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Inleiding 

a. Algemeen 
Het vorige economische beleidsplan 'Economische Koers 2016-201' liep eind 2019 af. Op  
basis van het Coalitieakkoord 'Drenthe, mooi voor elkaar!' is een nieuwe Economische Koers 
opgesteld voor de periode 2020-2023. Samen met onze stakeholders gaan wij voor een 
'sterke, slimme en groene economie met impact'. Met deze inzet creëren wij impact ofwel eco-
nomisch rendement en maatschappelijke meerwaarde. Zo dragen wij bij aan een toekomst-
bestendige Drentse economie. 
Juist in deze tijd van coronacrisis en de economische gevolgen hiervan, is een toekomst- 
bestendig kader relevanter dan ooit. Want hoe vervelend ook, de te verwachten teruggang 
van de economie heeft een conjunctureel karakter. Er zal dus ook weer een tijd van herstel 
komen. Om die reden is het gewenst een kader voor de langere tijd te bieden, gebaseerd op 
de sterkten van de Drentse economie, en door kansen te benutten die transities als ver- 
groening en digitalisering bieden. Door vooruit te kijken willen wij ondernemers helpen om 
flexibel in te kunnen spelen op veranderingen die op ons af komen. 
 
Naast focus op het aantrekken van bedrijven en het creëren en behouden van werk, is er in 
de nieuwe Koers aandacht voor bredere maatschappelijke aspecten. Daarmee is er in lijn met 
het Coalitieakkoord sprake van een verschuiving naar brede welvaart. Ook wordt ingespeeld 
op steeds verdergaande ontwikkelingen die van invloed zijn op de Drentse economie, zoals 
digitalisering en vergroening. Dit biedt kansen voor het Drentse bedrijfsleven. Wij investeren in 
een innovatieve en duurzame (kennis)economie en samenleving. 

 
De Koers 2020-2023 is een kader op hoofdlijnen, passend bij de huidige dynamische tijd. Ver-
dere concretisering vindt op onderdelen later plaats in deelagenda's en -programma's. Juist in 
deze uitvoeringsprogramma's is er ruimte voor specifieke acties en maatregelen die inspelen 
op de huidige corona-actualiteit en daarmee gepaard gaande economische onzekerheid. Te-
gelijkertijd blijven de meer strategisch gerichte keuzes in de nieuwe Koers het uitgangspunt. 
 
Met dit kader op hoofdlijnen kiezen wij nu bewust voor een meer algemeen strategisch kader 
in plaats van een beleidsplan. Met de Koers 2020-2023 is voortgebouwd op de vorige Econo-
mische Koers. De vorige Koers is geëvalueerd. De bevindingen uit deze evaluatie hebben wij 
betrokken bij de totstandkoming van deze Koers en zullen wij tevens gebruiken bij de nadere 
uitwerking van de Koers in deelagenda's en uitvoeringsprogramma's. In bijlage 2 geven wij 
een toelichting op de evaluatie van de vorige Koers en beschrijven wij hoe de aandachts- 
punten uit de evaluatie zijn meegenomen bij het opstellen van de nieuwe Koers 2020-2023.  
In bijlage 3 vindt u de evaluatie van de Economische Koers 2016-2019.  
 
In de Koers 2020-2023 benaderen wij de regionale economie in samenhang met andere  
(provinciale) beleidsvelden, zoals arbeidsmarkt, vrijetijdseconomie, ruimtelijke ontwikkeling, 
landbouw, energie, cultuur en mobiliteit en bereikbaarheid.  

b. Europese aspecten 
Niet van toepassing.  
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c. Economie/werkgelegenheid 
Uiteindelijk doel van de Koers is een robuuste economie met een toekomstbestendige werk-
gelegenheid. Naast focus op het aantrekken van bedrijven en het creëren en behouden van 
werk, is er aandacht voor maatschappelijke aspecten. Nadere concretisering van de doel- 
stelling vindt op onderdelen plaats in nog op te stellen deelagenda's/-programma's. 
 

