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Economic Board Noord-Veluwe
Knooppunt voor innovatie en vakmanschap 
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Vanuit sterk vakmanschap en passie voor innovatie
werken wij aan samenwerking tussen onderwijs,
overheid, ondernemers en diverse andere partijen
die bijdragen aan een klimaat waar het goed
ondernemen, werken en leven is.
Dit doen wij te midden van een omgeving die
kwaliteit biedt (groen en blauw) maar ons ook
beperkt. Dit vraagt om slim gebruik van ruimte,
infrastructuur en leefomgeving.
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De Economic Board faciliteert: 

Ondernemers bij;
• Versnelling van innovatie
• Kennis ontwikkeling
• Vraag en aanbod van personeel

Onderwijs bij;
• Aansluiting vraag ondernemers en aanbod 

onderwijs (bekostigd en niet-bekostigd)
• Stageplekken en werkplek na afstuderen
• Praktijkgericht onderzoek

Overheid bij;
• Aansluiting wet- en regelgeving op innovatieve 

regio Noord Veluwe
• Vraag vanuit onderwijs en ondernemers

Ec
on

om
ic

Bo
ar

d 
No

or
d-

Ve
lu

w
e



Vanuit vakmanschap en passie voor
innovatie initieert de Economic Board
samenwerking tussen ondernemers,
onderwijs en overheid. Samen dragen
we bij aan:

• Een innovatieve regio waar
ondernemers (en werknemers)
graag zijn en blijven!

• Een krachtige overheid die de
regio op voorsprong houdt!

• Vernieuwend/adequaat onderwijs
stoomt jeugd klaar voor
uitdagende banen + biedt
mogelijkheden voor blijvende
talentontwikkeling!Ec
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De Economic Board;

• Heeft een netwerk van experts
die kunnen helpen innovatie te
versterken

• Brengt partijen bij elkaar en
creëert onverwachte coalities

• Zoekt fondsen voor financiering
van projecten

• Initieert nieuwe concepten en
werkt ze uit tot projecten

• Legt de kiem voor innovatie door
ondernemers in contact te
brengen met onderwijs

• Organiseert events, zoals de
jaarlijkse Veluwse InnovatieprijsEc
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Eigen kracht

De Noord-Veluwe is wat je kunt noemen een cross-over regio. Het kent een stille kracht: 
sterke bedrijven en gemotiveerde mensen die hard werken in een innovatieve leef- en 
werkomgeving. De identiteit is niet in één zin uit te drukken. 

De kracht van deze regio ligt in verbinding: tussen 
de steden Amersfoort en Zwolle; en tussen het 
groen van de Veluwe en het blauw van de 
Randmeren.
Omdat we geloven in de kracht van dit gebied 
investeren we in een leefklimaat waar bedrijven en 
bewoners zich thuis voelen. 
Goede bereikbaarheid versterkt zowel de steden als 
het tussengebied.

Vanuit een hechte samenwerking tussen de partijen op de Noord-Veluwe kunnen we 
samenwerking met steden en regio’s om ons heen aangaan. Uitgaan van eigen kracht. Dat is 
waar wij als Economic Board naar streven.Ec
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Een cross-over regio – een verbinding tussen steden: Amersfoort en Zwolle. Met 
Apeldoorn deelt de regio het groene hart van de Veluwe. Tussen Flevoland en de 
regio is een sterke pendel van wonen en werken. De ontwikkeling van vliegveld 

Lelystad zal de relatie versterken.

Ec
on

om
ic

Bo
ar

d 
No

or
d-

Ve
lu

w
e

De regioDe regio 



Voorbeelden van MKB-bedrijven die sterk zijn in hun 
vakgebied en werken aan innovatie

Bedrijven en instellingen
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Economic Board Noord-Veluwe

• De Economic Board initieert samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en 
overheden. 

• Ondernemers zijn vertegenwoordigd via twee sporen: Noord-Veluwe Ondernemers-
overleg (NVOO) en VNO-NCW Veluwe-Vallei. De Rabobank wordt ook gerekend tot de 
ondernemers. De bank heeft een actieve rol in de samenwerking in de regio.

