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Geachte voorzitter/leden,

Wij hebben op 6 juni 2017 ingestemd met het verlenen van een subsidie van
maximaal € 500.000,-- aan Green Polymer Application Centre (Green PAC) voor de
verdere ontwikkeling van het Centre of Expertise'Smart Polymeric Materials'voor de
periode 2017-2021. Voor de jaren 2017 en 2018 wordt € 200.000,-- beschikbaar
gesteld, aan de subsidie ad € 300.000,-- voor de jaren 2019 tot en met 2021 is de
voonrvaarde verbonden dat na twee jaar op basis van een midterm review een
go/no go-beslissing wordt genomen. De resterende bijdrage van € 300.000,-- voor de
jaren 2019 tot en met 2021 wordt pas vrijgegeven indien blijkt dat:
a. de gerealiseerde inkomsten van bedrijven en projecten over de jaren 2017 en

2018 minim aal 5Io/o bedraagt van de opgenomen begroting, en
b. er zekerheid is over minimaal 40o/o vãn de begrote inkomsten vanuit bedrijven en

projecten over 2019.
De bijdrage wordt ten laste gebracht van het budget Versterking Economische
Structuur.

Het Centre of Expertise is een gezamenlijk initiatief van Stenden Hogeschool en
Hogeschool Windesheim. ln november 2013 heeft de Regiegroep van de Topsector
Chemie aan beide hogescholen de status van gecombineerd lnnovation Lab
(iLab)/Centre of Open Chemical lnnovation (COCI) voor het Centre of Expertise toe-
gekend. Deze status wordt alleen toegekend aan chemieclusters die excelleren in een
specifiek vakgebied (in dit geval polymeren en composieten).
Naast hoogwaardig onderwijs op hbo-niveau is het doel van Green PAC het ver-
sterken van de innovatiekracht van bedrijven op het gebied van (groene) kunststoffen,
vezels en composieten. Hiertoe wordt samen met bedrijven gewerkt aan onderzoek,
vindt valorisatie van onderzoek plaats en worden start-ups ondersteund. Ook worden
pilots en projecten ontwikkeld en op basis van de kennis worden curricula vernieuwd
en versterkt.
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Provinciaal beleid
ln het collegeprogramma en de Economische Koers staan duurzame/groene econo-
mische groei centraal. Als één van de collegeprioriteiten is de biobased economy
aangemerkt. Binnen de biobased economy in Drenthe is de chemie dankzij haar
specifieke specialisatie (vezels, polymeren en composieten) een belangrijke speler,
tezamen met de tuinbouw/agribusiness.

De ontwikkeling van het (groene) chemiecluster in Zuidoost-Drenthe is een kwestie
van lange adem. Dit kan niet door middel van ad-hoc-acties, maar vraagt om een

bestendige en gezamenlijk gedragen aanpak. Er is inmiddels in en rond het (groene)

chemiecluster in Zuidoost-Drenthe een goed ontwikkeld ecosysteem ontstaan. Hierin

werken overheden (gemeente Emmen en provincie Drenthe), kennisinstellingen
(mbo/hbo) en het bedrijfsleven nauw samen. Juist het succes van dit ecosysteem is

ook benoemd binnen het economisch programma 'Vierkant voor Werk'.
Het ecosysteem wordt vanuit de provincie breed ondersteund. Naast de kenniscom-
ponent ondersteunt de provincie (samen met de gemeente Emmen) via de aanjaag-
organisatie business development. Verder pakt ze de regierol daar waar het gaat om

brede communicatie rond chemie en biobased economy. Ook proberen overheden en

bedrijfsleven de banden tussen de beide chemieclusters in Emmen en Delfzijl te ver-
sterken. De zeer recente lancering van Chemport Europe is hiervan een mooi
voorbeeld.

Rolvan Green PAC binnen het ecosysteem
Chemische bedrijvigheid, gericht toegepast onderzoek, onderwijs (hbo en mbo) en

overheid zijn de actoren die het complete pallet vullen. Binnen dit gehele ecosysteem
neemt Green PAC een cruciale rol. Zij verzorgt de kennisontwikkeling op hbo-niveau
en is de poort voor het bedrijfsleven naar toegepast onderzoek.
Om hier optimaal invulling aan te kunnen geven, werkt Green PAC nauw samen met
de aanjaagorganisatie (groene) chemie. Green PAC zorgt hierbij voor de valorisatie
en de aanjaagorganisatie is verantwoordelijk voor de business development. Via haar
contacten met de bedrijven geeft de aanjaagorganisatie aan Green PAC door welke
vraagstukken er leven bijde bedrijven.

Green PAC heeft een goede beoordeling gekregen van de Reviewcommissie Hoger
Onderwijs en Onderzoek van het Ministerie van Ondenvijs, Cultuur en Wetenschap
over de periode 2013-2016 en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke stakeholder
binnen het cluster (groene) chemie. Het doel is nu om deze positie verder te ver-
sterken. Om deze ambitie te kunnen realiseren is de gevraagde bijdrage nodig.

De komende jaren moeten de volgende indicatoren worden gerealiseerd:
f . in 2017 een field lab (inclusief ilAB-faciliteiten) in Emmen;
2. jaarlijks 5 nieuwe start-ups in |LAB Zwolle vanaf 2017, groeiend naar 10 start-ups

in 2021;
3. 25 valorisatieprojecten in de periode 2017-2021:
4. realiseren van ruim 10 fte additionele structurele en additionele onderzoekscapa-

citeit in (groene) kunststoffen, vezels en composietenonderzoek in de vorm van
onderzoeksdocenten, promovendi, studenten, business developers, onderwijs-
ontwikkelaars, aangevuld met bijzonder hoogleraarschap praktijkgerichte smart
en biobased materials;
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5. ruim 250 studenten van beide hogescholen hebben in de periode2OlT-2021
hightech onderzoek verricht;

6. de desbetreffende bacheloropleidingen worden continue (circulair model) aange-
past, waarbij een sterke focus wordt gelegd op het innovatief vermogen van de
toekomstige werknemers/ondernemers;

7. (onderdelen) van de Master Polymer Engineering (PE) worden modulair aange-
boden. De Master PE wordt doorontwikkeld en zichtbaarder gepositioneerd;

8. de bijdrage vanuit netwerkpartijen is gestegen naar 50% cofinanciering in 2021.

Op grond van artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe
kunnen wij pas een besluit nemen over verlening van project- en incidentele prestatie-

subsidies vanaf € 150.000,-- nadat uw Staten eventuele wensen en bedenkingen
hierover ter kennis van ons hebben kunnen brengen. Dit is de zogenoemde 'voor-
hangprocedure'.

Wij verzoeken u daarom dit voorstel in behandeling te nemen. Wij zien uw reactie
graag uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of Staten
tegemoet.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

, secretaris voorzitter

Bijlage: Business Plan 2017 -2021 Green PAC
wa/coll.
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1. Inleiding 

1.1. Samenvatting  

Stenden Hogeschool en Hogeschool Windesheim hebben in 2011 in het kader van de prestatieafspraken een 
Centre of Expertise op het gebied van Chemie ’Smart Polymeric Materials’ opgericht, genaamd Green PAC. 
Beide hogescholen waren gezamenlijk actief en werkten al gedurende langere tijd samen op het gebied van 
polymeren, vezels en composieten. In november 2013 heeft de regiegroep Chemie aan beide hogescholen de 
status van een gecombineerd Innovation Lab ( iLab) / Centre of Open Chemical Innovation ( COCI ) voor  het 
Centre of Expertise toegekend. 
 
Met de komst van het iLab in Zwolle en een COCI in Emmen wordt niet alleen het onderzoek, maar ook het 
ondernemerschap versterkt. Tevens hebben de hogescholen gezamenlijk een niet bekostigde HBO Master 
ontwikkeld met de titel ‘Polymer Engineering’.  
 
In de aanloop is veel tijd besteed aan het inrichten van Green PAC en ondersteunende diensten en processen 
en daarmee aan de invulling aan de betrokken lectoraten van beide hogescholen. Green PAC heeft een Raad 
van Advies ingericht onder voorzitterschap van de heer Rein Willems. De Raad van Advies bestaat uit 
vertegenwoordigers uit relevante werkvelden. In 2015 en 2016 is het aantal projecten flink toegenomen, zijn er 
meer dan 16 starters gekomen in het iLab en is Green PAC prominent aanwezig geweest bij een groot aantal 
bijeenkomsten en evenementen. Green PAC heeft een gevestigde reputatie opgebouwd en concrete resultaten 
laten zien. 
 
Kortom Green PAC komt tegemoet aan een vraag c.q. behoefte vanuit zowel het bedrijfsleven, het onderwijs 
alsook de overheid en heeft bewezen initiërend en faciliterend te zijn voor een 'business driven' 
kennisontwikkeling. Daarnaast vervult Green PAC een voortrekkersrol binnen de kaders van de circulaire 
economie ambities van nationale en regionale overheden in de regio Noordoost-Nederland. 
 
Green PAC heeft stevige ambities naar de toekomst en zet in op verdere groei van het budget en daarmee 
onderzoeksprojecten en starters. Dit wordt ten dele ingevuld door toenemende co-financiering vanuit het 
bedrijfsleven en ontwikkelen van contract research en consulting opdrachten. Green PAC is initiërend bij de 
opzet van field labs binnen diverse onderzoekslijnen en zal het succes van iLAB Zwolle vertalen naar een iLAB 
Emmen. 

1.2. Actielijnen kunststoffen, vezels en composieten in Noordoost-Nederland 

Het Centre of Expertise Green PAC is een samenspel van verschillende actoren, waarbij de focus ligt op 

innovatie ontwikkeling met vooraanstaande bedrijven, innovatie valorisatie bij startende bedrijven en 

groeipotentie van jonge bedrijven in de regio op het gebied van (groene) kunststoffen, vezels en composieten. 

(Zie deze link voor een indruk.) Sinds de oprichting van het Centre zijn er 24 projecten opgestart.  