d. Participatie 
Bij de totstandkoming van de Koers 2020-2023 heeft zowel intern als extern een uitgebreide 
consultatie plaatsgevonden. Eind 2019 en begin 2020 hebben één-op-één-gesprekken en bij-
eenkomsten plaatsgevonden met ondernemers, intermediaire organisaties, onderwijs- en ken-
nisinstellingen, maatschappelijke partners, Statenleden, gemeenten en vertegenwoordigers 
van regionale samenwerkingsverbanden.  
De betrokkenheid van stakeholders bij de totstandkoming van deze Koers is groot. In het ver-
volgproces en bij de actualisering van de Koers blijven wij de stakeholders betrekken. De uit-
voering van de Koers doen wij grotendeels samen met onze stakeholders.  
 

e. Generatietoets  
Uw Staten hebben op 13 november 2019 de motie Generatietoets (M 2019-19) aangenomen. 
De motie vraagt concreet om het doen van onderzoek naar een generatietoets door bij wijze 
van proef bij de Woonagenda, de Energieagenda, de Sociale Agenda en de Economische 
Koers in beeld te brengen wat de (beleids)effecten zijn voor de verschillende generaties.  
 
Onze bijdrage aan de regionale economie raakt alle inwoners van Drenthe en daarmee alle 
generaties. Onze inzet richt zich ook op binding van jongeren aan Drenthe, opleidingsmoge-
lijkheden en behoud van werkgelegenheid.  
 
De generatietoets treft u aan in bijlage 4. 

Advies  

1. De Economische Koers Drenthe 2020-2023 vast te stellen. 
  

Doelstelling uit de begroting 

Alle doelstellingen vallend onder '3. Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten '. 

Argumenten 

1.1. De Economische Koers Drenthe 2020-2023 geeft invulling aan de economische doelen en am-
bities uit het Coalitieakkoord 'Drenthe, mooi voor elkaar!'  
Wij spelen in op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de 
Drentse economie. Wij concentreren ons op die sectoren en niches waar wij sterk in zijn en/of 
massa hebben en op sectoren met groeikansen. 
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1.2. De Koers vormt het kader voor de verdere uitvoering van het economisch beleid tot en met 2023.  
De Koers is een kader op hoofdlijnen. Nadere uitwerking vindt de komende tijd op onderdelen 
plaats in deelagenda's en -programma's. De Koers geeft focus en richting aan onze inzet voor de 
regionale economie. 
 

1.3. Er is breed draagvlak bij de betrokken partijen. 
Er heeft een uitgebreide consultatie plaatsgevonden met de belangrijkste stakeholders, zowel  
intern als extern. Vele stakeholders hebben inbreng geleverd. Hieruit blijkt een breed draagvlak. 
Bij de verdere uitwerking in deelagenda's en -programma's en bij de actualisatie van de Koers  
blijven wij de stakeholders betrekken. 

Tijdsplanning 

De Economische Koers 2020-2023 heeft een looptijd van vier jaar. 

Financiën 

Om inzicht te kunnen geven in het benodigde budget, is nadere uitwerking van de Koers in deelagen-
da's en -programma's nodig. In principe worden initiatieven uit de bestaande begroting gedekt en  
komen financiële middelen voor de uitvoering primair ten laste van de beschikbaar gestelde budgetten 
uit programma 3. Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten. Soms raakt het ook de 
uitvoering en daarmee de budgetten van andere beleidsthema’s (bijvoorbeeld energie).  

Monitoring en evaluatie 

Met enige regelmaat houden wij deze Koers op hoofdlijnen tegen het licht. Hiervoor blijven wij in  
gesprek met onze belangrijkste stakeholders. Waar nodig voeren wij specifiek in de deelagenda's en  
-programma's wijzigingen door. De uitvoering van het beleid en de eventuele financiële consequenties 
leggen wij via de reguliere P&C-cyclus aan uw Staten voor. 

