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Vanuit sterk vakmanschap en
passie voor innovatie werken
wij aan samenwerking tussen
ondernemers, zorg, onderwijs
en overheid 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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SAMEN VOOR EEN STERKE NOORD-VELUWE

ON ZE MI SSI E
Economic Board Noord-Veluwe bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven,
overheid, zorg en onderwijs. De board geeft sturing en inhoud aan economische structuurversterking in de regio. De board bundelt krachten en jaagt op enthousiaste wijze
regionale samenwerking aan. Onze sterke focus op duurzaamheid zal naast energiebesparing en circulair gebruik van grondstoffen ook leiden tot meer werkgelegenheid
en een hoge kwaliteit van de leefomgeving. Het logo van de Economic Board is een
diamant. De diamant verwijst naar de schitterende facetten van de Noord-Veluwe. Een
aantrekkelijke regio om te ondernemen, te werken, te wonen, te leren en te recreëren.

OVERHEID

ONDERWIJS

ONDERNEMERS

Aansluiting wet- en
regelgeving op
innovatieve regio

Aansluiting vraag
ondernemers en
aanbod onderwijs

Versnelling van
innovatie

Vraag vanuit
onderwijs, zorg en
ondernemers
faciliteren

Stageplekken en
werkplekken na
afstuderen
Praktijkgericht
onderzoek

Samenbrengen van
innovatie ideeën
Goed opgeleid
personeel
(ook in de zorg)
Slimme technieken
voor ondersteuning
in de zorg

Aan de basis van Economic Board Noord-Veluwe ligt een startdocument uit 2014. Vervolgens in 2015 uitgewerkt in een visiedocument en het Uitvoeringsprogramma 20162021. Dit uitvoerginsprogramma was gelinkt met de omgevingsagenda ‘Werken in het
groen’ (https://bit.ly/2OLaww7) van de Noord-Veluwse gemeenten. Begin 2019 hebben
wij onze koers bevestigd in een position paper (https://bit.ly/2IRZul4).
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VAN UITDAGING NAAR OPLOSSING
Het jaarplan 2020 bevat een uitwerking van de maatschappelijke uitdagingen met de
focuspunten van de drie O’s (Ondernemers, Onderwijs, Overheid). De Economic Board
ziet maatschappelijke uitdagingen als een gezamenlijke opgave van alle verbonden
partijen

ECONOMIC BOARD NOORD-VELUWE
Voldoende talent
en vakmanschap
in de regio

Ondernemers
Innovatie / techniek
goede medewerkers
Organisaties (zorg)
Lange termijn koers
welzijn regio

Gunstig
vestigingsklimaat
Onderwijs
Vakmanschap
Techniek,
technologie &
duurzaamheid

Overheid
Ondersteunen
ontwikkeling regio

Talentontwikkeling
(Onderwijs & Arbeidsmarkt / HCA)

Vestigingsklimaat
(bereikbaarheid /
ruimte bedrijven)

Ondersteunen
innovatie
(Innovatiehuis)

Gedeelde visie, gezamenlijke aanpak: langdurige en consequente uitvoering.
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SAMEN VOOR EEN STERKE NOORD-VELUWE

ON S D OEL
Economic Board is opgericht om de regionale economie te versterken. Gezamenlijk
optrekken is ons inziens gewenst om de economische ontwikkeling van onze
bedrijvige regio ondersteunen, in samenhang met het prettige leefklimaat.
De regio Noord-Veluwe heeft volop economische potentie. Het ondernemerschap,
de flexibiliteit, de innovatiekracht en de uitzonderlijke arbeidsmoraal zijn belangrijke
pluspunten. Evenals de centrale ligging en de goede bereikbaarheid. De kernwaarden
van onze regio staan echter onvoldoende in de schijnwerpers, zowel binnen als buiten
het gebied. Een krachtig samenwerkingsverband maakt het mogelijk om vele kansen
te benutten.

