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Managementsamenvatting 
Met het vaststellen van de langetermijnstrategie EU 2020 kiest Europa voor een strategie 

gericht op een slimme, duurzame en inclusieve groei. Dit heeft logischerwijs ook invloed op 

de Europese programma’s voor de periode 2014-2020. Daarnaast is in de komende periode, 

mede als gevolg van de eurocrisis, de afrekenbaarheid van de beoogde resultaten van nog 

groter belang. Deze nieuwe koers heeft logischerwijs ook invloed op de regionale Europese 

programma’s voor de periode 2014-2020. 

 

Om in aanmerking te komen voor deze programma’s moet elke regio een Smart 

Specialisation Strategy (S3) opstellen. Met een S3 geeft de regio aan hoe het kan bijdragen 

aan de doelstellingen van de Europese Unie, gebaseerd op de kwaliteiten van en de condities 

in de regio. Hierbij worden nadrukkelijk de uitdagingen waar de regio voor staat als 

uitgangspunt genomen. SER Noord-Nederland is door het Samenwerkingsverband Noord-

Nederland (SNN) gevraagd om te adviseren hoe een dergelijke strategie er uit zou kunnen 

zien. Onderliggend advies geeft aan deze vraag invulling.  

 
In de adviesaanvraag heeft SNN SER Noord-Nederland 
een aantal kaders meegegeven voor dit advies. SER 
Noord-Nederland is gevraagd om bij het opstellen van 
deze S3 aan te sluiten bij het Postion Paper 'Noord-
Nederland en Europa 2020' en het voorgenomen 
onderzoek van de RUG inzake Smart Specialisation. In het 
verlengde van beide is daarom in dit advies het inlopen 
van sociaal economische achterstanden, waaronder 
werkgelegenheid, als uitgangspunt genomen. Dit sluit ook 
aan bij één van de aanbevelingen in KoersVAST om het 
criterium ‘bijdrage aan brede werkgelegenheid’ een zwaar 
gewicht te geven bij de keuze welke economische 
sectoren (verder) gestimuleerd moeten worden. Met dit 
advies wordt hier een concrete invulling aan gegeven. 
 

Dit advies is géén beoordeling of review van het huidige 
(lange termijn) beleid gericht op de vijf clusters. Deze 
langetermijnstrategie, zoals SER Noord-Nederland deze 
zelf heeft neergelegd in haar advies KoersVAST (2009), is 
nog steeds actueel en relevant. Echter gezien de 
veranderde context in Brussel en de korte tot middellange 
termijn waarop het komende programma zich richt (2012-
2020), is het noodzakelijk om binnen de uitgezette koers 
bepaalde accenten te leggen gericht op concrete 
doelstellingen waarop men in 2020 kan en zal worden 
afgerekend.  
 
Bij het opstellen van dit advies is gebruik gemaakt van de 
handleiding RIS3 van het S3 Platform1

. Deze handleiding 
geeft een aantal te doorlopen stappen naar een ideale 
S3.

2
 Dit advies moet gezien worden als een bouwsteen 

voor de eerste drie stappen en een aanzet voor het 
vervolg. 
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Analyse van de regio – RUG onderzoek 

Ter ondersteuning van het advies en in lijn met de 
adviesaanvraag van SNN, heeft SER Noord-Nederland de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gevraagd onderzoek te 
doen, gericht op het identificeren van de voor Noord-
Nederland meest belovende specialisaties, gegeven de 
sectorale opbouw van de economie en de eigen 
regiokenmerken. Hierbij is in eerste instantie aangehaakt 
bij de langer bestaande Noordelijke speerpuntsectoren en 
het landelijke topsectorenbeleid, waarbij gebruik is 
gemaakt van het LISA databestand.  
 
Deze eerste inventarisaties leiden tot een aantal regionale 
specialisaties die samen circa 30% van de 
werkgelegenheid vormen. Om die reden is vervolgens 
ook gekeken naar het eerder in de SER Noord-Nederland 
vergadering van 2 december 2011 genoemde cluster 
creatieve industrie en het in KoersVAST genoemde cluster 
Recreatie & Toerisme.3 Voor deze laatste is gebruik 
gemaakt van de bestaande indeling en data van Toerdata 
Noord. 
 
Op basis van het RUG onderzoek kunnen, met betrekking 
tot de S3, uitgaande van de drie gestelde criteria 
(specialisatie, massa en groei), de volgende conclusies 
worden getrokken:  

− Er is in Noord-Nederland niet één sector of cluster 
dat er uit springt op basis van alle gestelde 
criteria. Wel kunnen er vier regio specifieke 
specialisaties worden onderscheiden: 
Agribusiness, Lifesciences (met name Health 
Care), Energie en Recreatie & Toerisme (met 
name Waterrecreatie). 

− Deze vier clusters scoren alle vier goed waar het 
gaat om werkgelegenheid in Noord-Nederland. 

− De oververtegenwoordiging voor Healthy Ageing 
concentreert zich duidelijk vooral rond de stad 
Groningen. Agribusiness en Energie zijn sterker 
verspreid over heel Noord-Nederland. Recreatie & 
Toerisme scoort het beste in Friesland en 
Drenthe.  

− Naar aantal bedrijven scoort Energie minder goed 
dan Healthy Ageing, Recreatie & Toerisme en 
Agribusiness. 

Voor het definitief bepalen van de kansrijke clusters voor 
Noord-Nederland is het echter van belang om ook de 
onderlinge verwevenheid van activiteiten binnen de 
clusters te meten. Hiervoor is een kwalitatieve uitbreiding 
van het onderzoek met een clusteranalyse nodig. SER 
Noord-Nederland adviseert SNN dan ook om richting het 
operationeel programma langs de lijnen van het 
bovenstaande onderzoek een dergelijke clusteranalyse te 
laten uitvoeren.  

 

Analyse van de regio – SWOT analyse 

Bij het opstellen van dit advies is gebruik gemaakt van 
een inventarisatie van de diverse SWOT analyses die in de 
afgelopen jaren in Noord-Nederland over de kansen en 
bedreigingen in de regio zijn gemaakt. In de inventarisatie 

van de verschillende SWOT analyses is gekeken naar die 
punten die relevant zijn voor Noord-Nederland in het jaar 
2020. De belangrijkste punten zijn samengevat in het 
onderstaande kwadrant.  

 
 
 
Sterktes 
 

• Ruimte voor wonen, werken en recreëren 
• Mentaliteit: betrouwbaar, binding met de regio en 

‘doeners’ 
• Brede kennisinstellingen 

 
 

Zwakten 
 

• Innovatiekracht 
• Mismatch van vraag en aanbod op de 

arbeidsmarkt 
• Beperkte exportgerichtheid van het bedrijfsleven 

 
Kansen 
 

• Clustervorming 
• Vestigingsplaats voor bedrijven en personen 

 

 
Bedreigingen 
 

• Gebrek technisch personeel 
• Stereotypering ‘Noordeling’ als nuchter, 

terughoudend en weinig ondernemend 
• Verrommeling van het landschap 
• Tunnelvisie als gevolg van politieke keuzes uit het 

verleden en samenwerking tussen ‘usual suspects’ 
 

 
SWOT-analyse S3 Noord-Nederland 
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Vanuit het oogpunt van S3 zijn een aantal punten 
interessant: 
− Een S3 richt zich in eerste instantie op onderzoek 

en innovatie. De innovatiekracht in Noord-
Nederland wordt als een zwak punt beoordeeld in 
de bestaande SWOT-analyses. Volgens 
verschillende bronnen wordt er in Noord-
Nederland minder aan innovatie gedaan dan in 
andere regio’s in Nederland. Die bronnen maken 
vooral gebruik van het aandeel R&D in het totale 
bruto regionale product. Hiermee wordt in 
mindere mate innovatie als gevolg van het 
toepassen van bestaande kennis en sociale 
innovatie meegenomen. Uit een inventarisatie van 
EIM blijkt dat juist daar Noord-Nederland sterk in 
is.4  

− Noord-Nederland beschikt daarnaast over een 
aantal brede kennisinstellingen, zoals de 
Rijksuniversiteit en de Noordelijke Hogescholen, 
dat een breed scala aan onderwijs biedt en op 
vele verschillende terreinen onderzoek doet. 
Hoewel dit in de bestaande SWOT-analyses als 
een sterk punt wordt gezien, kan dit voor de S3 
Noord-Nederland ook worden aangeduid als een 
zwakte of bedreiging. Wil Noord-Nederland 
specifieke clustervorming bevorderen, dan zijn 
gespecialiseerde kennisinstellingen gericht op dat 
cluster belangrijk.  

− Daarnaast kunnen ook de zwakke punten en 
bedreigingen een bijdrage leveren aan de S3 van 
Noord-Nederland. Immers, het ombuigen van 
deze bedreigingen biedt kansen voor groei. De 
SER Noord-Nederland heeft daarom bij het 
opstellen van haar visie voor de regio in 2020, 
naast de kansen ook de bedreigingen mee 
genomen. Zowel de mismatch tussen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt als de nu nog 
beperkte exportgerichtheid van het noordelijke 
bedrijfsleven bieden hierbij kansen.   

 
ANALYSE VAN DE REGIO – CONSULTATIE 
Via internet en door middel van persoonlijk aanschrijven 
zijn verschillende stakeholders en geïnteresseerden 
benaderd voor de consultatie. In totaal heeft de SER 
Noord-Nederland 39 reacties ontvangen. Deze reacties 
vertegenwoordigen het brede sociaal economische 
speelveld, van bestaande clusterorganisaties en 
intermediairs tot de Noordelijke kennisinstellingen (ROC’s 
– hogescholen – universiteit). Daarnaast hebben ook 
diverse gemeenten, bedrijven en geïnteresseerde 
individuen gereageerd. De reacties zijn door de 
adviescommissie Regionale Economie bestudeerd en 
beoordeeld en hebben zo bijgedragen aan dit advies. 
 
De meeste respondenten konden zich goed vinden in de 
keuzes zoals door SER Noord-Nederland gemaakt in het 
consultatiedocument (zie ook bijlage 4). Met name de 
focus op het midden- en kleinbedrijf en de keuze om in te 
zetten op toepassingsgerichte kennis en innovatie konden 
op brede steun rekenen. Ook werd vaak in de consultaties 
gerefereerd aan het belang van de cross-overs tussen de 
verschillende sectoren. Sensortechnologie en thema’s als 
biobased society zouden hierbij een rol kunnen spelen. 
Dit aspect heeft daarom ook een veel prominentere rol 
gekregen in de in hoofdstuk 4 omschreven visie en 
strategie.  
 

Natuurlijk werden er ook zaken gemist in het 
consultatiedocument. Onder andere het belang van 
duurzaamheid, internationalisering en de clusters 
Watertechnologie en Recreatie & Toerisme werden in 
meerdere reacties genoemd. Tenslotte refereerden 
meerdere respondenten aan de Human Capital Agenda 
van het topsectorenbeleid. Juist ook met het oog op de 
vergrijzing zou volgens hen de aandacht voor goede 
opleidingstrajecten in een S3 niet mogen ontbreken. 
 
De ‘Living Lab’ of proeftuin wordt genoemd als een 
mogelijk concept om de rol als toeleverancier van de 
topsectoren en het versterken van de toepassingsgerichte 
innovatie vorm te geven. Binnen deze Living Labs werken 
niet alleen de drie O’s (Ondernemers, Onderwijs en 
Overheid) intensief samen, maar wordt ook de 
eindgebruiker betrokken, waardoor een op valorisatie 
gerichte quadrupple helix ontstaat.  
 
Verder is het belang van de maatschappelijke uitdagingen 
in het Horizon 2020 programma genoemd als een kans 
voor het Noorden om bij aan te sluiten. Ook het belang 
van launching customers wordt verschillende keren 
genoemd. Hierbij kan de overheid als launching customer 
een belangrijke rol spelen zonder dat dit direct hoeft te 
leiden tot subsidies. Dat subsidies niet per se het middel 
hoeven te zijn om innovatie te stimuleren, wordt in de 
reacties ook erkend. Juist vanuit het belang van 
ondernemerschap zijn revolverende fondsen één van de 
andere manieren waarmee het bedrijfsleven geholpen kan 
worden.  
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Naast cross-overs wordt ook een intensieve samenwerking 
tussen kennisinstellingen (langs de hele breedte) en het 
bedrijfsleven gezien als een belangrijk element om 
innovatie en valorisatie te vergroten. Hierbij gaat het 
zowel om het uitwisselen van kennis als gevolg van 
onderzoek en mogelijke spin offs als gevolg daarvan, 
maar ook om het scholen van zowel jongeren als 
volwassenen. Hierbij zou de kennisagenda voor de 
komende jaren idealiter moeten aansluiten bij de in de 
strategie genoemde focusgebieden. De plannen voor de 

ontwikkeling van de diverse ‘centers of excellence’, zoals 
genoemd in de reacties, sluiten hierop aan.  
 
Tenslotte wordt het belang van concrete doelstellingen en 
beleidsuitwerkingen benadrukt. Makkelijk toegankelijke 
regelingen die passen bij de wereld van het midden- en 
kleinbedrijf zijn van groot belang om die stappen te 
maken die nodig zijn. Hoewel SER Noord-Nederland het 
eens is met deze opmerkingen, ziet het vooral het 
operationeel programma als de plek waar hier invulling 
aan gegeven dient te worden.  

 
 

Een visie & strategie voor Noord-Nederland 

ZET KRACHTIG IN OP HET BREDE EN INNOVATIEVE BEDRIJFSLEVEN 
Na de voorlopige visie en strategie te hebben voorgelegd 
in de consultatieronde is deze aangescherpt en 
aangevuld.  Uitgangspunt voor de visie is het perspectief 
van een regio dat de relatieve achterstanden ten opzichte 
van de rest van Nederland verder heeft ingelopen. Om dit 
te realiseren kiest Noord-Nederland in haar S3 ervoor om 
krachtig in te zetten op het brede en innovatieve 
bedrijfsleven. Hiervoor is het noodzakelijk dat Noord-
Nederland voortbouwt op die economische activiteiten 
waar de regio goed in is, de daaraan gerelateerde 
bedrijvigheid stimuleert en mensen en organisaties die 
innovaties stimuleren met elkaar verbindt.  
 
Uit het onderzoek van de RUG blijkt de beperktheid van 
clusters in Noord-Nederland als het gaat om de 
werkgelegenheid, bedrijvigheid en innovatiekracht. 
Slechts voor circa 30% zijn deze activiteiten toe te 
schuiven aan de bij de clusters betrokken bedrijven. Een 
substantieel deel van deze drie aspecten vindt plaats 

buiten de door Noord-Nederland geïdentificeerde 
clusters of de nationale topsectoren. Ondanks dat zijn er 
binnen het noordelijk bedrijfsleven veel 
aanknopingspunten met de nationale topsectoren, die 
ook nu al binnen de innovatiecontracten voor een deel 
worden ingevuld. Noord-Nederland heeft de potentie om 
als toeleverende regio juist op het gebied van toegepaste 
innovatie een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan 
de topsectoren.  
 
Hoewel Europa terecht in haar beleid het midden- en 
kleinbedrijf centraal stelt in haar beleid als plek waar 
toepassingsgerichte innovatie de komende jaren plaats 
moet gaan vinden, is de rol van grotere bedrijven en 
instellingen en de overheid nog steeds van belang waar 
het gaat om het stimuleren en initiëren van innovatie. De 
clustervorming binnen en buiten de genoemde 
focusgebieden is vaak gebaat bij een goede mix van 
kleinere en grotere bedrijven.  

 
RICHT JE MET NAME OP TOEPASSINGSGERICHTE INNOVATIE 
Met het brede, innovatieve bedrijfsleven worden die 
bedrijven bedoeld die substantieel bijdragen aan 
innovaties in een regio. Het EIM (Economisch Instituut 
voor het Midden- en Kleinbedrijf) heeft een 
innovatiepiramide samengesteld waarin het bedrijfsleven 
wordt ingedeeld naar de innovatieprestatie van deze 
bedrijven.5 Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen 
Koplopers, Ontwikkelaars, Toepassers, Volgers en Niet-
innovatieven. 
 
 

Wanneer er vanuit R&D doelstellingen naar innovatie 
wordt gekeken richt dit zich met name op Koplopers. Uit 
een onderzoek6 over de betrokkenheid van het midden- 
en kleinbedrijf bij regionale speerpunten en landelijke 
topsectoren blijkt dat in Noord-Nederland slechts 5% 
Koploper is. In de overige innovatieve categorieën is de 
vertegenwoordiging nadrukkelijk sterker (Ontwikkelaar 
17%, Toepasser 21%, Volgers 31%). Om optimaal gebruik 
te maken van de innovatiekracht in Noord-Nederland is 
het daarom goed ons te richten op toegepaste innovatie.  