Communicatie  

De Koers is digitaal vormgegeven. Daarnaast is er een papieren versie beschikbaar. De betrokken 
stakeholders krijgen de Koers, na vaststelling door uw Staten, toegestuurd. Ook wordt de Koers op de 
provinciale website geplaatst. 

Bijlagen  

1. Economische Koers Drenthe 2020-2023 
2. Toelichting Evaluatie Economische Koers 2016-2019 
3. Evaluatie Economische Koers 2016-2019 
4. Generatietoets bij Economische Koers Drenthe 2020-2023 



Ter inzage in kamer C0.39 

1. Niet van toepassing. 
 
 
 
Assen, 21 april 2020 
Kenmerk: 17/5.5/2020000718 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 
wa/coll. 

 

 



2020-939-1 Ontwerpbesluit

Provinciale Staten van Drenthe; 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 21 april 2020, kenmerk 
17/5.5/2020000718; 

gelet op hun kaderstellende rol; 

BESLUITEN:  

de Economische Koers Drenthe 2020-2023 vast te stellen. 

Assen, 30 september 2020 

Provinciale Staten voornoemd, 

, voorzitter , griffier 

wa/coll. 
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Voorwoord

De wereld om ons heen verandert en verandert snel. Trends en ontwikkelingen volgen 
elkaar in rap tempo op. Dit is zeker van toepassing in de huidige tijd van de coronacrisis.1 
Het coronavirus heeft in de eerste plaats natuurlijk grote consequenties voor de volks-
gezondheid, maar daarnaast zijn er ook enorme economische gevolgen. Drenthe heeft 
een periode van economische groei achter de rug. Deze groei is echter wereldwijd en 
daarmee ook in onze provincie tot stilstand gekomen. 

1  Dit voorwoord is geschreven in april 2020 ten tijde van de coronacrisis.

Deze ontwikkelingen vragen om een snel handelende 
overheid, die flexibel is, zich snel aanpast en meegaat in alle 
 veranderingen. Wij vragen onze Drentse ondernemers innovatief 
te zijn, dat vraagt ook iets van ons. Samen moeten we ervoor 
zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst. Hoe wij dat willen 
doen, is beschreven in onze nieuwe Economische Koers: Samen 
voor een sterke, slimme en groene economie met impact.

Drenthe, de provincie met ruimte om te ondernemen. Een 
provincie waarin je fijn kunt wonen, werken en recreëren. Waar 
de fysieke en digitale verbindingen goed zijn en waar iedereen 
hard werkt. Drenthe is gastvrij en geeft iedereen de kans zijn of 
haar talenten te ontwikkelen. Werk is een basiszekerheid voor 
zoveel mogelijk inwoners en biedt de beste garantie om mee 

te doen in de maatschappij. We maken ons sterk voor goed 
onderwijs en voldoende werkgelegenheid. En zetten in op een 
toekomstbestendige economie. Een bloeiend mkb is de basis 
van onze economie. En hoewel ditzelfde mkb momenteel zware 
tijden kent, ben ik er ook van overtuigd dat ze over voldoende 
veerkracht beschikt om deze periode door te komen. Ook nu 
zie ik mooie voorbeelden van vernieuwend ondernemerschap 
en gezamenlijke initiatieven. Vanuit de overheid zijn we onder-
steunend aan ons bedrijfsleven. We hebben een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat en versterken dit waar mogelijk. De lijnen zijn 
kort en partijen weten elkaar prima te vinden. Allemaal zaken 
waar ik trots op ben! En zaken die ons een goede uitgangs-
positie geven om de kansen voor Drenthe te verzilveren. 
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In de Economische Koers Drenthe 2020-2023 werken we de 
economische doelen en ambities uit het coalitieakkoord ‘Drenthe, 
mooi voor elkaar!’ nader uit. Het is een dynamische koers, een 
koers op hoofdlijnen, passend bij de dynamische wereld om ons 
heen. Onze inzet concentreert zich op de opgaven slim, groen 
en met impact. Deze opgaven lopen dwars door de sterke en 
kansrijke sectoren in Drenthe heen. Om ons heen is veel gaande. 
Denk aan digitalisering en verduurzaming. Dit alles vraagt om 
slimme oplossingen, innovatief en organiserend vermogen 
en een digitaal vaardig en actief bedrijfsleven. We stimuleren 
ondernemers en innovaties die bijdragen aan het oplossen van 
maatschappelijke uitdagingen waar we in Drenthe voor staan. 
Drenthe is de proeftuin en toepassingsregio bij uitstek, de Health 
Hub in Roden en de IT Hub in Hoogeveen zijn hier prachtige 
voorbeelden van. 