ONZE WERKWIJZE
Economic Board Noord-Veluwe is een regionale triple helix-samenwerking van
ondernemers, onderwijs en overheid. Als verbindende schakel tussen deze partijen
dragen wij bij aan een duurzame economische ontwikkeling van de regio. De
Economic Board signaleert maatschappelijke uitdagingen en brengt vanuit de drie O’s
focus aan. Daarnaast communiceert de Economic Board over het potentieel van de
regio, verbindt partijen met elkaar en stimuleert innovatie en talentontwikkeling. Een
overzicht van de momenten waarop de board samenkomt is te vinden in bijlage 1.
Met als uitgangspunt de onderkende maatschappelijke uitdagingen richt de
Economic Board zich op:
• Partijen bij elkaar brengen (soms onverwachte) coalities creëren;
• Stimuleren tot meer regionale samenwerking binnen de drie O’s (nadrukkelijk ook
overheid);
• Het bevorderen van een gunstig innovatieklimaat door voorlichting te organiseren,
laagdrempelige innovatie-ondersteuning aan te bieden en door ondernemers in
contact te brengen met het onderwijs;
• Meedenken over vernieuwing in de zorg;
• Bijdragen aan talentontwikkeling, een gunstig vestigingsklimaat en innovatieve
bedrijven.

ONTMOETEN
In Economic Board Noord-Veluwe zitten vertegenwoordigers van ondernemers,
onderwijs en overheid. De Economic Board bestaat vanaf 2014 (eerst als Stuurgroep)
en komt in principe vier keer per jaar bij elkaar. Indien gewenst kan er eenvoudig een
tussentijdse ontmoeting, overleg of conference call worden georganiseerd. Daarnaast
zijn de leden van de board -als verbindend netwerk- zichtbaar en actief in de regio bij
evenementen en relevante bijeenkomsten.
Jaarplan 2020 Economic Board Noord-Veluwe
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SAMEN VOOR EEN STERKE NOORD-VELUWE

SA M E NSTEL L I N G ECONOMIC BOARD
•

•
•

Ondernemers zijn vertegenwoordigd via diverse sporen: Het 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 zorginstellingen zijn vooral actief in het domein van gezondheid
en welzijn. Zij zijn grote werkgevers en hierdoor medebepalend voor het
sociaaleconomische klimaat in de regio.
Onderwijsorganisaties zijn vertegenwoordigd door Landstede en Windesheim (resp.
voor mbo en hbo). Ze zijn met hun hoofdkantoor gevestigd in Zwolle, maar zij zijn
actief in het initiëren en uitvoeren van projecten in de regio Noord-Veluwe.
Overheden zijn vertegenwoordigd door een afvaardiging van de lokale
portefeuillehouders Economie. De provincie Gelderland zien wij als belangrijke
partner en betrekken we regelmatig bij onze activiteiten.

Het secretariaat van de Board wordt gevoerd door een ambtenaar van een van
de samenwerkende gemeenten in de regio. In bijlage 3 is het overzicht van de
samenstelling van de Economic Board opgenomen.
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SAMEN VOOR EEN STERKE NOORD-VELUWE

M I D D E LEN
De Economic Board is ‘lean and mean’ georganiseerd. De leden van de Economic
Board ontvangen geen vergoeding. Het behalen van de doelstellingen hangt in sterke
mate af van de inzet van de boardleden (tijd, energie en netwerk). Het is belangrijk
voor de uitvoering aan te sluiten bij de mogelijkheden die zich voordoen. Want in een
kleine regio met weinig organiserend vermogen blijft het ‘botje bij botje’.
Economic Board en het Innovatiehuis hebben de afgelopen jaren hun meerwaarde
voor de regio bewezen en kunnen op een breed draagvlak rekenen.
Wel verdient de financiering een structureel fundament; we gaan van initiatief
naar organisatie. Zo is op sommige onderdelen en bij projecten meer professionele
ondersteuning en inzet gewenst. Aan de inzet van de Economic Board leden zit
gewoon een grens: eigen bedrijf of organisatie vraagt ook aandacht. De organisatie
van de Economic Board is en blijft klein en slagvaardig, maar er is wel behoefte aan
financiële borging óók voor de langere termijn. In de begroting (zie bijlage 4) worden
de geraamde kosten en opbrengsten weergegeven.
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SAMEN VOOR EEN STERKE NOORD-VELUWE

ONZ E T HE MA’ S
De Economic Board richt zich inhoudelijk op een drietal thema’s. De thema’s kennen
sub-thema’s die verder uitgewerkt worden onder leiding van de portefeuillehouders.