• De instellingen zijn vooral actief in het domein van gezondheid en welzijn. Zij zijn grote 
werkgevers en hierdoor bepalend voor het sociaaleconomische klimaat in de regio. We 
rekenen hen tot de ondernemers.

• Onderwijsorganisaties voor MBO en HBO zijn met hun hoofdkantoor gevestigd in 
Zwolle. Zij zijn actief in het initiëren en uitvoeren van projecten in de regio Noord-
Veluwe.

Samenwerking



Woorden
die uitdrukking geven aan de veranderingen in de regio 

van

alles samendoen naar samen veel doen

overheid stuurt naar samen aan het roer

solistisch naar holistisch

vrijblijvendheid naar verantwoordelijkheid

lijnen naar netwerken 
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• Zelfstandige regio die een hoge 
kwaliteit van leven biedt voor 
bedrijven, bewoners en 
bezoekers.

• Vitale regio met sterke 
bedrijven die vooral actief zijn in 
de maakindustrie, 
transport&logistiek, zorg, 
toerisme&recreatie
(in laatste sector ziet de board geen rol voor 
zichzelf )

Economic Board De Diamant - 2018

Strategische regio die werkt aan 
nieuwe coalities en hierdoor 
bijdraagt aan innovatie. 

Overzichtelijke regio waar 
partners elkaar makkelijk vinden 
en ruimte is voor nieuwe coalities. 
Een belangrijke factor voor 
innovatie.

Economic Board Noord-Veluwe

Perspectief
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Perspectief (2)

• Sociale regio waar veel aandacht 
is voor mensen die zich voor 
korte of langere tijd niet kunnen 
redden/regio waar mensen 
omzien naar elkaar.

• Groene regio met bos/Veluwe, 
een agrarisch buitengebied en 
hoge kwaliteit voor wonen en 
ontspanning (ook door 
aanwezigheid water).

Regio met toekomst; ruimte voor 
jonge mensen om een gezin te 
stichten. Werkgelegenheid voor 
alle lagen van de bevolking. 
Ruimte voor mensen met een 
beperking.

Regio die investeert in schone 
technologie. Proeftuin voor 
circulaire economie. 
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De Economic Board kent een aantal programma’s met bijbehorende 
portefeuillehouders. Het zijn bij voorkeur sectoroverstijgende thema’s. De 
bestaande thema’s blijven: innovatie, vestigingsklimaat en menselijk kapitaal
Suggesties voor aanvullende thema’s:

Energievoorziening: een opgave voor de overheid die een regionale 
energiestrategie moet opstellen; voor ondernemers die hun panden 
moeten verduurzamen; voor het onderwijs omdat de komende jaren meer 
technici nodig zijn die verstand hebben van opwek, distributie en beheer 
van nieuwe vormen van energie

Robots in de zorg: hoe zetten we techniek in voor verbetering van de zorg; 
thuis en in instellingen. Een opgave voor ondernemers in de zorg

Mobiliteit: als we voorlopig geen verbreding A28 krijgen en geen IC stop in 
Harderwijk: hoe kunnen we dan toch onze mobiliteit verbeteren: mooie 
uitdaging voor overheid en ondernemers. Het onderwijs kan nieuwe 
concepten aandragen om de verkeersdrukte te verlagen

Portefeuilles
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Vervolg: ieder doet z’n ding +

Overheid: sociaaleconomische ontwikkelvisie + 
faciliteren organisatie/uitvoering

Onderwijs: blijven ontwikkelen arbeids-
marktrelevante opleidingen (bekostigd en niet-

bekostigd) + faciliteren bedrijfstak-academies en 
Human Capital Agenda

Ondernemers: vanuit optimaal, 
toekomstbestendig ondernemersklimaat zaken 

benoemen die opgepakt dienen te worden + 
medesturing in uitwerking
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OndernemersOnderwijs Overheid 

Position Paper

Strategische agenda> 
uitvoeringsprogramma
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• De Economic Board heeft een klein budget. Dit 
wordt opgebracht door de gemeenten in de regio. 
Hiermee wordt ondersteuning gefinancierd. 
Portefeuillehouders hebben de beschikking over 
een klein programma-budget.

• Voor concrete projecten, initiatieven en events 
wordt op basis van een programmabegroting apart 
geld bij elkaar gehaald.

Financien

€
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