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Samen sterk 
De kleinste van zes regio’s in Gelderland, maar met bovengemiddelde prestaties. Dat kenmerkt de 
Noord-Veluwe. Een krachtige en wendbare MKB-regio die ook tijdens mindere jaren groeit en bloeit.  
In de provincie valt de regio op vanwege de hoogste arbeidsparticipatie, de laagste werkloosheid en het 
laagste percentage huishoudens met een bijstandsuitkering. 
 
Een fijne plek om te wonen en werken voor velen. Voor het toekomstbestendig houden van het goede 
leefklimaat is veel aandacht nodig voor duurzaamheid: klimaatadaptie, energietransitie en circulariteit. 
Het motto is ‘alles wat we doen, is groen’.  Als Economic Board hebben we ons de afgelopen jaren hard 
gemaakt voor de toekomst van de regio. Met vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven, zorgorganisaties, 
onderwijs en overheid is het fundament gelegd voor een succesvolle triple-helix samenwerking.  
 
Innoveren  
De komende jaren willen wij ons inzetten voor een nog krachtigere regio. We willen een toekomst-
bestendige economie waaraan zoveel mogelijk mensen actief een bijdrage kunnen leveren.  We willen 
blijven investeren in het geroemde adaptief vermogen van de Noord-Veluwe. Continue innovatie is het 
sleutelbegrip met aandacht voor succesvolle sectoren en voor kansen en trends. 
 
Talentontwikkeling 
Ondernemers, werknemers en inwoners dragen bij aan de ontwikkeling van de regio. 
Talentontwikkeling is cruciaal, opdat iedereen optimaal zijn of haar bijdrage kan leveren. Belangrijke 
voorwaarden zijn een plezierige, gezonde en veilige leefomgeving met goede voorzieningen. 
 
Support 
Om als regio te blijven ontwikkelen en goed te kunnen samenwerken met  de regio’s om ons heen 
vragen wij hulp bij de investeringen in een sterke, een slimme, een schone en een sociale regio. We 
zullen deze vier invalshoeken voor de ontwikkeling van de regio toelichten.  
 
1. STERK 

Eén, integrale, aanpak is nodig voor de samenhang en het ondersteunen  
van het vestigingsklimaat van de regio. Ruimtelijke en sociaaleconomische 
ontwikkelingen beïnvloeden elkaar in sterke mate. Locaties voor wonen, werken, 
mobiliteit, recreatie, natuur en klimaat hangen immers steeds meer met elkaar 
samen. Er is een gezamenlijke lange-termijn strategie nodig om een robuuste 
regio te blijven.  
De dragers voor de ontwikkeling van de regio zijn de kernen en het landelijk 

gebied. Samen met het water (Randmeren en beken),  het 
groen van de Veluwe en de goede in- en externe bereik-
baarheid: weg en spoor (met bovenregionale verkeersa-
ders: A28 en de Veluwelijn). In het landelijk gebied is de 
agrarische sector als grote grondgebruiker is volop in be-
weging: daling werkgelegenheid, minder en grotere bedrij-
ven. Met minder boeren komen er grote oppervlaktes aan  
gebouwen vrij. In delen van de regio is herinrichting of 
transformatie noodzakelijk. Voor een toekomstbestendig 
landelijk gebied is het nodig nieuwe economische impulsen 
gericht te stimuleren ook voor het behouden en versterken van de leefbaarheid in kleine kernen.  
 
We willen een robuuste regio blijven met een toekomstbestendige en evenwichtige samenhang van 
wonen, werken, ondernemen en recreëren. Daarvoor zijn investeringen nodig in de kwaliteit van de 
leefomgeving in relatie tot wonen, recreatie en duurzaamheid cq duurzame energie. De Noord-Veluwe 
heeft belangrijke verkeersaders en een sterke logistieke sector. Ook omdat de mobiliteit voor grote 
veranderingen staat, is er permanente aandacht in een breed kader nodig voor een goede in- en 
externe bereikbaarheid. Voor het behoud van een goed vestigingsklimaat is mobiliteit erg belangrijk en 
het toekomstbestendig houden van de bestaande bedrijventerreinen. 
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2. SLIM 
In 2016 hebben wij het Innovatiehuis Noord-Veluwe  opgericht. Het doel van het 
Innovatiehuis is vernieuwingsvraagstukken ophalen, verbindingen leggen, inno-
vatietrajecten stimuleren en de regio op de kaart zetten. De 
innovatie-makelaars gaan jaarlijks in gesprek met honderden 
ondernemers en leggen de juiste verbindingen om de onder-
nemer vooruit te helpen. Wij willen verder investeren in een 
slimme regio.  
De Noord-Veluwe kent veel kleine MKB-bedrijven. Er is extra 

financiering voor de eerste lijnsondersteuning vanuit het Innovatiehuis nodig. 
Middelen om in-novatie laagdrempeliger te maken voor bedrijven. Ook omdat 
de meeste kleine ondernemingen buiten de eigen bedrijfsvoering nog weinig 
bijdragen aan ontwikkelactiviteiten. Bij laagdrempeligheid hoort ook het ‘dichtbij’ organiseren van de 
innovatie-ondersteuning.  Voor de regionale boost/zichtbaarheid wil de regio ook investeren in clusters 
van bedrijven. Onder meer op het gebied van nieuwe mobiliteitssystemen, schone technologie, 
robotisering en duurzame infra. 
Innovatie is ook een belangrijk thema voor de (vele) zorginstellingen in onze regio. Er wordt zowel 
gezamenlijk als door individuele instellingen volop geïnvesteerd in technologische ontwikkeling, zoals 
bijvoorbeeld het Living Lab van ’s Heeren Loo. Vanuit de Economic Board en het Innovatiehuis willen 
we deze initiatieven net als bij ondernemers ondersteunen en verbinden.  