INNOVATIE

(ondernemers en
zorginstellingen)

ONDERWIJS &
ARBEIDSMARKT
(onderwijs en
ondernemers)

VESTIGINGSKLIMAAT
(overheid)

Thema’s met subthema’s

Portefeuillehouders

INNOVATIE

ONDERNEMERS &
ZORGORGANISATIES

Ondersteuning
+
Duurzaamheid

Ronald Cleijsen
Piet Mosterd

Innovatie in de zorg

Vacature

ONDERWIJS &
ARBEIDSMARKT

ONDERNEMERS &
ONDERWIJS

Talentontwikkeling

Ineke van der Wal
Marriët de Jonge

Speerpunten techniek
+
Zorg

Platform Techniek
Piet Mosterd
Pim Hulsman
Care Academy Veluwe
Milouska Broekhuis

Bedrijfstakacademies

Pim Hulsman

VESTIGINGSKLIMAAT

ONDERNEMERS &
OVERHEID

Mobiliteit/Bereikbaarheid

Joost Fraanje

Internationalisering

Vacature

Bedrijventerreinen

Leo van der Velden
Gert van den Berg
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ONZE OPBOUW
Initiatieven Noord-Veluwe
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SAMEN VOOR EEN STERKE NOORD-VELUWE

THE M A : I N NOVAT IE
Het stimuleren van innovatie is één van de drie focuspunten. Het bedrijfsleven in de regio
Noord-Veluwe kenmerkt zich in hoge mate door ‘slimme toepassers’. Verdere automatisering
en robotisering vormen zowel een kans als een bedreiging. Ook kent de regio vele
zorgorganisaties welke gebaat zijn bij een sterke regio. Onze uitdaging als regio ligt erin om
innovatief en wendbaar te blijven ook op de langere termijn.

INNOVATIEHUIS
Voor de uitvoering van dit thema is in 2016 het Innovatiehuis opgericht. Vanuit de Economic
Board vormen Ronald Cleijsen (Wivé Techniek) en Piet Mosterd (AWL-Techniek en het Fieldlab
Industrial Robotics) zijn als portefeuillehouders betrokken bij het Innovatiehuis.
Innovatievragen ophalen, verbindingen leggen, innovatietrajecten stimuleren en de regio
op de kaart zetten: dat is waar het Innovatiehuis voor staat. In de afgelopen jaren zijn er
honderden Noord-Veluwse ondernemers gesproken en succesvolle verbindingen gelegd.
Op verschillende thema’s worden goed bezochte bijeenkomsten georganiseerd, met de
feestelijke uitreiking van de Veluwse Innovatieprijs (VIP) als jaarlijkse afsluiter.
Het Innovatiehuis wordt gevormd door
vertegenwoordigers uit diverse regionale
organisaties. Elke maand komen de partners
van het Innovatiehuis samen. De focus ligt
tijdens het overleg op:
•
•
•
•

Elkaar op de hoogte houden;
Samenwerken;
Input vanuit ondernemers met elkaar delen;
Verbindingen leggen.

Daarnaast is de Rabobank nauw betrokken
en voorzien zij in de huisvesting van het
Innovatiehuis.
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SAMEN VOOR EEN STERKE NOORD-VELUWE

DOELSTELLINGEN INNOVATIEHUIS
Het uitbouwen van de regionale bekendheid is een belangrijk speerpunt voor 2019. Door meer
bekendheid onder ondernemers kunnen de innovatiemakelaars nog meer trajecten starten en
innovatie in de regio stimuleren. Daarom worden er gedurende het jaar diverse evenementen
georganiseerd.
•
•
•

Themabijeenkomsten in samenwerking met bedrijvenkringen;
Bijeenkomsten en workshops voor ondernemers;
De jaarlijkse Week van het ID en de Veluwse Innovatieprijs.