FOCUS OP VIER REGIO SPECIFIEKE SPECIALISATIES 
Op basis van de data uit het onderzoek van de RUG 
worden wel enkele potentiële regio specifieke 
specialisaties onderscheiden, voornamelijk 
Agribusiness/Agrofood, LifeSciences/Healthy Ageing, 
Energie en Toerisme & Recreatie. Deze clusters kennen 
een lichte oververtegenwoordiging in de regio. De 
gebiedsgebondenheid van deze clusters, evenals de 
mogelijkheden die deze clusters bieden voor de bijdrage, 
die de regio kan leveren aan de EU2020 doelstellingen, 

versterken de keuze voor deze focusgebieden. Hierbij 
gaat het onder andere om te komen tot een meer 
duurzame energiehuishouding in Europa in 2020, alsmede 
de verdere versterking van de innovatiekracht van het 
midden- en kleinbedrijf. Door verbanden te leggen 
binnen het innovatieve bedrijfsleven en de focusgebieden 
aan de ene kant en tussen de focusgebieden onderling 
aan de andere kant, kan Noord-Nederland optimaal 
profiteren van haar groeipotentieel.  
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GEBRUIK MAATSCHAPPELIJKE TRENDS OM CROSS-OVERS TE REALISEREN 
Zoals door verschillende stakeholders in de consultatie is 
genoemd, bieden cross-overs binnen het innovatieve 
bedrijfsleven en de focusgebieden en tussen de 
focusgebieden onderling, kansen voor Noord-Nederland 
om optimaal te profiteren van haar groeipotentieel. Ook 
de handleiding S3 geeft het belang van cross-overs aan: 
“strategies aimed at fostering cross-sectoral or cross-
border cooperation have proven to be succesful in 
generating ideas for new innovative applications and 
integrated solutions.”7 Om de kansen van deze cross-
overs optimaal te kunnen benoemen is echter meer 
onderzoek nodig. De eerder genoemde clusteranalyse 
waarbij ook gekeken wordt naar de interactie binnen en 
tussen de clusters kan hierbij een belangrijke rol vervullen.  
 
Daarnaast is het belangrijk om komende jaren deze ver-
bindingen tussen de focusgebieden verder op te zoeken. 
Een aantal maatschappelijke trends kunnen hierbij helpen: 

− Er is een nadrukkelijke wens om te komen tot een 
meer duurzame samenleving. Een groot aantal 
van de EU2020 doelstellingen verwijst hier ook 
naar. Een verdere ontwikkeling van een biobased 
society in Noord-Nederland kan zowel ten aanzien 
van het opzoeken van de dwarsverbanden tussen 
de focusgebieden als ten aanzien van de bijdrage 
die Noord-Nederland wil leveren aan Europa2020 
van belang zijn.  

− Niet sector gebonden technologie waaronder 
sensortechnologie en ICT zijn vaak essentieel als 
het gaat om het stimuleren van slimme groei. Een 
centrale rol voor het sensorcluster zowel binnen 
als buiten de focusgebieden ligt daarom voor de 
hand.  

− Voor het versterken van de concurrentiepositie 
van het bedrijfsleven is het belangrijk om ook de 
blik over de grens te werpen. Verdergaande 
internationalisering kan het innovatieve 
bedrijfsleven in het Noorden helpen om zijn 
concurrentiepositie te versterken en daarmee de 
gewenste economische groei bewerkstelligen.  

 
LEG VERBINDINGEN TUSSEN DE NETWERKEN VAN DE KENNISINSTELLINGEN EN HET BEDRIJFSLEVEN 
Zowel waar het gaat om het vergroten van de 
arbeidsparticipatie alsmede vanuit de wens van het 
bedrijfsleven om ook in de toekomst verzekerd te zijn van 
voldoende gekwalificeerd personeel, blijft investeren in 
kennis en onderwijs van belang. Koppelingen met het ESF 
Programma kunnen bovendien helpen in het toeleiden 
naar de arbeidsmarkt van diegene die nu nog inactief zijn. 
Hiervoor kunnen in Noord-Nederland voor de 
focusgebieden in lijn met de Human Capital Agenda’s in 

het nationale topsectorenbeleid (zie paragraaf 1.2.2) 
regionale varianten worden ontwikkeld. Deze regionale 
Human Capital Agenda’s kunnen zo een bijdrage leveren 
aan het verbinden van het innovatieve bedrijfsleven en de 
kennisinstellingen zowel op MBO als HBO/WO niveau en 
kan er in Noord-Nederland worden voldaan aan de wens 
van de Europese Commissie om meer mensen juiste 
opleidingen te bieden voor de juiste banen. 8 

 
HOUD REKENING MET DE LANGE TERMIJN AGENDA 
Tenslotte om ons ook na 2020 blijvend te kunnen 
ontwikkelen, is het naast de in deze strategie genoemde 
korte en middellange termijn doelstellingen ook van 
belang aandacht te houden voor de lange termijn agenda. 
Een advies over deze lange termijn agenda heeft SER 
Noord-Nederland gedaan in haar lange termijn advies 
KoersVAST. Hoewel de Europese Commissie voor haar 
cohesiebeleid en de verschillende structuur programma’s 
vooral waarde hecht aan resultaten op de korte en 
middellange termijn zouden eventuele ‘parels’ voor 
toekomstige programmaperiodes niet te kort moeten 
worden gedaan. Hierbinnen neemt het in Noord-
Nederland gelegen watercluster en dan met name 
watertechnologie een bijzondere positie in, zoals ook 

gebleken is uit een groot aantal van de reacties naar 
aanleiding van de consultatie. De afgelopen jaren heeft 
Wetsus, en de daaromheen opererende Wateralliantie, 
mede dankzij de combinatie van verschillende fondsen, 
zowel  internationaal als binnen het nationale 
topsectorenbeleid een vooraanstaande positie verworven. 
Het verder ondersteunen van deze en andere voor het 
Noorden belangrijke kennisinstellingen, moet juist met 
oog op de lange termijn agenda mogelijk blijven. Andere 
Europese Programma’s, met name Horizon 2020 
(Europese Kaderprogramma), bieden hier goede 
aanknopingspunten voor. Daarnaast is het goed om actief 
de EFRO mogelijkheden te blijven verkennen ter 
ondersteuning van Horizon 2020 programma’s.   

 
WERK SAMEN OP VERSCHILLENDE NIVEAUS 
Om uitvoering te geven aan de strategie is het belangrijk 
dat er goed wordt samengewerkt tussen verschillende 
betrokken actoren.9 Hierbij gaat het om zowel de 
samenwerking tussen de verschillende overheden als de 
samenwerking tussen publieke en private partijen, 
waaronder het bedrijfsleven, kennisinstellingen, sociaal 
economische partners en instellingen die ‘civil society’ 
vertegenwoordigen (milieuorganisaties, NGO’s etc.). Alle 
belanghebbenden zouden idealiter betrokken moeten zijn 

bij het gehele proces van het opstellen van de 
programma’s, de voorbereiding van de uitvoering en 
implementatie tot aan de monitoring en evaluatie. 
Met de consultatie heeft SER Noord-Nederland een 
eerste aanzet hiertoe gedaan. De belangstelling en 
diversiteit van het aantal partijen dat gereageerd heeft, 
laat zien dat de betrokkenheid van de hierboven 
genoemde actoren groot is.  
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Vervolg: van advies naar S3 

Dit advies is slechts een eerste bouwsteen voor de 
definitieve Smart Specialisation Strategie Noord-
Nederland. Om deze strategie te completeren zal er 
gezien het RIS3 stappenplan nog een beleidspakket 
moeten worden opgesteld (operationeel programma), 
moet er over de grenzen worden gekeken voor een peer 
review en moet er een systeem van monitoring en 
evaluatie worden ontwikkeld.  
 
Bij het opstellen van de bovengenoemde zaken wil SER 
Noord-Nederland een aantal aanbevelingen meegeven: 
 
CLUSTERANALYSE.  
Zoals hierboven is weergegeven is als gevolg van tijd en 
middelen het niet mogelijk gebleken om een uitgebreide 
clusteranalyse uit te voeren. Om naast de omvang ook 
daadwerkelijk inzicht te krijgen in de interactie binnen de 
genoemde focusgebieden is een dergelijke clusteranalyse 
echter wel gewenst. Gericht op de verdere invulling van 
de Smart Specialisation voor Noord-Nederland zou het 
goed zijn om deze alsnog te doen.  
 
REGIONALE HUMAN CAPITAL AGENDA’S.  
Het opstellen van Human Capital Agenda’s binnen de 
focusgebieden biedt mogelijkheden voor het beter 
verbinden van het innovatieve bedrijfsleven en de 
kennisinstellingen zowel op MBO als HBO/WO niveau. 
Daarnaast kan op deze manier gewerkt worden aan 
doorlopende leerlijnen waardoor zowel instroom van 
nieuwe werknemers als doorstroom en ontwikkeling van 
bestaande werknemers kan worden verbeterd en zal de 
arbeidsparticipatie daar toenemen waar ook de meest 
vraag is. Gezien ook de eventuele rol van een dergelijke 
regionale Human Capital Agenda is het goed om de 
aanzet tot deze mee te nemen in de verdere uitwerking. 
 

BETROKKENHEID BEDRIJFSLEVEN EN ANDERE 
ACTOREN BIJ DE VERVOLGSTAPPEN.  
Zoals uit de consultatie is gebleken is de betrokkenheid 
van de verschillende stakeholders in het Noorden bij het 
opstellen van deze S3 groot. Het zou goed zijn om deze 
betrokkenheid verder te gebruiken bij het opstellen van 
het operationeel en uitvoeringsprogramma alsmede bij de 
monitoring en evaluatie.  
 
HELDERE EN MEETBARE DOELEN.  
De Europese Commissie wil nadrukkelijk een strategie 
gebaseerd op de kracht en mogelijkheden van de regio 
gericht op een heldere doelstelling op basis waarvan 
resultaten kunnen worden getoond van de Europese 
investeringen. Mede als gevolg van de Europese 
financiële crisis, is sturen op resultaten en deze door 
middel van monitoring ook tussentijds evalueren 
belangrijker geworden10. De Europese Commissie stuurt 
om die reden sterk aan op het benoemen van reële 
doelstellingen en het instellen van een goed systeem voor 
monitoring en evaluatie. Hiertoe is het verstandig de 
doelstellingen zoals Nederland die heeft gesteld voor 
zichzelf (zie paragraaf 1.1.2) te vertalen naar een Noord-
Nederlandse variant. 
 
BEWAAK DE INTEGRALITEIT TUSSEN DE 
VERSCHILLENDE FONDSEN.  
Omdat er vanuit Brussel minder middelen beschikbaar 
zullen zijn, wordt de financiering van kansrijke projecten 
door de overheid en door private partijen belangrijker. 
Daarbij is de samenkomst van verschillende Europese 
middelen, zoals het EFRO en de samenhang met Horizon 
2020, ook een belangrijk instrument. In deze S3 is daarom 
veel aandacht voor de synergie tussen de verschillende 
fondsen op verschillende schaalniveaus. Het zou goed zijn 
om deze synergie ook in het operationeel programma, 
ondanks dat deze zich richt op EFRO, te blijven bewaken.
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Inleiding 
In 2014 start een nieuwe periode voor de Europese programma’s. Zowel in Europa als in de 

regio’s wordt op dit moment hard gewerkt aan de voorbereiding. Met haar 

langetermijnstrategie EU 2020 kiest Europa voor slimme, duurzame en inclusieve groei 

gericht op werkgelegenheid.11 Daarnaast is in de nieuwe periode, mede als gevolg van de 

eurocrisis, de afrekenbaarheid van de beoogde resultaten van nog groter belang. 

Deze nieuwe koers heeft logischerwijs ook invloed op de 
regionale Europese programma’s voor de periode 2014-
2020. Om in aanmerking te komen voor deze 
programma’s moet elke regio een Smart Specialisation 
Strategy (S3) opstellen. Met een S3 geeft de regio aan 
hoe het kan bijdragen aan de doelstellingen van de 
Europese Unie, gebaseerd op de kwaliteiten van en de 
condities in de regio, hierbij nadrukkelijk de uitdagingen 
waar de regio voor staat als uitgangspunt nemende. SER 
Noord-Nederland is door het Samenwerkingsverband 
Noord-Nederland (SNN) gevraagd om onder andere ten 
behoeve van het operationeel programma van het 
Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) te 
adviseren over een mogelijke S3. Via onderliggend advies 
heeft de SER Noord-Nederland invulling gegeven aan 
deze adviesaanvraag (zie bijlage 1).  
 
In de adviesaanvraag heeft SNN SER Noord-Nederland 
een aantal kaders meegegeven voor dit advies. SER 
Noord-Nederland is gevraagd om bij het opstellen van 
deze S3 aan te sluiten bij de Postion Paper 'Noord-
Nederland en Europa 2020' en het voorgenomen 
onderzoek van de RUG inzake Smart Specialisation. In het 
verlengde van beide is daarom in dit advies het inlopen 
van sociaal economische achterstanden, waaronder 
werkgelegenheid, als uitgangspunt genomen. Dit sluit ook 
aan bij één van de aanbevelingen in KoersVAST om het 
criterium ‘bijdrage aan brede werkgelegenheid’ een zwaar 
gewicht te geven bij de keuze welke economische 
sectoren (verder) gestimuleerd moeten worden. Met deze 
Smart Specialisation Strategie wordt hier een concrete 
invulling aan gegeven. 
 
Dit advies is géén beoordeling of review van het huidige 
(lange termijn) beleid gericht op de vijf clusters 
(Watertechnologie, Healthy Ageing, Sensortechnologie, 
Energie en Agribusiness). Deze langetermijnstrategie, 
zoals SER Noord-Nederland deze zelf heeft neergelegd in 
haar advies KoersVAST (2009), is nog steeds actueel en 
relevant. Echter gezien de veranderde context in Brussel  

en de korte tot middellange termijn waarop het komende 
programma zich richt (2014-2020), is het noodzakelijk om 
binnen de uitgezette koers bepaalde accenten te leggen 
gericht op concrete doelstellingen waarop men in 2020 
kan en zal worden afgerekend.  
Bij het opstellen van dit advies is gebruik gemaakt van de 
handleiding RIS3 van het S3 Platform12

, waarin een 
stappenplan voor een S3 is opgenomen (zie bijlage 2). Ter 
ondersteuning van het advies heeft de SER Noord-
Nederland daarnaast, in lijn met het voorgenomen 
onderzoek inzake Smart Specialisation, de Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG) gevraagd onderzoek te doen gericht op 
identificatie van Noord-Nederlands meest belovende 
specialisaties, gegeven de sectorale opbouw van de 
economie en de eigen regiokenmerken (zie bijlage 3). 
Daarnaast heeft de SER Noord-Nederland door middel 
van een (online)consultatie stakeholders in het 
economisch domein (kennisinstellingen, 
clusterorganisaties, bedrijfsleven, intermediairs en 
burgers) gevraagd om input te leveren voor dit advies (zie 
bijlage 4). Verder is bij het opstellen van dit advies 
gebruik gemaakt van een analyse van de diverse SWOT-
analyses die in de afgelopen jaren over de kansen en 
bedreigingen in onze regio zijn gemaakt. Tenslotte heeft 
de commissie de uitkomsten van deze strategie op 18 juni 
jl. besproken met Phillip McCann, hoogleraar 
Economische Geografie en als adviseur verbonden aan de 
Europese Commissie op het gebied van regionale beleid.  
 
Dit advies is nog geen volledige S3. Daarvoor is het 
noodzakelijk om dit advies te vertalen naar een 
operationeel programma waarin de concrete 
doelstellingen en instrumenten worden opgenomen. 
Bovendien moet nog een monitoring en 
evaluatiesystematiek worden opgezet. De 
adviescommissie Regionale Economie heeft in overleg 
met SNN besloten de nadruk in dit advies te leggen op 
de onderliggende analyse van de regio en de daaruit 
voortvloeiende beleidskeuzes. Wel zal het een aantal 
aanbevelingen doen richting de completering van de S3.  
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Tenslotte wordt er in dit advies zowel gesproken over 
MKB als over bedrijfsleven. Hiermee wordt MKB bedoeld 
volgens de EU definitie. Voor de Europese Unie bestaat 
het MKB uit alle bedrijven met minder dan 250 
werknemers, een omzet kleiner dan €50 miljoen of een 
balanstotaal van minder dan €43 miljoen. Op basis van 
deze definitie zijn er in Noord-Nederland, op een gering 
aantal uitzonderingen na, alleen maar MKB bedrijven. Om 
verwarring te voorkomen gebruiken we daarom 
gemakshalve, daar waar het MKB in EU zin wordt 
bedoeld, in deze versie van het advies ook de term 
‘bedrijfsleven’. 

	  

Leeswijzer 

De kern van het onderliggende advies is terug te vinden 
in hoofdstuk 5. In dit hoofdstuk wordt de visie en strategie 
besproken en de daaruit voortvloeiende 
beleidsprioriteiten en aanbevelingen naar het 
vervolgtraject toe. Voorafgaande aan deze hoofdstukken 
worden in hoofdstuk 1 de externe kaders beschreven, 
waarbij naast de Europese vereisten ook aandacht is voor 
het Nederlandse topsectorenbeleid en de Position Paper 
van SNN “Noord-Nederland en EU 2020”. In hoofdstuk 2 
komen de belangrijkste uitkomsten van het RUG 
onderzoek aan bod. In hoofdstuk 3 staat vervolgens de 
SWOT-analyses aan bod. Hoofdstuk 3 behandelt de 
uitkomsten van de consultatieronde.  
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1. Externe Kaders  
1.1. Europese Kaders  

1.1.1. EEN SMART SPECIALISATION STRATEGY   
	  
Een S3 kan volgens het Europees agentschap voor 
ontwikkeling (EURADA) omschreven worden als een lijst 
van maatregelen voor economische verandering 
gebaseerd op13; 
 
− Keuzes; concentratie van beperkte middelen. 
− Concurrentievoordelen; unieke capaciteiten van 

de regio ten opzichte van naburige regio’s en 
directe concurrenten. 

