
 
 
 
 
 
 

               

 

 
 

“Focus aanbrengen en durven te kiezen!” 

 
De unique selling points van Oost-Nederland 
 
Wat is er nodig voor de economische structuurversterking van Oost-Nederland? Hoe ziet het optimale 

ecosysteem van onze regio er uit in 2021? Deze vragen stonden centraal tijdens de eerste inspiratiesessie van 

26 februari, in gesprek met prof. dr. Frans van Vught. Hieronder een verslag van deze sessie. 

 

Durven kiezen  

 

De sessies zijn bedoeld om te kijken naar de veerkracht van Oost-Nederland over de conjuncturele dippen heen.  

Theo Föllings, manager business development bij Oost NL interviewde in het bijzijn van 50 genodigden Frans van 

Vught over de kracht van Oost-Nederland. Frans van Vught geeft aan dat we de regionale economie kunnen 

versterken door samenhang te creëren op de thema’s waar de regio al sterk in is en daar bedrijven op aan te 

haken. De regio Oost-Nederland moet ook in vergelijking met andere regio’s bepalen waar de regionale kracht zit. 

“We moeten vaart maken naar de toekomst”, aldus van Vught.  

 

We moeten daarbij niet vergeten waar we vandaan komen. Het mkb in de maakindustrie in Oost-Nederland kent 

een stevige traditie, maar deze lange geschiedenis is niet genoeg. Volgens Van Vught moeten we nog beter 

beseffen wat we al goed konden en wat we ook richting de toekomst goed kunnen: “Het punt is dat we sector-

overstijgend onze kennis en kunde moeten koppelen.” Zo kan Oost-Nederland duidelijk maken waar ze 

onderscheidend in is, of in de woorden van Van Vught: “Focus aanbrengen en heel goed (durven) kiezen!” 

 

Regionale strategische initiatieven 

 

Van Vught geeft aan dat de huidige focus te breed is voor een regio van onze omvang én daarbij komt dat de 

focus ligt op dat wat andere regio’s ook doen. “Wij profileren ons op health, food, technologie, sustainability, 

energie. Dat is veel teveel en waaiert teveel uit.” Dit brede palet sluit volgens Van Vught niet goed aan op onze 

regio, niet qua volume, niet qua kennis, het past niet bij het investeringslandschap en niet bij het beschikbare 

werkkapitaal. Het is de kunst om te durven selecteren. Denk dan aan het arrangeren van unieke combinaties van 

food, health en technologie. Hij benadrukt dat in clusternetwerken de toekomst zit.  

 

Van innovatieprofiel naar Flagships 

 

“Het lastige is dat we vooral goed zijn in het doen van vele analyses, maar die gaan zo vaak over het verleden.” 

Bij het opstellen van een regionaal innovatieprofiel kijken we bijvoorbeeld naar de mate van regionale 

samenwerking, door te kijken naar hoe de regio scoort in kaderprogramma’s. Hier valt uit te leren wie goed 

verankerd zijn in dit soort programma’s en waarom. Van Vught vervolgt: “We moeten niet solistisch opereren, het 

gaat er immers om dat we volume moeten hebben.” Dat samenwerken gaat niet zonder slag of stoot, iedere 

instelling en organisatie heeft ook zijn eigen belangen en agenda. Er is hier lang over gelobbyd, maar uiteindelijk 

zijn er twee flagships benoemd:  

 

 Concepts for a Healthy Life, gericht op een de verbinding van agrofood en health. 

  

 Smart and Sustainable Industries met een focus op techniek.  

 
Van Vught heeft wel reserve bij de flagships. “Er zijn alleen nog maar grote lijnen geschetst. Verdere invulling is 

nodig.”  



 

 
 

 

 
 

 

Regiodeal 

 

Over de Haagse regiodeal: “Overheid en bedrijven moeten elkaar kunnen vinden. Dat probeert Europa ook met 

het Europa van de regio’s. Zo’n regiodeal moet daarom nooit alleen richten op het aanbod van Den Haag, maar 

moet ook altijd aansluiten bij op de Europese initiatieven.” In Oost-Nederland werken aan programma’s, waarin 

we Nederland sterk willen positioneren op het agrifoodvlak, is breder dan alleen Food Valley.  

 

Bedrijven 

 

Focus is uiteindelijk ook voor de bedrijvigheid in de regio belangrijk. Immers, er bestaan veel financiële mkb-

instrumenten, maar er gaat alleen maar minder geld naar de meer ontwikkelde regio’s in Europa. Volgens Van 

Vught moeten we zoeken naar fondsensynergie, met behulp van een heldere regionale innovatiestrategie. Dit kan 

ontzettend veel brengen in de regio én vergemakkelijkt de focus in Brussel. 

 

BOOST, de regionale uitvoering van Smart Industry-programma, en het CIRCLES-initiatief, gericht op regionale 

samenwerking voor een sterke circulaire economie, zijn van groot belang voor de regio. Nu gaat het vooral om 

het organiseren van de dynamiek. Ook de bredere groep moet aangehaakt blijven of aanhaken. Dat is een hele 

klus. De lading van de flagships wordt daarbij belangrijk. Frans van Vught ziet Eindhoven en Zuid-Zweden als 

succesvolle voorbeelden van regio’s waar synergie gerealiseerd is. Via de twee flagships moeten we met elkaar 

zoeken naar de combinaties die daaronder passen, met aandacht voor kennisontwikkeling en bedrijvigheid.   

 

Kennisinstellingen 

 

Het belang van de kennisinstellingen voor de regionale economie is groot, maar het is bekend dat Nederland en 

ook Oost-Nederland achterlopen op het gebied van valorisatie. Scale-ups worden nog te weinig in en door Oost-

Nederland gevonden. “Als je een universiteit leidt zonder focus, dan wordt het een soort hobbymachine met een 

sterke fragmentatietendens.” Terwijl focus, zeker voor de spin-offs zo ontzettend belangrijk is. Binnen het hoger 

onderwijs is meer nadruk nodig op transfer en valorisatie van kennis. En ook hierbij geldt dat we gerichte keuzes 

moeten maken.  

 

Daarbij valt ook te denken aan thema’s als CO2-reductie, niet alleen door de inzet van zonne-energie, maar ook 

aan plantenaardige eiwitten die een deel van de behoefte aan vlees vervangen. Dat soort lijnen zijn ook voor de 

middellange termijn interessant. De Brexit zorgt voor veel vraagtekens. Maar, de regio houdt natuurlijk niet op bij 

landsgrenzen. Benoem daarom dat er samenwerking gezocht wordt met aangrenzende regio’s.  

 

Unique selling points 

 

Afsluitend wordt aan de zaal gevraagd wat de unique selling points van Oost-Nederland zijn:  

 

1) De drie goede universiteiten zitten in elkaars nabijheid: Wageningen, Nijmegen en Twente.   

 

2) De krachtige samenwerking met Duitsland.  

 

3) De kracht van de mkb’ers, de kracht van de familiebedrijven moeten we koesteren en bundelen. We 

moeten kennisgebieden op wereldniveau blijven ontginnen. Dat is de basis van onze kracht, aan het 

begin staan van de kennisontwikkeling. Wat we doen, moeten we heel goed kunnen. De grote groep 

mkb’ers in onze regio moeten we koesteren en gebruiken om volume te maken.  

 
Gezamenlijk zorgen we er zo voor dat we actief zijn met die bedrijven, dat is de toegevoegde waarde van Oost 

NL. Uiteindelijk zijn veel mkb’ers samen veel minder log dan een grootbedrijf.  


