




INNOVATIE & CLUSTERVORMING



Strategische Agenda 2020-

2025:

• Toename innovatie, zowel 

product, proces en markt. 

Meer crossovers.

• Duurzamer gebruik van 

grondstoffen, vergroten 

concurrerend vermogen en 

innovatieve kennisregio.



 

Focus op:

• Samenhang

• Follow up

Innovatiemonitor:

• Clustervorming

• Bestaande 

initiatieven

• Best practices

• Kennisinstellingen



Doelen

• Innovatie en clustervorming

• Verdubbeling van de externe innovatie (meer 

onderlinge samenwerking en crossovers) van

17% naar 35%.

• Toename in productinnovatie (verbeteringen van 

producten) van 50% naar 60%.

• Toename in procesinnovatie (verbeteringen van 

productie- of bedrijfsprocessen) van 43%

naar 53%.

• Toename in marktinnovatie van 19% naar 29%, 

met name binnen clusters.



Wat is er al?

• Innovatiemonitor

• Experttafels

Wat is nieuw?

• Innovatieplatform MKB

• Innovatiemakelaar

• Onderwijs en innovatie 

verbinden





Samen werk maken

van een circulaire economie

in de regio Foodvalley

Samenwerkingsprogramma 2019-2022



Van lineaire naar circulaire economie

CO2

Afval

Grondstoffen

CO2



FOUNDERS



WAAROM? 
Redenen voor de partijen

• Grondstoffen. Afval. Klimaatverandering.

• Commercieel belang

• Voorop blijven lopen: circulair dé next step

Waarom samen?

• Nodig: keten, triple helix, cross-overs

• Nieuwe contacten, samenwerkingen

• Regie en versnelling

• Praktijkervaring voor scholieren / studenten

• Agenderen rijk



WAAROM? 1/2
Redenen voor de partijen

• Grondstoffen. Afval. Klimaatverandering.

• Commercieel belang

• Voorop blijven lopen: circulair dé next step

Waarom samen?

• Nodig: keten, triple helix, cross-overs

• Nieuwe contacten, samenwerkingen

• Regie en versnelling

• Praktijkervaring voor scholieren / studenten

• Agenderen rijk KICK-OFF 13-2-2019



PARTNERS

Bij ondertekening kick-off:

- 20 founders

- 21 partners

- 6 aspirant-partners



AMBITIE
• Nederland circulair 2050

• 50% minder gebruik fossiele 

grondstoffen in 2030



WAT BIEDT HET LIVING LAB?

Behoeften

• Voorbeelden en inspiratie (olievlek!)

• Kennis / handvatten / hulp: waar te beginnen? 

• Aanspreekpunt 

• Bundeling initiatieven en kennis

• Aanjager / verbinden / versnellen

• Samenwerking aan businesscases

• Korte lijnen

• Condities en voorwaarden (klimaat) voor circulaire innovatie 

• Regio Foodvalley = circulaire experimenteerruimte = living lab



MENU

CIRCLES / Kiemt

Werkplaats 

Voedselverspilling

!
www.regiofoodvalleycirculair.nl

Volgt 

2020

Volgt 

2020

‘Proeftuin in 

Foodvalley’

Volgt 

2020

Werkplaats 

Meetbaarheid

Extra 

opgezet

H2

Extra 

opgezet

Werkplaats 

Waterstof



ACTIVITEITEN

2019 uitgevoerd 

o Kick-off netwerkbijeenkomst van het Living Lab

o Werkplaatsen opgestart op de thema’s Bouw, 

Meetbaarheid van Circulariteit, Voedselverspilling 

o Het aantal partners uitgebreid van 42 naar 50

o Een website, te vinden op 

www.regiofoodvalleycirculair.nl

o Regelmatige nieuwsbrieven

o Een circulair loket waar partners en founders vragen 

kunnen stellen over de circulaire economie in de 

regio Foodvalley

o Veel contacten opgebouwd met o.a. onderwijs en 

kennisinstellingen, bedrijven, overheden en 

intermediaire organisaties binnen en buiten de 

Foodvalley

o Versnelling voor projecten in de vorm van Circo-

tracks, studentenprojecten en stages

o Proeftuin Voedselverspilling opgestart 

o Eerste bijeenkomst Circulaire Raad: advies en 

ambassadeurs

2020 gepland

o Uitbouw van de bestaande werkplaatsen

o Opzetten van werkplaatsen op de thema’s Industrie, 

Waterstof en Transport&Logistiek

o Sterk intergemeentelijk netwerk voor Beleid & Inkopen

o Thematische bijeenkomsten: pop-up werkplaats

o Operationaliseren onderwijs & onderzoeksloket voor o.a. 