De partners organiseren zowel bijeenkomsten uit eigen naam, als bijeenkomsten gezamenlijk
met het Innovatiehuis en/of overige partners. Een overzicht van alle bijeenkomsten is te vinden
in de activiteitenplanning in bijlage 2. Naast de bijeenkomsten is er de maandelijkse rubriek
‘Uitgelicht’ waarin Noord-Veluwse ondernemers een podium geboden wordt. Zowel online als
in de pers worden deze en andere nieuwswaardige verhalen gedeeld.

Output Innovatiehuis 2020
•
•
•
•
•
•

Minimaal 200 bedrijfsbezoeken door Innovatiemakelaars
50 samenwerkingstrajecten inclusief ondersteuning bij financiering van
innovatieprojecten
Organisatie van vier themabijeenkomsten, o.a. in samenwerking met
bedrijvenkringen met gemiddeld 20 ondernemers.
Organisatie Week van het ID en de Veluwse Innovatieprijs met in totaal
minimaal 500 ondernemers.
Tenminste 8 perspublicaties
Tenminste 10 eigen publicaties ‘Uitgelicht’
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SAMEN VOOR EEN STERKE NOORD-VELUWE

THEMA : ONDERWIJS & ARBEIDSMARKT
Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld automatisering, flexwerken,
arbeidsmigranten, 21e -eeuwse competenties, netwerken) volgen elkaar in hoog tempo op
en dit vereist een hoog aanpassingsvermogen van bedrijven, medewerkers, maar ook van de
onderwijsinstellingen en de faciliterende overheden.
De werking van de arbeidsmarkt moet wat ons betreft aan de volgende randvoorwaarden
voldoen:
-Beschikbaarheid (in alle sectoren voldoende personeel beschikbaar)
-Wendbaarheid (personeel is voldoende toegerust om naar ander werk te kunnen schakelen)
-Inclusiviteit (iedereen doet mee)
Talentontwikkeling is wat ons betreft het sleutelwoord. Wij willen dat werknemers en jongeren
zich in brede zin kunnen ontwikkelen en (bij-) scholen om aan de toekomstige arbeidsmarkt
deel te kunnen (blijven) nemen. Door meer te sturen op competenties in plaats van kennis
kunnen bedrijven en werknemers sneller inspelen op veranderingen. We willen de behoefte
en ambitie bij werkgevers verkennen om op de Noord-Veluwe te komen tot een brede aanpak
voor een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en het huidige personeel verder te
ontwikkelen.
Als de ambitie er bij werkgevers is, gaan we een “Human Capital Agenda Noord-Veluwe”
maken als concreet actieprogramma (2 pagina’s). Hierbij sluiten we aan bij de bestaande
initiatieven (bedrijfstak academies) en de Human Capital agenda van de regio Zwolle.

Output Onderwijs en Arbeidsmarkt 2020
•
•
•
•
•

Ondersteuning van de samenwerking ondernemers en onderwijs en dan
concreet support voor tenminste 3 van de bedrijfstakacademies
‘Stage in je regio’: 60 ingevulde Hbo/Wo-stages
Drie rondetafelgesprekken met klein MKB (<25 werknemers) over talentontwikkeling met in totaal tenminste 20 deelnemers
Speerpunten techniek en zorg: betrokkenheid bij 6 (3+3) activiteiten
Betere borging en samenhang voor meer duurzaamheid initiatieven in
een regioplan (met koppeling aan Human Capital Agenda Regio Zwolle)