− Kritische massa ; relatieve grootte van sector 
en geografisch gebied. 

− Samenwerkend leiderschap; ondernemers, 
kennisinstellingen en universiteiten. 

− Verbondenheid ; onderlinge samenhang 
binnen het cluster, via het bedrijfsleven. 

− Gezond verstand. 

Via deze maatregelen kan de regionale ontwikkeling 
worden geconcentreerd op de meest specifieke 
capaciteiten van de regio, ook wel de 4C’s genoemd; 
Choices, Competative advantages, Critical mass en 
Collaborative leadership

14
. Het doel van een S3 voor de 

Europese Commissie is om Europa concurrerender te 
maken en daarmee concreter problemen op te lossen. 
Regiospecifieke specialisaties ontstaan daarbij idealiter in 
elke regio door het maken van keuzes, het selecteren van 
enkele investeringsprioriteiten op basis van 
concurrentievoordelen en voldoende massa (in 
werkgelegenheid, bedrijven en/of toegevoegde waarde). 
Dit alles moet statistisch onderbouwd worden met 
cijfermatige analyses van zowel het probleem als de 
voorgestelde oplossing als de behaalde resultaten. 
Daarnaast moet er samenhang zijn tussen verschillende 
actoren, dat samenwerking en leiderschap vereist. 
 
De uitkomst van S3 is daarmee een beleidspakket 
gebaseerd op een beperkt aantal prioriteiten om slimme 
groei te bevorderen. Een S3 heeft tevens als doel een 
goed functionerend nationaal of regionaal kennis- en 
innovatiesysteem te vormen. Hierbij kan worden gedacht 
aan cluster, waarin voldoende interactie is tussen 
overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. 
 

Door een S3 worden de beperkte Europese middelen per 
regio ingezet in de meest belovende sectoren met een 
concurrentievoordeel. Bijvoorbeeld; clusters, bestaande 
sectoren en cross-sectorale activiteiten, eco-innovatie, 
markten met een hoge toegevoegde waarde of specifieke 
onderzoeksgebieden15. 
 
De nu nog kleine sectoren met mogelijke potentie of ‘de 
parels’, zijn voor de Europese Commissie minder van 
belang binnen de context van S3, omdat deze op korte 
termijn niet kunnen voldoen aan de nieuwe 
resultaatgerichte en concurrerende koers. Het nieuwe 
beleid is veel meer dan het huidige en voorgaande beleid 
gericht op resultaten met betrekking tot de vooraf 
gedefinieerde problemen. Wanneer de resultaten 
achterblijven behoudt Brussel de mogelijkheid om de 
beschikbare middelen op te schorten of terug te 
vorderen.16 Sectoren die afnemen naar omvang kunnen 
wel van belang zijn als toeleverancier van kennis voor de 
groeiende sectoren17. Hieruit blijkt ook het belang van de 
verbanden tussen de verschillende sectoren. 
 
De kracht van een goede S3 is dat een regio inzicht krijgt 
in de capaciteiten en competenties van de eigen regio. 
Op basis van doelstellingen, prioritering, monitoring en 
permanente evaluatie worden regio’s genoodzaakt zich te 
concentreren op mogelijke trajecten voor innovatie, 
afgestemd op de lokale context en gericht op de voor de 
regio belangrijkste doelstellingen.  
 
De belangrijkste basisprincipes van S3 zijn dat 
beleidsprioriteiten worden bepaald op basis van: 
− Gedegen onderzoek: Data en bewijsvoering. 
− Analyse van de regio: Een gedegen analyse van 

de sterke en zwakke punten van de regio om 
economische groei te realiseren. 

− Regiospecifieke specialisaties: Het identificeren 
van die activiteiten die in de toekomst potentie 
hebben op basis van bovenstaande punten. 

− Resultaten: Monitoring en evaluatie door middel 
van het gebruik van resultaatindicatoren.18 
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1.1.2. VERSCHILLEN TEN OPZICHTE VAN HET HUIDIGE PROGRAMMA  
	  
Doordat elke regio een S3 opstelt, komt er meer focus in 
de regio en wordt het beleid meer plaatsgebonden. Een 
S3 zorgt er tevens voor dat er meer samenhang en 
synergie komt tussen verschillende Europese fondsen (zie 
paragraaf 1.1.4). Zodoende kan een S3 bijdragen aan een 
effectiever gebruik van de Europese middelen. Daarbij 
komt in het regionale ontwikkelingsbeleid meer de nadruk 
te liggen op investeren in groei en in banen, waar het 
huidige beleid vooral gericht is op convergentie en 
concurrentievermogen19.  
 
Voor de volgende programmaperiode (2014-2020) heeft 
de Europese Commissie drie prioriteiten benoemd, 
waarmee het beoogt de structurele uitdagingen in Europa 
aan te gaan. De Europese Commissie wil daarom 
investeren in groei en banen door te investeren in meer 
kennis, innovatie en ondernemerschap20. De drie 
prioriteiten zijn: 
− Een op kennis en innovatie gebaseerde economie 

(slimme groei). 
− Waarbij efficiënt wordt omgegaan met natuurlijke 

hulpbronnen (duurzame groei). 
− En waarbij werkgelegenheid en cohesie ontstaat 

(inclusieve groei). 

De drie prioriteiten uit de langetermijnstrategie EU 2020 
zijn door de Europese Commissie vertaald naar concrete 

doelen. De Nederlandse overheid heeft deze doelen al 
vertaald naar de lokale context. In het jaar 2020 wil 
Nederland;  
− Een arbeidsgraad hebben van 80%. 
− 2,5% van het BBP investeren in onderzoek en 

ontwikkeling. 
− Een CO2 reductie van 16% realiseren. 
− 14% van het energieverbruik moet afkomstig zijn 

van hernieuwbare bronnen. 
− Een efficiënter gebruik van energie van 20%. 
− Het relatieve aantal vroege schoolverlaters minder 

dan 8%. 
− Het aandeel van hoogopgeleiden (HBO en 

universitair) meer dan 40%. 
− Het aantal mensen dat leeft in armoede of op 

sociaal vlak buitengesloten terugbrengen met 
100.000. 

Noord-Nederland is al een eind op weg richting het 
behalen van deze doelen in 2020. In hoeverre Noord-
Nederland al voldoet aan deze doelstellingen en waar 
Noord-Nederland volgens de SER Noord-Nederland 
behoort te staan in 2020 is verder beschreven in 
hoofdstuk 5: visie en strategie. De visie gaat uit van 
slimme groei ten behoeve van het verkleinen van de 
sociaal economische achterstanden ten opzicht van de 
rest van Nederland.  

	  
1.1.3. GEMEENSCHAPPELIJK STRATEGISCH KADER 

 
In een S3 komen verschillende Europese fondsen samen. 
De S3 is daarmee een instrument om de synergie tussen 
de structuurfondsen en Horizon 2020 (het 
kaderprogramma) vorm te geven. Voor de 
structuurfondsen (Regionale Ontwikkeling, Europees 
Sociaal Fonds, Landbouw en Visserij fonds) wordt om die 
reden een zogenaamd Gemeenschappelijk Strategisch 
Kader (GSK) opgesteld. De meest relevante fondsen in 
relatie tot S3 voor Noord-Nederland worden in de 
volgende paragrafen uitgebreider behandeld.  
 
Naar aanleiding van het GSK worden door de nationale 
overheden Partnerschapscontracten opgesteld, waarin 
staat op welke manier invulling wordt gegeven aan de 
structuurfondsen en met daarin de doelen ten aanzien van 

deze fondsen, zoals die ook voor Nederland zijn 
geformuleerd (zie vorige paragraaf). Deze 
partnerschapscontracten moeten tot stand komen met 
vertegenwoordigers van de bevoegde regionale en lokale 
overheden en instanties uit het maatschappelijke 
middenveld. Met een dergelijk partnerschap wordt het 
beginsel van multi level governance gewaarborgd.21  
 
Tevens wordt door de ex-antevoorwaarden de 
samenhang tussen de verschillende structuurfondsen 
aangegeven. De samenhang tussen de structuurfondsen 
en Horizon 2020 (Europees programma voor onderzoek 
en innovatie) is niet opgenomen in het GSK. De 
samenhang tussen deze verschillende fondsen is wel 
opgenomen in dit advies.  

  



 
 

 13 

1.1.4. VERSCHILLENDE EUROPESE PROGRAMMA’S  
	  
EFRO 
De S3 Noord-Nederland richt zich in eerste instantie op 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 
Het EFRO is het enige fonds dat in Nederland decentraal, 
door de vier regio’s, zelf wordt ingevuld. Bij het opstellen 
van het operationeel programma ten behoeve van dit 
fonds moet Noord-Nederland als meer ontwikkelde regio 
voldoen aan enkele ex-antevoorwaarden. Zo moet 80% 
van de EFRO middelen worden besteed aan: 
− Versterking van onderzoek, technologische 

ontwikkeling en innovatie 
− Vergroten van de concurrentiekracht van het 

midden- en kleinbedrijf 

Duurzame energiehuishouding, inzet op hernieuwbare 
energie en energie-efficiëntie22, waarbij ten minste 20% 
moet worden besteed aan de duurzame 
energiehuishouding. De overige 20% is vrij besteedbaar 
over alle thema’s.23 Verder moet minimaal 5 % van de 
EFRO middelen worden vrijgemaakt voor duurzame 
stadsontwikkeling. Achterliggende gedachte hierbij is dat 
de Europese Commissie de steden ziet als de plekken 
waar innovatie kan worden gegenereerd. Uit gesprekken 
met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie is bekend dat er voor de komende periode een 
bedrag beschikbaar is van 2 miljard uit het EFRO voor 
Nederland. Dit is inclusief cofinanciering. Het bedrag in 
de huidige periode is 4 miljard. 

	  
HORIZON 2020 
Het Europese programma voor onderzoek en innovatie in 
de komende periode is Horizon 2020.  
Een aantal van de bestaande fondsen wordt in dit 
programma gecombineerd (het kaderprogramma voor 
onderzoek en de innovatie activiteiten uit het 
kaderprogramma voor concurrentie en innovatie en van 
het Europese instituut voor innovatie en technologie).24 In 
de periode 2014-2020 zijn er enkele overeenkomsten 
tussen het regionale ontwikkelingsbeleid en het beleid 
voor kennisontwikkeling (Horizon 2020). Dit laatste 
concentreert zich op drie prioriteiten; 
− Excellente kennisontwikkeling 
− Industrieel leiderschap 
− maatschappelijke uitdagingen25 

In de komende periode richt dit programma zich dus niet 
alleen op fundamenteel onderzoek, maar nadrukkelijk ook 
op het stimuleren van kennisuitwisseling tussen 

kennisinstellingen en het bedrijfsleven (met name het 
midden- en kleinbedrijf) gericht op toepasbare innovatie 
en de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen waar 
Europa voor staat. Daarnaast wordt er actief gestuurd op 
het stimuleren van meer private investeringen in 
onderzoek en innovatie.  

	  
ESF 
Het Europese Sociale Fonds (ESF) is primair bedoeld om 
de achterstanden op de arbeidsmarkt te bestrijden. Het 
fonds richt zich op; 
− Het bevorderen van werkgelegenheid en 

arbeidsmobiliteit. 
− Investeringen in het onderwijs, vaardigheden en 

een leven lang leren. 
− Bevorderen van sociale inclusie en 

armoedebestrijding. 

In Nederland wordt het operationeel programma van dit 
fonds opgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid. Uit gesprekken met ambtenaren van 
dit ministerie is gebleken dat met name wordt ingezet op 
relatief grote projecten in de komende periode. Verder 
heeft het ministerie aangegeven dat synergie met andere 
fondsen en de inzet van ‘social return’ van belang is. 
Daarnaast komt de komende periode vanuit Nederland 
de nadruk meer te liggen op de bestrijding van 
jeugdwerkloosheid en gezonder ouder worden. Tevens 
zullen meer financiële middelen beschikbaar zijn voor 
sociale innovaties. 

	  
OVERIGE PROGRAMMA’S 
Naast de bovengenoemde programma’s zijn er in Europa 
ook nog programma’s voor landbouw (ELFPO), visserij 
(EFMZV) en internationale samenwerking (INTERREG). Met 
name voor het ELFPO en het INTERREG programma 
liggen er kansen voor Noord-Nederland. Voor een 
toekenning van het ELFPO fonds (“tweede pijler”) moeten 
voorstellen hiertoe in het teken staan van 
kennisoverdracht, landbouwbedrijfsontwikkeling, 
oprichting van producentenorganisaties en compensatie 
van boeren in gebieden met een natuurlijke beperking. 
Hoewel ook dit fonds door de Rijksoverheid wordt 
behandeld, is dit relevant voor de S3 van Noord-
Nederland, omdat er met bijvoorbeeld de 
kennisoverdracht en concurrentiekracht een directe link is 
te leggen met Horizon 2020 en het EFRO.  
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1.2. Nationale Kaders 

1.2.1. TOPSECTORENBELEID 
	  
Een S3 bepaalt het regionale beleid niet alleen op basis 
van de eigen kansen en mogelijkheden, maar moet 
volgens de Europese Commissie ook aansluiten bij de 
nationale hervormingsprogramma’s. De Rijksoverheid 
heeft ondernemers en onderzoekers in negen kansrijke 
topsectoren gevraagd te komen met concrete voorstellen, 
hoe Nederland concurrerender te maken. Hierop is het 
nationale topsectorenbeleid ontstaan.  

	  
In Nederland zijn negen topsectoren onderscheiden; 
− Agrofood,  
− Creatieve Industrie 
− Energie 
− Tuinbouw 
− Lifesciences and Health 
− Water 
− High Tech Systems and Materials 
− Logistiek 
− Chemie.  

Door een intensieve samenwerking binnen de triple helix 
(bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden) in deze 
veelbelovende sectoren beoogt de Rijksoverheid; 
− Dat Nederland in de top vijf van 

kenniseconomieën staat in het jaar 2020 
− Een stijging van R&D uitgaven naar 2,5% van het 

bruto binnenlands product in 2020 
− Topconsortia voor kennis en innovatie waarin 

intensief wordt samengewerkt tussen publieke en 
private partijen. 

Het bedrijfsleven is leidend in het topsectorenbeleid, dat 
zich voornamelijk richt op kennis en innovatie. Hiertoe zijn 
innovatiecontracten en een Human Capital Agenda’s 
opgesteld en zijn Topconsortia voor Kennis en Innovatie 
(TKI’s) gevormd. Bij het opstellen daarvan bleek dat het 
erg lastig is voor het midden- en kleinbedrijf om 
aansluiting te vinden.  

	  
1.2.2. HUMAN CAPITAL AGENDA 

 
Bij het opstellen van de innovatiecontracten is door het 
bedrijfsleven aangegeven dat er meer behoefte is aan 
goed opgeleid personeel in hun sector. Daarom zijn per 
topsector Human Capital Agenda’s26 opgesteld. De wens 
om in veelbelovende sectoren door middel van onderwijs 
en scholing een betere aansluiting (kwantitatief en 
kwalitatief) te bevorderen tussen kennisinstellingen en 
bedrijfsleven, sluit aan bij het verbinden van de 
verschillende fondsen in de S3 Noord-Nederland (ESF, 
EFRO en Horizon 2020).   

	  
Elke topsector stelt voor zichzelf een Human Capital 
Agenda op voor de lange termijn (ten minste 10 jaar). De 
agenda heeft twee doelen: 
− Het verbeteren van de aansluiting (kwalitatief en 

kwantitatief) tussen onderwijs en bedrijfsleven ten 
behoeve van de topsector. 

− Het vergoten van de aantrekkingskracht van de 
sector op werknemers door het verbeteren van 
het beroepsperspectief (Leven Lang Leren). 

De topsectoren wijzen op het belang om al het 
beschikbare talent in Nederland te benutten om 
(toekomstige) tekorten op de arbeidsmarkt te voorkomen. 
Ze noemen een goede aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt hiervoor cruciaal. Daarom wordt het 
onderwijs ook in haar breedste vorm gedefinieerd van 
VMBO tot WO. 
 
De agenda’s bevatten onder andere een analyse van de 
behoefte aan human capital in de topsector, een 
gezamenlijke visie op het onderwijs en afspraken over 
bijdragen van onderwijs en bedrijfsleven aan de uitvoering 
van de agenda. De agenda’s kunnen ook afspraken 
bevatten over publiek-private sectorplannen en 
samenwerkingsverbanden tussen werkgevers en 
onderwijsinstellingen, zoals de ‘centers of expertise’ 
(HBO) en centra voor innovatief vakmanschap (MBO). 
Verder kan het bedrijfsleven afspraken maken over het 
bevorderen van het beroepsperspectief in de sector, 
onder meer door private investeringen in imago.  
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1.3. Regionale Kaders  

1.3.1. POSITION PAPER SNN 
	  
Eén van de kaders van SNN is de Position Paper: Noord-
Nederland en EU 2020 (zie bijlage 1). De Position Paper 
Noord-Nederland is tot stand gekomen aan de hand van 
een interactief proces met de belangrijkste 
maatschappelijke stakeholders en beschrijft de kansen 
voor Noord-Nederland voor de komende Europese 
programmaperiode (2014-2020). Dit kader speelt een 
belangrijke rol in dit advies. 
 
