleen l.t. Herstel- en Groeiagenda’s met aanleiding corona-crisis
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Deskresearch Beleid n.a.v. Coronacrisis

Groei- en herstelagenda’s: 13 plannen van deelnemers EVER
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Naam Agenda

1 Herstel- en vernieuwingsagenda Rotterdam Rotterdam Gemeente

2 Economisch herstel- en investeringsagenda Amsterdam 2021-2024 Amsterdam Gemeente

3 Samen solidair en sterker uit de crisis, sociaal-economisch herstelplan voor Den Haag Den Haag Gemeente

4 Herstelplan/Herstelfonds ‘Dordrecht sterker uit de crisis’ Dordrecht Gemeente

5 MRA – Duurzaam Herstel Metropoolregio Amsterdam Regio

6 Brainport Nationale Actieagenda Metropoolregio Eindhoven Regio

7 Fruitdelta-Rivierenland Corona-aanpak Fruitdelta/Rivierenland Regio

8 #TwenteFightsCorona Twente Board Regio

9 Crisis- en herstelaanpak Regio Zwolle (Economic Board Regio Zwolle) Regio Zwolle Regio

10 Nationale actieagenda Zuid Holland Zuid Holland Provincie

11 Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis Overijsel Provincie

12 Actie- en Investeringsagenda Corona Herstel Brabant Brabant Provincie

13 Limburg na Corona (Provincie) Limburg Provincie



Uitkomsten analyse Herstel- en 
Groeiagenda’s Partners
“De plannen”



Overall beeld Corona-beleid (1) – De plannen

• Beleidscyclus ingezet: diagnoses uitgevoerd; dialoog 
gevoerd; beleidsinterventies getoetst op 
bruikbaarheid en evaluatiesysteem opgezet. 
Data-driven beleid zichtbaar.

• Rotterdam en Almere uitgebreide scenariostudies

• MRA veranderd handelingsperspectief in kaart 
gebracht

• Aanleiding om actie te ondernemen:

• Stilvallen investeringen (innovatie; fysieke 
omgeving)

• Kans voor versnellen transitieopgaven

• Arbeidsmarkt aan de praat houden

• Kansenongelijkheid verminderen

• Fysieke en mentale gezondheid verbeteren

Voortbouwen op ingeslagen weg van transitie, wel versnellen en anticyclisch investeren
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Overall beeld Corona-beleid (2)

• Speciale taskforce of bestaande adviesraad ingezet –
triple tot pentahelix

• Provincie Limburg heeft speciale Corona taskforce: 
BEST (Brede Economische Sociale Taskforce)

• Snel in actie gekomen op het gebied van beleid voor 
wendbaarheid: Q2 2020 gestart met analyse en 
dialoog; Q3 Advies en start implementatie

• Er wordt voortgebouwd op bestaand beleid, wel 
versnelling in uitvoering. O.a. bestaande 
Strategische Agenda’s en Regiodeals.

• Intensiveren (Robuust en No-Regret); Prioriteren; 
Focus houden

• Risico’s beperken door intensieve monitoring

Voortbouwen op ingeslagen weg van transitie, wel versnellen en anticyclisch investeren
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Taskforce BEST: Rianne Letschert, voorzitter; 
Clemens van Blitterswijk; Petra Dassen; Ronald 
Goedmakers; Maaike Head; Martijn van den 
Heuvel; Nicolle van Lith; Feike Sijbesma; 
Manuel Stoffels; Bart Temme.



Overall beeld Corona-beleid (3)

• Beschrijvingen d.m.v. Sporen; Proposities; Opgaven; Pijlers; Denklijnen; Toekomstperspectieven; 
Impactportfolio’s, etc.

• Transitieopgaven prominent aanwezig. Allemaal dezelfde opgaven: digitalisering; circulair/duurzaamheid; 
gezondheid; energietransitie. Af en toe Brede Welvaart ook ‘leitmotiv’.

• Denken in ecosystemen en ketens, versterken samenwerking belangrijk onderdeel interventies. Uitvoering met 
bestaande partners/structuren. Uitzondering Limburg met nieuwe Alliantie Brede Welvaart. Brabant gaat uit van 
‘Coalition of the Willing’. Geen vrijblijvendheid.

• Focus op investeren in reeds aanwezige sterke sectoren, maar ook mkb met liquiditeitsproblemen en 
cultuursector. Brabant ‘Brede Basis’. Bouwsector stimuleren is win-win.