In Drenthe denken we in mogelijkheden. We bieden stakeholders 
ruimte, vergroten de innovatiekracht van het MKB en faciliteren 
de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs- en onder-
zoeksinstellingen en overheden. 

Veel betrokken partijen hebben de afgelopen maanden in 1-op-1 
gesprekken of bijeenkomsten input geleverd voor deze Koers. 
Ik heb dit zeer op prijs gesteld. Graag blijf ik deze gesprekken 
voeren. Deze inbreng toont de grote betrokkenheid bij de 
economie van Drenthe. Een goede basis om samen deze Koers 
te realiseren. Ik zie uit naar de samenwerking zodat we in 2023 
kunnen zeggen: Drenthe, mooi voor elkaar!

Henk Brink
Gedeputeerde Economie
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Onze Koers

In de Economische Koers Drenthe 2020-2023 worden de economische doelen en ambities 
uit het coalitieakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ nader uitgewerkt. Hierbij bouwen 
we voort op de vorige Economische Koers. Naast focus op het aantrekken van bedrijven 
en het creëren en behouden van werk, is er in deze nieuwe Koers aandacht voor bredere 
maatschappelijke aspecten. Daarmee is er in lijn met ons coalitieakkoord sprake van een 
verschuiving naar brede welvaart. We spelen tevens in op ontwikkelingen die van invloed 
zijn op de Drentse economie zoals digitalisering, vergroening en regionalisering. Allemaal 
ontwikkelingen die economische kansen bieden. 

De Economische Koers Drenthe 2020-2023 is als volgt 
opgebouwd. Startend vanuit onze missie, benoemen we de 
belangrijkste trends en transities die we zien: onze ‘omgeving’. 
Vervolgens geven we aan waar Drenthe sterk in is, waar we 
kansen zien en benoemen we uitdagingen waar onze provincie 
voor staat. Dit vormt ons ‘DNA’. De koppeling van onze missie 
aan ons DNA en de kansen die de transities bieden, is bepalend 

voor onze inzet de komende jaren. Deze Koers is er één op hoofd-
lijnen. Verdere concretisering vindt later op onderdelen plaats in 
deelagenda’s en programma’s. Regionale economie benaderen 
we in samenhang met andere (provinciale) beleidsvelden als 
arbeidsmarkt, vrijetijdseconomie, ruimtelijke ontwikkeling, 
landbouw, energie, cultuur en mobiliteit en bereikbaarheid. 
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Onze missie

Het motto voor deze Economische Koers is ‘Samen voor een sterke, slimme en groene 
economie met impact’. We benutten de economische, sociaal-culturele en natuurlijke 
kwaliteiten van Drenthe en streven ernaar dat iedereen mee kan doen.

Werk is een basiszekerheid voor zoveel mogelijk inwoners. 
We hanteren een strategie waarbij we investeren in een 
 innovatieve en duurzame (kennis-) economie en samenleving. 
We stimuleren ondernemers en innovaties die een bijdrage 
leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke uit  -
dagingen waar we voor staan. Innoveren doen we in samen-
werking met en tussen regio’s en met ondernemers, onderwijs, 
overheid, maatschappelijke partners en inwoners. Op deze 
manier realiseren we impact, economisch rendement en 
maatschappelijke meerwaarde. En werken we aan een robuuste 
economie met een toekomstbestendige werkgelegenheid.
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Voorbeelden
We zien dat koplopers binnen ons bedrijfsleven 
en kennisinstellingen hiermee prima uit de voeten 
kunnen. ASTRON, Technologies Added, Health Hub Roden, 
TechHub Assen, 5G Fieldlab Smart Farming, Blockchainlab 
Drenthe en de IT hub in oprichting, zijn prachtige voorbeelden.

