INNOVATIE

Nederland komt
om in de valleys,
clusters en delta’s

Innovatiehotspots Nederland

116

samenwerkingsverbanden en
organisaties

Nederland telt meer dan 220 initiatieven
en organisaties die uit willen groeien tot
internationale trekpleisters
voor innovatie

32

campussen

Voorbeeld:
Noordelijke Innovation
Board in Groningen

Voorbeeld:
Green Chemistry
Campus in Bergen op Zoom

Overdaad aan initiatieven
bevordert productiviteit niet
Ilse Zeemeijer
Amsterdam
Een ‘Circular Valley’, een ‘Health
Hub’ of een ‘Smart Space Cluster’.
Je kunt het zo gek niet bedenken of
er bestaat wel een initiatief dat Nederland als ‘toonaangevend topcentrum’ op een bepaald gebied
op de kaart wil zetten, zo blijkt uit
een inventarisatie door het FD. Dat
elk initiatief de gedroomde ambities kan waarmaken is wishful thinking, stellen experts.
IntotaalzijnerinNederlandzo’n
220 initiatieven te vinden die ondernemers, ambtenaren, burgers
en onderzoekers aansporen om te
vernieuwen. De samenwerkingsverbanden en organisaties — in totaal 116 — zijn in de meerderheid.
Deze clubs hanteren hetzelfde jargon: ze zien zichzelf als experts die
‘aanjagen’, ‘verbinden’ en ‘versnellen’. Hun boodschap is simpel: wie
niet innoveert, is kansloos.
Zo vind je in Apeldoorn de organisatie Stedendriehoek Innoveert,
die ‘ondernemers kansen aanreikt
om hun ideete versnellen’. Het Rotterdamse samenwerkingsverband
SmartPort ‘speelt een verbindende
en stimulerende rol in de samenwerking die nodig is om de complexe uitdagingen van het havengebied aan te gaan’. Soms moeten
er ook harde resultaten worden
behaald. Zo wil de net opgerichte Noordelijke Innovation Board
met de zogeheten ‘Noordelijke Innovatie Agenda’ de komende vier

jaar een miljard aan investeringen
inDrenthe,GroningenenFriesland
uitlokken en 6500 banen creëren.
Naastdeveleoverlegorganenzijn
er 32 campussen en 20 technologieparken waar innovatie het sleutelwoord is. Zo wil Veenendaal met
zijn ICT Campus ‘de ICT-stad van
FoodValley’ worden, en wordt er in
Marknesse gewerkt aan een ‘Geomatics Businesspark’, de ‘toplocatie voor innovatieve en kennisintensieve organisaties’. Bijna elk
initiatief heeft wel een marketingfilm met opzwepende muziek die
buitenlandse ondernemers en onderzoekers het gevoel moet geven
dat Nederland de ‘place to be’ is.
Een van de populairste thema’s
ininnovatielandisdegezondheidszorg.Zoisersindsdeoprichtingvan
deHealthCampusinBoxmeersprakevaneen‘wareexplosieaanideeën
enplannen’omdegezondheidszorg
tevernieuwen,aldusdeinitiatiefnemers.Zeventigkilometerverderop,
opdeHealthInnovationCampusin
Veldhoven, wordt ook gewerkt aan
‘innovatieve producten, diensten
en processen’ in de zorg. Nijmegen
pronkt met een Health Valley waar
700bedrijvenenkennisinstellingen
werkenaan‘technologischeinnovaties in de gezondheidszorg’.
Maar ‘hét platform voor ondernemers die willen vernieuwen in
de sector Health’ vind je in Zwolle, op het Health Innovation Park.
Volgens de initiatiefnemers van
de Healthy Ageing Campus is Groningen juist weer het ‘inspirerende
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Delta’s

Valleys

Voorbeeld:
Robovalley
in Delft

#

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

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

20

Innovatieparken
Voorbeeld:
Photon Delta in Eindhoven

ecosysteem’. Daar vind je ook het
HealthyAgeingNetwerk,datnietalleen geschikte partners voor ondernemers vindt, maar bedrijven ook
helpt bij het vinden van geschikte
‘proeftuinen’, het modewoord voor
praktijkexperimenten.
Frank van Oort, hoogleraar stedelijke en regionale economie aan
deErasmusUniversiteit,noemthet
grote aantal initiatieven ‘zorgwekkend’. ‘Iedere gemeente wil een
valley, campus of een cluster dat internationaal meedoet. Dat is niet
realistisch.’ Volgens Van Oort is er

Voorbeeld:
Polymer Science
Park in Zwolle

veelwinsttebehalenalsbestuurders
scherpere keuzes maken en vasthoudenaanhuneigenspecialisatie.
Tegelijkertijdmoeterbeterworden
samengewerkt.AlseenbedrijfincybersecuritybijdegemeenteAmsterdamaanklopt,moetenambtenaren
het bedrijf doorverwijzen naar The
Hague Security Delta. ‘Hier wringt
de bestuurlijke schoen. Moet AmsterdamietsaanDenHaaglatenzodat de nationale economie beter af
is in plaats van de lokale werkgelegenheid? Dat laat bijna geen enkele burgemeester gebeuren.’