• Investeren in startup- en scale-up klimaat vaak expliciet onderdeel beleid. Versterken van (eigen) fondsen.

• Bij een aantal plannen is investeren in relatiemanagement een onderdeel.

• Tevens bepaalde beroepen die uitgelicht worden.
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Voorbeelden van Agenda’s (Rotterdam; Overijssel; Zuid Holland)
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Voorbeelden van Agenda’s: Noord-Brabant en Fruitdelta/Rivierenland
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BONUSRONDE REGIONAAL INVESTERINGSFONDS LEVERT TWAALF 
INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP
Rivierenland, januari 2022 – Vanuit de tweede aanvraagronde van 
het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland 
van 2021 ontvangen twaalf initiatieven, verspreid over de regio, 
een bijdrage om de brede welvaart binnen de regio te versterken. 
Het fonds is er voor ondernemende inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties die met hun initiatieven een 
bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van Rivierenland.

Hulpacties verdeeld over zes onderwerpen op 1 site:
1) Hulp voor alle ondernemers (landelijke regelingen; op maat; 

i.s.m. VNO-NCW en KVK)
2) Regio speerpunt Agribusiness
3) Regio speerpunt Logistiek&Vestigingsklimaat
4) Regio speerpunt Recreatie&Toerisme
5) Wonen; Duurzaamheid; Mobiliteit 



Overall beeld Corona-beleid (4)

• Behoefte aan tastbare, zichtbare investeringen: 
• Innovatie: campussen, hubs, labs
• Fysieke omgeving: woningen, scholen, werklocaties, 

binnensteden, parken.
• Programma’s voor de jeugd.

• Extra geld ingezet voor cohesie, vernieuwing, co-
financiering groeifonds en EU en naar voren halen van 
investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur. Daarnaast 
valt rol ‘Launching customer’ op.

• Mate van regie houden verschilt. Rotterdam nog veel 
touwtjes in handen, provincie Limburg overlaten aan 
bestaande samenwerkingsverbanden, zelforganisatie 
bevolking.

• Opvallend bij advies BEST Limburg: Oproep aan alle 
stakeholders om hun rol/verantwoordelijkheid te 
pakken
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Uitkomsten analyse Herstel- en 
Groeiagenda’s Partners
“De realisatie”



Interventieniveaus

Steeds diepere en meer gezamenlijke besluitvorming
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1. Informatie delen

2. Advies aan 
ondernemers, 
organisaties en 
overheden over 
opvang van 
dynamiek 

3. Gedeelde agenda 
over aanwakkeren 
nieuwe bedrijvigheid 
met overheids-
instrumenten

4. Gecontracteerde
meerjarenbegroting 

5. Gerichte publiek-
private investeringen 
om economie te 
verleggen met 
implementatie door 
alle O’s

Intensiteit van governance: overdracht
autonomie over eigen resources

Omvang van de agenda in 
breedte (aantal activiteiten) 

en kwantiteit 
(aantal/aandeel bedrijven en 

organisaties)



Interventieniveaus in de praktijk (1)

Loketfunctie (stap 1+2) meest concrete resultaat. 
Overheid met partners uitvoerder.
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1. Informatie delen

2. Advies aan 
ondernemers, 
organisaties en 
overheden over 
opvang van 
dynamiek 

3. Gedeelde agenda 
over aanwakkeren 
nieuwe bedrijvigheid 
met overheids-
instrumenten

4. Gecontracteerde
meerjarenbegroting 

5. Gerichte publiek-
private investeringen 
om economie te 
verleggen met 
implementatie door 
alle O’s

Vernieuwingsagenda’s gebaseerd op 
versnelling bestaande strategie

Loketfunctie-Accountmanagement
Groeifonds-
aanvragen



Interventieniveaus in de praktijk (2)

• Coronaloketten zijn in alle onderzochte regio’s gelijk bij de eerste lockdown in 2020 opgezet.

• Bundeling van bestaand accountmanagement met name bovenregionaal.

• Insteek om één centraal punt te organiseren voor ondernemers voor vragen en dan van daaruit 
binnen de overheid zorgen voor antwoorden. 

• Combinatie van vragen over landelijke regelingen en aanvullingen van lokale regelingen. Landelijk 
was generiek. Lokaal op maat (terrassenbeleid herkenbaar voorbeeld).