Programmalijnen 

Gedurende de opstartperiode (2013-2016) is het productportfolio Green PAC ontwikkeld tot een 
samenhangend geheel van levensvatbare activiteiten. Hiermee worden de doelstellingen van Green PAC 
gerealiseerd. 
 
Green PAC bouwt voort op datgene wat al was opgebouwd door beide hogescholen en de toepassingsgebieden 
van de bedrijven in Noordoost-Nederland. Op basis van trackrecord en toekomstvisie zet de regio in op de 
toepassingsgebieden (groene) kunststoffen, vezels en composieten. Green PAC heeft haar activiteiten met deze 
programmalijnen gestart. Deze worden de komende jaren verder ontwikkeld, nieuwe cases worden continue 
toegevoegd, terwijl tegelijkertijd de focus wordt versterkt en daarmee het onderscheidend vermogen. 
 

  

http://www.greenpac.eu/nl/raad-van-advies-en-stuurgroep/
http://www.greenpac.eu/nl/raad-van-advies-en-stuurgroep/
http://www.greenpac.eu/nl/onderzoek/
http://www.greenpac.eu/nl/ilab-2015/ondernemers/
http://www.greenpac.eu/nl/greenpac-op-de-kaart/
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Figuur 1 Programmalijnen Green PAC 

 

Producten van Green PAC 

      Gezamenlijke (internationale) onderzoeksprojecten met bedrijven en kennisinstellingen, bv het 
bio composieten fietspad , de bio klapbrug voor WILDLANDS of het project kunststoffen in de 
medische technologie; 

• Contractresearch (en consulting) voor het bedrijfsleven, waarbij Green PAC optreedt als contractpartij 
namens een samenwerkingsverband van kennisinstellingen; 

• Disseminatie van kennis door het organiseren van kennisbijeenkomsten voor onderzoekers, 
ondernemers, overheden, onderwijs en andere geïnteresseerden, zoals de jaarlijkse beurs 3DprintEU, 
het Biobased Business Event Emmen, SummerLabb etc aangevuld met verschillende landelijke en 
regionale publicaties (klik hier, hier en hier voor een indruk); 

• Verstrekken van adviezen, verrichten van innovatieonderzoek en onderzoek naar business 
opportunities; 

       Stimuleren van ondernemerschap door middel van het ILAB concept, resulterend in nieuwe start-ups; 
       Stimuleren en ondersteunen van spin-offs en opschaling van business concepten op de COCI locatie. 
 
In het Centre of Expertise Green PAC wordt toegepaste kennis ontwikkeld en versneld innovaties gerealiseerd 

door een samenwerking met universiteiten en top economische instituten, waar het bedrijfsleven van kan 

profiteren om daarmee haar bestaande competenties te verstevigen. Daarnaast richt het Centre of Expertise 

zich op het versterken van het menselijk kapitaal dat nodig is om de ambities van de regio Emmen-Zwolle waar 

te maken (Human Capital agenda) en het realiseren van de circulaire economische ambities binnen de regio. 

1.3. Green PAC in Noordoost Nederland 

Green PAC,  ondersteund door haar kennis- en onderzoek partners, geeft invulling aan de vraag van het 
innoverende bedrijfsleven naar kennis betreffende Smart Polymeric Materials (SPM).  Om de volledige keten in 
de chemie te kunnen bereiken en daardoor de kennis en de bedrijvigheid in Noordoost-Nederland te 
verankeren en te versterken zijn een iLAB in Zwolle en een COCI in Emmen opgericht. Hiermee is Green PAC het 
enige Center of Expertise in Nederland dat beide activiteiten combineert. De iLab/COCI status wordt extra 
ondersteund door een Aanjaagteam vanuit de Provincie Drenthe, de Provincie Overijssel, de gemeente Emmen 
en DPI Value Centre. 
 
Met het aanbieden van een unieke Masteropleiding Polymer Engineering onderscheidt Green PAC zich nog 
meer van de andere Centra. 
 

http://www.greenpac.eu/nl/biocomposieten-fietspad-krijgt-landelijke-media-aandacht/
http://www.greenpac.eu/nl/projecten/bioklapbrug-dierenpark-emmen/
http://www.greenpac.eu/nl/3dprinteu-in-programma-greenproject-van-rtl-7/
http://www.greenpac.eu/nl/event/
http://www.greenpac.eu/nl/green-pac-op-summerlabb-eurosonic-noorderslag/
http://www.greenpac.eu/nl/aandacht-voor-green-pac-special-chemiebiotech-van-fd/
http://www.greenpac.eu/nl/green-pac-special-life-sciences-health-van-dagblad-vh-noorden/
http://www.greenpac.eu/nl/green-pac-artikel-emmen-van-metro/
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Green PAC is daarnaast verbonden met andere opleidingsinstituten in de regio zoals de Centra voor Innovatief 
Vakmanschap (CIV) in Zwolle (Deltion College) en Emmen (Drenthe College); contacten met andere 
opleidingsinstituten zoals de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) zijn opgebouwd en zullen worden versterkt. 
Met het oog op de voorgenomen fusie tussen Stenden Hogeschool en de NHL te Leeuwarden, worden 
nadrukkelijk synergiën nagestreefd hetgeen wordt gereflecteerd door het nieuwe project ‘fietsbrug 
Ritsumasyl’, waarin de NHL wordt betrokken. Hiermee wordt ook de positie van Green PAC in Noordoost 
Nederland verder versterkt. 
 
Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap in Zwolle heeft reeds gestalte gekregen op de campus van het 
Deltion College. Zij richt zich op Polymeren, Coatings en Composieten. Het Centrum voor Innovatief 
Vakmanschap van het Drenthe College in Emmen richt zich op Duurzame Chemische Technologie en volgt 
dezelfde onderzoekslijnen als Green PAC. 
 
De Master ‘Polymer Engineering’ is inmiddels ontwikkeld, geaccrediteerd en gestart per februari 2014 en 
ondersteunt hiermee verder de Human Capital agenda van de sector. Er is gestart met een groep van 12 
studenten en een tweede groep van 10 studenten in 2015. De eerste lichting studenten zal in de loop van 2016 
afstuderen. Vanwege de vraag uit de markt, zal er in de nabije toekomst onderzocht worden of (onderdelen) 
van deze Master verder ontwikkeld en (bekostigd) aangeboden kunnen worden. 
 
Het Polymer Science Park (PSP) in Zwolle huisvest meerdere initiatieven op het terrein van duurzame 
materialen. De technologische focus ligt op nieuwe materialen, plastics en coatings en is daarmee 
complementair aan de activiteiten van Green PAC. Het iLAB huurt ruimte van het PSP voor de uitvoering van 
haar activiteiten en ter facilitering van de startups. Daarnaast neemt Green PAC laboratorium en test 
faciliteiten af ter ondersteuning van onderzoeksprojecten. 
 
Green PAC  samen  met  API  Institute  en  Emmtec  Services,  richt  zich  met  name  op  de  vele  
mogelijkheden die de noordelijke provincies bieden in het kader van de Biobased Economy en is betrokken bij 
vele studies, die in dit kader zijn uitgevoerd.  
 
Green PAC is nauw betrokken bij de ontwikkeling en invulling van een ‘field lab.’ Biobased Economy te Emmen, 
dat integraal onderdeel zal worden van de COCI en is als dusdanig nauw betrokken bij en heeft relevante input 
geleverd voor het VierkantvoorWerk (VvW) project uitgevoerd door de commissie Vollebregt, dat de kansen 
voor ontwikkeling en werkgelegenheid in kaart heeft gebracht voor de 4 steden Emmen, Coevorden, 
Hoogeveen en Hardenberg. In Hardenberg wordt gesproken over een oprichting van een ‘field lab.’ 3D metaal 
printen. 
 
Green PAC heeft nauwe relaties met andere netwerk partners. Kennispoort Drenthe en Zwolle zijn als tripartite 
netwerkorganisaties een belangrijke plek waar bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in Drenthe en 
Zwolle vraag gestuurd en dienstverlenend samenwerken. Kennispoort beantwoordt kennis- en innovatievragen 
van ondernemers en mobiliseert en stimuleert netwerkpartijen bij een gezamenlijke economische agenda. Als 
dusdanig fungeert Kennispoort als een service partner in de eerste lijn, waar mogelijke nieuwe projecten 
geacquireerd worden.  
 
Als dusdanig is Green PAC volledig ‘embedded’ in het innovatie ecosyteem van de regio Noordoost-Nederland, 
zoals in de volgende overzichten (bron KplusV) is weergegeven. 
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Figuur 2 Het innovatie ecosysteem 
 

 
 
 
 
Figuur 3 Het ecosysteem in Drenthe 
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1.4. Cross-overs met topsectoren/TKI en landelijke netwerken 

De Green PAC thema’s passen naadloos binnen het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Smart 
Polymeric Materials (SPM) van de Topsector Chemie. De focus van de TKI SPM richt zich op:  
polymere materialen, afkomstig van olie (en in mindere mate aardgas en steenkool) maar in toenemende mate 
van hernieuwbare (biobased) grondstoffen en benodigde additieven; processen voor productie, verwerking en 
hergebruik van deze materialen; toepassingen van deze materialen in kunststoffen, coatings, drukinkten en 
lijmen, composieten, textiel, tapijt, papier, rubber of halffabricaten en producten binnen veel sectoren zoals 
verpakkingen, transport, bouw, medical, hightech systemen en personal care.  
 
Het TKI SPM (www.tkispm.nl) sluit ook sterk aan bij de ambities en milestones geformuleerd in ’een punt op de 
horizon’ in het intersectoraal businessplan Biobased Economy. Daarbij sluit dit plan aan bij de routekaarten en 
strategische agenda’s zoals deze onder meer zijn geformuleerd door de NRK, VNP, VVVF, MODINT en VNCI. 
 