Onze omgeving

De wereld verandert snel, zowel op economisch, klimatologisch, sociaal als technolo-
gisch vlak. Trends als globalisering, lokalisering en regionalisering zetten versterkt door. 
Invloedrijker zijn mondiale transities als digitalisering, klimaatverandering en vergroe-
ning die op ons afkomen, omdat deze transities uitmonden in koerswijzigingen en 
systeemveranderingen. 

2 Verschuiving van een meer traditioneel model naar een economie waarin kennis en innovatie relatief belangrijker zijn dan massaproductie en waarbij vaak nieuwe 
bedrijfsmodellen worden gehanteerd. Het gaat uit van toegevoegde waarde op verschillende fronten. 

Deze transities bieden volop ontwikkelkansen. Wij gaan uit van 
de stuwende kracht van de transities op het gebied van circulaire 
economie, energie, zorg en digitalisering en benutten deze voor 
nieuwe economische en maatschappelijke kansen. Drenthe heeft, 
onder andere met een aantrekkelijk werk- en woonklimaat, korte 
lijnen en (groeiende) speerpuntsectoren, veel in huis om hierop 
in te spelen. Met onze acties willen wij, als regionale overheid, 
bijdragen aan de nieuwe economie2.

Digitalisering
Digitale ontwikkelingen zorgen voor invloedrijke veranderingen 
in alle sectoren van de Drentse economie. Van landbouw tot 
groene chemie en industrie, van zorg tot logistiek en energie. 
Via het Internet of Things wordt alles in toenemende mate met 
alles verbonden. Machines worden steeds slimmer, robotisering 

neemt een vlucht, steeds meer producten bevatten slimme 
sensoren, drones worden ingezet, de hoeveelheid data groeit 
onver minderd door en de productie en dienstverlening worden 
verder gepersonaliseerd. De behoefte aan digitale professionals 
groeit in alle sectoren van de economie. Door onder andere 
 robotisering verdwijnt veel routinematig werk. Aan de andere 
kant komen daar nieuwe werkzaamheden voor in de plaats. 
Deze werkzaamheden vragen om andere vaardigheden.   
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Voorbeeld
Met de Scholingsalliantie Noord-Nederland is 
Drenthe met vele partners een proeftuin voor 
een Leven Lang Ontwikkelen. Het uiteindelijk doel van 
het opleiden van de beroepsbevolking is het structureel 
versterken van de noordelijke economie.

Voorbeeld
De chemiesector is lange tijd gezien als de grootste 
veroorzaker van de milieuproblematiek. Steeds 
duidelijker wordt dat deze sector ook een deel van de oplos-
sing kan leveren. In het kader van circulariteit worden steeds 
meer materialen, waaronder plastic, hergebruikt. Diverse 
bedrijven binnen het Drentse chemiecluster werken hard aan 
oplossingen voor het recyclen van plastics en het ontwik-
kelen van biogebaseerde plastics. Voorbeelden van circulaire 
bedrijven zijn Brink Industrial en Drentea. 

Voorbeelden
De Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe brengt 
burgers, ondernemers, onderwijs en overheden 
in de regio samen om de leefbaarheid te vergroten en 
de lokale economie te versterken. De projecten van de 
Gebiedscoöperatie variëren van een supersnel glasvezelnet-
werk tot toekomstbestendig wonen en van nieuwe culturele 
activiteiten tot goed voedsel uit de eigen regio. Bedrijven als 
Vepa en Koffielink bieden werk aan mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt. Ook investeren ze in maatschappelijke 
initiatieven in hun omgeving.

