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Een ‘Circular Valley’, een ‘Health
Hub’ of een ‘Smart SpaceCluster’.
Jekunthetzogeknietbedenkenof
erbestaatweleen initiatiefdatNe-
derland als ‘toonaangevend top-
centrum’ op een bepaald gebied
opde kaart wil zetten, zo blijkt uit
eeninventarisatiedoorhetFD.Dat
elk initiatief de gedroomde ambi-
tieskanwaarmakeniswishfulthin-
king, stellenexperts.

IntotaalzijnerinNederlandzo’n
220 initiatieven te vinden die on-
dernemers, ambtenaren, burgers
enonderzoekers aansporenomte
vernieuwen. De samenwerkings-
verbandenenorganisaties—into-
taal116—zijn indemeerderheid.
Deze clubshanterenhetzelfde jar-
gon:zezienzichzelfalsexpertsdie
‘aanjagen’, ‘verbinden’en‘versnel-
len’.Hunboodschapissimpel:wie
niet innoveert, is kansloos.

Zo vind je inApeldoorndeorga-
nisatieStedendriehoekInnoveert,
die ‘ondernemerskansenaanreikt
omhunideeteversnellen’.HetRot-
terdamsesamenwerkingsverband
SmartPort ‘speelteenverbindende
en stimulerende rol in de samen-
werking die nodig is omde com-
plexe uitdagingen van het haven-
gebiedaan te gaan’. Somsmoeten
er ook harde resultaten worden
behaald. Zo wil de net opgerich-
te Noordelijke Innovation Board
metde zogeheten ‘Noordelijke In-
novatie Agenda’ de komende vier

jaareenmiljardaan investeringen
inDrenthe,GroningenenFriesland
uitlokkenen6500banencreëren.

Naastdeveleoverlegorganenzijn
er 32 campussen en 20 technolo-
gieparkenwaar innovatiehet sleu-
telwoordis.ZowilVeenendaalmet
zijn ICTCampus ‘de ICT-stad van
FoodValley’worden,enwordter in
Marknesse gewerkt aan een ‘Geo-
maticsBusinesspark’,de ‘toploca-
tie voor innovatieve en kennisin-
tensieve organisaties’. Bijna elk
initiatief heeft wel eenmarketing-
filmmet opzwependemuziek die
buitenlandseondernemersenon-
derzoekers het gevoelmoet geven
datNederlandde ‘place tobe’ is.
Een vandepopulairste thema’s

ininnovatielandisdegezondheids-
zorg.Zoisersindsdeoprichtingvan
deHealthCampusinBoxmeerspra-
kevaneen‘wareexplosieaanideeën
enplannen’omdegezondheidszorg
tevernieuwen,aldusdeinitiatiefne-
mers.Zeventigkilometerverderop,
opdeHealthInnovationCampusin
Veldhoven,wordt ookgewerkt aan
‘innovatieve producten, diensten
enprocessen’ indezorg.Nijmegen
pronktmet eenHealthValleywaar
700bedrijvenenkennisinstellingen
werkenaan‘technologischeinnova-
ties indegezondheidszorg’.

Maar ‘hét platform voor onder-
nemers die willen vernieuwen in
de sector Health’ vind je in Zwol-
le, op hetHealth Innovation Park.
Volgens de initiatiefnemers van
deHealthyAgeingCampus isGro-
ningenjuistweerhet ‘inspirerende
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Nederlandkomt
ominde valleys,
clusters endelta’s

ecosysteem’. Daar vind je ook het
HealthyAgeingNetwerk,datnietal-
leengeschiktepartnersvooronder-
nemers vindt,maar bedrijven ook
helpt bij het vinden van geschikte
‘proeftuinen’,hetmodewoordvoor
praktijkexperimenten.
Frank vanOort, hoogleraar ste-

delijke en regionale economieaan
deErasmusUniversiteit,noemthet
grote aantal initiatieven ‘zorgwek-
kend’. ‘Iedere gemeente wil een
valley,campusofeenclusterdatin-
ternationaal meedoet. Dat is niet
realistisch.’ VolgensVanOort is er

veelwinsttebehalenalsbestuurders
scherpere keuzesmaken en vast-
houdenaanhuneigenspecialisatie.
Tegelijkertijdmoeterbeterworden
samengewerkt.Alseenbedrijfincy-
bersecuritybijdegemeenteAmster-
damaanklopt,moetenambtenaren
hetbedrijf doorverwijzennaarThe
HagueSecurityDelta. ‘Hierwringt
debestuurlijke schoen.MoetAm-
sterdamietsaanDenHaaglatenzo-
datdenationaleeconomiebeter af
is inplaats vande lokalewerkgele-
genheid?Dat laat bijna geenenke-
leburgemeestergebeuren.’

Deze clubs delen
een jargon en
zien zichzelf als
experts in
‘aanjagen’,
‘verbinden’ en
‘versnellen’

Overdaad aan initiatieven
bevordert productiviteit niet

# fd.nl: bekijk de
interactieve
‘hotspot’-kaart
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