Als Centre of Expertise maakt Green PAC integraal onderdeel uit van het initiatief van het Ministerie van 
Economische Zaken genaamd Innovatielink/Chemielink. ChemieLink (www.chemielink.nl) helpt ondernemers in 
de chemie die willen innoveren met het vinden van de locaties met de juiste faciliteiten en apparatuur en 
verwijst deze door naar de specifieke iLAB en COCI locaties.. 
 
Naast de relatie met de Topsector Chemie, zijn er vele raakvlakken met de sectoren Agro & Food en High Tech 
Systems & Materialen (HTSM). Beide zijn grote speerpunten in de regio Oost Nederland. 
 
Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA financiert en stimuleert praktijkgericht onderzoek van 
hogescholen. Voor hogescholen is dit de basis voor een volwaardige tweede geldstroom voor praktijkgericht 
onderzoek en kan daarmee een aanvulling zijn voor Green PAC projecten (SIA-RAAK aanvraag Duurzaam 
Bouwen). 

1.5. Behaalde resultaten periode 2011-2016 

Het doel van het Centre of Expertise Smart Polymeric Materials - Green PAC is het versterken van de 
innovatiekracht van bedrijven op het gebied van (groene) kunststoffen, vezels en composieten ten behoeve 
van economische en maatschappelijke opportunities. Dit doel is uitgewerkt tot een zestal KPI’s voor de periode 
2011 - 2016: 
 

1. In 2013 de status COCI/ILab toegekend krijgen 
Gerealiseerd.  

 
2. 10 valorisatieprojecten in periode 2013 – 2016 

Gerealiseerd; er zijn inmiddels 24 projecten geïnitieerd. 
 

3. Realiseren van ruim 20 fte structurele en additionele onderzoekscapaciteit in (groene) 
kunststoffen, vezels en composietenonderzoek in de vorm van onderzoek docenten, 
promovendi, studenten, business developers, onderwijsontwikkelaars, aangevuld met 
bijzonder hoogleraarschap praktijkgerichte smart en biobased materials. 
Gerealiseerd. Afgezien van de structurele onderzoekscapaciteit binnen de lectoraten zijn er 
alleen al bij de projecten in totaal aan extra capaciteit structureel 8-9 fte aan het werk 
geweest zowel bij Stenden alsook bij Windesheim. 

 
4. Ruim 200 studenten van beide hogescholen hebben eind 2016 hightech onderzoek verricht 

Gerealiseerd, indien breed geïnterpreteerd - zijnde totale inzet/betrokkenheid van studenten 
bij afstudeeropdrachten, minoren, deelnemers aan regulier onderwijs die onderdelen van de 
kunststofleerlijn volgen, student ondernemers in iLAB en master studenten. 

 
5. Eind 2016 zijn minimaal 10 invention disclosures ingediend 

Er zijn momenteel 2 invention disclosures ingediend. Focus ligt met name op toegepast 
onderzoek en open innovatie, hetgeen conflicteert met een specifieke doelstelling om kennis te 
beschermen.  

http://www.tkispm.nl/
http://www.chemielink.nl/
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6. De betreffende bacheloropleidingen zijn aangepast waarbij een sterke focus wordt gelegd op 

het innovatief vermogen van de toekomstige werknemers/ondernemers. 
Gerealiseerd, incl. Master ‘Polymer Engineering’. Door middel van de Green PAC projecten 
doen jaarlijks gemiddeld > 100 studenten onderzoek naar kunststof/composiet waardoor een 
grote stap is gemaakt in het ontwikkelen van het innovatief vermogen van de afgestudeerden. 

 
Alle milestones zijn gehaald, met uitzondering van het aantal invention disclosures. Deze laatste milestone 
wordt achteraf als onrealistisch gezien, vanwege de beperkte mogelijkheden, die verband houden met het 
‘open innovation’ karakter van de activiteiten van Green PAC en de beperkte waarde creatie (het valoriseren 
van de invention disclosures), die mogelijk wordt geacht. 
 

De volgende projecten zijn sinds de oprichting van het Centre gestart: 

1. Kunststoffen in de Machinebouw 
2. Kunststoffen in de Medische Technologie 
3. Ontwikkeling nieuwe materialen en toepassingen voor 3D-printing 
4. ILab 
5. Biobrug Dierenpark Emmen 
6. Congres 3D Print EU 2015 
7. Ontwerpgereedschappen, Advanced Rheology 
8. Kunstof beton composiet 
9. Tape Lay Robot 
10. LCA 
11. Chemische Recycling van PET 
12. PBS en PBS-copolymeren 
13. Kunststoffen in de Machinebouw 2 
14. Interreg BIO-Bouw 
15. Interreg Biobased Fietspad 
16. Interreg Sustainable Fibers 
17. Interreg 3D Druck 
18. Interreg 3D Scholing 
19. Interreg Biobased Business Event Emmen 2015 
20. COCI 
21. Verkenning van de 3D metaalprint technologie 
22. 3D Printing congres/Biobased Event 2016 
23. Concept Room Steel 2016 (Drentea) 
24. iLab 2.0 

 

De volgende projecten zijn inmiddels aangevraagd en in voorbereiding: 

1. iLab Emmen 
2. Uitbreiding Kunststoffen in de Machinebouw 2 
3. Fietsbrug Ritsumasyl (Friesland) 

 

Disseminatie van kennis door het organiseren van kennisbijeenkomsten voor onderzoekers, ondernemers, 

overheden, onderwijs en andere geïnteresseerden:  

• Bezoek Faubai conference Brazilie in 2015 en 2016, met name samenwerking met federale universiteit 
te Fortaleza 

• Het Noorden in 3D, Nieuwspoort (Den Haag) 
• Hannover Messe, op grote stand van NOM 
• Actieve bijdrage aan rapport Noord4Bio 
• Actieve bijdrage aan de ontwikkeling en vormgeving van BERNN 
• Bezoek van delegatie Vietnam 
• Bezoek van delegatie Landkreis Vechta 
• Biobased Business Event Emmen in 2015 (Emmtec Industry & Business Park  Emmen) 
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• Wereldhavendagen in Rotterdam en Eurosonic in Groningen  
• Interreg 5B bijeenkomst in Assen en Leeuwarden 
• Actieve deelname aan Holland Bioplastics 
• Kunststoffenbeurs te Veldhoven in 2013, 2014 en 2015 
• Actieve deelname bij NRK (recycling van kunststoffen) 
• Congres 3DprintEU in 2013, 2014 en 2015 
• Samenwerking NHL inzake RAAK aanvraag duurzaam bouwen 
• Samenwerking bedrijven/EDR ihkv INTERREG aanvraag 
• Bijdrage Biocass100%, provincie Friesland 
• Bijdrage Green Logistics / Green Drinks 
• Invulling samenwerking Hochschule Osnabrück, Lingen 
• Conferentie: Kunststoftagung Osnabrück 
• Oeko Inovationen in Biomasse Papenburg 
• Dagvoorzitterschap jaarlijks Compoworld Congres 
• Bijdrage aan Grenzeloos 2016 in Groningen 
• Bijeenkomst Agri Meets Chemicals van de Rabobank, Utrecht 
• Bijeenkomst Closing The Loops 
• Congres MicroPlastics van Nova-Institut 
• Deelname aan Dag van de Duurzaamheid 
• Congres Circulaire Economie in Amsterdam 
• Deelname aan Polymer Innovation Day 
• Presentatie tijdens Open Days in Brussel  
     3D print EU 2016 
       Biobased Business Event Emmen 2016 
 

Starters (huidig) op iLab te Zwolle 

1. Cloudgarden 
2. Clippon 
3. Plokko 
4. Boblab 
5. Trippi 
6. Cacoona 
7. 1+1 The calculator company 
8. Dutchfiets 
9. Level by level 
10. Dutch Indesign 
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2. Omgevingsanalyse 

2.1. Green PAC en haar stake holders 

Het Centre of Expertise is een samenspel van verschillende actoren, waarbij de focus ligt op innovatie 
ontwikkeling met vooraanstaande bedrijven, innovatie valorisatie bij startende bedrijven en groeipotentie van 
jonge bedrijven in de regio. De hogescholen Windesheim en Stenden vervullen als founding fathers een 
voortrekkersrol in de strategie en positionering van Green PAC. Excellent onderzoek zoekt zijn weg naar de 
markt en innovative bedrijven komen vraagstukken tegen die ondersteund moeten worden. Binnen Green PAC 
zijn de volgende partners te betrokken, die initiërend en faciliterend zijn voor een ‘business driven’ 
kennisontwikkeling :  
 

- Kernpartners: dit zijn de partners die de intentie tot actieve (onderzoeks)deelname en 
cofinanciering hebben uitgesproken, zijnde de betrokken kennisinstellingen zelf, lokale 
overheden (Provincies en Gemeentes) en faciliteerders zoals Emmtec Services, Polymer 
Science Park, Kennispoort Zwolle en Drenthe en Ondernemersplein Emmen. 

- Onderzoeks- en onderwijspartners: co-creators van onderzoek en onderwijs. Dit betreft de 
samenwerking met (internationale) Universiteiten (WUR, RUG, UT, Hochschule Bremen en 
Osnabrück) onderzoeksinstellingen (API-Institute, DPI, TNO, 3N Competenzzentrum Werte) en 
ROC’s (Deltion, Drenthe College). 

- Netwerkorganisaties: intermediaire organisaties en netwerken, zoals NOM, BioBrug, Oost NV, 
EDR (Interreg) en VierkantvoorWerk.  

- Netwerkpartners: (bedrijfs)partners die actief deelnemen in het onderzoeksprogramma en de 
genoemde business cases. In totaal betreft het hier bijna 90 bedrijven, waaronder grote 
multinationals (DSM, Teijin, Akzo), lokaal MKB (Cumapol, Sunoil, Morssinkhof, TME, Ten Cate 
etc) alsook internationaal MKB in het kader van de Interreg projecten en instellingen (ISALA 
Klinieken Zwolle). 

Overzicht van partners 

- Kernpartners: dit zijn de partners die de intentie tot actieve (onderzoeks)deelname en cofinanciering 
hebben uitgesproken. 