Coronaloketten voorbeeld van snel krachten bundelen. Doorgeefluik van landelijke 
regelingen en lokaal op maat begeleiding
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Interventieniveaus in de praktijk (3)

• Meestal bedrijfscontactfunctionarissen van EZ en WSP. Aangevuld met externe specialisten, o.a. van 
MKB-NL; banken (financieringstafels); ROM’s; private consultants.

• In de meeste gevallen reactief, zorgen voor antwoorden. Aantal coronaloketten ook ‘ongevraagd’ 
advies gegeven door te wijzen op bestaande regelingen, zoals digitalisering; internationalisering; 
opleiden. Ook is bemiddeld tussen bedrijven qua personeel en grondstoffen.

• In het geval van URECA is het loket actief doorontwikkeld op basis van behoeften van ondernemers. 
Feedback van ondernemers voedt ook (toekomstig) beleid. 

Coronaloketten In de meeste gevallen reactief, zorgen voor antwoorden
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Interventieniveaus in de praktijk (4)

Enkele voorbeelden van Coronaloketten
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Interventieniveaus in de praktijk (5)

• Intensieve monitoringsystemen opgezet, vooral door regelmatig enquêtes uit te zetten bij (nieuwe) 
ondernemerspanels.

• Signalen van ondernemers zijn bij alle loketten vertaald in (wijziging) van beleid.
• Voor kleine gemeenten waren de bovenregionale coronaloketten een uitkomst, omdat op deze 

manier meer expertise te regelen was.
• Voorbeeld van bovenregionaal, maar vooral binnen gemeenten afdelings- (domein-)overstijgend 

organiseren. Op veel plekken wordt nu gekeken hoe dit behouden kan worden. Ook de monitoring.

Speciaal voorbeeld is de Corona-Overbruggings-Lening: COL-regeling. Een landelijke regeling 
uitgevoerd door de ROM’s om startups, scale-ups en innovatief mkb te ondersteunen met 
overbruggingsleningen. De aanpak vroeg om intensief accountmanagement met korte doorlooptijd. 
Hierdoor hebben de ROM’s veel kennis verkregen over de startups/scale-ups in hun regio. Op dit 
moment is echter van veel geholpen ondernemers niet bekend hoe het met ze gaat. 
Eindrapportage regeling: november 2021.

Coronaloketten benut voor verbeteren beleid
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Interventieniveaus in de praktijk (6)

• Provincies; regio’s; gemeenten met een bestaande actieve transitieagenda zijn in staat geweest om te 
versnellen. Was er geen transitieagenda, dan geen vernieuwingsagenda.

• Kleine gemeenten die onderdeel waren van een actieve stadsregio profijt gehad. Succesvolle 
interventies in grotere gemeenten konden later uitgerold worden in de kleinere gemeenten.

• Bij grote steden en enkele provincies extra impuls van enkele miljoenen. 
• Kans om alle interventies op een andere manier te ordenen – gaf weer nieuw overzicht en inzicht
• Met snelle analyse- en besluitvormingscyclus.

Vernieuwingsagenda’s versneld op basis van bestaande strategieën 
– wel nieuwe ordening
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Interventieniveaus in de praktijk (7)

• Versterken ecosysteem kern van de interventies. Aandacht voor startersondersteuning en 
werklocaties, specifiek campussen. Inkoopprocedures zijn aangepast om meer regionale 
ondernemers een kans te geven.

• Meten van resultaten van de eerste interventies nog niet uitgebreid aanwezig.

• Na de eerste spurt van opzetten/versnellen interventies ‘eerste ronde’ gaat nieuwe planvorming 
(tweede ronde) langzamer. Vraagt meer uitzoekwerk en afstemming om tot concrete acties te komen.

In het begin veel interventies versneld, nu gaat het langzamer
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Interventieniveaus in de praktijk (8)

• Belangrijk onderdeel van versnellen van de transitiestrategieën was het aanboren van (nieuwe) 
fondsen. 

• De urgentie van ‘Never waste a good crisis’ heeft coalitievorming voor bijv. groeifondsaanvragen 
versneld. De beleving is dat door de samenwerking voor andere corona-interventies en het speciaal 
benoemen van een aanpak om groeifondsen te werven de succesrate van toekenning heeft verhoogd. 
• Brabant heeft dit ervaren (RegMed XB) en zet REACT EU in, steden als Rotterdam en Den Haag en de 

MRDH/Provincie ZH (Quantum Delta; AI-NED, als ook de EBRZ (Duurzame Materialen NL). 