In de Position Paper wordt gepleit voor het voortbouwen 
op de successen van het huidige programma en vanuit de 
eigen Noord-Nederlandse kracht invulling te geven aan 
de doelstellingen van EU 2020. Daarbij wordt ruim 
aandacht geschonken aan een betere kenniseconomie 
met als doel tegengaan van sociale uitgagingen als 
werkloosheid, vergrijzing en ontgroening en krimp. 
 
In de Position Paper wordt gesteld dat de bijdrage aan EU 
2020 geconcentreerd zou moeten worden rond het 
versterken van de kenniseconomie met als belangrijkste 
gebieden watertechnologie, duurzame energie, Healthy 
Ageing, agribusiness/biobased economy en 
sensortechnologie. Daarnaast zou de toegang moeten 
worden verbeterd voor het midden- en kleinbedrijf tot 

sectorale programma’s. Noord-Nederland zal daarbij 
voortbouwen op de successen van het huidige 
programma en vanuit de eigen kracht van de regio. De 
visie is om Noord-Nederland een duurzame 
kenniseconomie te laten zijn. Dit zal worden bereikt door 
de versterking van de economische sectorstructuur en 
bevordering van innovatie, met sterke steden en een 
vitaal platteland.27 
 
De genoemde clusters dragen afzonderlijk en in 
samenhang bij aan het realiseren van de maatschappelijke 
agenda (demografische veranderingen, vergrijzing, 
ontgroening, krimp, de tekorten op de arbeidsmarkt en 
de kwalitatieve mismatch) en bieden daarnaast veel 
kansen voor onderwijs en bedrijfsleven. 
 
Daarbij is de visie dat de genoemde clusters 
daadwerkelijk worden ontwikkeld tot kennisclusters op 
Europees niveau. Hiervoor moet de omzetting van kennis 
in producten, banen en export nog wel worden verbeterd. 
Ook moeten de krachten ook over de grens worden 
gebundeld, zowel dichter bij huis in Noord-Duitsland, als 
in de regio van de Noordelijke Ontwikkelingsas. 

 
1.3.2. HUIDIGE STAND VAN ZAKEN IN NOORD NEDERLAND 

 
In de Position Paper van SNN wordt gesteld dat het 
tegengaan van maatschappelijke uitdagingen als 
werkloosheid, vergrijzing en ontgroening en krimp ook 
voor de komende jaren nog een belangrijke doestelling is. 
In de afgelopen jaren is al een belangrijke inhaalslag 
gerealiseerd, maar op dit moment kent Noord-Nederland 
nog steeds structureel meer werklozen dan de rest van 
Nederland (6,3% ten opzichte van 5,4% landelijk).28 Ook 
de participatiegraad in Noord-Nederland ligt duidelijk 
lager (percentage werkenden 74,7% ten opzichte van 
76,8% landelijk).29 

	  
Hoewel Noord-Nederland volgens sommige cijfers als 
gevolg van de baten van de gaswinning, als één van de 
meest welvarende regio’s van Europa is, blijkt Noord-
Nederland veel minder welvarend als wordt gekeken naar 
het gemiddelde inkomen per huishouden (€ 31.500 
gemiddeld ten opzichte van € 34.300 landelijk).30  
 

Tevens blijkt dat Noord-Nederland relatief minder uitgeeft 
aan Research & Development (R&D). Deze maat wordt 
door de Europese Commissie gebruikt om het 
innovatiepotentieel van een regio te meten. De Europese 
Commissie houdt daarbij aan 3% van het bruto 
binnenlands product. De Nederlandse overheid heeft 
deze doelstelling al afgezwakt naar 2,5%. Noord-
Nederland doet het met 1,17% volgens deze statistieken 
echter nog beduidend minder dan de andere regio’s in 
Nederland, waarbij Nederland als geheel gemiddeld 
1,82% scoort.31  
	  
Een keuze om naar aanleiding van deze cijfers in Noord-
Nederland in te zetten op R&D ligt echter niet voor de 
hand. Op dit moment kent Noord-Nederland weinig grote 
laboratoria van private bedrijven waar veel van de omzet 
wordt uitgegeven aan R&D en veel patenten worden 
aangevraagd. Het onwaarschijnlijk dat deze op de korte 
termijn van de komende programmaperioden komen tot 
stand kunnen komen en significant een bijdrage kunnen 
leveren aan de doelstellingen van de Europese Commissie 
en als resultaat zichtbaar kunnen worden aangetoond.
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2. Analyse van de regio (1) 
 – RUG Onderzoek 

In de handleiding S3 van de Europese Commissie neemt een analyse van de regio een 

belangrijke plaats in. Een gedegen analyse van de regio bepaalt mede de uiteindelijke 

investeringsprioriteiten (zie ook paragraaf 1.1.1). Daarbij is een SWOT-analyse een 

voorwaarde die voortvloeit uit de ex-antevoorwaarden die zijn gesteld aan de verschillende 

structuurfondsen waaronder EFRO.  

In de handleiding S3 worden naast de SWOT-analyse vier 
voorbeelden genoemd van onderzoeken waaraan bij een 
dergelijke analyse gedacht kan worden, variërend van 
kwantitatief naar kwalitatief onderzoek: 
− Onderzoek naar de innovatiekracht van de regio: 

gebaseerd op patentaanvragen, uitgaven aan 
onderzoek en ontwikkelingen in bedrijfsleven, 
overheid en kennisinstellingen. 

− Analyse van regionale economische specialisatie 
in de regio op basis van locatiequotiënten van de 
werkgelegenheid en die eventueel verbinden met 
data met betrekking tot bijvoorbeeld 
toegevoegde waarde of mate van export voor de 
desbetreffende sectoren. 

− Clusteronderzoek inclusief diverse case studies, 
waarin de mate van interactie in clusters wordt 
onderzocht. 

− Voorspelling van potentiële innovatieve sectoren 
op basis van interviews en enquêtes met het 
bedrijfsleven. 

Gezien de doelstelling die Noord-Nederland zich met het 
Europese beleid voor de komende jaren stelt en de 
beperkte tijd is er, in lijn met het verzoek van SNN om aan 
te sluiten bij het RUG onderzoek inzake Smart 
Specialisation, gekozen om prioriteit te geven aan de 
analyse van regionale economische specialisatie op basis 
van locatiequotiënten van de werkgelegenheid. Daarnaast 
is er ook gekeken naar de economische specialisaties op 
basis van locatiequotiënten van de bedrijvigheid. Verder is 
door middel van de consultatie een eerste aanzet gedaan 
om vanuit het werkveld te inventariseren welke potentiële 
innovatieve sectoren er nog meer zouden kunnen zijn.  
 
In onderliggend hoofdstuk zal het RUG onderzoek aan de 
orde komen. In hoofdstuk 3 komen de resultaten van de 
inventarisatie van SWOT-analyses aan bod. Verder zullen 
in hoofdstuk 4 de uitkomsten van de consultatie worden 
weergegeven.  

	  

2.1. Werkwijze en methodologie RUG onderzoek 

Zoals hierboven omschreven heeft de RUG, in lijn met de 
adviesaanvraag van SNN, onderzoek gedaan naar 
werkgelegenheid, bedrijvigheid en clustervorming in 
Noord-Nederland. Het volledige onderzoeksverslag is als 
bijlage 3 toegevoegd aan dit advies.  
 
Het doel van het onderzoek is het identificeren van de 
voor Noord-Nederland meest belovende specialisaties, 
gegeven de sectorale opbouw van de economie en de 
eigen regiokenmerken. Hierbij is uitgegaan van de 
bestaande Noord-Nederlandse clusters en topsectoren. 
Daarnaast is gekeken naar potentiële nieuwe clusters.  

	  
Er zijn drie ingangen gekozen om de gegevens op een rij 
te zetten: 
1. Er is exploratief gekeken naar de werkgelegenheid 

en bedrijvigheid op tweecijferige SBI-code. Dit geeft 
een eerste indicatie van sociaal economische 
sectoren, waarin Noord-Nederland zich onderscheidt 
van de rest van Nederland.  

2. Er is aangehaakt bij de landelijke topsectoren die in 
het nieuwe industriebeleid van het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie centraal 
staan. Hierbij zijn de definities gehanteerd, zoals 
gebruikt door het Planbureau voor de Leefomgeving.  

3. Tenslotte is aangehaakt bij de langer bestaande 
Noordelijke prioritering van economische 
speerpunten (de vijf clusters).  

Deze eerste inventarisaties leiden tot een aantal regionale 
specialisaties die samen circa 30% van de 
werkgelegenheid vormen. Om die reden is vervolgens 
ook gekeken naar het eerder in de SER Noord-Nederland 
vergadering van 2 december 2011 genoemde cluster 
creatieve industrie en het in KoersVAST genoemde cluster 
Recreatie & Toerisme.32 Voor deze laatste is gebruik 
gemaakt van de bestaande indeling en data van Toerdata 
Noord. 
 
Hierbij is met name gebruik gemaakt van de 
werkgelegenheidsgegevens uit het LISA databestand. Dit 
bestand bestaat uit gegevens over alle vestigingen in 
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Nederland waar betaald werk wordt verricht. De 
kerngegevens per vestiging hebben een ruimtelijke 
component (adresgegevens) en een sociaal economische 
component (werkgelegenheid en economische 
activiteit).33 Het lastige van deze database is dat het op 
basis van de beschikbare gegevens niet mogelijk is om de 
onderlinge verwevenheid van activiteiten, wat essentieel is 
voor de bepaling van clusters, te meten. Hiervoor is een 
kwalitatieve uitbreiding van het onderzoek met een 
clusteranalyse nodig. De tijd en middelen ontbraken 
echter op dit moment om hieraan te voldoen. SER Noord-
Nederland raadt wel aan om in het verlengde advies en 
richting de verdere completering van de S3 deze 
clusteranalyse nog wel uit te laten voeren.  
 
Deze beperking die de LISA database met zich meebrengt 
is onafhankelijk van de gekozen onderzoek criteria en zou 
ook gelden voor andere indicatoren als toegevoegde 
waarde of innovatie-inspanningen. Ook daarvoor is 
uiteindelijk een kwalitatieve onderzoeksfase, zoals een 
clusteranalyse noodzakelijk. Tegelijkertijd is het met het 
LISA bestand wel mogelijk om als gevolg van de uiterst 
gedetailleerde indeling naar sectoren veel nauwkeuriger 
activiteiten samen te voegen die mogelijkerwijs één 
cluster zouden kunnen vormen.  

Helaas bleek aan de hand van het LISA bestand het niet 
mogelijk de impact van het sensorcluster te meten. 
Bedrijven die met sensortechnologie werken, kennen nog 
geen eigen SBI codering en worden daarom 
ondergebracht bij andere sectoren. De commissie is om 
die reden bij het opstellen van haar strategie uitgegaan 
van informatie via andere bronnen (SWOT-analyse & 
consultatie). Het beeld dat deze bedrijven in diverse 
andere sectoren terugkomen komt overeen met diverse 
reacties uit de consultatie dat Sensor vooral een enabling 
sector is. 
 
De criteria die zijn toegepast om een specialisatie als 
‘veelbelovend’ te identificeren zijn: 
− Er is in de betreffende specialisatie in Noord-

Nederland sprake van een relatief hoog aandeel 
van werkgelegenheid en bedrijvigheid ten opzicht 
van Nederland als geheel. 

− Er is in de betreffende specialisatie in Noord-
Nederland sprake van voldoende ‘massa’ in 
termen van werkgelegenheid en bedrijvigheid. 

− Er is in de betreffende specialisatie in Noord-
Nederland sprake van groei in termen van 
werkgelegenheid en bedrijvigheid.  

	  

2.2. Uitkomsten RUG Onderzoek 

2.2.1. AANDELEN WERKGELEGENHEID EN BEDRIJVIGHEID 
 
Van de totale werkgelegenheid in Noord-Nederland 
bevindt zich ongeveer 28% in de Nederlandse 
topsectoren en 24% in de Noordelijke 
speerpuntensectoren. Uit de analyse van de 
Rijksuniversiteit Groningen blijken in eerste instantie voor 
Noord-Nederland geen duidelijke regionale specialisaties. 
Dit is niet verwonderlijk, gegeven de geringe dichtheid 
van zowel bevolking als bedrijvigheid. 
 
Daarom heeft de RUG in samenwerking met de SER 
Noord-Nederland besloten om te kijken naar de relatieve 

oververtegenwoordiging (locatiequotiënt).34 Het 
locatiequotiënt is het aandeel van een cluster, piek, 
topsector in de totale Noord-Nederlandse 
werkgelegenheid gedeeld door hetzelfde aandeel voor 
Nederland. Hoewel een waarde groter dan 1 al wijst op 
een oververtegenwoordiging, wordt die aanduiding 
meestal pas gebruikt bij een waarde groter dan 1,2. Naast 
de locatiequotiënt op basis van werkgelegenheid is er ook 
gekeken naar de locatiequotiënt op basis van 
bedrijvigheid.  
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  NNL Gr Fr Dr Fl Gld L. NB NH O. U. Z. ZH. 
Topsector              
AgroFood 1,5 1,2 1,8 1,4 1,7 1,2 1,0 1,2 0,6 1,5 0,5 1,9 0,8 
Energie 1,3 1,8 0,7 1,7 0,5 0,9 0,9 1,3 0,6 0,9 0,3 2,3 1,3 
Lifesciences 1,2 2,6 0,4 0,7 0,7 0,9 1,0 0,9 1,0 0,5 1,5 0,3 1,1 
Tuinbouw 1,1 0,7 1,4 1,0 1,3 1,2 0,8 1,0 0,8 1,1 0,5 1,4 1,2 
Hightech 0,9 0,8 0,9 1,0 0,9 1,0 1,2 1,3 0,7 1,2 1,1 0,9 0,9 
Chemie 0,9 0,9 0,6 1,4 0,7 0,8 2,0 1,3 0,6 1,3 0,7 1,9 0,9 
Creatief 0,8 0,9 0,7 0,7 0,9 0,9 0,7 0,9 1,5 0,8 1,2 0,6 1,0 
Water 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 0,9 0,7 1,0 0,7 0,9 1,1 1,0 1,5 
Logistiek 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 0,9 1,1 0,9 1,4 0,8 0,7 1,3 1,2 
SNN-speerpunt             

Agri 1,5 1,1 1,8 1,6 1,3 1,2 1,0 1,1 0,6 1,5 0,6 1,6 0,8 

Energy 1,4 1,6 1,0 1,7 0,5 1,2 1,0 1,0 0,5 1,0 0,8 1,7 1,1 
HA 1,1 1,4 0,9 1,0 0,9 1,1 1,3 0,9 0,9 0,9 1,0 0,8 1,0 
Water 0,7 0,8 0,6 0,9 0,8 1,7 1,2 0,9 1,1 0,6 0,6 0,2 1,0 
Creative 0,7 0,9 0,6 0,6 1,3 0,9 0,6 0,9 1,4 0,7 1,4 0,5 1,0 

Tabel 1 Locatiequotiënten van de werkgelegenheid in 2009 voor Topsectoren (PBL – definitie 2010) en clusters 
(definitie SER Noord-Nederland), in percentages. Bron: LISA bewerking RUG (2012)  

	  

   NNL Gr Fr Dr Fl Gld L. NB NH O. U. Z. ZH. 
Topsector 
AgroFood 1,6 1,4 1,7 1,6 1,2 1,2 1,0 1,1 0,4 1,9 0,5 1,7 0,9 
Energie 1,5 1,2 1,4 1,9 1,4 0,9 1,2 0,9 0,9 0,9 0,7 1,7 0,9 
Logistiek 1,2 1,4 1,3 1,0 0,8 0,9 1,1 0,9 0,7 0,8 0,6 2,2 1,4 
Tuinbouw 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,7 0,9 0,7 0,9 0,6 1,6 1,8 
Hightech 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,1 1,0 1,3 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 
Chemie 0,9 1,2 0,7 0,9 1,1 1,1 1,3 1,3 0,8 1,1 0,9 0,8 0,9 
Creatief 0,9 1,1 0,8 0,7 0,9 1,0 0,9 1,0 1,3 0,8 1,3 0,6 0,8 
Water 0,9 0,8 1,0 1,0 0,9 1,1 1,0 1,2 0,8 0,9 1,0 1,0 1,1 
Lifesciences 0,8 0,9 0,6 0,9 0,8 1,0 1,3 1,1 1,0 0,8 1,2 0,8 1,0 
SNN-speerpunt 

Agri 1,6 1,4 1,7 1,7 1,0 1,2 0,9 1,1 0,4 1,9 0,5 1,5 0,9 

Water 1,3 0,8 1,6 1,5 2,4 1,4 1,5 0,8 0,6 0,8 0,9 0,4 1,0 
Energy 1,0 0,7 1,0 1,3 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9 1,2 1,2 
HA 0,9 1,1 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 0,9 0,9 0,7 1,3 0,7 1,0 
Creative 0,8 1,0 0,8 0,7 1,0 0,9 0,8 0,9 1,3 0,8 1,3 0,6 0,9 

Tabel 2 Locatiequotiënt bedrijven 2009 voor Topsectoren (PBL-definitie 2010) en Clusters (SER-definitie 2012), in 
percentages. Bron: LISA-register, bewerking RUG. 