 

Overheden Kennisinstellingen Faciliteerders 

Gemeente Coevorden Hogeschool Windesheim Emmtec Services 

Gemeente Emmen Stenden Hogeschool Kennispoort Zwolle 

Gemeente Hoogeveen Stenden PRE Ondernemersplein Emmen 

Gemeente Zwolle  Polymer Science Park 

Provincie Drenthe  Kennispoort Drenthe 

Provincie Overijsel   

 
- Onderzoeks- en onderwijspartners: co-creators van onderzoek en onderwijs. 
 

Universiteiten Onderzoeksinstellingen ROC’s 

RUG DPI en DPI Value Centre Deltion College 

TU Eindhoven DUT Drenthe College 

UT TNO  

WUR 3N Competenzzentrum Werte  

Hochschule Bremen   

Hochschule Osnabrück   
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- Netwerkorganisaties: intermediaire organisaties en netwerken. 
 

Netwerkorganisaties 

NRK OOST NV 

DPI NOM 

Syntens Kennispoort 

Innovatienetwerk Stedendriehoek Carbohydrate Competence Center 

BioBRUG Kennispark (Enschede) 

EDR (Interreg) VierkantvoorWerk 

 
- Netwerkpartners: (bedrijfs)partners die actief deelnemen in het onderzoeksprogramma en de 

genoemde business cases. 
 

Bedrijven  

AKG Polymers Flamco Pezy Verbruggen 

Akzo Nobel Gerhardi Philips Consumer 
Lifestyle 

VDL 

Aliancys Hemflax Oude Pekela Pontes Medical Vitters 

d’Andrea & Evers Herikon Promens VMI 

Apollo H&PMoulding Plastics Wavin 

Attero Hertalan Schoeller Arca 
Systems 

Westrup Engineering 

Avantium ICO Sphere 3Force 

AWL Inverko Sunoi  3D Worknet 

BMA Isala Teijin Aramid  

BPI Indupac Kornelis Ten Cate  

Bond Lankhorst Texperium  

CTC Hengelo Masévon Timmerije  

Cumapol Medical2Market TME  

Drentea Meprof Tooling Holland  

DSM EP Micronic TRH Recycling  

DSM Resins Moba Van Dijk 3D  

Dufor Morssinkhof Plastics Van Gansewinkel  

Dyka Omrin Van Halteren  

Euromouldings Paperfoam Veenhuis  

2.2. Regionale kracht en verbindingen met andere regio’s 

In Noordoost-Nederland zijn vanuit het bedrijfsleven en het Hoger en Middelbaar Beroeps Onderwijs  
diverse initiatieven ontstaan, die nauw verbonden zijn met Green PAC. Het betreft onder anderen  
Stenden PRE in Emmen, ontstaan vanuit Stenden hogeschool, API Institute en Emmtec Services. In Zwolle is dat 
het Polymer Science Park (PSP) in Zwolle, dat mede is opgericht door Hogeschool Windesheim en waarmee 
Green PAC diverse verbindingen heeft (o.a. het iLAB is gevestigd bij het PSP). Ook bestaan nauwe banden met 
de Centra voor Innovatief Vakmanschap (Deltion College,  Zwolle en Drenthe College, Emmen).  
  
De kracht van de initiatieven zit in de bijzondere samenwerking van het bedrijfsleven (MKB bedrijven  
en multinationals), onderwijs- en onderzoeksinstellingen en de overheid. Alle instituten beschikken  
over  meerdere  laboratoria  waarin  onderzoekers,  onderwijs  en  bedrijfsleven  (zowel  startups  als  
groeiende bedrijven) gezamenlijk onderzoek uitvoeren.   
  
De provincies Overijssel en Drenthe, de gemeenten Emmen, Hoogeveen en Coevorden, Kennispoort  
Drenthe en Zwolle, het Emmtec Industry & Business Park, Ondernemersplein Emmen (een initiatief van de 
Kamer van Koophandel   Noord-Nederland, gemeente Emmen, MKB   Zuidoost-Drenthe en Stenden 
Hogeschool),  het  Nederlandse  hightech  bedrijfsleven  als  ook  de  landelijke  Topsector  Chemie herkennen 
ook de kracht van regio Noordoost-Nederland en zien daar een uitstekende locatie voor de ontwikkeling van 
nieuwe initiatieven..    



 

10 
 

 
Door de bundeling van krachten van de initiatieven wordt de regionale focus verder versterkt waarmee de 
marktpositie van de betrokken bedrijven wordt verbeterd.  
 
Green PAC fungeert als een kenniskatalysator en vraagbaak tussen bedrijven in de chemische-  
en  kunststofindustrie  en  kennisinstellingen  in  de  regio.  Green PAC vult  de  blinde  vlek  in  
Noordoost- Nederland en staat dankzij het uitgebreide netwerk in Nederland en Duitsland de bedrijven  
in de regio bij, die willen en kunnen groeien. In Nederland kunnen innovatievragen worden  
uitgezet naar innovatieve consortia zoals ISPT, BPM, DPI/DPI Value Center en BioBrug. Uiteraard  
vindt daarnaast intensieve afstemming plaats met de andere COCI’s zoals: Green Chemistry Campus (agro en 
chemie), Plant One (petrochemische industrie) en Brightland Chemelot Campus (bouwsteen- en 
polymeersynthese), en iLAB Amsterdam en Nijmegen/Eindhoven.   
 
Daarnaast richt Green PAC zich op de validatie vanuit de Human Capital Agenda Chemie (HCA)  met  als  doelen  
het  verhogen  van  het  aantal  afgestudeerde  chemici/technici  met  een specialisatie  op  het  gebied  van  
kunststoftechnologie  en  polymeerchemie,  een  betere  aansluiting tussen  onderwijs  en  arbeidsmarkt  en  de  
stimulering  van  ondernemerschap.  Dit  betekent  dat  er activiteiten  ontplooid  worden  die  onder  andere  
gericht  zijn  op  imagoverbetering,  verbeteren  van competenties, professionalisering van docenten en 
voorlichting.   

2.3. Grensoverschrijdende verbindingen 

In  het  noordelijk  grensgebied  tussen  Noord-Nederland  en  Duitsland  liggen  kansen  voor  de  
vervaardiging van kunststoffen uit groene grondstoffen uit de regio. Productie op basis van regionale 
grondstoffen, in het bijzonder toegespitst op organische reststromen (in de glastuinbouw/zuiveringsslib) leidt 
tot marktcreatie voor biopolymeren in de industrie en daarmee tot daadwerkelijke en realiseerbare nieuwe 
economische kansen voor de agro-industrie (inclusief de primaire productie) aan beide kanten van de grens. 
Het formuleren van een Programma van Eisen (met specificaties/criteria die vanuit de kenmerken van 
biopolymeren belangrijk zijn en waaraan de regionale groene grondstoffen tegemoet moeten komen) en het 
inventariseren van de huidige stand van zaken binnen de reststromen maakt onderdeel uit van het Interreg 
project Bio-economie . In dit Interreg project werken een 24-tal Duitse en Nederlandse bedrijven aan de 
realisatie van nieuw producten en processen op basis van agrobiopolymeren (biobased en/of bio afbreekbaar).  

2.4. SWOT analyse 

 
De Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie (VNCI)  heeft aangegeven dat de chemische industrie in 
Nederland last heeft van investment leakage, vooral vanwege de relatief hoge grondstof- en energieprijzen en 
wet- en regelgeving die duurzame innovatie remt. Om uit dit dal te komen moet de focus liggen op 
duurzaamheid en concurrentiekracht. "De oplossing ligt in investeringen in innovatie en nieuwe duurzame 
technologieën en producten", aldus de VNCI. En in samenwerking, zo werd betoogd tijdens de recente 
jaarvergadering door  voorzitter Willems van de VNCI. Volgens hem is de chemische industrie klaar om haar rol 
in de duurzame samenleving te spelen, maar daarvoor zijn wel gezamenlijk met de overheid investeringen 
nodig.  
 
De SWOT-analyse van Green PAC  fungeert als leidraad voor de strategische en tactische aanpak van Green 
PAC. 
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Figuur 4 SWOT analyse Green PAC 
 
 

 

Strengths  

Green PAC heeft een gedegen reputatie opgebouwd in het kader van de succesvolle onderzoeks programma’s 
en de start-ups binnen het iLAB en wordt als belangrijke partner gezien in het kade van strategische discussies 
in Noordoost Nederland op het gebied van groene/circulaire chemie ontwikkelingen. 
Onderzoek, onderwijs, ondernemers en overheid hebben de noodzaak van innovatie in de sector  
onderschreven en zijn bereid verder te investeren om het klimaat verder te optimaliseren.   

Weaknesses  

De  weaknesses  bestaan  met  name  op  het  gebied  van  de complexe interne organisaties en structuren van 
beide Hogescholen, wat de samenwerking soms belemmert en onder druk zet. Het belang van de 
samenwerking wordt echter door alle stake holders onderschreven en actief ondersteund.  Door het aangaan 
van samenwerking met de juiste en op maat toegesneden partners wordt getracht om de resource planning 
optimaler in te vullen om de juiste competenties voor markt gedreven onderzoeks programma’s ter 
beschikking te stellen en (on)mogelijkheden onderzocht om teams samen te stellen met specialisten uit het 
werkveld.  

Opportunities  

Er is meer en meer bewustwording dat er fors geïnvesteerd moet worden in een circulaire economie  op basis 
van de eindigheid van fossiele grondstoffen. De focus van Green PAC sluit hier perfect op aan. Kansen voor co-
financiering nemen toe. Green PAC is nauw betrokken bij ontwikkelingen in de regio en kan hierin de positie 
innemen van strategisch adviseur naar lokale overheden. 
De gezamenlijke duale masteropleiding kan worden gebruikt om gekwalificeerd  personeel  (zowel  nationaal  
als  internationaal)  aan  de  regio  te  verbinden.   
Europese programma’s zoals Interreg, EFRO en Horizon2020 bieden kansen voor financiering.  