Jaarplan 2020 Economic Board Noord-Veluwe
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THE M A : VESTI GINGSK LIMA AT
De overheid faciliteert en richt zich met name op het zorgen voor een gunstig vestigings- en
ondernemersklimaat en in bepaalde gevallen het financieren van projecten of programma’s.
Door de betrokkenheid van de lokale bestuurders en door regionaal samen op te trekken bij
lobbyactiviteiten kan het geluid van de regio in de provincie, landelijk of zelfs Europees op de
agenda worden gezet. Onze visie is dat de lobby gezamenlijk door alle partijen moet worden
gedragen. Dit is essentieel is voor de economische structuurversterking.
Er zijn vier onderwerpen die daarbij onze specifieke aandacht hebben:
• De bereikbaarheid (met name de doorstroming op de A28, maar ook het spoor) van de
regio.
• De economische kansen die de op handen zijnde uitbreiding van Lelystad Airport met zich
meebrengen.
• Internationalisering: het juiste klimaat de handvatten om bedrijven te ondersteunen met
internationalisering, wat ook de regio op de kaart zet.
• De beschikbaarheid van lokale bedrijventerreinen.
Ondernemers hebben de afgelopen jaren gepleit voor een ‘regionaal loket’ voor
bedrijventerreinen. Momenteel zijn er afspraken om per subregio (West en Noord NoordVeluwe) een regionaal afstemmingsoverleg over bedrijventerreinen te organiseren. Het
doel is een rode loper uit te rollen voor ondernemen, waarbij gemeenten samenwerken
bij bedrijfsuitbreiding, -verplaatsing en vestiging. Binnen de Economic Board willen we de
ontwikkelingen rondom deze samenwerking tussen gemeenten monitoren.

Output Vestigingsklimaat 2019
•
•
•
•

Minstens 1 bijeenkomst over internationalisering met minimaal 5
ondernemers
Input voor overheid ten aanzien van (lobby)bereikbaarheid: weg, spoor en
digitaal
Meedenken en input leveren voor ontwikkelingen Lelystad Airport
Meedenken, monitoren en input leveren voor beleid rondom
bedrijfslocaties: insteek elke gemeente voldoende ruimte > afstemming
per subregio.

Jaarplan 2020 Economic Board Noord-Veluwe
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B EGROT IN G
Economic Board Noord-Veluwe en het Innovatiehuis hebben de eerste jaren gedraaid op incidentele bijdragen van Rabobank, Kamer van Koophandel en bedrijvenkringen. Op termijn is
dit een te onzekere basis. Om ‘van initiatief naar organisatie’ te gaan is er structureel/meerjarig
geld nodig. Binnen Economic Board is de intentie uitgesproken dat de gemeenten deze faciliterende rol voor de periode 2019-2022 op zich gaan nemen.
In de begroting is rekening zijn zowel financiële kosten als posten in natura meegenomen.
Hiermee wordt inzichtelijk welke mankracht zowel onderwijs, overheid als ondernemers leveren. De inkomsten-kant van de begroting zijn geraamde inkomsten. Een deel van de inkomsten
staat vast maar de overheidsbijdragen zijn nog niet toegezegd. Eind dit jaar zal duidelijk worden hoe en in welke mate de gemeenten de sociaaleconomische ontwikkeling via Economic
Board wil ondersteunen. Verder zijn er contacten voor ondersteuning door Provincie Gelderland.
Uitgangspunt Economic Board: zicht op een professionele organisatie met een bestaanszekerheid voor méér dan 2 jaar, waar de regionale overheid zich (in voorwaardenscheppende zin)
nadrukkelijk mede verantwoordelijk is/voelt.
De totale begroting 2020 heeft een bedrag van €289.500 uitgaven. Aan de inkomstenkant is
€75.000,- al toegezegd door verschillende partijen. Voor de overige investeringen wordt een
bijdrage gevraagd van de overheid, zowel gemeentes als provincie Gelderland. De bijdragen
van het NVOO en van de Rabobank waren tot en met 2019. Vanaf 2020 zijn er minder inkomsten vanuit ondernemers. Van de overheid wordt na de eerste bijdrage in 2019 een groter
bedrag gevraagd.

Begrotingspost

Begrote Uitgaven €

Begrote Inkomsten €

2019

2020

2019
(werkelijk)

2020

Uitvoerings- 242.500
kosten

264.500

192.500

264.500

2019: begrote bijdrage overheid €
80K; toegekend €35K (gemeenten).
2020: totaalbedrag overheid € 135K
(€60K gemeenten/€75K provincie)

Organisatie- 25.000
kosten

25.000

25.000

25.000

2019: begrote bijdrage overheid €
80K; toegekend €35K (gemeenten).
2020: totaalbedrag overheid € 135K
(€60K gemeenten/€75K provincie)

Totaal

289.500

217.500

289.500

267.500

Toelichting
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B I J L AG EN
1.
2.
3.
4.