 
3. SCHOON 

Een aanzienlijk deel van de Noord-Veluwe bestaat uit natuur. Dat verplicht tot 
stevige investeringen in duurzame bronnen van energie. Niet voor niets luidt het 
motto van de regio: ‘Alles wat we doen, is groen’. Dit motto geldt zowel voor in-
dividuele als voor samenwerkende bedrijven. Binnen het project ‘Energieke 
Noord-Veluwse Bedrijven’ is er samenwerking om bedrijven te laten voldoen aan 
de Wet Milieubeheer. Vanuit het Innovatiehuis krijgen ondernemers ondersteu-
ning bij circulaire en duurzame initiatieven. Als Economisch Board focussen wij 
ons eveneens op investeringen in schoon transport (elektrisch en waterstof).  

 
 
4. SOCIAAL 
De Noord-Veluwe heeft veel te danken aan hoe werkgevers en medewerkers op elkaar betrokken zijn. 
Vanuit deze betrokkenheid passen ze nieuwe inzichten van snel én praktisch toe. Veel bedrijven pres-
teren structureel goed en blijven zodoende bijdragen aan de toekomst van onze 
regio.  Vanuit de betrokkenheid en toekomstgerichtheid hebben werkgevers het 
initiatief genomen voor inmiddels 10 bedrijfstakacademies. Met de bedrijfstak-
academies geven ondernemers vorm en inhoud aan hun betrokkenheid bij vol-
doende/juiste medewerkers, nu en in de toekomst. Sterke punten van de opzet zijn 
de korte lijnen, hands on, opleiden (ook) op werkvloer. De bedrijfstakacademies 
zijn echter kwetsbaar: geen grote bedrijven, wisselend volume, maatwerk.  

De regio huisvest van oudsher een substantieel aantal 
zorginstellin-gen. Het ondersteunen van ‘gezond en 
zelfstandig’ leven zit bij de Noord-Veluwenaren in de 
genen. Als Economic Board ondersteunen we de ontwikkeling van deze 
organisaties. De urgente vraag naar voldoende, geschoolde medewerkers is 
hierbij een belangrijk uitgangspunt. 
De onderlinge verbondenheid van de inwoners van de Noord-Veluwe is goed 
voor de leefbaarheid. Men ziet er nog om naar elkaar. Toch zijn er signalen 
dat deze verbondenheid afbrokkelt. De uitdaging is om met eigentijdse mid-
delen de sociale infrastructuur te blijven ondersteunen. In de regio bestaat de 
bereidheid om kansen te creëren voor mensen met een beperkt verdienver-
mogen. De Inclusief Groep is een belangrijke partner om de doelstellingen van 

de Participatiewet te realiseren. Daarnaast werken ongeveer honderd werkgevers samen binnen 
Veluwe Portaal om intersectorale mobiliteit in de praktijk te brengen en vakmanschap te behouden.  
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Over dit ambitiedocument 
 
Dit is een propositie van de Economic Board Noord-Veluwe, een samenwerking van bedrijven, 
onderwijspartijen, zorginstellingen en lokale overheden. De Economic Board zet zich in voor een 
sterke regio, waar innovatie en talentontwikkeling centraal staan. Partijen ontmoeten elkaar geregeld 
in het Innovatiehuis of in het Team Talent Ontwikkeling. De Economic Board vraagt hulp bij het 
realiseren van haar ambities. Behalve financiële middelen voor uitvoering en organiserend vermogen, 
vooral ook beleid dat ontwikkelingen faciliteert. Samen met de provincie (en rijk) kan de regio inhoud 
geven aan de wens van veel partijen: de waarden van het gebied versterken en toekomst bieden 
voor de regio. 
 
Leden Economic Board Noord-Veluwe 

 
Joost Fraanje (Broekhuis Volvo) 
Voorzitter 

Ronald Cleijsen (Wivé Techniek/Noord-Veluwe 
Ondernemers Overleg) Vice Voorzitter 

Gerard Kok (Rabobank Noord-Veluwe) Marriët de Jonge (Van Gelder) 

Aart Kous (Jecor/VNO-NCW VeluweVallei) Miluska Broekhuis (Landstede) 

Alex Meiling (Meiling Putten) Pieter Broos (Miltech) 

Frank Bieze (Bieze Food Group) Piet Mosterd (AWL-Techniek) 

Ineke van der Wal (Windesheim) Pim Hulsman (Landstede) 

Richard van Hussel (Zorggroep NW-Veluwe) Rianne van Eijk (’s Heeren Loo) 
Gert van den Berg (Nunspeet/gemeenten) Leo van der Velden (Ermelo/gemeenten) 
 
Contactpersoon Economic Board Noord-Veluwe 
 
Gerrit Marskamp 
M: 06 10 10 25 91 
E: g.marskamp@nunspeet.nl 
W: https://www.dediamantvanmiddennederland.nl/  
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