Threats   

De druk op budgetten vanuit beide Hogescholen neemt toe. Green PAC zal haar uitweg moeten zoeken door 
meer regionale/lokale financiering aan te trekken, de bijdragen vanuit het bedrijfsleven toe te laten nemen en 
haar onderscheidend vermogen strategisch in te zetten in samenwerking met andere partijen. 
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3. Green PAC 2017 - 2021 

3.1. Visie en missie 

Visie  

Green PAC is dé organisatie voor vraagarticulatie, vraag gestuurd onderzoek, valorisatie van onderzoek, 
ondersteunen van pilots en vestigen van jonge, innovatieve bedrijven en verzorgen van opleiden op het gebied 
van Smart Polymeric Materials in Noordoost-Nederland. 

Missie 

Toepassing van excellente kennis van (groene) chemie en materialen en ondersteuning van bedrijvigheid en 
samenwerking in kunststof-, vezel- en composiettechnologie leidt tot een duurzame versterking van de 
(regionale) economie. 

Green PAC focus 2017-2021: Green PAC 3.0. 

Op basis van de uitstekende reputatie (basis aantal projecten, publicaties, persuitingen, starters bij iLab, etc) 
van Green PAC zijn de ‘founding fathers’, de stuurgroep en de Raad van Advies, onder voorzitterschap van Rein 
Willems, van mening dat de ontwikkelingslijn moet worden voortgezet en er moet worden uitgegaan van 
continuering van de huidige financieringsvorm, verder verstrekt door middel van de oplopende bijdragen 
vanuit het bedrijfsleven en verdere ‘embedding’ van activiteiten met lokale partners (Gemeentes, Provincies en 
bedrijven). De volgende strategische aspecten spelen daarbij een rol: 

• Focus gebieden / onderzoekslijnen inclusief positie iLab en positie COCI 
• Organisatie – intern inclusief rollen 
• Samenwerking Stenden/Windesheim en samenwerking met andere instellingen / overheden 

/ bedrijven 
• Positie tov andere CoE’s – onderscheidend vermogen 
• Financiering (en co-financiering) 

3.2. Doelen en Milestones 

Green PAC kent de volgende hoofddoelen:   
 

- Valoriseren  van  excellent  onderzoek  op  het  gebied  van  (groene)  kunststoffen,  vezels  en  
composieten;  

- Vestigen van jonge, innovatieve ondernemingen (bij voorkeur in een nieuwe entiteit);  
- Vergroten van het innovatief en groeiend vermogen van het bedrijfsleven op het gebied van  

(groene) kunststoffen, vezels en composieten;  
- Bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke thema’s, waaronder de ontwikkeling van nieuwe 

groene producten en het realiseren van de aansluiting bij de Biobased Economy;  
- Bijdragen aan de Human Capital Agenda Chemie.  

  

Focus gebieden 

Op basis van de huidige project portfolio tekent zich een duidelijk beeld af betreffende de ‘unique selling 
points’ van Green PAC. Focus op biocomposieten (biobrug, bio fietspad, bio woningbouw), vezeltoepassingen 
op basis van biopolymeren, groene (circulaire) polymeer ontwikkelingen en toepassingen en 3D printen van 
metaal/kunststof (hybride) toepassingen als onderdeel van HTSM, lijken hierin sterk naar voren te komen. In 
deze focusgebieden liggen ook duidelijke synergie mogelijkheden om de samenwerking Windesheim/Stenden 
verder uit te bouwen. Naast de bestaande lectoraten, die verder kunnen worden versterkt en uitgebouwd, ligt 
dit op het gebied van inzet van en verder samenwerken met de opleidingen Civiel en IPO en verdieping van de 
internationale samenwerking in het kader van de Interreg projecten. 
 
Het iLab te Zwolle zal verder worden versterkt en uitgebouwd (iLab 2.0), het succes wordt vertaald naar een 
iLab Emmen, dat onderdeel gaat uitmaken van een nog op te richten Campus ‘Groene chemie’ (field lab.), 
hetgeen onlosmakelijk is verbonden met COCI. Proeftuinen worden momenteel vraag gestuurd gedefinieerd 
vanuit het bedrijfsleven. De betrokkenheid van Stenden en Green PAC is cruciaal in het welslagen van dit 
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concept. Een sterkere betrokkenheid van het bedrijfsleven zal ook de co-financiering laten oplopen en de 
aansluiting met het onderwijs wordt versterkt. De metaalregio rondom Hardenberg heeft haar interesse in het 
3D metaal print programma uitgesproken, dat in samenwerking met Green PAC en Windesheim kan worden 
gestructureerd als en nieuw field lab.. 
 
De Master opleiding is cruciaal in deze positionering en zal hierdoor mede haar aantrekkingskracht vergroten. 
Tevens wordt onderzocht of (onderdelen) van deze Master modulair kunnen worden aangeboden. Het 
portfolio van Green PAC draagt ook bij aan de verdere ontwikkelingen van de bachelor programma’s. Door het 
inzetten van de projecten in de minoren, leren studenten en docenten om te werken aan realistische 
bedrijfscases. Daarnaast worden binnen de programma’s leerlijnen ontwikkeld die aansluiten op de 
onderzoekslijnen. Hierdoor krijgen de opleidingen een onderscheidend karakter ten opzichte van collega 
opleidingen in het land. 
 

Samenwerking Stenden/Windesheim en samenwerking met andere instellingen / overheden / bedrijven 

De samenwerking Stenden/Windesheim wordt van groot belang geacht in de positionering van Green PAC. 
Deze zal verder worden versterkt door de focus en verdere invulling van de organisatie. Momenteel wordt deze 
samenwerking al verder versterkt door middel van betrokkenheid met interregionale en internationale 
projecten. Discussie met WUR, UT, RUG, Hanze Hogeschool zijn reeds gaande. Als dusdanig kan Green PAC 
gezien worden als een overkoepelend ‘trademark’ dat staat voor de ontwikkeling van de focusgebieden in 
samenwerking met kennisinstellingen en bedrijfsleven.  
 
Green PAC wordt door zowel de lokale als regionale overheden gezien als een spil in de verdere ontwikkeling 
van de regio. Door het versterken van deze specifieke kennisinfrastructuur slagen zij erin om een betere 
propositie naar bedrijven te presenteren. Dit wordt ook erkend en meegenomen in de initiatieven richting EZ 
en de EU. 
 

Positie t.o.v. andere CoE’s – onderscheidend vermogen 

Om versplintering te voorkomen in Nederland en niet aan aantrekkingskracht in te boeten is een eenduidige 
positionering en profilering van belang. Een open innovatie model en samenwerking met andere CoE’s hangt 
hiermee samen. Clustering van de lopende projecten onder overkoepelende thema’s, waarin Green PAC zich 
kan onderscheiden, past hierin. 
 
Met de focus op enerzijds excellent onderzoek en anderzijds op het innovatieve bedrijfsleven wordt  
een duurzame versterking van de regionale economie gegenereerd. 
 

Milestones 2017 - 2021 

Het doel van het Centre of Expertise Smart Polymeric Materials - Green PAC is het versterken van de 
innovatiekracht van bedrijven op het gebied van (groene) kunststoffen, vezels en composieten ten behoeve 
van economische en maatschappelijke opportunities. Dit doel is uitgewerkt tot een zestal KPI’s voor de periode 
2017 – 2021, die overigens niet veel afwijken van van KPI’s van de periode 2012 – 2016. 
 

1. In 2017 een field lab. (incl iLAB faciliteiten) in Emmen realiseren 
 

2. Jaarlijks 5 nieuwe start-ups in iLAB Zwolle vanaf 2017 groeiend naar 10 start-ups in 2021 
 

3. 25 valorisatieprojecten in periode 2017 – 2021 
 

4. Realiseren van ruim 10 fte additionele structurele en additionele onderzoekscapaciteit in (groene) 
kunststoffen, vezels en composietenonderzoek in de vorm van onderzoeksdocenten, promovendi, 
studenten, business developers, onderwijsontwikkelaars, aangevuld met bijzonder 
hoogleraarschap praktijkgerichte smart en biobased materials. 

 
5. Ruim 250 studenten van beide hogescholen hebben in de periode 2017 - 2021 hightech onderzoek 

verricht 
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6. De betreffende bacheloropleidingen worden continue (circulair model) aangepast waarbij een 

sterke focus wordt gelegd op het innovatief vermogen van de toekomstige 
werknemers/ondernemers.  

 
7. (Onderdelen) van de Master Polymer Engineering worden modulair aangeboden. De Master PE 

wordt doorontwikkeld en zichtbaarder gepositioneerd. 
 

8. De bijdrage vanuit netwerk partijen is gestegen naar 50% cofinanciering in 2021. 
 

3.3. Fundamenten voor Green PAC 

Green PAC sluit aan op het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Smart Polymeric  
Materials  van  de  topsector  Chemie.  Dit  thema  brengt  verschillende  disciplines  in  onderzoek  en  
onderwijs, uitgeoefend op verschillende locaties, bij elkaar. De kracht van de bundeling schuilt in het  
feit  dat  onderzoeksfaciliteiten  van  de  betrokken  partners  van  Green  PAC  op  meerdere  
gebieden  inzetbaar  zijn.  In  Green  PAC  worden  de  laboratoria  en  gebouwen  benut  van  
Hogeschool Windesheim, Stenden Hogeschool, API Institute, Emmtec Services, het Polymer  
Science Park (PSP) en de beschikbare gereserveerde faciliteiten op het Emmtec Industry & Business  
Park. Ook kan het centrum leunen op de zeer goede technische opleidingen van de genoemde HBO  
instellingen waaronder Werktuigbouwkunde (Hogeschool Windesheim en Stenden Hogeschool), Life  
Science (Stenden Hogeschool) en Industrieel Product Ontwerpen (Hogeschool Windesheim). Internationale 
contacten met het Biobased Industries Consortium (BIC) zijn aangehaald, Green PAC speelt een grote rol in het 
grensoverschrijdende Interreg project bio-economie. 