In tabel  1 en 2 zijn de topsectoren en clusters 
weergegeven met hun relatieve oververtegenwoordiging 
in Noord-Nederland.  Ten aanzien van de 
werkgelegenheid vallen vooral de topsectoren Agrofood, 
Lifesciences en Energie op en zouden in Noord-
Nederland gezien kunnen worden als specialisaties, op 
grond van deze locatiequotiënt.35  

De indeling naar aantal vestigingen (tabel 2) laat een 
overeenkomstig beeld zien voor Agrofood en Energie. 
Daarnaast kent Noord-Nederland een hogere 
locatiequotiënten bedrijven voor de sectoren Logistiek en 
Water dan wanneer alleen op werkgelegenheid zou 
worden beoordeeld.  
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In tabel 3 zijn voor de sectoren met een locatiequotiënt 
groter dan 1, de omvang in werkgelegenheid en aantal 
bedrijven (bedrijvigheid) en de groei in de afgelopen jaren 
weergegeven. De genoemde topsectoren en clusters 
bepalen echter slechts ca. 30% van de werkgelegenheid 
in Noord-Nederland. Er is om die reden ook gekeken of 
er in de ongeveer 70% aan overige werkgelegenheid nog 
andere relevante sectoren oververtegenwoordigd zijn in 
Noord-Nederland en of deze wellicht een cluster vormen.  
 

Tabel 4 geeft hiertoe de tweecijferige SBI-codes voor alle 
sectoren weer en het bijbehorende locatiequotiënt. De 
sectoren die in Noord-Nederland oververtegenwoordigd 
zijn, vallen reeds onder één van de vastgestelde 
topsectoren of onder één van de gedefinieerde clusters. 
In de overige sectoren met een oververtegenwoordiging 
(een locatiequotiënt groter dan 1,2) is niet direct  
samenhang te zien, wat suggereert dat er buiten de 
topsectoren en clusters geen unieke clusters bestaan in 
Noord-Nederland. 

 
   NNL Absolute omvang  Relatieve omvang  

  
Werkgelegenheid 

2009 
Groei  

2003-2009 
Bedrijven 

2009 
Groei  

2003-2009 
Werkgelegenheid 2009 

t.o.v. totaal in NN 
Groei  

2003-2009 
Topsector        
AgroFood 1,5 56.214 -6.695 13.840 x 7,2% -10,6% 
Energie 1,3 7.971 1.397 197 68 1,0% 21,3% 
Lifesciences 1,2 19.206 2.223 664 83 2,5% 13,1 
Tuinbouw 1,1 19.074 -1.269 1.697 184 2,5% -6,2% 
SNN-speerpunt 

Agri 1,5 62.407 -5.651 15.086 x 8,0% -8,3% 

Energy 1,4 9.488 1.640 455 169 1,2% 20,9% 

Healthy Ageing 1,1 78.049 11.943 4.981 1.736 10,0% 18,1% 
Tabel 3 Locatie quotiënt werkgelegenheid 2009, absolute en relatie omvang en groei werkgelegenheid en 
absolute omvang en groei bedrijven (verschillende definities). Bron: LISA-register, bewerking RUG. 
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	   	    Werkgelegenheid Bedrijven 
	   	    Aantal Groei % Aantal LQ * Groei % 

	   	   Nederland 8.031.924  1.109.369   
	   	   NNL 776.825  115.888   
LQ	   SBI-code      
Locatiequotiënt > 4      
5,5	   09	   Dienstverlening voor de winning van delfstoffen 1704 8,1% 32 2,9 10,3% 
4,7	   06	   Winning van aardolie en aardgas 257 -38,4% 6 2,4 0,0% 
4,2	   08	   Winning van delfstoffen (geen olie en gas) 910 -12,7% 31 2,0 -29,5% 

Locatiequotiënt 2-4      
2,6	   33	   Reparatie en installatie van machines en 

apparaten 
1534 

61,8% 
110 

1,5 27,9% 
2,1	   12	   Vervaardiging van tabaksproducten 706 -23,3% 3 1,5 -25,0% 
2,0	   17	   Vervaardiging van papier, karton en papier  3401 -19,9% 53 1,2 -5,4% 

Locatiequotiënt 1-2      
1,9	   30	   Vervaardiging van overige transportmiddelen 4826 3,5% 585 2,7 17,0% 
1,7	   50	   Vervoer over water 3414 -4,7% 705 1,7 14,4% 
1,7	   01	   Landbouw, jacht en dienstverlening voor de 

landbouw en jacht 
38951 -5,9% 13201 1,6  

1,6	   32	   Vervaardiging van overige goederen 20156 -4,0% 501 1,0 7,7% 
1,6	   35	   Prod./distr./handel in elektr., aardgas, stoom en 

gek. lucht 
4624 44,3% 94 1,8 154,1% 

1,5	   16	   Primaire houtbew.  en verv. art. van hout, kurk, 
riet,  vlechtw.  

3004 -11,8% 313 1,2 6,5% 

1,5	   27	   Vervaardiging van elektrische apparatuur 3886 -21,2% 122 0,9 35,6% 
1,4	   02	   Bosbouw, expl. van bossen en dienstverl. voor de 

bosbouw 
205 -10,9% 57 1,1 5,6% 

1,4	   10	   Vervaardiging van voedingsmiddelen 14653 -11,4% 584 1,2 1,4% 
1,4	   82	   Overige zakelijke dienstverlening 7114 57,2% 546 0,7 27,6% 
1,3	   55	   Logiesverstrekking 8710 9,8% 1298 1,8 16,3% 
1,2	   87	   Verpleging, verzorging en begeleiding met 

overnachting 
47660 7,3% 781 1,2 13,4% 

1,2	   23	   Verv.  van overige niet-metaalhoudende minerale 
producten 

3712 -6,6% 287 1,2 8,3% 

1,2	   36	   Winning en distributie van water 619 -11,8% 19 1,8 -34,5% 
1,2	   75	   Veterinaire dienstverlening 940 12,2% 181 1,1 0,0% 
1,2	   91	   Cult. Uitleencentr., openb. arch., musea, dieren- 

en plantentuinen, natuurbehoud 
3306 3,5% 455 1,4 -0,4% 

1,1	   22	   Vervaardiging van producten van rubber en 
kunststof 

3753 -2,2% 136 1,0 4,6% 

1,1	   39	   Sanering en overig afvalbeheer 223 19,3% 25 0,9 25,0% 
1,1	   41	   Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en 

projectontwikkeling 
17469 7,6% 5275 1,1 55,8% 

1,1	   45	   Handel in en reparatie van auto's, motorfietsen en 
aanhangers 

14682 4,0% 3694 1,2 18,9% 

1,1	   77	   Verhuur en lease van auto’s, cons.art., machines, 
enz 

3311 9,3% 1066 1,4 17,3% 

1,1	   81	   Facility management, reiniging en 
landschapsverzorging 

17691 -9,0% 1448 0,8 50,7% 

1,1	   85	   Onderwijs 55914 3,7% 4175 1,1 25,5% 
1,1	   86	   Gezondheidszorg 55734 23,7% 4359 0,9 53,6% 
1,1	   88	   Maatschappelijke dienstverlening zonder 

overnachting 
32455 20,6% 2517 1,0 74,2% 

1,1	   93	   Sport en recreatie 6630 15,1% 1312 1,2 19,6% 
* Belang Locatiequotiënt voor de totale werkgelegenheid 

Tabel 4 Omvang in 2009 en groei 2003-2009 in werkgelegenheid en bedrijven in Noord-Nederland, naar 
locatiequotiënt groter dan 1. Bron: LISA-register/Bewerking RUG. 
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Tenslotte is er op verzoek van de commissie nog specifiek 
gekeken naar de sector Recreatie & Toerisme. Zoals ook 
al in KoersVAST is geconstateerd is deze sector een 
mogelijke economische motor voor de brede 
werkgelegenheid en dit was voor de adviescommissie 
reden om deze sector extra te bestuderen. Hiervoor zijn 
gegevens gebruikt van Toerdata Noord. Toerdata Noord 
maakt onderscheid tussen Recreatie & Toerisme en 
Watersport. Onderstaand tabel 5 geeft weer dat deze 

sector inderdaad een aanzienlijke bijdrage levert aan de 
werkgelegenheid. Daarbij moet wel de kanttekening 
worden gemaakt dat bij het meten van die 
werkgelegenheid ook allerlei stedelijke diensten als 
taxivervoer, hotels en restaurants voor een deel worden 
meegenomen. Daarbij valt nadrukkelijk op dat met name 
de watersportsector is oververtegenwoordigd in Noord-
Nederland36

.  

	  
-  

	   Nederland	   NNL	   Groningen	   Friesland	   Drenthe	  

Recreatie	  &	  Toerisme	   	   	   	   	   	  

Werkgelegenheid	  	   621.127	   58.741	   18.069	   23.883	   16.789	  
Werkgelegenheid	  gewogen1	   279.274	   48.010	   14.433	   19.672	   13.905	  
LQ	  belang	  totale	  werkg.	   	   1.0	   0,9	   1,1	   1,1	  
Werkgelegenheidsgroei	   8,1%	   8,9%	   1,4%	   5,6%	   24,0%	  
Watersport	   	   	   	   	   	  
Werkgelegenheid	  	   64.770	   9.562	   3.007	   5.783	   772	  
Werkgelegenheid	  gewogen1	   33.216	   6.038	   1.446	   4.216	   376	  
LQ	  belang	  totale	  werkg.	   	   1,9	   1,3	   3,5	   0,4	  
Werkgelegenheidsgroei	   8,9%	   12,6%	   11,6%	   11,5%	   31,4%	  

1	  In de definitie van Toerdata Noord (2012) is het belang van subsectoren gewogen voor hun bijdrage aan de totale 
sector. De groei en de locatiequotiënten zijn berekend op de gewogen aantallen. 

 
Tabel 5 Ontwikkeling werkgelegenheid 2003-2009 in Sectoren Recreatie & Toerisme en Watersport (Definitie 
Toerdata 2012)1. Bron: LISA-register, bewerking RUG	  

	  
RUIMTELIJKE SPREIDING 
Aan de hand van de onderstaande kaarten wordt de 
ruimtelijke spreiding van de werkgelegenheid van de 
verschillende topsectoren en Noordelijke 
speerpuntsectoren in beeld gebracht. Het idee hierachter 
is dat economische clustervorming gebaat is bij of 
samengaat met een geografische nabijheid van 
economische activiteiten. Hiervoor is gebruik gemaakt van 
een ruimtelijke clusteranalyse (hotspot-analyse).  
 
Onderstaand figuur toont de meest veelbelovende 
specialisaties van Noord-Nederland. De figuren tonen de 
clustering op basis van de locatie van de 
werkgelegenheid. De kaart laat dus de verhouding zien 

van de sector in de desbetreffende regio ten opzichte van 
andere regio’s. Hierin zijn de rode en blauwe gebieden de 
‘hotspots’ en de ‘coldspots’. Als het gebied rood is, 
betekent dit dat de desbetreffende sector in dat gebied 
een relatief groter belang heeft in werkgelegenheid dan 
het landelijk gemiddelde. Een blauw gebied in de figuren 
betekent dat de sector in het gebied minder is 
vertegenwoordigd ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde.37 Op basis van de gestelde criteria 
(specialisatie, massa en groei) blijken vooral de sectoren 
Agribusiness, Healthy Ageing, Energie en Recreatie & 
Toerisme veelbelovende specialisaties. 
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- Fig.1. ruimtelijke clustering aandeel 
werkgelegenheid (locatiequotiënt) sector 
Recreatie & Toerisme in 2009 in 
Nederland, GI* score. Bron: LISA / 
Bewerking RUG 

- Fig.2. ruimtelijke clustering aandeel 
werkgelegenheid (locatiequotiënt) 
Topsector Agro (PBL-definitie 2010) in 2009 
in Nederland, GI* score. Bron: LISA / 
Bewerking RUG 

- Fig.3. ruimtelijke clustering aandeel 
werkgelegenheid (locatiequotiënt) Topsector 
Energie (SER NN definitie 2012) in 2009 in 
Nederland, GI* score. Bron: LISA / Bewerking 
RUG 

- Fig.4. ruimtelijke clustering aandeel 
werkgelegenheid (locatiequotiënt) Topsector 
Life Sciences (PBL- definitie 2010) in 2009 in 
Nederland, GI* score. Bron: LISA / Bewerking 
RUG 
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Om het beeld verder scherp te krijgen binnen Noord Nederland 
zijn in onderstaande figuren (5 tot en met 7) de vertegenwoordiging 
van drie van de specialisaties weergegeven.38  

	  

	  
Figuur 5 Ruimtelijke spreiding werkgelegenheid Cluster Agribusiness (definitie SER NN – 2012) 
op viercijferige postcodeniveau per sector (locatiequotiënt en omvang in aantal banen). Bron: Lisa/ Bewerking RUG  

	  

	  
Figuur 6 Ruimtelijke spreiding werkgelegenheid Cluster Energie (definitie SER NN – 2012) 
op viercijferige postcodeniveau per sector (locatiequotiënt en omvang in aantal banen). Bron: Lisa/ Bewerking RUG  

	  

	  
Figuur 7 Ruimtelijke spreiding werkgelegenheid Cluster Healthy Ageing (definitie SER NN – 2012) 
op viercijferige postcodeniveau per sector (locatiequotiënt en omvang in aantal banen). Bron: Lisa/ Bewerking RUG  

	  
Het kaartmateriaal uit het RUG rapport (bijlage 3) kan 
verwarrend werken. Zo lijkt bijvoorbeeld de topsector 
water op het gebied van werkgelegenheid goed 

vertegenwoordigd te zijn in Noord-Nederland. Dat blijkt 
vooral te maken te hebben met de gehanteerde definitie 
van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarin ‘water’ 
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een samenvoeging is van de sectoren watertechnologie, 
maritiem en deltatechnologie. Het is de sector ‘maritiem’ 
die zorgt voor een oververtegenwoordiging in Noord-
Nederland. In de door SER NN gehanteerde definitie van 
het cluster ‘water’ is de sector maritiem niet 
meegenomen.  
 
Daarnaast moet er een nuancering worden gemaakt naar 
aanleiding van de data uit het rapport voor de 
specialisatie Agribusiness. Dit is naar aantal SBI-codes het 
veruit meest veelzijdige cluster. De gehele sector neemt 
echter af in werkgelegenheid, terwijl groei in 
werkgelegenheid en het aantal bedrijven als één van de 
voorwaarden voor een specialisatie is gesteld. Toch is 

besloten deze specialisatie mee te nemen. In de eerste 
plaats omdat ze in Noord-Nederland het sterkst is 
oververtegenwoordigd. Daarnaast zijn er niches binnen de 
sector die voor Noord-Nederland extra van belang zijn, 
zoals de melkveehouderij en zuivel, de zetmeelsector en 
de pootaardappel sector, waarbinnen op onderdelen ook 
groei plaatsvindt. Voor deze deelsectoren kent Noord-
Nederland bovendien gespecialiseerde kenniscentra. 
Deze grootste sector in Noord Nederland biedt tenslotte 
veel aangrijpingspunten voor cross-overs, wat binnen S3 
een belangrijke rol speelt. Vandaar dat deze specialisatie 
door de SER Noord-Nederland naar aanleiding van de 
data uit het rapport van de RUG wel wordt toegevoegd.  

	  

2.3. Conclusies 

De adviescommissie heeft die sectoren als meest 
veelbelovend geselecteerd die voldoen aan alle drie 
eerder gestelde criteria (specialisatie, massa en groei). Op 
basis hiervan en naar aanleiding van het RUG onderzoek 
kunnen met betrekking tot de S3 de volgende conclusies 
worden getrokken:  
− Er is in Noord-Nederland niet één sector of cluster 

dat er uit springt op basis van alle gestelde 
criteria. Wel kunnen er vier regionale specialisaties 
worden onderscheiden: Agribusiness, Lifesciences 
(met name Health Care), Energie en Recreatie & 
Toerisme (met name Waterrecreatie). 

− Deze vier clusters scoren alle vier goed waar het 
gaat om werkgelegenheid in Noord-Nederland. 

− De oververtegenwoordiging voor Healthy Ageing 
concentreert zich duidelijk vooral rond de stad 
Groningen. Agribusiness en Energie zijn sterker 
verspreid over heel Noord-Nederland. Recreatie & 
Toerisme scoort het beste in Friesland en 
Drenthe.  

− Naar aantal bedrijven scoort Energie minder goed 
dan Healthy Ageing, Recreatie & Toerisme en 
Agribusiness. 

Voor het definitief bepalen van de kansrijke clusters voor 
Noord-Nederland is het echter van belang om ook de 
onderlinge verwevenheid van activiteiten binnen de 
clusters te meten. Hiervoor is een kwalitatieve uitbreiding 
van het onderzoek met een clusteranalyse nodig. SER 
Noord-Nederland adviseert SNN dan ook om richting het 
operationeel programma langs de lijnen van het 
bovenstaande onderzoek een dergelijke clusteranalyse te 
laten uitvoeren.  
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3. Analyse van de regio (2) 
– SWOT-Analyse 

3.1. Inventarisatie 

Eén van de voorwaarden vanuit de Europese Unie ten 
aanzien van een S3 is het uitvoeren van een SWOT-
analyse. Op basis van sterktes en kansen kunnen de 
prioriteiten binnen de S3 worden bepaald. Daarnaast 
moeten de zwakke punten en bedreigingen niet uit het 
oog worden verloren. De Europese middelen kunnen ook  

worden ingezet om zwakke punten in de regio te 
corrigeren.39 Omdat er de laatste jaren al verschillende 
SWOT-analyses zijn uitgevoerd, heeft de 
adviescommissie, na overleg met SNN, besloten geen 
eigen analyse uit te voeren, maar een inventarisatie te 
maken van de bestaande SWOT-analyses.	  