praktijkstages en onderzoeksprojecten

o Evenement en netwerkmogelijkheden 

o Inspiratie en communicatie

o Organiseren omdenktank

o Uitbreiding aantal partners

http://www.regiofoodvalleycirculair.nl/


WWW.REGIOFOODVALLEYCIRCULAIR

Carolien Huisman, programmamanager

carolien@regiofoodvalleycirculair.nl

mailto:carolien@regiofoodvalleycirculair.nl


Stuurgroep 

Triple Helix

Circulaire 

Raad
Versnellings

kamer

Programma-

bureau

ORGANISATIE & STURING

Structuur

Werkplaatsen
Samen-

werkings-

projecten

Circulair 

Loket

Living Lab regio 

Foodvalley Circulair



PARTNERSCHAPPEN
Samenwerkingsovereenkomst 2019 - 2022

• € + natura

• Jaarlijkse bijdragen naar grootte onderneming en rol

• Jaarplannen

Budget ca 200.000 euro per jaar



Bemensing CR en VK 

VOORZITTER ONDERNEMERS ONDERWIJS & KENNIS OVERHEDEN OVERIG / 

ALGEMEEN

• Arnaud 

Versprille, 

(Olenz

notarissen)

• Willem Kuijsten 

(FOV)

• Timo Kruft (TEKA 

groep)

• Geanne van Arkel 

(Interface)

• Fou-Khan Tsang

(CEO Alfa 

accountants)

• Jan Jacob van 

Dijk (COG)

• Sebastiaan 

Berendse

(Director 

Corporate Value 

Creation – WUR). 

Henk Kievit (lector 

CHE, voorzitter 

spiegelgroep 

Salentein)

• Louise Vet (NIOO)

• Maud Hulshof 

(gemeente

Wageningen, DB 

regio Foodvalley)

• Dirk-Siert 

Schoonman 

(Waterschap 

Vallei en Veluwe)

• Peter Drenth 

(Gedeputeerde 

Gelderland)

• Robert Strijk 

(Gedeputeerde 

Utrecht)

• Mariska de 

Kleijne, 

Rabobank 

V&R (secr. 

CR)

• Wim Werkman 

(FOV)

• Rien Komen 

(AERES)

• Marco Verloop 

(wethouder 

gemeente

Veenendaal)

• Herman van 

Rijnbach 

(beleidsmedewerk

er gemeente 

Veenendaal)

• Carolien 

Huisman 

(programma

manager 

Living Lab, 

secr. VK)

• Holmer

Doornbos 

(strateeg 

Regio 

Foodvalley)

Versnellingskamer

Aansturing & coördinatie

Legenda:

• Zwart: toegezegd

• Groen: nog niet toegezegd

• Rood: agendalid

Circulaire Raad

Advies & aanjagen



ORGANISATIE & STURING

Structuur
VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN SAMENSTELLING VERGADER-

FREQUENTIE

LEGT VERANTWOORDING

AF AAN

• Toetsen/spiegelen van doelen, inzet en resultaten 

van het Living Lab

• Inhoudelijke aansturing programma op 

hoofdlijnen

• Adviezen over kansen, actualiteiten, 

ontwikkelingen

• Inzetten netwerk

• Advies jaarplan en financiën

Totaal ca 12 leden:

• Voorzitter

• Secretaris 

• Bedrijven

• Onderwijs/kennis

• Overheden

2x / jaar

• Coördinatie en sturing op uitvoering

• Opstellen jaarplan, begroting, jaarrekening

• Benoeming programmamanager en evt. andere 

functies

• Bewaken voortgang

• Ondersteuning programmacoördinatie t.b.v. 

waarborgen versnelling / wegnemen 

belemmeringen

• Relatiebeheer

• Versnellen: 

• actualiteiten en kansen

• opschalen / inzetten netwerk

• financieringskansen benutten

Totaal 5 leden:

• Voorzitter

• Secretaris 

• 1x ondernemer

• 1x onderwijs/kennis

• 1x overheid

Agendalid:

• Regio Foodvalley

• Gezamenlijke 

contactpersoon voor 

gemeenten

elke 6 

weken

Triple Helix 

Stuurgroep Regio 

Foodvalley

• Uitvoering, secretariaat

• Financieel beheer (jaarplan, begroting,

verantwoording)

• Loketfunctie 

• Aansturing werkplaatsen en activiteiten

• Communicatie en netwerkbeheer

• Programma-

manager 

• Programmatsecretar

is

• Op regelmatige 

basis overleg met 

stakeholders

Ad-hoc Versnellingskamer

Programmabureau
Uitvoering

Evenwichtig 

verdeeld

Versnellingskamer

Aansturing & coördinatie

Circulaire Raad

Advies & aanjagen