4. iLAB – COCI tandem 
 
Green PAC heeft in november 2013 de status iLab/COCI toegewezen gekregen. Deze status wordt inmiddels 
extra ondersteund door een Aanjaagteam vanuit de Provincie Drenthe, de gemeente Emmen en DPI Value 
Centre. Green PAC is het enige Centre of Expertise dat zowel de iLAB alsook de COCI status heeft. 
 
In het Green PAC iLab wordt kennis overgedragen (gevaloriseerd) aan nieuwe startups. Deze startups 
ontwikkelen de opgedane kennis door een product te ontwikkelen en naar de markt te brengen. Inmiddels zijn 
er 16 startups opgericht en momenteel 10 startups actief. Diverse startups zijn in de prijzen gevallen zoals 
Dutch fiets. Het Green PAC iLab wordt erkend als een stimulerende broedplaats van nieuwe innovaties en heeft 
aantoonbaar resultaat opgeleverd. Daarnaast is door het opzetten van het iLab het ondernemerschap voor 
kunststoffen aangewakkerd bij de studenten. De Provincie Overijssel ziet Green PAC iLab Zwolle als een 
onmisbare schakel in de stimulering van ondernemerschap in de regio. 
 
In het verlengde van het iLAB brengen bedrijven in de COCI concrete technologische vraagstukken in vanuit 
hun eigen (maatschappelijke) context. Deze vraagstukken zijn de basis voor nieuwe startups en hieruit 
voortvloeiende werkgelegenheid. Bedrijven worden door Green PAC en haar partners ondersteund bij het 
opschalen van de bedrijfsactiviteiten en ondersteunen zo de groei van de werkgelegenheid in de regio.  
 
Green PAC COCI is gevestigd in Emmen op twee locaties. Het Emmtec Industry & Businesspark waar bedrijven 
als DSM, Teijn, Bonar, Morssinkhof, Cumapol, Sunoil, API, Next Fertilizers, Jellice en Inverko zijn gehuisvest en 
op Stenden met o.a. het kunststoffen lab, dat sterk aan API Institute is gelieerd. Green PAC COCI biedt 
uitstekende competenties en services op het gebied van (bio) polymeren, vezels en composieten. Bij Green PAC 
COCI heeft een ondernemer met een bewezen techniek en/of product de mogelijkheid om tegen gunstige 
voorwaarden zijn productie op te schalen of om succesvolle onderzoeksprogramma’s te valoriseren. Innofil3D 
is de eerste spin-out vanuit API Institute, meerdere andere spin-outs liggen in het verschiet, gebaseerd op de 
binnen de COCI aanwezige competenties. Een discussie is gaande om specifieke onderzoeksprogramma’s te 
definiëren in samenwerking met de aanwezige bedrijven in Emmen die tot meer innovatie, opschaling en spin-
outs kunnen leiden (zogenaamd Campus model met ‘proeftuinen’). Green PAC speelt een onmisbare en 

http://www.greenpac.eu/nl/mkb-meets-future-talent-bijeenkomst-ilab-zeer-geslaagd/
http://www.greenpac.eu/nl/dutchfiets-wint-starter-van-het-jaar-award-2015/
http://www.greenpac.eu/nl/green-pac-special-agro-en-chemie-van-rtl-z-duurzaam-ondernemen/
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cruciale rol in deze discussie en levert relevante input voor programma’s als ‘Vierkant voor Werk’. Met de 
metaalindustrie rondom Hardenberg is een meeting gepland om nadere samenwerking te verkennen, er is met 
name interesse geuit in de programma’s 3D metaal printen en de kunststof machinebouw projecten. 
 

5. Operationele planning 

5.1. Uitvoeringsorganisatie 

Stuurgroep 

De uitvoeringsorganisatie van Green PAC wordt aangestuurd door een Stuurgroep bestaande uit de volgende 
leden, benoemd door de CvB’s van de deelnemende hogescholen: 
 

- De Head of School van de School of MEM & Techniek (benoemd door Stenden hogeschool), tevens 
voorzitter van de stuurgroep 

- De domein directeur Techniek en Kenniscentrum Technologie (benoemd door hogeschool 
Windesheim) 

- De directeur Green PAC, tevens secretaris van de stuurgroep (benoemd op voordracht van de overige 
twee leden) 

 
De Stuurgroep geeft leiding en stemt in overleg de strategische, financiële, personele, beleidsmatige en 
inhoudelijke zaken af. Daarnaast legt zij aan de CvB’s van beide hogescholen de beleidsplannen en overige 
relevante documenten voor en rapporteert zij drie keer per jaar aan de beide Colleges in het kader van de T-
rapportages en de jaarplannen. De stuurgroep komt een keer per maand bijeen.  
De Stuurgroep brengt een keer per jaar – in het kader van de jaarverslaglegging – schriftelijk verslag uit aan 
beide CvB’s , en aan de Opleidingscommissies van de betreffende opleidingen die participeren in Green PAC. 
Deze jaarlijkse rapportage heeft meer betrekking op de reeds verrichte en toekomstige activiteiten en is 
beschouwend van aard. De directeur rapporteert aan de Stuurgroep. 

Raad van Advies 

De Stuurgroep wordt terzijde gestaan door een Raad van Advies (RvA). De raad bestaat uit representatieve 
persoonlijkheden uit het maatschappelijk krachtenveld (technische en kunststoffen sector, provinciaal en 
gemeentelijke besturen en hoger onderwijs) die een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van Green 
PAC en deze maatschappelijk willen vertegenwoordigen. Door de instelling van een RvA wordt geborgd dat alle 
belanghebbenden in het maatschappelijk krachtenveld zich in voldoende mate herkennen in de 
uitgangspunten en de werkwijzen van Green PAC en wordt daarnaast de ontwikkeling van de nieuwe 
organisatie ondersteund. 
 
De RvA adviseert de stuurgroep gevraagd en ongevraagd over de aard en de kwaliteit van de activiteiten van 
Green PAC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.greenpac.eu/nl/projecten/kunststoffen-de-machinebouw/
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Figuur 5 Het organogram van Green PAC  
 

 

Organisatie ontwikkeling in kader van visie 2017-2021 

De bestaande lectoraten zullen worden versterkt met sterke nadruk op de focus gebieden. De organisatie 
wordt verder geprofessionaliseerd met nadruk op de ontwikkeling van de rollen binnen de organisatie, van 
docent-projectleider-business development-relatie manager. Daarnaast zal de ondersteuning meegroeien met 
het activiteitenniveau. Processen zullen verder moeten worden geprofessionaliseerd om de groei adequaat te 
ondersteunen.  

5.2. Markt/business development 

 
De doelgroepen van Green PAC zijn ten eerste de studenten, docenten, docentonderzoekers, promovendi en 
lectoren, kortom de onderzoekers die vanuit de kennisinstellingen zijn betrokken in het onderzoek en de 
reflectie hiervan in het onderwijs. Om deze groep te betrekken, biedt Green PAC attractief, aansprekend en 
state-of-art onderzoek voor excellente studenten en onderzoekers. Resultaten uit het werkveld worden 
circulair teruggevoerd richting onderwijs. 
  
Tweede doelgroep zijn de ondernemers (uit MKB én grootbedrijf). Dit zijn de partijen die deelnemen aan het 
onderzoek, die vanuit hun kennis en creativiteit bijdragen aan het oplossen  van  problemen  en  deze  kennis  
overdragen  aan  derden.  Zij  brengen  de  state-of-art  in praktijkgericht onderzoek een stap verder, dragen bij 
aan innovatieve toepassingen en zien daarbij nieuwe marktkansen opkomen, die ze willen ontwikkelen. 
 
Derde doelgroep zijn maatschappelijke organisatie, overheden, onderwijs en bedrijven die nauw betrokken zijn 
bij en/of gebruik willen maken van de kennis en innovaties van Green PAC.  
 
Acquisitie van onderzoeksprojecten is vraag gestuurd, het initiatief voor innovatie vraagstukken moet liggen bij 
het bedrijfsleven. Desalniettemin werkt Green PAC nauw samen met business developers van Provincies, 
Gemeentes en de zogenaamde aanjaag organisatie in Drenthe. Deze laatste focust met name op de COCI. 
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6. Business model  
 
Om het Centre of Expertise Green PAC goed in de markt te zetten richting het industriële bedrijfsleven, was 
een initiële investering noodzakelijk. De begroting voor het eerste jaar was gericht op de oprichting en eerste 
exploitatie van Green PAC, ten behoeve van onder meer de volgende activiteiten:  
 

- inrichting;  
- promotie en communicatie;  
- projectleiding;  
- projectondersteuning; 
- acquisitie.  

 
Tijdens het eerste jaar hebben met name de kernpartners bijgedragen aan de opstart van Green PAC door 
middel van financiële en in kind bijdragen.  
 
In het Centre of Expertise Green PAC wordt toegepaste kennis ontwikkeld en versneld innovaties gerealiseerd 

door een samenwerking met universiteiten en top economische instituten waar het bedrijfsleven van kan 

profiteren om daarmee haar bestaande competenties te verstevigen. Daarnaast richt het Centre of Expertise 

zich op het versterken van het menselijk kapitaal dat nodig is om de ambities van de regio Emmen-Zwolle waar 

te maken (Human Capital agenda). 