	  
3.1.1. GEBRUIKTE ANALYSES 

 
De afgelopen jaren zijn er voor Noord-Nederland 
verscheidene SWOT-analyses uitgevoerd. Hoewel elke 
analyse zijn eigen insteek en onderzoeksdoelstellingen 
heeft, zijn er enkele overeenkomsten. Er bestaan grofweg 
twee soorten SWOT-analyses voor Noord-Nederland: (a) 
voor de ruimtelijke economie en (b) voor de noordelijke 
clusters.  
De gebruikte analyses komen van: KPMG (1996), Kompas 
voor het Noorden (1999), het Ministerie van Economische 
Zaken (2002) (ter voorbereiding op de nota Pieken in de 
Delta), SNN (2006) (uit een onderzoek dat  ten grondslag 
ligt aan de Operationele Programma’s 2007-2013), Prisma 

en Partners (2009) (het onderzoek voor het SER Noord-
Nederland advies ‘KoersVAST’), BAW (2010, ten aanzien 
van een concurrerende strategie voor Noord-Nederland 
2014-2020) en Buck Consultants (2011, voor de 
lobbyagenda van SNN) 40. 
 
Hoewel de SWOT-analyses van KPMG en Kompas voor 
het Noorden al wat ouder zijn, zijn deze toch gebruikt om 
te kijken naar constante waarden van Noord-Nederland. 
Punten die hierin voorkomen en in de recentere analyses 
niet meer voorkomen, zijn niet opgenomen in de analyse 
met betrekking tot S3. 

	  

3.2. Uitkomsten  

In de inventarisatie van de verschillende SWOT-analyses is 
gekeken naar die punten die relevant zijn voor Noord-
Nederland in relatie tot S3 voor de komende 

programmaperiode 2014-2020. De belangrijkste punten 
zijn samengevat in het kwadrant op de volgende pagina.   

	  
Sterktes 
 
Ruimte voor wonen, werken en recreëren 
Mentaliteit: betrouwbaar, binding met de regio en ‘doeners’ 
Brede kennisinstellingen 
 
 

Zwakten 
 
Innovatiekracht 
Mismatch van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
Beperkte exportgerichtheid van het bedrijfsleven 

 
Kansen 
 
Clustervorming 
Vestigingsplaats voor bedrijven en personen 
 

 
Bedreigingen 
 
Gebrek technisch personeel 
Stereotypering ‘Noordeling’ als nuchter, terughoudend en 
weinig ondernemend 
Verrommeling van het landschap 
Tunnelvisie als gevolg van politieke keuzes uit het verleden 
en samenwerking tussen ‘usual suspects’ 
 

Figuur 8 SWOT-analyse S3 Noord-Nederland 
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Uit de bestaande SWOT-analyses blijkt Noord-Nederland 
over voldoende ruimte te beschikken, die zowel geschikt 
is voor recreatie, wonen als werken. Er zijn daardoor in 
Noord-Nederland voldoende kansen voor bedrijven om 
zich hier te vestigen. Dit moet echter niet ten koste gaan 
van een verrommeling van het landschap.  
 
Noord-Nederland beschikt daarnaast over een aantal 
brede kennisinstellingen, zoals de Rijksuniversiteit en de 
Noordelijke Hogescholen, dat een breed scala aan 
onderwijs aanbiedt en op vele verschillende terreinen 
onderzoek doet. Hoewel dit in de bestaande SWOT-
analyses als een sterk punt wordt gezien, kan dit voor de 
S3 Noord-Nederland ook worden aangeduid als een 
zwakte of bedreiging. Wil Noord-Nederland specifieke 
clustervorming bevorderen, dan zijn gespecialiseerde 
kennisinstellingen gericht op dat cluster belangrijk.  
 
Een S3 richt zich in eerste instantie op onderzoek en 
innovatie. De innovatiekracht in Noord-Nederland wordt 

als een zwak punt beoordeeld in de bestaande SWOT-
analyses. Volgens verschillende bronnen wordt er in 
Noord-Nederland minder aan innovatie gedaan dan in 
andere regio’s in Nederland. Die bronnen maken vooral 
gebruik van het aandeel R&D in het totale bruto regionale 
product. Hiermee wordt in mindere mate innovatie als 
gevolg van het toepassen van bestaande kennis en sociale 
innovatie meegenomen. Uit een inventarisatie van EIM 
blijkt dat juist daar Noord-Nederland sterk in is.41  
Daarnaast kunnen ook de zwakke punten en bedreigingen 
een bijdrage leveren aan de S3 van Noord-Nederland. 
Immers het ombuigen van deze bedreigingen biedt 
kansen voor groei. De SER Noord-Nederland heeft 
daarom bij het opstellen van haar visie voor de regio in 
2020, naast de kansen ook de bedreigingen mee 
genomen. Zowel de mismatch tussen vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt, als de nu nog beperkte 
exportgerichtheid van het noordelijke bedrijfsleven 
bieden hierbij kansen.   
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4. Analyse van de regio (3) – Consultatie 
4.1. Organiseren van voldoende draagvlak 

Het zorgdragen van voldoende draagvlak voor de 
gekozen beleidsprioriteiten wordt in de RIS3 handleiding 
expliciet genoemd42. Het draagvlak voor de in dit advies 
opgenomen strategie is op meerdere manieren tot stand 
gekomen.  
 
In de eerste plaats via de SER Noord-Nederland zelf. SER 
Noord-Nederland is als platform van sociale partners 
(werkgevers en werknemers) geschikt voor het toetsen van 
een dergelijk draagvlak. Een adviescommissie van de 
raad, de adviescommissie Regionale Economie, heeft het 
onderliggende advies voorbereid. Daarnaast is het 
consultatiedocument besproken door de hele raad tijdens 
de vergadering van 20 april 2012.  
 
Daarnaast is gedurende de periode 14 mei tot en met 9 
juni het bredere publiek gevraagd via onder andere de 
(sociale) media, input te leveren op de voorgestelde visie 
en doelstelling van de S3 Noord-Nederland, zoals 
opgenomen in het consultatiedocument (zie bijlage 4). 
Door middel van het invullen van een formulier op de 
website van de SER Noord-Nederland kon iedereen 
reageren op een aantal vragen.  
 

Ten behoeve van deze consultatie zijn de belangrijkste 
stakeholders (kennistellingen, clusterorganisaties en 
intermediairs) in Noord-Nederland persoonlijk 
aangeschreven met de vraag te reageren op de 
consultatie. Verder zijn per e-mail alle Noord-Nederlandse 
gemeenten op de hoogte gesteld van de 
(online)consultatie.  
	  
In totaal heeft de SER Noord-Nederland 39 reacties 
ontvangen. De reacties zijn door de adviescommissie 
Regionale Economie bestudeerd en beoordeeld en 
hebben zo bijgedragen aan dit advies.  
 
De reacties zijn afkomstig van verschillende partijen: 
− Organisaties betrokken bij de Noordelijke 

speerpuntsectoren (9) 
− Kennisinstellingen (8) 
− Intermediairs (6) 
− Individuele bedrijven (2) 
− Gemeenten (8) 
− Individuen (6) 

Een aantal respondenten heeft aangegeven dat zij liever 
hun reactie niet openbaar gepubliceerd wil zien. Om die 
reden is het aantal reacties in de in bijlage 4 opgenomen 
rapportage ‘reacties consultatie’ lager.  
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4.2. Uitkomsten Consultatie 

De meeste respondenten konden zich goed vinden in de 
keuzes zoals die door SER Noord-Nederland zijn gemaakt 
in het consultatiedocument. Met name de focus op het 
midden- en kleinbedrijf en de keuze om in te zetten op 
toepassingsgerichte kennis en innovatie konden op brede 
steun rekenen. Ook werd vaak in de consultaties 
gerefereerd aan het belang van de cross-overs tussen de 
verschillende sectoren. Sensortechnologie en thema’s als 
biobased society zouden hierbij een rol kunnen spelen. 
Dit aspect heeft daarom ook een veel prominentere rol 
gekregen in de in hoofdstuk 4 omschreven visie en 
strategie.  
 
Natuurlijk werden er ook zaken gemist in het 
consultatiedocument. Onder andere het belang van 
duurzaamheid, internationalisering en de clusters 
Watertechnologie en Recreatie & Toerisme werden in 
meerdere reacties genoemd. Tenslotte refereerden 
meerdere respondenten naar de Human Capital Agenda 
van het topsectorenbeleid. Juist ook met het oog op de 
vergrijzing zou volgens hen de aandacht voor goede 
opleidingstrajecten in een S3 niet mogen ontbreken. 
De ‘Living Lab’ of proeftuin wordt genoemd als een 
mogelijk concept om de rol als toeleverancier van de 
topsectoren en het versterken van de toepassingsgerichte 
innovatie vorm te geven. Binnen deze Living Labs werken 
niet alleen de drie O’s (Ondernemers, Onderwijs en 
Overheid) intensief samen, maar wordt ook de 
eindgebruiker betrokken. Hierdoor ontstaat een op 
valorisatie gerichte quadrupple helix ontstaat.  
 
Verder is het belang van de maatschappelijke uitdagingen 
in het Horizon 2020 programma genoemd als een kans 

voor het Noorden om ons bij aan te sluiten. Ook het 
belang van ‘launching customers’ wordt verschillende 
keren genoemd. Hierbij kan de overheid als launching 
customer een belangrijke rol spelen zonder dat dit direct 
hoeft te leiden tot subsidies. Dat subsidies niet per se het 
middel hoeven te zijn om innovatie te stimuleren, wordt 
ook in de reacties erkend. Juist vanuit het belang van 
ondernemerschap zijn revolverende fondsen één van de 
andere manieren waarmee het bedrijfsleven geholpen kan 
worden.  
 
Naast cross-overs wordt ook een intensieve samenwerking 
tussen kennisinstellingen (langs de hele breedte) en het 
bedrijfsleven gezien als een belangrijk element om 
innovatie en valorisatie te vergroten. Hierbij gaat het 
zowel om het uitwisselen van kennis als gevolg van 
onderzoek en mogelijke spin-offs als gevolg daarvan, 
maar ook om het scholen van jongeren en volwassenen. 
Hierbij zou de kennisagenda voor de komende jaren 
idealiter moeten aansluiten bij de in de strategie 
genoemde focusgebieden. De plannen voor de 
ontwikkeling van de diverse ‘centers of excellence’ zoals 
genoemd in de reacties, sluiten hierop aan.  
Tenslotte wordt het belang van concrete doelstellingen en 
beleidsuitwerkingen benadrukt. Makkelijk toegankelijke 
regelingen die passen bij de wereld van het midden- en 
kleinbedrijf zijn van groot belang om die stappen te 
maken die nodig zijn. Hoewel SER Noord-Nederland het 
eens is met deze opmerkingen, ziet het vooral de 
operationeel programma’s als de plek waar hier invulling 
aan gegeven dient te worden.  
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5. Visie & Strategie  
5.1. Toekomstbeeld: Noord-Nederland in 2020 

In 2020 heeft Noord-Nederland de relatieve achterstand 
ten opzichte van de rest van Nederland verder ingelopen. 
Door de hele keten van toeleveranciers en afnemers te 
betrekken bij innovatie zijn allerlei vernieuwingen als een 
olievlek over Noord-Nederland verspreid. Niet alleen 
heeft dit werkgelegenheid opgeleverd, maar dankzij deze 
olievlek heeft het florerende en innovatieve bedrijfsleven 
de aandacht weten te trekken van de rest van Nederland 
en Europa. Als “European Living Lab” is Noord-
Nederland de mooiste speeltuin voor de topsectoren 
buiten de regio. Hiermee werd Nederland bovendien hét 
voorbeeld voor ‘Brussel’ waar het gaat om het koppelen 
van EFRO middelen aan de eigen nationale doelstellingen 
en middelen 
 
Dankzij de samenwerking met Noordwest Duitsland is 
Energy Valley erin geslaagd om de transitie naar een meer 
duurzame energiehuishouding een belangrijke stap 
voorwaarts te brengen. Noord-Nederland heeft daarmee 
direct bijgedragen in het realiseren van de 20-20-20 
doelstellingen van Europa (20% efficiënter gebruik van 
energie en 20% reductie CO2 in 2020). Door de historisch 
sterke zorgsector te koppelen aan de kennis opgedaan in 
het Lifelines project en Eriba, profiteert heel Noord-
Nederland van een groeiende sector rondom een 
preventieve en revaliderende gezondheidszorg. Dankzij 
de florerende jachtbouw is de watersportsector in Noord-
Nederland ook buiten de weekenden en vakanties een 
bloeiende bedrijfstak.  
 
Met slim gebruik van sensortoepassingen zijn in Noord-
Nederland belangrijke ontwikkelingen tot stand gekomen, 
waardoor zoals beoogd met Horizon 2020, ouderen 
langer thuis kunnen blijven wonen, in huizen die door 
slimme toepassingen geheel CO2 neutraal zijn. Daarnaast 
is het Noorden dankzij sensor de bakermat van smart 
Dairy Farming. De biobased society in het Noorden is 

naast een belangrijke leverancier voor voedsel, ook 
belangrijk als toeleverancier van duurzame energie en als 
producent van specifieke grondstoffen voor de 
medicijnindustrie en de chemische sector.  
 
Niet alleen voor de topsectoren buiten de regio is Noord-
Nederland een belangrijke proeftuin gebleken. In het 
inmiddels wereldwijd erkende waterinstituut Wetsus 
wordt, dankzij bijdragen uit het Horizon 2020 programma, 
baanbrekend onderzoek gedaan op het gebied van 
watertechnologie. Doordat de verbinding is gelegd tussen 
fundamenteel onderzoek en het bedrijfsleven heeft 
Noord-Nederland hiermee een grote bijdrage kunnen 
leveren aan de Innovation Union.43 De kennis die in de 
afgelopen programmaperiode (2014-2020) via het 
Horizon2020 programma is opgedaan, zal in de periode 
na 2020 via allerlei cross-overs met andere sectoren zijn 
weg vinden tot ver buiten de landsgrenzen. Hiermee heeft 
Noord-Nederland in de afgelopen jaren zich ook 
rekenschap gegeven van de lange termijn agenda voor de 
regio.  
 
Deze belangrijkste resultaten werden geboekt dankzij een 
sterk, innoverend en vernieuwend bedrijfsleven dat door 
toepassingsgerichte innovaties de brug slaat tussen kennis 
en kassa. Dankzij de inzet van het ESF, gericht op het 
opleiden en begeleiden van werkzoekenden en 
werkenden in de groeisectoren, is de werkloosheid terug 
gedrongen en de arbeidsparticipatie toegenomen. 
Noord-Nederland heeft daarmee de Europese 
doelstelling van een minimale arbeidsparticipatie van 80% 
gehaald. Bovendien zijn dankzij social return clausules in 
de subsidieprogramma’s op creatieve wijze en met dank 
aan ESF, oplossingen gevonden om ook mensen met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt daarin te laten 
participeren. 

	  

5.2. Advies Smart Specialisation Strategie 

ZET KRACHTIG IN OP HET BREDE EN INNOVATIEVE BEDRIJFSLEVEN 
Om bovenstaand beeld te realiseren kiest Noord-
Nederland in haar Smart Specialisation Strategie ervoor 
om krachtig in te zetten op het brede en innovatieve 
bedrijfsleven. Hiervoor is het noodzakelijk dat Noord-
Nederland voortbouwt op die economische activiteiten 
waar de regio goed in is, de daaraan gerelateerde 
bedrijvigheid stimuleert en mensen en organisaties die 
innovaties stimuleren met elkaar verbindt. Op die manier 
kan via toepassingsgerichte innovatie een zo groot 
mogelijk deel van het arbeidspotentieel in Noord-

Nederland profiteren van de effecten van slimme en 
duurzame groei, hierbij rekening houdende met de 
sociaal economische uitdagingen als krimp, vergrijzing en 
ontgroening en het versterken van de aansluiting van 
inactieven op de arbeidsmarkt.  
	  
Uit de het onderzoek van de RUG blijkt de beperktheid 
van clusters in Noord-Nederland als het gaat om de 
werkgelegenheid, bedrijvigheid en innovatiekracht. 
Slechts voor circa 30% zijn deze activiteiten toe te 
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schuiven aan de bij de clusters betrokken bedrijven. Een 
substantieel deel van deze drie aspecten vindt plaats 
buiten de door Noord-Nederland geïdentificeerde 
clusters of de nationale topsectoren. Ondanks dat zijn er 
binnen het noordelijk bedrijfsleven veel 
aanknopingspunten met de nationale topsectoren, die 
ook nu al binnen de innovatiecontracten voor een deel 
worden ingevuld. Noord-Nederland heeft de potentie om 
als toeleverende regio juist op het gebied van toegepaste 
innovatie een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan 
de topsectoren.  
 

Hoewel Europa terecht in haar beleid het midden- en 
kleinbedrijf centraal stelt in haar beleid als plek waar 
toepassingsgerichte innovatie de komende jaren nog 
meer plaats moet gaan vinden, is de rol van grotere 
bedrijven en instellingen en de overheid nog steeds van 
belang waar het gaat om het stimuleren en initiëren van 
innovatie. Kennisinstellingen en grote bedrijven kunnen 
bijvoorbeeld door middel van productie- en 
consumptiespillovers zorgen voor werkgelegenheid op 
alles sociale niveaus. De clustervorming binnen en buiten 
de genoemde focusgebieden is vaak gebaat met een 
goede mix van kleinere en grotere bedrijven.  