Activiteiten planning Economic Board
Activiteiten planning Innovatiehuis
Schema deelnemers van de Economic Board
Begroting

Jaarplan 2020 Economic Board Noord-Veluwe
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BIJL AG E 1
ACTIVITEITENPLANNING INNOVATIEHUIS

Economic Board
Noord-Veluwe

maandag 27 januari

2020

15.30 uur
(inloop/start)

-

17.30 uur

Economic Board
Noord-Veluwe

maandag 23 maart

2020

15.30 uur
(inloop/start)

-

17.30 uur

Economic Board
Noord-Veluwe

maandag 14 september

2020

15.30 uur
(inloop/start)

-

17.30 uur

Economic Board
Noord-Veluwe

maandag 02 november

2020

15.30 uur
(inloop/start)

-

17.30 uur

Economic Board
Noord-Veluwe

maandag 07 december

2020

15.30 uur
(inloop/start)

-

17.30 uur

SAMEN VOOR EEN STERKE NOORD-VELUWE

B I J L AG E 2
ACTIVITEITENPLANNING INNOVATIEHUIS
‘ Uitgel i ch t’
Wat

Wanneer

Uitgevoerd door

Artikel over innovatieve
Noord-Veluwse ondernemer,
online en waar mogelijk verspreid via pers.

Maandelijks

Innovatiehuis (Anne de Vos)

Ac t i v i tei ten I n n ova t i e h ui s
Wat

Wanneer

Uitgevoerd door

Week van het ID

Eind november 2020

Innovatiehuis (Anne de Vos)

Veluwse Innovatieprijs

Do 26 november 2020

Innovatiehuis en partners

Bezoek vier bedrijvenkringen in
2020: Ermelo, Nunspeet, Elburg,
Oldebroek

Gedurende jaar

Innovatiehuis en partners

Ac t i v i tei ten RCT G e l d e rl a n d
Wat

Wanneer

Uitgevoerd door

Bedrijfsbezoeken en advies
(core business RCT)

Doorlopend

Marieke op de Weegh en
Sina Salim

Smart Maintenance/Servitization/ Inclusieve technologie
bijeenkomsten

N.n.t.b.

Marieke op de Weegh en
Sina Salim (evt. i.s.m. Boost)

Ondersteuning Food Academy
Nijkerk

Doorlopend

Sina Salim

Aandacht voor Internationalisering: projectplan NV met o.a.
website en exporttafels

Q2 2019

Marieke op de Weegh, i.s.m.
Rabobank

Week ID/Veluwse Innovatieprijs: Q3 + Q4
organiseren bijeenkomst tijdens
week en betrokkenheid organisatie VIP.

Marieke op de Weegh, Sina
Salim

Ac t i v i tei ten L a n d s te d e
Wat

Wanneer

Uitgevoerd door

Aftrap Vakmanschap Traject

Maart

Landstede/Start College/De
Techniek Academie

Introductie van nieuwe Hybride
leslokaal, robotarm mede
mogelijk gemaakt door Diamant

9 april

Landstede

Dag van de Robotica

17 april

Landstede/Deltion/Fieldlab
Industrial Robotics

Activiteit rondom Stage in je
Regio

Nntb

Landstede/Veluwe Portaal

Activiteit in Week van het ID

November

Landstede/Innovatiehuis

Wanneer

Uitgevoerd door

Ac t i v i tei ten VN O - N CW
Wat

Bedrijfsbezoek Ploeger Logistics 13 maart

VNO-NCW

Samenwerken met WUR
en de kansen voor circulair
ondernemen

3 april

VNO-NCW

Bedrijfsbezoek (te plannen)

Medio april

VNO-NCW

Bijeenkomsten nieuw
verenigingsjaar 2020-2021 volgen
in maart.
Bedrijfsbezoek tijdens Week van
het ID.