 
Het business model van Green PAC is gestoeld op de volgende activiteiten: 
 
      Gezamenlijke (internationale) onderzoeksprojecten ontwikkelen met bedrijven en kennisinstellingen, 

        bv het bio composieten fietspad of de bio klapbrug voor WILDLANDS; 
• Contractresearch (en consulting) voor het bedrijfsleven, waarbij Green PAC optreedt als contractpartij 

namens een samenwerkingsverband van kennisinstellingen. Tot op heden is deze activiteit nog weinig 
van de grond gekomen, Green PAC zet voor de periode 2017 – 2021 in op sterke groei van 
contractresearch, waarbij 100% financiering wordt nagestreefd; 

• Disseminatie van kennis door het organiseren van kennisbijeenkomsten voor onderzoekers, 
ondernemers, overheden, onderwijs en andere geïnteresseerden, zoals de jaarlijkse beurs 3DprintEU, 
het Biobased Business Event Emmen, SummerLabb etc aangevuld met verschillende landelijke en 
regionale publicaties; 

• Verstrekken van adviezen, verrichten van innovatieonderzoek en onderzoek naar business 
opportunities. Ook deze activiteiten (consulting) zullen gedurende komende plan periode verder 
worden ontwikkeld, waarbij co-financiering kan worden gemaximaliseerd; 

       Stimuleren van ondernemerschap door middel van het ILAB concept, resulterend in nieuwe start-ups; 
       Stimuleren en ondersteunen van spin-offs en opschaling van business concepten op de COCI locatie. 
 
 
 
Er is gekozen voor een kleine staf en lage overheadkosten. De personele lasten gaan met name naar de 
onderzoekers. Zowel bij Stenden alsook Windesheim sturen de lectoren die op betreffende terreinen actief zijn 
(in de kenniscentra en binnen de Master Polymer Engineering) de activiteiten aan en worden de middelen 
maximaal besteed aan onderzoekers die de lectoren ondersteunen.  
 
De opbouw van de oorspronkelijke begroting voorzag in een oplopende bijdrage vanuit het bedrijfsleven en de 
andere netwerkpartners. De bijdrage vanuit de hogescholen was in eerste instantie voor 3 jaar voorzien waarbij 
het vierde jaar wordt gefinancierd uit de nu nog niet ingezette gelden. De hogescholen zijn voornemens om na 
2016 in dezelfde mate bij te dragen en hebben ook nog via hun kenniscentra en Masterprogramma 
mogelijkheden om bij te dragen. Er wordt aangenomen dat de bestaande kernpartners (lokale overheden) hun 
bijdrage minimaal zullen continueren, gezien de behaalde resultaten uit het verleden. Daarnaast zal in de 
toekomst ingezet worden op een verdere bijdrage vanuit het bedrijfsleven hetzij in cash hetzij in kind, 
oplopend naar minimaal 50% cofinanciering. Ook zullen inkomsten uit contractresearch bijdragen aan het 
streven naar een toekomstige (van de Rijksbijdrage) onafhankelijke positie.  

http://www.greenpac.eu/nl/biocomposieten-fietspad-krijgt-landelijke-media-aandacht/
http://www.greenpac.eu/nl/projecten/bioklapbrug-dierenpark-emmen/
http://www.greenpac.eu/nl/3dprinteu-in-programma-greenproject-van-rtl-7/
http://www.greenpac.eu/nl/event/
http://www.greenpac.eu/nl/green-pac-op-summerlabb-eurosonic-noorderslag/
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7. Marketing plan 

Green PAC communicatie en PR  

De  afgelopen  jaren  heeft  de  communicatie  rond  en  over  Green  PAC  zich  naast  de  reguliere/structurele  
communicatie  gericht  op  het  vergroten  van  de zichtbaarheid  en  (digitale)  vindbaarheid  van  Green  PAC  
in  de  regio  en  de  rest  van  het  land.  Daarin  stonden  drie  communicatiedoelen  centraal: 
  
1.  Informeren:  Laten  weten  op  regionaal,  nationaal  en  internationaal  niveau  dat  Noordoost  Nederland  
met  Green  PAC  voor  zowel  overheden, kennisinstellingen  en  bedrijfsleven  dé  plek  is  voor  de  
ontwikkeling  van  Smart  Polymeric  Materials  in  Nederland;   
  
2.  Enthousiasmeren:  Bedrijven  en  opleidingen  uit  de  sector  op  de  hoogte  stellen  van  de  mogelijkheden  
voor  innovatie  en  ontwikkeling  op  het  gebied  van  (groene)  kunststoffen,  vezels  en  composieten  bij  
Green  PAC;   
  
3.  Uitdragen:  Laten  zien  wat  er  binnen  Green  PAC  gebeurt  en  dit  succesvol  uitdragen.     
  
Voor  de  uitvoering  van  de  communicatiewerkzaamheden  betekent  dit  de  continuering  van  een  deel  van  
de  werkzaamheden  uit  de voorafgaande jaren,  aangevuld  met  een  aantal  specifieke  werkzaamheden  die  
hebben  bijgedragen  aan  het  versterken  van  de  zichtbaarheid,  bekendheid  en  vindbaarheid  van  Green  
PAC.   
 
 
 
Figuur 6 Green PAC zichtbaarheid  
 

 
 
 

7.1. Interne communicatiemiddelen  

De  interne  communicatie richt zich  op  de  afstemming  met  de  verschillende  interne  partijen,  maar  
daarnaast  lag  de  focus meer  op  het  verzamelen  van  manieren  om  Green  PAC  zichtbaarder,  bekender  en  
meer  vindbaar  te  maken.  Hiervoor  zijn  verschillende  communicatiemiddelen  ingezet.  

Werkbijeenkomst communicatie   

Het  voornemen  is om  begin  2017 een  interne  werkbijeenkomst  te  beleggen  met  de  verschillende  
lectoren,  business  developers  en  de  stuurgroep.  Deze  werkbijeenkomst  heeft  als  doel  om  de  geplande  
mijlpalen  inzichtelijk  te  maken  en  kansen  te  delen  die  bijdragen  aan  het  uitdragen  van  de successen  die  
er  binnen  Green  PAC  zijn  en  worden  gehaald.  
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Onderlinge informatie uitwisseling  

In  het  kader  van  de  onderlinge  informatie  uitwisseling  wordt op kwartaal basis een Team meeting 
georganiseerd om informatie uit te wisselen en de samenwerking en betrokkenheid van betrokkenen te 
vergroten.  

7.2. Externe communicatiemiddelen 

Verschillende  communicatiemiddelen worden  ingezet.  Daarnaast  zijn  er  een  paar  middelen  uitgewerkt  
die  zich  voornamelijk  hebben  gericht  op  het  vergroten  van  de  bekendheid  en  (digitale)  zichtbaarheid  
van  Green  PAC.  

Beheer, onderhoud en actualisatie van de website Green PAC  

Het  bijhouden  en  actualiseren  van  de  website  wordt continu uitgevoerd.  iLAB  heeft  als  het  ware  een  
soort  van  sub-site  binnen  de  Green  PAC  site  waardoor  het  voor  het  iLAB  eenvoudiger  is  om  nieuws,  
actualiteiten  en  evenementen  gerichter  met  de  iLAB- ondernemers  te  delen.  

Nieuwsbrief Green PAC  

In  het  verlengde  van  het  nieuws  dat  op  de  site  wordt  geplaatst  wordt  er  met  regelmaat  een  
nieuwsbrief  uitgegeven.  In  de nieuwsbrief  (die  gekoppeld  is  aan  de  website)  kan  men  het  laatste  
nieuws  lezen  dat  op  de  site  is  geplaatst.  Door  het  lees  verder  principe  van  de  nieuwsbrief  is  op  deze  
manier  ook  meer  traffic  gegenereerd  voor  de  website.       

Beheer, onderhoud en actualisatie sociale media (Twitter en Facebook aangevuld met LinkedIn)  

Green  PAC  maakt  actief  gebruik  van  sociale  media.  Noordtij  is  tijdens  de  looptijd  van  de  opdracht  
verantwoordelijk  voor  het  onderhouden  en  actief  beheren  van  Twitter,  Facebook  en  LinkedIn.     

Twitter  

Green  PAC  heeft  een  Twitter  account  (@greenPacNL).  Dit  account  is  het  afgelopen  jaar  gegroeid  van  
bijna  200  volgers  aan  het  begin  van  het  jaar  tot  > 400  eind  2015.  In  de  uitvoering  van  de  verschillende  
communicatie  uitingen  is Twitter  actief  ingezet. Naast  het  huidige  Green  PAC  twitter  kanaal is  in  overleg  
met de  stuurgroep  besloten  om  ook een  apart  Twitterkanaal  in  het  leven  te  roepen  voor  het  iLab.  Dit  
kanaal  heeft  inmiddels  > 200  volgers  en  dat  blijft  gestaag  groeien.   

Facebook  

Green  PAC  heeft  ook  een  Facebook  account. Verder  heeft  het  iLAB  een  besloten  community  op  
facebook  opgericht.  Deze  pagina  is  uitsluitend  bedoelt  voor  de  iLAB  ondernemers  en  de  medewerkers  
om  informatie  te  kunnen  delen.   

LinkedIn  

In  2015  is  een  LinkedIn  pagina  voor  Green  PAC  opgericht.  Doel  van  deze  pagina  is  om  het  zakelijk  
netwerk  van  Green  PAC  te  vergroten  en  ook  bij  deze doelgroep  een  groter  bereik  te  krijgen.  Deze  
pagina  telt  sinds  de  oprichting  > 50  members.   

7.3. Contact met on- en offline media  

Met  de  start  van  Green  PAC  lag  er  een  opgave  om  Green  PAC  breed  onder  de  aandacht  te  brengen  
en  bekend  te  maken  verschillende  on-  en  offline  media.   
 
Ook  in  2017  blijft  deze  opgave  bestaan,  al is  het  wat  offline  media  betreft  in  een  wat  minder  
intensieve  omvang.  Zo  is  afgelopen  jaren  veel  aandacht  besteed aan  betaalde  advertorials  in  
bijvoorbeeld  het  Financieel  Dagblad  en  het  Dagblad  van  het  Noorden.     
 
