
Economic Board
De Diamant

Input voor vervolg  
oppoetsoverleg EB 

op 17-09-2018

Binnen De Diamant
van Midden-

Nederland werken
ondernemers,

onderwijs en
overheid al vijf jaar

samen om
sociaaleconomische

ontwikkeling op de
Noord-Veluwe te

stimuleren. www.dediamantvanmiddennederland.nl

Op maandag 2 juli kwam een afvaardiging van Economic Board De Diamant bijeen voor
een ‘oppoets’ bijeenkomst. Als we willen we blijven schitteren, zullen we de diamant
regelmatig moeten oppoetsen. Het is geen nieuws dat samenwerking op de Noord-
Veluwe niet vanzelf gaat. We zoeken daarom naar die mensen die gemotiveerd zijn om
de regio verder te brengen. We hebben hulp gevraagd van Arnoud Leerling. Hij werkte
de afgelopen jaren aan samenwerking in de Valleiregio. In 2005 werd deze regio bijna
opgeheven. Ruim 10 jaar later geniet het een grote bekendheid en bereiken ze concrete
resultaten. Arnoud kent de regio inmiddels en durft ons uit te dagen anders te denken:
niet vanuit het verleden, maar vanuit kansen in de toekomst.  

De leden van Economic Board onderkennen dat samenwerking tussen de drie O’s op
lange termijn onmisbaar is om een krachtige regio te blijven: zonder gericht samen te
werken als regionale partijen gaan we kansen voor de regio missen. We definiëren de
regio, maar zonder hierbij harde grenzen te stellen. We gaan bovendien van exclusief
naar inclusief: gemeenten kunnen in verschillende regio’s samenwerken. Partijen kunnen
een tijd of voor een onderdeel meedoen, maar later weer afhaken.  

Aporie: door denkverlegenheid kunnen uitdagingen onopgelost blijven en kan er een blokkade in de
samenwerking ontstaan. Deze blokkade kan zorgen voor een schone lei en perspectief op een
gezamenlijke, gerichte lijn naar het einddoel.  

Samenwerken

Het gaat goed in de gemeenten en dat duwt de urgentie om samen te werken wat op de
achtergrond. De kracht van de regio is tegelijk haar zwakte: bedrijven, bewoners en ook
gemeenten bereiken nu al veel vanuit zelfstandigheid. Dit maakt samenwerking niet
vanzelfsprekend. De regio heeft op dit moment intern en naar buiten geen duidelijk
exposure/profiel. De vraag is of we daar verder op in moeten zetten. Het
brandingsinitiatief (met kernwoorden) van De Diamant heeft geen vervolg gekregen. 

Werk in uitvoering
Naast de strategische discussie gaan we vanuit De Diamant vooral ook verder met de
concrete uitvoering. Binnen het Innovatiehuis De Diamant, maar ook met het supporten
van activiteiten die bijdragen aan het vestigingsklimaat. Belangrijk in het
vestigingsklimaat zijn goed geschoolde en voldoende werknemers (zie kader pagina 2). 

Positie Noord-Veluwe
De Noord-Veluwe wil een regio zijn met een eigen profiel en positie:  
• krachtig MKB met vele succesvolle (deels ook internationaal georiënteerde) bedrijven;  
• succesvolle, regionaal gewortelde instellingen op het gebied van zorg en onderwijs;  
• typerend arbeidsethos met een aanpak-mentaliteit; 
• door de veelzijdigheid en wendbaarheid relatief minder kwetsbaar; 
• strategische ligging tussen de Randstad en Noordoost-Nederland. 

Actief investeren in samenwerking

Gericht aan leden van Economic Board De Diamant
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De voortgang in de regionale sociaaleconomische samenwerking verloopt wat stroef. Het
is voor de energie en resultaten belangrijk dat  gemeenten actief meedoen en zo
mogelijk ook trekker zijn van de samenwerking. Het is belangrijk dat gemeenten samen
bepalen wat ze willen. De gemeenten hebben medio 2017 aangegeven een
sociaaleconomische visie te willen maken (op basis van het rapport van Geert Jansen; De
kunst van het verbinden, januari 2017).  Wat de gemeenten als één van de regionale 3
O's willen, heeft invloed op wat de beide andere O's kunnen. Zonder gemeentelijke
deelname/facilitering is de slagkracht van de samenwerking beperkter.  

Gemeenten spelen vaak een belangrijke rol in de triple helix samenwerking; als
initiator/voorzitter en met geld (bijv. Regionaal Investeringsfonds Rivierenland) 
De intentie van de deelnemers aan het overleg van 2 juli is, ook als niet alle gemeenten
meedoen, het proces van resultaatgericht samenwerken onverminderd door te zetten.  

Regelmatig terugkerend is de vraag hoe we de samenwerking het beste kunnen invullen.
Het gaat dan om vragen als: 

• ‘Wat zijn de toekomstige uitdagingen? / ‘Wat wil de regio?’ > richten;  
• Hoe gaan we het organiseren?’ > inrichten; 
• ‘Welke activiteiten gaan we (samen) doen? > verrichten. 

Gerichte actie

Joost Fraanje 

Voorzitter Economic Board De Diamant 
www.dediamantvanmiddennederland.nl

Vervolg op 17 september
Tijdens de volgende bijeenkomst in september maken we een kort en compact position
paper, waarmee de deelnemers van elkaar weten waar ze het over eens zijn. Verder
maken we afspraken over wat we (nog meer) gaan doen. We gaan concreet aan de slag
en vanuit de uitvoering De Diamant krachtiger maken. Belangrijke voorwaarde voor een
goed vervolg is dat de gemeenten duidelijk hebben wat ze willen, of/hoe ze betrokken
willen zijn.  

Rol gemeenten

Talentontwikkeling op de Noord-Veluwe

Aan de basis van de triple helix samenwerking lag 5 jaar geleden de intentie:
‘minder geschrijf/gepraat en meer resultaat’. De door werkgevers en onderwijs
gestarte bedrijfstak academies zijn hier een concreet resultaat van. 

De Techniek Academie, Care Academy Veluwe, Centrum voor Transport en
Logistiek, Veiligheidsacademie, Soma college, Bouwmensen Noordwest-Veluwe,
Horeca Academie Harderwijk maar ook bijvoorbeeld de bedrijfsscholen van Van
Gelder/Gelderpoort en DB/Arma Keukens. Verder is er het  NVOO-project
Student& Stage voor meer hoger opgeleiden in de regio en Veluwe Portaal als
organisatie voor duurzame inzetbaarheid van, voor en door ondernemers.