• Co-financiering vanuit energiegelden en regiodeals worden hiervoor ingezet.

• Programma’s nu in opstartfase, nog geen resultaten.

Corona-aanpak heeft coalities voor groeifondsaanvragen versterkt
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Interventieniveaus in de praktijk (9)

• Talent en verduurzaming/verstedelijking zijn de 
meest voorkomende hoofdinterventies, gevolgd 
door ondernemerschap en economische 
transities.

• Interventies op digitalisering, brede 
sectorstructuur en vrijetijdseconomie zijn minder 
vaak de hoofdinterventie. Ze komen eerder voor 
als onderdeel van andere interventies.

• Talent: Human Capital interventies (bijscholen, omscholen). 
• Verduurzaming/verstedelijking: verduurzamen van vastgoed, 

ontwikkelen van nieuwbouw en interventies op infrastructuur 
(bereikbaarheid, OV-stimuleren).

• Interventies op ondernemerschap: steunen van ondernemers, 
MKB, startups/scale-ups e.d.

Overzicht van onderwerpen interventies
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Onderwerpen interventies Aantal 
interventies

Talent 10

Verduurzamen/verstedelijken 10

Ondernemerschap 8

Economische transities 4

Dienstverlening 3

Digitalisering 3

Brede Sectorstructuur 2

Vrijetijdseconomie 2

Werklocaties 2



Interventieniveaus in de praktijk (10)

• Interventies die tijdens de coronapandemie zijn 
ingezet hadden voornamelijk een effect op de 
elementen Kennis, Ondernemerscultuur, 
Financiering en Talent. 

• Dat weinig interventies effect hadden op Formele 
instituties kan komen door het feit dat deze 
instituties niet snel veranderen. De periodieke 
EE-index scores van dit element fluctueert ook 
het minst. 

• In totaal zijn met de interventies veel 
ecosysteem-elementen geraakt of is de intentie 
deze te versterken.

Op welke ecosysteem-elementen is ingegrepen? 
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Ecosysteem element Aantal 
interventies

Kennis 26

Ondernemerscultuur 25

Financiering 24

Talent 22

Vraag 20

Netwerken 20

Infrastructuur 19

Leiderschap 14

Diensten 5

Formele instituties 2



Demo Interventiecatalogus



Brainstorm
“Hoe houden we de goede 
interventies vast”



Brainstorm

• Transitieversnellingen en fondsaanvragen
• Breed draagvlak
• Succesvolle interventies

Inhoudelijk
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Brainstorm - inhoudelijk

• Zonder de coronacrisis waren transitieversnellingen (en interventies) niet van de 
grond gekomen

Stelling
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Brainstorm - inhoudelijk

• Het zoeken van breed draagvlak was noodzakelijk voor het succesvol opstellen van 
interventies

Stelling
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Brainstorm - inhoudelijk

• Feedback van ondernemers voedt nieuw beleid

Stelling
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Brainstorm

• Interne samenwerking
• Besluitvorming en besluitvaardigheid

Procesmatig
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Brainstorm - procesmatig

• De snelle besluitvaardigheid kunnen we na de coronacrisis niet volhouden

Stelling
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Brainstorm - procesmatig

• De samenwerking tussen interne afdelingen valt weer terug in oude patronen

Stelling
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Bijlagen



Pijlers; Doelen, Proposities

Gemeente
/Regio

Pijlers; Doelen, Proposities, etc.

Rotterdam 1. Human Capital (opleiden, banen, talent)
2. Brede sectorstructuur (haven en stad)
3. Economische transities (digitaal, energie, circulair)
4. Nieuw ondernemerschap en innovatie ecosysteem
5. Dienstverlening en launching customer.

Amsterdam 1. Versterken van innovatieve ecosystemen.
2. Investeren in duurzame groeimarkten. 
3. Hulp bij verduurzamen.