RICHT MET NAME OP TOEPASSINGSGERICHTE INNOVATIE 
Met het brede, innovatieve bedrijfsleven worden die bedrijven 
bedoeld die substantieel bijdragen aan innovaties in een regio. 
Het EIM (Economisch Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf)  
heeft een innovatiepiramide samengesteld waarin het bedrijfs- 
leven wordt ingedeeld naar de innovatieprestatie van 
deze bedrijven.44 
 
Het EIM maakt onderscheidt tussen; 
- Koploper 
- Ontwikkelaars 
- Toepassers 
- Volgers 
- Niet-innovatieven 

 

 

 

 

Figuur 9 EIM Innovatiepiramide Bron: Syntens 

 
 
Uitgaande van de bovenstaande verdeling betekent het 
breder innoverende bedrijfsleven in dit advies de 
koplopers, ontwikkelaars en toepassers. Daarnaast zijn in 
mindere mate de volgers op gebied van innovaties in het 
bedrijfsleven relevant. 
 
Uit een onderzoek over de betrokkenheid van het 
midden- en kleinbedrijf bij regionale speerpunten en 
landelijke topsectoren blijkt dat de innovatiekracht in 
Noord-Nederland in mindere mate als zwak punt kan 
worden aangeduid dan in de gebruikte SWOT-analyses is 

gedaan45. Wanneer er vanuit R&D doelstellingen naar 
innovatie wordt gekeken richt zich met name op 
koplopers. Dit blijkt volgens een inventarisatie van 
bedrijven door EIM echter niet de grootste groep 
innovators in Noord-Nederland. Van de onderzochte 
bedrijven blijkt slechts 5% koploper. In de overige 
innovatieve categorieën is de vertegenwoordiging 
nadrukkelijk sterker (Ontwikkelaar 17%, Toepasser 21%, 
Volgers 31%). Om optimaal gebruik te maken van de 
innovatiekracht in Noord-Nederland is het daarom goed 
om ons te richten op toegepaste innovatie.   
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FOCUS OP VIER REGIO SPECIFIEKE SPECIALISATIES 
Het generieke bedrijfsleven blijft dus van belang als 
innovator voor het Noorden. Tegelijkertijd kunnen op 
basis van de data uit het onderzoek van de RUG wel 
enkele potentiële focusgebieden worden onderscheiden, 
voornamelijk Agribusiness/Agrofood, LifeSciences/Healthy 
Ageing, Energie en Recreatie & Toerisme. Deze clusters 
kennen een lichte oververtegenwoordiging in de regio. 
De gebiedsgebondenheid van deze clusters, alsmede de 
mogelijkheden die deze clusters bieden voor de bijdrage 
die de regio kan leveren aan de EU2020 doelstellingen 
versterken de keuze voor deze focusgebieden. Hierbij 
gaat het onder andere om de doelstelling met betrekking 
tot een meer duurzame energiehuishouding en de 

verdere versterking van de innovatiekracht van het 
midden- en kleinbedrijf. Daarnaast sluiten de keuzes voor 
bovengenoemde focusgebieden aan bij de 
maatschappelijke uitdagingen in het Horizon 2020 
programma, waaronder die uitdagingen op het gebied 
van gezondheid, demografie en welzijn, alsmede de 
uitdagingen ten aanzien van voedselzekerheid en een 
duurzame landbouw. Tenslotte bieden deze 
focusgebieden goede kansen om het aantal inactieven op 
de arbeidsmarkt terug te dringen, een zowel door Europa 
genoemde concrete doelstelling in de EU2020 strategie 
als die van Noord-Nederland.  

	  
GEBRUIK MAATSCHAPPELIJKE TRENDS OM CROSS-OVERS TE REALISEREN 
Zoals door verschillende stakeholders in de consultatie is 
genoemd, bieden cross-overs binnen het innovatieve 
bedrijfsleven en de focusgebieden en tussen de 
focusgebieden onderling, kansen voor Noord-Nederland 
om optimaal te profiteren van haar groeipotentieel. Ook 
de handleiding S3 geeft het belang van cross-overs aan: 
“strategies aimed at fostering cross-sectoral or cross-
border cooperation have proven to be succesful in 
generating ideas for new innovative applications and 
integrated solutions.”46 Om de kansen van deze cross-
overs optimaal te kunnen benoemen is echter meer 
onderzoek nodig. De eerder genoemde clusteranalyse 
waarbij ook gekeken wordt naar de interactie binnen en 
tussen de clusters kan hierbij een belangrijke rol vervullen.  
 
Daarnaast is het belangrijk om komende jaren deze 
verbindingen tussen de focusgebieden verder op te 
zoeken. Een aantal maatschappelijke trends kunnen hierbij 
helpen: 

− Er is een nadrukkelijke wens om te komen tot een 
meer duurzame samenleving. Een groot aantal 
van de EU2020 doelstellingen verwijst hier ook 
naar. Een verdere ontwikkeling van een biobased 
society in Noord-Nederland kan zowel ten aanzien 
van het opzoeken van de dwarsverbanden tussen 
de focusgebieden als ten aanzien van de bijdrage 
die Noord-Nederland wil leveren aan Europa2020 
van belang zijn.  

− Niet sector gebonden technologie waaronder 
sensortechnologie en ICT zijn vaak essentieel als 
het gaat om het stimuleren van slimme groei. Een 
centrale rol voor het sensorcluster zowel binnen 
als buiten de focusgebieden ligt daarom voor de 
hand.  

− Voor het versterken van de concurrentiepositie 
van het bedrijfsleven is het belangrijk om ook de 
blik over de grens te werpen. Verdergaande 
internationalisering kan het innovatieve 
bedrijfsleven in het Noorden helpen om zijn 
concurrentiepositie te versterken en daarmee de 
gewenste economische groei bewerkstelligen.  

 
LEG VERBINDINGEN TUSSEN DE NETWERKEN VAN DE KENNISINSTELLINGEN EN HET BEDRIJFSLEVEN 
Zowel waar het gaat om het vergroten van de 
arbeidsparticipatie alsmede vanuit de wens van het 
bedrijfsleven om ook in de toekomst verzekerd te zijn van 
voldoende gekwalificeerd personeel, blijft investeren in 
kennis en onderwijs van belang. Koppelingen met het ESF 
Programma kunnen bovendien helpen in het toeleiden 
naar de arbeidsmarkt van diegene die nu nog inactief zijn. 
Hiervoor kunnen in Noord-Nederland voor de 
focusgebieden in lijn met de Human Capital Agenda’s in 

het nationale topsectorenbeleid (zie paragraaf 1.2.2) 
regionale varianten worden ontwikkeld. Deze regionale 
Human Capital Agenda’s kunnen zo een bijdrage leveren 
aan het verbinden van het innovatieve bedrijfsleven en de 
kennisinstellingen zowel op MBO als HBO/WO niveau en 
kan er in Noord-Nederland worden voldaan aan de wens 
van de Europese Commissie om meer mensen juiste 
opleidingen te bieden voor de juiste banen. 47 
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HOUD REKENING MET DE LANGE TERMIJN AGENDA 
Tenslotte om ons ook na 2020 blijvend te kunnen 
ontwikkelen, is het naast de in deze strategie genoemde 
korte en middellange termijn doelstellingen ook van 
belang aandacht te houden voor de lange termijn agenda. 
Een advies over deze lange termijn agenda heeft SER 
Noord-Nederland gedaan in haar lange termijn advies 
KoersVAST. Hoewel de Europese Commissie voor haar 
cohesiebeleid en de verschillende structuur programma’s 
vooral waarde hecht aan resultaten op de korte en 
middellange termijn zouden eventuele ‘parels’ voor 
toekomstige programmaperiodes niet tekort moeten 
worden gedaan. Met betrekking tot de gedefinieerde 
uitdagingen in deze S3, liggen hier nadrukkelijk kansen 
voor kennisinstellingen als Eriba, Wetsus en Energy 
Academy. Doormiddel van spin-off kunnen dergelijke 
kennisinstellingen werkgelegenheid genereren voor hoger 
opgeleiden, alsmede door middel van productie- en 
consumptiespillovers werkgelegenheid creëren voor lager 
opgeleiden.  

Binnen de ‘parels’ voor toekomstige programmaperiodes 
neemt het in Noord-Nederland gelegen watercluster en 
dan met name watertechnologie een bijzondere positie in, 
zoals ook gebleken is uit een groot aantal van de reacties 
naar aanleiding van de consultatie. De afgelopen jaren 
heeft Wetsus, en de daaromheen opererende 
Wateralliantie, mede dankzij de combinatie van 
verschillende fondsen, zowel internationaal als binnen het 
nationale topsectorenbeleid een vooraanstaande positie 
verworven. Het verder ondersteunen van deze en andere 
voor het Noorden belangrijke kennisinstellingen moet juist 
met oog op de lange termijn agenda mogelijk blijven. 
Andere Europese Programma’s, met name Horizon 2020 
(Europese Kaderprogramma), bieden hier goede 
aanknopingspunten voor. Daarnaast is het goed om actief 
de EFRO mogelijkheden te blijven verkennen ter 
ondersteuning van Horizon 2020 programma’s.   

	  
WERK SAMEN OP VERSCHILLENDE NIVEAUS 
Om uitvoering te geven aan de strategie is het belangrijk 
dat er goed wordt samengewerkt tussen verschillende 
betrokken actoren.48 Hierbij gaat het om zowel de 
samenwerking tussen de verschillende overheden als de 
samenwerking tussen publieke en private partijen, 
waaronder het bedrijfsleven, kennisinstellingen, sociaal 
economische partners en instellingen die ‘civil society’ 
vertegenwoordigen (milieuorganisaties, NGO’s etc.). Alle 
belanghebbenden zouden idealiter betrokken moeten zijn 
bij het gehele proces van het opstellen van de 
programma’s, de voorbereiding van de uitvoering en 
implementatie tot aan de monitoring en evaluatie. Met de 
consultatie heeft SER Noord-Nederland een eerste aanzet 
hiertoe gedaan. De belangstelling en diversiteit van het 
aantal partijen dat gereageerd heeft, laat zien dat de 
betrokkenheid van de hierboven genoemde actoren groot 
is.  
 
Met de bovenstaande strategie biedt Noord-Nederland 
een bijdrage op de drie door Europa genoemde 
groeiscenario’s:  

− Slimme groei wordt bereikt door unieke 
verbanden te leggen tussen het innovatieve 
bedrijfsleven en de vier focusgebieden, die goed 
passen bij Noord-Nederland. Door in te zetten op 
toepassingsgerichte innovaties kan Noord-
Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan 
de EU doelstellingen het MKB nadrukkelijker te 
betrekken bij innovatie.  

− Duurzame groei wordt met name bereikt op de 
snijvlakken van de verschillende sectoren. Energy 
Valley richt zich als trekker al enkele jaren op 
hernieuwbare energie. In combinatie met de 
sector Agribusiness kan Noord-Nederland een 
bijdrage leveren aan de biobased society. Ook 
het topsector Water speelt hier een grote rol; 
door klimaatverandering wordt water steeds 
belangrijker voor de samenleving en juist in 
combinatie met sensortechniek ontstaan nieuwe 
oplossingen. Deze kennis is gebundeld in Noord-
Nederland. 

Inclusieve groei is al jaren de focus van Noord-Nederland 
en mede dankzij Europese fondsen is het Noorden al 
enkele jaren goed op weg. De komende jaren is het zaak 
om de verschillen met de rest van Nederland verder te 
verkleinen. Een beleid gericht op toepassingsgerichte 
innovatie binnen de hierboven genoemde focusgebieden 
kan hier een bijdrage aan leveren.  Kortom door in te 
zetten op slimme en duurzame groei kan in Noord-
Nederland in het jaar 2020 inclusieve groei worden 
gerealiseerd. 
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5.3. Vervolg: van advies naar S3 

Dit advies is slechts een eerste bouwsteen voor de 
definitieve Smart Specialisation Strategie Noord-
Nederland. Om deze strategie te completeren zal er 
gezien het RIS3 stappenplan nog een beleidspakket 
moeten worden opgesteld (operationeel programma), 
moet er over de grenzen worden gekeken voor een peer 
review en moet er een systeem van monitoring en 
evaluatie worden ontwikkeld.  
	  
Bij het opstellen van de bovengenoemde zaken wil SER 
Noord-Nederland een aantal aanbevelingen meegeven: 

	  
− Clusteranalyse 

Zoals hierboven is weergegeven is als gevolg van 
tijd en middelen het niet mogelijk gebleken om 
een uitgebreide clusteranalyse uit te voeren. Om 
naast de omvang ook daadwerkelijk inzicht te 
krijgen in de interactie binnen de genoemde 
focusgebieden is een dergelijke clusteranalyse 
echter wel gewenst. Gericht op de verdere 
invulling van de Smart Specialisation voor Noord- 
Nederland zou het goed zijn om deze alsnog te 
doen.  

 
− Regionale Human Capital Agenda’s 

Het opstellen van Human Capital Agenda’s 
binnen de focusgebieden biedt mogelijkheden 
voor het beter verbinden van het innovatieve 
bedrijfsleven en de kennisinstellingen zowel op 
MBO als HBO/WO niveau. Daarnaast kan op deze 
manier gewerkt worden aan doorlopende 
leerlijnen waardoor zowel instroom van nieuwe 
werknemers als doorstroom en ontwikkeling van 
bestaande werknemers kan worden verbeterd en 
zal de arbeidsparticipatie daar toenemen waar 
ook de meest vraag is. Gezien ook de eventuele 
rol van een dergelijke regionale Human Capital 
Agenda is het goed om de aanzet tot deze mee te 
nemen in de verdere uitwerking. 

 

− Betrokkenheid bedrijfsleven en andere actoren 
bij de vervolgstappen 
Zoals uit de consultatie is gebleken is de 
betrokkenheid van de verschillende stakeholders 
in het Noorden bij het opstellen van deze S3 
groot. Het zou goed zijn om deze betrokkenheid 
verder te gebruiken bij het opstellen van het 
operationeel en uitvoeringsprogramma alsmede 
bij de monitoring en evaluatie.  

 
− Heldere en meetbare doelen 

De Europese Commissie wil nadrukkelijk een 
strategie gebaseerd op de kracht en 
mogelijkheden van de regio gericht op een 
heldere doelstelling op basis waarvan resultaten 
kunnen worden getoond van de Europese 
investeringen. Mede als gevolg van de Europese 
financiële crisis, is sturen op resultaten en deze 
door middel van monitoring ook tussentijds 
evalueren belangrijker geworden49. De Europese 
Commissie stuurt om die reden sterk aan op het 
benoemen van reële doelstellingen en het 
instellen van een goed systeem voor monitoring 
en evaluatie. Hiertoe is het verstandig de 
doelstellingen zoals Nederland die heeft gesteld 
voor zichzelf (zie paragraaf 1.1.2) te vertalen naar 
een Noord-Nederlandse variant ook in 
kwantitatieve termen. 

 
− Bewaak de integraliteit tussen de verschillende 

fondsen 
Omdat er vanuit Brussel minder middelen 
beschikbaar zullen zijn, wordt de financiering van 
kansrijke projecten door de overheid en door 
private partijen belangrijker. Daarbij is de 
samenkomst van verschillende Europese 
middelen, zoals het EFRO en de samenhang met 
Horizon 2020, ook een belangrijk instrument. In 
deze S3 is daarom veel aandacht voor de synergie 
tussen de verschillende fondsen op verschillende 
schaalniveaus. Het zou goed zijn om deze 
synergie ook in het operationeel programma 
ondanks dat deze zich richt op EFRO te blijven 
bewaken.  
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Bijlage 1. Adviesaanvraag SNN ten 
behoeve van een concept S3 
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Bijlage 2. De Noord-Nederlandse 
aanpak (werkwijze & proces) 

 

KADERS VAN DE ADVIESAANVRAAG 
Op	  24	  november	  2011	  ontving	  SER	  Noord-‐Nederland	  het	  
verzoek	  van	  het	  Samenwerkingsverband	  Noord-‐Nederland	  
(SNN)	  om	  advies	  uit	  te	  brengen	  over	  een	  ‘Smart	  Specialisation	  
Strategy’	  (S3).	  Een	  ontwerpvisie	  op	  hoofdlijnen	  zou	  uiterlijk	  
voor	  het	  zomerreces	  2012	  beschikbaar	  moeten	  zijn	  (zie	  bijlage	  
1).	  	  
	  
Het	  SNN	  verzoek	  vloeit	  direct	  voort	  uit	  de	  veranderingen	  in	  de	  
(regionale)	  ontwikkelingsprogramma’s	  van	  de	  Europese	  Unie.	  
Om	  als	  ontwikkelde	  regio	  in	  aanmerking	  te	  komen	  voor	  
Europese	  middelen	  in	  de	  volgende	  programmaperiode	  2014-‐
2020	  heeft	  de	  Europese	  Commissie	  als	  voorwaarde	  gesteld	  om	  
een	  S3	  op	  te	  stellen,	  waarbij	  op	  basis	  van	  een	  grondige	  analyse	  
naar	  de	  kracht	  en	  mogelijkheden	  van	  de	  regio	  en	  op	  basis	  van	  
een	  heldere	  doelstelling	  keuzes	  (beleidsprioriteiten)	  moeten	  
worden	  gemaakt	  voor	  de	  komende	  jaren.	  Hierbij	  is	  het	  
belangrijk	  om	  aan	  te	  sluiten	  bij	  de	  langetermijnstrategie	  EU	  
2020,	  waarin	  Europa	  kiest	  voor	  een	  strategie	  gericht	  op	  slimme	  
groei,	  duurzame	  groei	  en	  inclusieve	  groei.	  Een	  S3	  benadrukt	  
bovendien	  de	  samenhang	  tussen	  de	  verschillende	  Europese	  
fondsen.	  	  
	  