De  nadruk  ligt  nu  meer  op  het  genereren  van  free  publicity .  Om  hier  met  communicatie  aan  bij  te  
dragen  is  een  proactieve communicatiehouding  van  belang  richting  de  media.  Noordtij  blijft  in  dat  kader  
verantwoordelijk  voor  het  contact  met  de  media.  Hieronder  vallen het schrijven van persberichten en 
basisartikelen. Deze berichten  worden verspreid  in  een  zo’n  breed  mogelijk  netwerk  van  on-  en  offline  
media.   
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7.4. Promotie, zichtbaarheid en (digitale) vindbaarheid  

Dit  jaar  is  gewerkt  aan  activiteiten  en  middelen  die  positief  bijdragen  aan  de  promotie,  zichtbaarheid  
en  (digitale)  vindbaarheid  van  Green  PAC. We zijn  druk  bezig geweest  in  om  de  digitale  zichtbaarheid  en  
vindbaarheid  van  Green  PAC  te  vergroten  en  met  succes!   
  
Door  er  voor  te  zorgen  dat  Green  PAC  op  veel  digitale  plekken  zichtbaar  is  geworden  en  daarnaast  
ook  veel  te  blijven  communiceren  via  de  digitale  wegen  is Green  PAC  in  de  zoekoptimalisatie  van  
Google  gestegen.   

Inzet op regionale en landelijke netwerken  

Noordtij  heeft  vanuit  haar  eigen  deskundigheid  (naast  de  uitkomsten  van  de  inventarisatie  van  het  
Platform  Betatechniek)  ingezet  op  het  meer  zichtbaar  en vindbaar  worden  in  relevante  regionale  en  
landelijke  (veelal  online)  en  zelfs  Europese  netwerken.  Er  is  ingezet  op:     
  

- Het  online  linken  van  Green  PAC  aan  andere  websites;     
- Het  toepassen  van  keywords  op  de  website;   
- Het  proactief  aanbieden  van  nieuws  vanuit  Green  PAC  aan  relevante  partners.   

(denk  aan  VNCI,  Platform  Betatechniek,  Chemelot,  PlantOne, BiobasedDelta,  Emmtec,   
NOM,  Eemshaven,  Oost  NV,  Kennispoort  Zwolle,  SMRE,  RUG,  Drenthe  College,  Deltion   
College,  Hanzehogeschool,  WUR, Polymer  science  Park,  Van  Hall  Larenstein,  Kamer  van   
Koophandel,  Kennispoort  Drenthe,  TU  Delft,  Biobased  Drenthe,  API,  etc.)  en  netwerken   
(in  de techniek  en  chemie).     

  
Om  nog  een  extra  boost  te  geven  aan  de  zichtbaarheid  van  Green  PAC  op  landelijk  gebied  heeft  Green  
PAC  samen  met  de  provincie  Drenthe  en  gemeente Emmen  meegedaan  aan  SummerLabb.  Zie  ook  deze  
links:  http://www.greenpac.eu/nl/green-pac-succesvol-op-summerlabb-tijdens-wereldhavendagen/   
http://biobased-drenthe.nl/nieuws/succesvolle-dagen-op-summerlabb-tijdens-wereldhavendagen/   
 
Green  PAC is een  onderdeel  geworden  van  de  Helden  van  Drenthe  ambassadeurs  koffer.   
Zie  ook:  http://biobased-drenthe.nl/nieuws/helden-van-drenthe-koffer-draagt-bij-aan-zichtbaarheid-drenthe-
is-biobased/.  En  dit  filmpje:  https://www.youtube.com/watch?v=Vtb3QEjOg44   
  

Benutten eerste resultaten van de master Polymer Engineering  

De  gezamenlijke  masteropleiding  Polymer  Engineering  van  Stenden  en  Windesheim  is  twee  jarig.  De  
eerste  lichting  studenten  zal  in  2016  afstuderen  op deze  master.  De  studenten  (12  in  totaal)  studeren  
allemaal  bij  een  onderneming  af  (dat  zijn  dus  12  bedrijven  die  in  het  netwerk  van  Green  PAC  zitten).   
Afstudeerders zullen worden geïnterviewd om hun ervaringen te delen, waarmee de opleiding verder kan 
worden gepositioneerd. Tevens wordt er onderzocht of (onderdelen) van deze Master modulair aangeboden 
kunnen worden. Green PAC is voornemens de positionering en bekendheid van de master PE verder te 
optimaliseren en zal daartoe in 2017 een gerichte marketing campagne opzetten. 
  

Communicatieondersteuning bij evenementen en bijeenkomsten   

Chemical Café, Composietendag, BBE Event en 3D-print EU congres  
In  het  kader  van  de  promotionele  activiteiten  zal Green  PAC  een  actieve  rol  spelen  in,  of initiator  zijn  
van  verschillende  evenementen  en  bijeenkomsten.   
  
Zo  speelt  Green  PAC  een  actieve  rol  bij  het  BBE  Event.  De  site  van  Green  PAC  is het  portaal  voor  het  
event,  dus  nieuws,  programma,  aanmelden,  beursvloer,  etc.  verloopt  allemaal  via  de  site  van  Green  
PAC.  Dit  zal dus  ook  weer  bijgedragen  aan  de  verdere  bekendheid  van  Green  PAC.   
  
Het  3D-printEU  congres is in 2016 gelijktijdig georganiseerd met het BBE Event. 
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8. Financiële model  
 
 

8.1. Prognose Green PAC 2017 - 2021 

 
Het nu volgend overzicht geeft een prognose van de begroting voor de jaren 2017-2021 in het geval dat de 
groei lijn die is ingezet wordt voortgezet. De opbouw van de begroting voorziet in een oplopende bijdrage 
vanuit het bedrijfsleven en de andere netwerkpartners. 
 
Tabel 1 Begroting Green PAC 2017 - 2021 
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Baten 

De baten hebben betrekking op de Rijksbijdrage, subsidies vanuit de provincie Drenthe, provincie Overijssel en 
de gemeente Emmen, de bijdragen van beide hogescholen en de opbrengsten uit kennisoverdracht, te weten 
de collegegelden voor de Master PE. Daarnaast wordt voorzien in sterk toenemende bijdragen van bedrijven 
hetzij in-kind danwel door middel van cash bijdragen en door contractresearch. 
 
De bijdragen van bedrijven gaan uit van een hoog ambitieniveau dat direct samenhangt met het hoge 
ambitieniveau voor wat betreft de activiteiten. Green PAC wil doorgroeien naar een relatieve gemiddelde 
bijdrage van bedrijven van 50%. Dit is aanzienlijk maar lijkt realistisch; reeds in 2016 zijn er projecten 
gerealiseerd welke voor 100% werden gefund. Voor wat betreft de absolute bijdrage van bedrijven ligt de 
ambitie op 1,25M€, deze is een resultante van de voornoemde 50% en het activiteitenniveau van 2.5M€. 
Wanneer het ambitieniveau in de loop van de jaren te hoogt blijkt, kunnen de vaste kosten van Green PAC 
gedekt worden uit de bijdragen vanuit het Rijk, de Provincies, de Gemeenten en de hogescholen. 
 

Lasten 

De kosten van Green PAC zijn onder te verdelen in een drietal categorieën, namelijk de kosten van het 
bedrijfsbureau, de kosten van onderzoek en de materiële lasten. De kosten van het bedrijfsbureau betreffen de 
personele lasten van de organisatie rondom Green PAC (directeur, stuurgroep, secretariële ondersteuning, 
F&C, HRM en Business Developer). De kosten van onderzoek betreffen voornamelijk de personele lasten van de 
onderzoekers. De materiële lasten betreffen voornamelijk de advies-, communicatie- en huisvestingskosten. 
 
De begroting zal stapsgewijs groeien van € 1.6 mln in 2015 naar € 3.6 mln in 2021. Uitbreiding van de huidige 
lectoraten maak hier deel vanuit. Daarnaast kan gevaloriseerd worden op de uitstekende reputatie van Green 
PAC in de samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen 
 
Uitgangspunt voor deze prognose is een verdubbeling van het activiteitenniveau, hetgeen leidt tot een stijging 
van 1,25M€ in 2015 naar 2,5M€ in 2021. 
 
Figuur 7 en 8 Het activiteiten niveau en de financieringsbehoefte 2015 - 2021 
 

  
 
Als gevolg van deze verdubbeling, stijgt ook de financieringsbehoefte. Deze financiering is vooralsnog ingevuld 
door continuering van de funding in de eerste fase van Green PAC (Ministerie van OCW, Prov. Overijssel, 
Provincie Drenthe, Gemeente Emmen, Hogeschool Windesheim en Stenden Hogeschool). 
 
Daarnaast stijgt met het activiteitenniveau ook de bijdrage van bedrijven in deze activiteiten. De bijdrage van 
bedrijven, zowel in-kind alsook cash, en contractreseach zal groeien naar € 1.25 mln en daarmee naar de 
gestreefde 50% cofinanciering, hetgeen realistisch wordt gezien vanwege de verdere intensivering van de 
opgebouwde relaties met bedrijven (valorisatie van succes van huidige projecten). 
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Figuur 9 Bedrijven in-kind/cash bijdragen en bijdragen uit contractresearch 
 

 
 
Tabel 2 Aandeel co-financiering  loopt op naar 50% 
 

 
 
 
 
Naast deze geprognosticeerde inkomsten, resteert een aanvullende financieringsbehoefte, oplopende van 
370k€ in 2019 naar 736k€ in 2021 (zie tabel 1 onder post baten/overige). Green PAC zal deze additionele 
investeringsbehoefte nader dienen in te vullen gedurende de planperiode, danwel zal haar ambitie niveau 
moeten temporiseren of bijstellen. Door een adequate ‘embedding’ in het regionale eco-systeem en het 
opvoeren van bijdragen uit co-financiering en contract research streeft Green PAC naar een toekomstige 
positie, die minder afhankelijk (danwel onafhankelijk) wordt van de Rijksbijdrage. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose

Kosten onderzoek

Personele lasten 122 653 1.096

Materiaalkosten 26 119 203

Onderzoek 149 771 1.299 1.425 1.600 1.800 2.000 2.250 2.500

waarvan

Bedrijven in-kind/cash en contractresearch 0 89 174 339 480 630 800 1.013 1.250

Aandeel co-financiering 0% 12% 13% 24% 30% 35% 40% 45% 50%