Regio Zwolle 1. Investeren in specifieke sterke sectoren
2. Effectief in te spelen op economische trends
3. Voortbouwen op succesvolle samenwerking tussen partners 

in de Regio Zwolle

Parkstad 
Limburg

1. Realiseren van een duurzaam economisch groeipotentieel
2. Realiseren van Leefbare en Gezonde Wijken en Kernen

Twente 1. Techniek, sleutel technologieën, med-tech
2. Circulaire economie en duurzaamheid
3. Digitalisering 

Brabant 1. Digitalisering (Versnellen BrabantRing)
2. Verduurzamen vastgoed (o.a. scholen)
3. Impuls Vitale en Gezonde Binnensteden
4. Human Capital (Brabant Leert, Brabants scholingsfonds)
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Provincie Pijlers; Doelen, Proposities, etc.

Zuid Holland ‘Samenhangend investeren in verdienvermogen; brede welvaart 
en werkgelegenheid’
1. Kennis&Innovatie ecosystemen + Sleuteltechnologieën
2. Maakindustrie + Nieuwe waardeketens
3. Energieinfrastructuur + Duurzame energiebronnen en 

grondstoffen
4. Mobiliteitstransitie + Logistieke transitie
5. Human Capital + Leven Lang Ontwikkelen

Overijssel 1. MKB- en familiebedrijven
2. Innovatie en kennisontwikkeling
3. Regio’s en Clusters
4. Investering naar voren halen (o.a infrastructuur)

Limburg Denklijn
A. Koester de kracht van ontmoeting
B. Bevorder samenwerking over grenzen heen (tussen sectoren; 

domeinen; regio’s en landgrenzen)
Toekomstperspectief
1. (circulaire) Kennis- en kunde-economie, 
2. Duurzame gezonde leefstijl, 
3. Onderwijs als bron van inspiratie, 
4. Een rijk sociaal maatschappelijk en cultureel leven, 
5. Sociaal vangnet op menselijke maat, 
6. Vertrouwen en uitvoeringskracht.



Focussectoren en doelgroepen

Gemeente/Regio/
Provincie

Transitieopgaven Focussectoren Campussen/
Fieldlabs

Specifieke doelgroepen

Rotterdam Digitalisering; 
energietransitie; circulair

Life Sciences&Health; Maritiem; 
Maakindustrie; Logistiek; Bouw (indirect); 
Haven; Digitale dienstverlening; Toerisme; 
Cultuur

Health Campus; IT-Campus; 
Innovatiehubs

Startups; IT beroepen; verder 
leerwerk-akkoorden voor 
specifieke beroepen

Amsterdam Digitalisering; 
energietransitie; circulair

Groeisectoren; Detailhandel en 
Belevingseconomie; Health

Versnellingfonds Labruimte
Quantum Hub
Valoriatiegebouw

MKB-digitalisering; Digitale 
startups; Health

Regio Zwolle Digitalisering; 
circulair; health

Kunststoffen, health en agri-food. 
Daarnaast extra aandacht aan sectoren die 
veelbelovend zijn: logistiek, 
vrijetijdseconomie en e-commerce.

Polymer Science Park, Health 
Innovation Park

Agri&Food Innovatiecluster 
Cluster e-commerce
Kennispoort
Tradeoff

Limburg

Parkstad Limburg

Anders opgezet: BW

Digitalisering; 
circulair; health

Anders opgezet: BW

Leisure, Logistiek, Smart Services, Retail, 
MedTech

Anders opgezet: BW

Bedrijventerreinen Med-Tech; 
Brightlands Smart Services 
Campus; Parkstad als 
nationaal centrum en living 
lab voor circulair bouwen

Anders opgezet: BW

Meertalige leerlingen en 
werknemers
Kenniswerkers
Achterblijvers arbeidsmarkt

Zuid-Holland Digitalisering; 
energietransitie; 
mobiliteitstransitie; 
circulair, Health

Sleuteltechnologieën (o.a. kunstmatige 
intelligentie en quantumtechnologie)

Campus&Kennisknooppunten; 
Cleanrooms; SMITZ

Overijssel Digitalisering; 
circulair; health

AI en Digitalisering
Foodswitch (WUR) (precision food system; 
protein shift; circular foodchain)
MedTech

Extra financiering OOST NL MKB- en familiebedrijven
Regio’s en clusters
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Bedankt!

Tom, Jeroen en Saskia

Contact: Saskia Vogelaar (saskia.vogelaar@birch.nl / 06-51250037)

mailto:saskia.vogelaar@birch.nl