SER	  Noord-‐Nederland	  is	  via	  de	  adviesaanvraag	  gevraagd	  om	  
met	  de	  volgende	  zaken	  rekening	  te	  houden

50
:	  

− In haar advies aan te sluiten bij het door SNN in 
januari 2010 samen met stakeholders opgestelde 
Position Paper: “Noord-Nederland en EU 2020”. 

− Aandacht te besteden aan de 
grensoverschrijdende ontwikkelingen, met name 
de ontwikkelingen in Noordwest Duitsland 

− Aan te sluiten bij het onderzoek van de 
Rijksuniversiteit Groningen; “Design and 
implementation of Smart Specialisation Strategies 
in Dutch localities” zoals in november 2011 
ingediend voor het onderzoeksprogramma 
‘Kennis voor Krachtige Steden’ van het NICIS.  

− Te onderzoeken voor welke mogelijke keuzes 
draagvlak is bij de maatschappelijke partijen in 
Noord-Nederland 

− Op basis van het bovenstaande te adviseren over 
de mogelijke beleidsprioriteiten met betrekking 
tot het opstellen van het operationeel programma 
EFRO voor wat betreft research en innovatie. Maar 
daarnaast zouden deze keuzes ook richtinggevend 
moeten zijn voor het bepalen van de positie en 
keuzes van Noord-Nederland bij de opstelling van 
andere Europese programma’s.   

	  
Naar	  aanleiding	  van	  dit	  verzoek	  is	  de	  adviescommissie	  
Regionale	  Economie	  onder	  leiding	  van	  Prof.	  Dr.	  E.	  Wever	  
gevraagd	  een	  concept	  advies	  op	  te	  stellen.

51
	  Hiertoe	  heeft	  de	  

commissie	  ter	  voorbereiding	  op	  dit	  adviestraject	  een	  
startdocument	  opgesteld	  dat	  op	  17	  februari	  2012	  besproken	  is	  
tijdens	  de	  SER	  Noord-‐Nederland	  vergadering	  en	  is	  gedeeld	  met	  
de	  bestuurscommissie	  Economische	  Zaken	  van	  SNN.	  
	  
Op	  basis	  van	  dit	  startdocument	  is	  de	  adviescommissie	  Regionale	  
Economie	  van	  start	  gegaan.	  De	  adviescommissie	  is	  gedurende	  
het	  traject	  meerdere	  malen

52
	  bijeen	  gekomen	  om	  het	  advies	  

voor	  te	  bereiden.	  Een	  tussenstand,	  alsmede	  het	  in	  de	  
consultatie	  in	  te	  brengen	  visiedocument	  is	  besproken	  tijdens	  de	  
SER	  Noord-‐Nederland	  vergadering	  van	  20	  april	  2012.	  Op	  29	  juni	  
2012	  is	  het	  advies	  besproken	  door	  de	  SER	  Noord-‐Nederland,	  
waarna	  het	  is	  vastgesteld.	  	  
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STAPPENPLAN RIS 3 
Bij het opstellen van dit advies is gebruik gemaakt van de 
handleiding RIS3 van het S3 Platform53. Het S3 Platform is 
een platform waar experts met betrekking tot regionale 
economie bijeenkomen om het beleid in goede banen te 
leiden.  
 
Er zijn tot nu toe twee verschillende versies van het RIS3 
document verschenen. De SER Noord-Nederland heeft 
haar planning gebaseerd op de versie van december 
2011. In maart 2012 is de herziende versie van de 
handleiding verschenen.54 Inhoudelijk is er niet veel 
veranderd, zij het dat het aantal te doorlopen stappen 
naar een ideale S3 is gereduceerd van tien naar zes. Deze 
stappen zijn: 
1. Analyse van de regionale context en potentie voor 

innovatie 
2. Consultatie en draagvlak 
3. Vaststellen van een integrale visie voor de toekomst 

van de regio 
4. Identificeren van de beleidsprioriteiten 
5. Vaststellen van een operationeel programma, 

routekaart en actieplan 
6. Integreren van een monitoring en evaluatie 

mechanisme.  

In deze houtskoolschets zijn de eerste vier stappen van 
het RIS3 document van maart voor Noord-Nederland op 
de volgende wijze doorlopen: 
1. Analyse van de regio: Hiertoe is onderzoek gedaan 

naar de regionale context van Noord-Nederland, 
zowel in het onderzoek van de Rijksuniversiteit 
Groningen als door een inventarisatie van bestaande 
SWOT-analyses 

2. Consultatie & Draagvlak: om draagvlak van de 
strategie te bepalen is dit document voorgelegd aan 
‘het veld’ in een (online) consultatie 

3. Opstellen van een Visie & Strategie. Er is een 
document opgesteld met daarin de doelstelling en 
visie van Noord-Nederland dat ook als basis heeft 
gediend voor de consultatie 

4. Beleidsprioriteiten. De strategie en prioriteiten zijn 
de kern van dit advies, aan de hand van 
bovenstaande drie analyses zijn 
investeringsprioriteiten geïdentificeerd. 

5.  

 
 

 
ONDERZOEK RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN EN NIET DOORGAAN NICIS AANVRAAG 
SER	  Noord-‐Nederland	  is	  in	  de	  adviesaanvraag	  gevraagd	  aan	  te	  
sluiten	  bij	  de	  onderzoeksaanvraag	  “Design	  and	  implementation	  
of	  Smart	  Specialisation	  Strategies	  in	  Dutch	  localities”	  zoals	  door	  
de	  RUG	  in	  november	  2011	  is	  ingediend	  bij	  het	  NICIS	  ten	  
behoeve	  van	  het	  onderzoeksprogramma	  ‘Kennis	  voor	  Krachtige	  
Steden.’	  	  	  
	  
Omdat	  op	  het	  moment	  van	  aanvragen	  het	  nog	  onduidelijk	  was	  
of	  deze	  aanvraag	  gehonoreerd	  werd,	  was	  afgesproken	  dat	  
mocht	  het	  NICIS	  het	  onderzoek	  niet	  financieel	  steunen,	  SER	  
Noord-‐Nederland	  contact	  zou	  opnemen	  met	  het	  SNN	  over	  de	  
alternatieve	  aanpak.	  
 
Op 30 januari 2012 kwam helaas het bericht van het NICIS 
dat de subsidieaanvraag niet was gehonoreerd. Om toch 
zorg te kunnen dragen voor voldoende en gedegen 
onderzoek ter onderbouwing van de S3 werd besloten 
dat, op basis van de oorspronkelijk beschikbaar gestelde 
middelen, de statistische analyses voor Noord-Nederland 

toch zouden worden uitgevoerd. Gedurende een tweetal 
bijeenkomsten (24 februari 2012 en 23 maart 2012) is 
door de adviescommissie input geleverd om de 
vraagstelling van het RUG onderzoek verder aan te 
scherpen.  
	  
Verder werd afgesproken, gezien het korte tijdsbestek, 
dat er op een aantal punten zou worden afgeweken van 
de adviesaanvraag, namelijk; 
− Er zal geen aandacht worden besteed aan de 

grensoverschrijdende aspecten 
− Er zal geen nieuwe SWOT-analyse voor Noord-

Nederland worden uitgevoerd, maar er zal een 
analyse worden gemaakt van verschillende SWOT-
analyses die de afgelopen jaren voor Noord-
Nederland in verschillende gremia zijn uitgevoerd. 

− Er wordt gekozen voor een arbeidsextensieve 
vorm van draagvlakpeiling via een 
onlineconsultatie, die in de periode 14 mei tot en 
met 9 juni 2012 plaatsvond.  

 
AMBTELIJKE EN BESTUURLIJKE AFSTEMMING 
Gedurende	  het	  hele	  adviestraject	  is	  er	  continu	  contact	  geweest	  
met	  de	  ambtelijke	  organisatie	  van	  SNN.	  Op	  die	  manier	  werd	  
onder	  andere	  zorg	  gedragen	  voor	  voldoende	  afstemming	  tussen	  
dit	  advies	  en	  het	  opstellen	  van	  de	  houtskoolschets	  ten	  behoeve	  
van	  het	  operationeel	  programma	  voor	  EFRO	  (Europese	  Fonds	  
voor	  Regionale	  Ontwikkeling).	  Daarnaast	  is	  de	  secretaris	  van	  
SER	  Noord-‐Nederland	  aanwezig	  geweest	  bij	  de	  
bestuurscommissie	  EZ	  van	  SNN	  op	  20	  maart	  2012	  om	  
toelichting	  te	  geven	  op	  het	  te	  doorlopen	  adviestraject.	  
Voorafgaande	  aan	  het	  consultatieproces	  is	  bovendien	  op	  24	  
april	  2012	  een	  presentatie	  gegeven	  aan	  de	  ambtelijke	  
werkgroep	  ter	  voorbereiding	  op	  het	  operationeel	  programma	  

EFRO.	  Ook	  is	  er	  op	  29	  mei	  tijdens	  het	  reguliere	  overleg	  tussen	  
de	  agendacommissie	  SER	  Noord-‐Nederland	  en	  het	  Dagelijks	  
Bestuur	  SNN	  gesproken	  over	  de	  consultatie	  en	  de	  stand	  van	  
zaken	  van	  het	  adviestraject.	  	  
	  
Ten	  slotte	  zijn	  er	  diverse	  gesprekken	  geweest	  met	  ambtenaren	  
van	  diverse	  overheden.	  Zowel	  op	  regionaal	  niveau	  in	  Noord-‐
Nederland,	  als	  van	  het	  Rijk,	  van	  het	  Ministerie	  van	  Economische	  
Zaken	  en	  van	  Sociale	  Zaken	  en	  Werkgelegenheid.	  Hiermee	  is	  
getracht	  een	  optimale	  aansluiting	  bij	  de	  provinciale	  en	  
Rijksprogramma’s	  te	  verkrijgen.	  
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Bijlage 3. Onderzoeksverslag RUG 
(separaat document) 
 

Bijlage 4. Rapport uitkomsten 
consultatie (separaat document) 
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Noten 
                                                                    
1	  http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/s3platform.cfm. Het	  S3	  Platform	  is	  een	  platform	  waar	  experts	  met	  
betrekking	  tot	  regionale	  economie	  bijeenkomen	  om	  het	  beleid	  in	  goede	  banen	  te	  leiden.	  	  
2	  Deze	  stappen	  zijn:	  

1. Consultatie	  en	  draagvlak	  
2. Vaststellen	  van	  een	  integrale	  visie	  voor	  de	  toekomst	  van	  de	  regio	  	  
3. Identificeren	  van	  de	  beleidsprioriteiten	  
4. Vaststellen	  van	  een	  operationeel	  programma,	  routekaart	  en	  actieplan	  
5. Integreren	  van	  een	  monitoring	  en	  evaluatie	  mechanisme.	  

3	  De	  door	  dhr.	  Teulings,	  directeur	  van	  het	  CPB,	  op	  22	  mei	  2012	  in	  Leeuwarden	  gehouden	  Fryslân	  rede,	  waarin	  hij	  stelt	  dat	  het	  
onderscheidende	  kenmerk	  van	  Fryslân	  het	  toerisme	  en	  recreatie	  is	  sluit	  hierop	  aan.	  	  
4	  EIM	  (2008)	  Innovatiepiramide:	  een	  segmentatie	  van	  het	  MKB,	  http://www.mkb.nl/download.php?itemID=491842 
5	  EIM	  (2008)	  Innovatiepiramide:	  een	  segmentatie	  van	  het	  MKB.	  http://www.mkb.nl/download.php?itemID=491842	  
6	  Memo	  Syntens	  Innovatie	  centrum	  met	  als	  onderwerp:	  opbouw	  Noordelijke	  MKB	  en	  Aanpakken	  en	  Instrumenten	  voor	  betrokkenheid	  van	  
het	  MKB	  bij	  regionale	  speerpunten	  en	  landelijke	  topsectoren	  van	  16	  april	  2012	  
7	  S3	  Platform	  (2012)	  	  Guide	  to	  Research	  and	  Innovation	  Strategies	  for	  Smart	  Specialisation	  (RIS	  3)	  pagina	  15.	  
8	  Europese	  agenda	  met	  betrekking	  tot	  new	  skills	  for	  new	  jobs.	  
9	  Wekdocument	  van	  de	  Europese	  Commissie:	  The	  partnership	  principle	  in	  the	  implementation	  of	  the	  Common	  Strategic	  Framework	  Funds	  
–	  elements	  for	  a	  European	  Code	  of	  Conduct	  on	  Partnership	  (24-‐04-‐2012)	  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/swd_2012_106_en.pdf	  
10	  Volgens	  de	  S3	  handleiding	  zullen	  jaarlijks	  implementatie	  en	  evaluatierapporten	  moeten	  worden	  opgesteld	  door	  de	  verschillende	  
management	  autoriteiten.	  
11	  Europese	  Commissie:	  Europe	  2020,	  a	  strategy	  for	  smart,	  sustainable	  and	  inclusive	  growth	  
12	  http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-‐and-‐innovation/s3platform.cfm	  
13	  EURADA	  European	  Association	  of	  Development	  Agencies	  (2011)	  S3	  –	  Smart	  Specialisation	  Strategy	  
http://www.edaustralia.com.au/SITE/resources/pdf/Eurada_News_8th_Dec_339-‐E_Smart_Specialization_Strategy.pdf	  
14	  Pierre	  Godin	  beleidsanalist	  DG	  Regio	  Europese	  Commissie:	  EU	  Cohesion	  Policy	  2014-‐2020:	  Research	  and	  Innovation	  Strategies	  for	  Smart	  
Specialisation	  (RIS3)	  23	  april	  2012,	  Brussel	  
15	  EC	  (2010)	  Regional	  Policy	  contributing	  to	  smart	  growth	  in	  Europe	  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/smart_growth/comm2010_553_en.pdf	  
16	  Europese	  Unie	  (2011)	  Cohesion	  Policy	  2014-‐2020	  Investing	  in	  growth	  and	  jobs	  .	  pagina	  3	  
17	  P.	  Godin	  presentatie	  EU	  Cohesio	  Policy	  2014-‐2020:	  Research	  and	  Innovation	  Strategies	  for	  Smart	  Specialisation	  (RIS3)	  23	  april	  2012	  
18	  Om	  het	  opstellen	  van	  een	  S3	  in	  de	  verschillende	  regio’s	  te	  begeleiden	  heeft	  de	  Europese	  Commissie	  een	  handleiding	  opgesteld,	  de	  
zogenaamde	  RIS3	  guide.	  Hierin	  staat	  een	  stappenplan	  beschreven	  die	  ook	  is	  gebruikt	  bij	  het	  opstellen	  van	  dit	  advies.	  In	  bilage	  xx	  (hoofdstuk	  
7	  wordt	  dieper	  ingegaan	  op	  het	  doorgelopen	  proces	  en	  de	  stappen	  uit	  de	  RIS3	  guide:	  
Guide	  to	  Research	  and	  Innovation	  Strategies	  for	  Smart	  Specialisation	  (RIS3)	  
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=a39fd20b-‐9fbc-‐402b-‐be8c-‐b51d03450946&groupId=10157	  
19	  Europese	  Unie	  (2011)	  –	  Cohesion	  Policy	  2014-‐2020	  investing	  in	  growth	  and	  jobs.	  
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet.pdf	  	  
20Europese	  Commissie:	  Europe	  2020,	  a	  strategy	  for	  smart,	  sustainable	  and	  inclusive	  growth.	  
21	  Huis	  van	  de	  Nederlandse	  provincies	  (2012)	  Partnerschapscontract	  http://www.nl-‐
prov.eu/C1256C8300545D59/_/AAC3C650A90E69FDC12575AE005C0CD1?OpenDocument	  
22	  Europese	  Commissie	  (2011)	  –	  Concept	  algemene	  verordeningen	  2014-‐2020.	  	  Beschikbaar	  via:	  
http://www.overijssel.nl/thema’s/economie/europaloket/concept/	  
23	  De	  overige	  thema’s	  zijn:	  

1. Verbetering	  van	  de	  toegang	  en	  het	  gebruik	  en	  de	  kwaliteit	  van	  informatie-‐	  	  en	  communicatietechnologieën	  
2. Bevordering	  van	  de	  aanpassing	  aan	  klimaatverandering,	  risicopreventie	  en	  risicobeheer	  
3. Bescherming	  van	  het	  milieu	  en	  bevorderen	  van	  efficiënt	  gebruik	  van	  hulpbronnen	  
4. Bevordering	  van	  duurzaam	  vervoer	  en	  opheffing	  van	  knelpunten	  in	  centrale	  netwerk	  infrastructuren	  
5. Bevordering	  van	  werkgelegenheid	  en	  ondersteuning	  van	  arbeidsmobiliteit	  
6. Investering	  in	  onderwijs	  vaardigheden	  en	  een	  leven	  lang	  leren	  
7. Bevordering	  van	  sociale	  inclusie	  en	  bestrijding	  van	  armoede	  
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