Ac t i v i tei ten Ve l uwe Po r t a a l
Wat

Wanneer

Uitgevoerd door

Drie netwerkbijeenkomsten

6 maart, 26 juni, 25
september

Veluwe Portaal

Speciale HR
Netwerkbijeenkomst tijdens
Week van het ID

24 november

Veluwe Portaal i.s.m.
Innovatiehuis

Overige bijeenkomsten, zie
website Veluwe Portaal

Doorlopend

Veluwe Portaal

SAMEN VOOR EEN STERKE NOORD-VELUWE

B I J L AG E 3
SCHEMA DEELNEMERS ECONOMIC BOARD
Joost Fraanje

voorzitter/portefeuillehouder
vestigingsklimaat

Broekhuis Volvo

Ronald Cleijsen

vice voorzitter/portefeuillehouder
innovatie

Wivé-Techniek

Gerard Kok

Rabobank Noord Veluwe

Alex Meiling

Meiling Putten

Frank Bieze

Bieze Food Group

Ineke van der Wal

portefeuillehouder HCA

Richard van Hussel

Windesheim
Zorggroep Noordwest Veluwe

Marriët de Jonge

portefeuillehouder HCA

Van Gelder

Miluska Broekhuis

oa zorg

Landstede

Pieter Broos

Miltech

Piet Mosterd

portefeuillehouder innovatie

AWL-Techniek

Pim Hulsman

oa techniek/portefeuillehouder HCA

Landstede

Rianne van Eijk

‘s Heeren Loo

Leo van der Velden

Gemeente Ermelo

Gert van den Berg

koppeling Gezond Veluwe + Veluwe
Portaal + Care AcademyVeluwe
+portefeuillehouder HCA

Gemeente Nunspeet

Naam

Functie

Achtergrond

Anne de Vos

manager Innovatiehuis De Diamant/
voorzitter Team ID

Innovatiehuis Noord-Veluwe
+ ondersteuning NVOO/
zelfstandige

Rob Dal

Lid Team ID

VNO-NCW Veluwe Vallei/
regiomanager

Marian van Ingen

Windesheim/
accountmanager

Corry Mosterd

lid Team ID

Landstede/accountmanager

Gerrit Marskamp

secretaris Economic Board + trekker
Talentontwikkeling

Gemeente Nunspeet/
beleidsmedewerker
economie regionaal

SAMEN VOOR EEN STERKE NOORD-VELUWE

B IJL AG E 4
BEGROTING 2020 ECONOMIC BOARD NOORD-VELUWE
L aste n

Baten *)

Thema

Activiteit/Kostenpost

Subtotaal

Algemeen

Secretaris

(+ vestigingsklimaat)

Totaal

€/Natura

3 O’s

Activiteit/
Kostenpost

Subtotaal

20.000

N

Ondernemers

NVOO

25.000

Uitvoering communicatie

15.000

€

Rabobank

10.000

Strategie+advies

15.000

€

Sponsoren
Week ID

15.000

2 events + 4
bijeenkomsten

15.000

€

Huisvesting

2.500

N

Starterscollectief

5.000

€

Internationalisering

12.000

€2K +
N:€10K

Totaal

50.000

Overheid

84.500

Gemeenten

60.000

Provincie
Gelderland

75.000
135.000

Innovatie

Projectmedewerker/
manager

10.000

€

(Innovatiehuis)

Uitvoering communicatie

10.000

€

Huisvesting

5.000

N

Innovatiemakelaars

30.000

N

7 events o.a. Week ID/
VIP

35.000

€15K +
N:€20K

Onderwijs/
participanten
in natura

104.500

90.000

Onderwijs &
Arbeidsmarkt

Projectmedewerker/
manager

5.000

N

Uitvoering communicatie

2.500

€

Student&Stage

15.000

€

Uitvoering
Talentontwikkeling

27.500

€/N

De Techniek Verbinder/
regiopartners
Bijdrage intersectorale
mobiliteit/VP

30.000

Organiserend vermogen
bedrijfstak academies

35.000

€/N
115.000

Totaal

289.500

289.500

*) Betreft geraamde inkomsten. Over toezegging moet nog verder overleg plaatsvinden met gemeenten en provincie.
Uitgangspunt Economic Board: zicht op een professionele organisatie met een bestaanszekerheid voor méér dan 2 jaar, waar de regionale
overheid zich (in voorwaardenscheppende zin) nadrukkelijk mede verantwoordelijk is/voelt.

ECONOMIC BOARD

NOORD-VELUWE