Vergroening
Klimaatverandering, grondstoffenschaarste en de stikstof-
opgave vragen om een transitie naar een duurzame economie. 
In het Klimaatakkoord en het Grondstoffenakkoord hebben we 
afspraken gemaakt over CO2-reductie en het gebruik van grond-
stoffen. Deze ontwikkelingen bieden volop kansen voor het 
Drentse bedrijfsleven in uiteenlopende sectoren. Denk bijvoor-
beeld aan circulair bouwen, vergroening van de chemie en het 
ontwikkelen van nieuwe energievoorzieningen zoals waterstof. 

Veranderende samenleving
De samenleving staat voor grote veranderingen en uitdagingen. 
Dit heeft gevolgen op allerlei vlakken. In de netwerksamenleving 
verandert de rol van de overheid. Andere (samenwerkings-)
verbanden ontstaan. Ook zien we dat steeds meer bedrijven 
de kansen zien van impact ondernemen. Impact ondernemers3 
hebben een maatschappelijke missie voor ogen. Naast bijdragen 
aan de transitie naar een circulaire en nieuwe economie, willen 
ze ook een verschil maken in sociaal opzicht. We zien dat het 
coöperatieve (bedrijfs-)model vaker wordt toegepast.
Demografische ontwikkelingen hebben impact op onze maat -
schappij. Mensen worden steeds ouder en de verhouding tussen 
werkenden en niet-werkenden verandert. Hierdoor nemen de 
kosten voor sociale lasten en gezondheidszorg toe. Dit vraagt 
onder andere om andere vormen van zorg, waarbij product- 
en procesinnovaties belangrijk zijn. Zelfzorg, zelfregie en een 
gezonde leefstijl staan centraal. 

3 Impact ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en sociaal ondernemen worden vaak net anders geduid en bedoeld. In Drenthe werken we momenteel 
uit wat we verstaan onder sociaal ondernemerschap. 

Leven Lang Ontwikkelen 
De samenstelling van de bevolking verandert door vergrijzing 
en ontgroening. Daarmee neemt onze beroepsbevolking de 
komende jaren af. Met de genoemde technologische dynamiek, 
leidt dit tot nieuwe arbeidsmarktvraagstukken. Het investeren 
in menselijk potentieel op alle opleidingsniveaus is dan ook van 
cruciaal belang. De focus is verschoven naar een Leven Lang 
Ontwikkelen.

Dynamische Koers
Bovenstaande transities maken de toekomst niet volledig 
voorspelbaar. Om goed te kunnen anticiperen op deze ontwik-
kelingen en onze economie toekomstbestendig en robuust te 
houden, kiezen we daarom voor een dynamische Koers. Een 
Koers die zich ook gedurende haar looptijd laat bijstellen. En die 
we inhoudelijk verder uitwerken in deelagenda’s en deel -
programma’s.
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Ons DNA 

Hieronder gaan we in op ons (economische) DNA: 
hoe ziet de Drentse economie eruit,  
wat zijn onze sterke punten en welke kansen zien we?  

Drentse economie
De economie in Drenthe kenmerkt zich door veel (klein) midden- 
en kleinbedrijf (mkb). Dit vormt een essentiële basis voor onze 
economie. Er zijn relatief veel familiebedrijven, die over het 
algemeen meer honkvast zijn. Dat kan bijdragen aan de robuust-
heid van de economie. De grote bedrijven in Drenthe zijn veelal 
productievestigingen waarbij de research en development plaats-
vindt bij de hoofdvestiging. Het innoverend vermogen in Drenthe 
kan verder een impuls krijgen. Een groeiend aantal bedrijven is 
internationaal actief en het aandeel snelgroeiende bedrijven ligt 
op het landelijke niveau. Aandachtspunt is het aantal startende 
bedrijven. Het aandeel van deze groep in de totale bedrijven-
populatie is in Drenthe relatief lager dan landelijk.

De werkgelegenheid in Drenthe is inmiddels bijna terug op het 
niveau van voor de economische crisis in 2008. Vooral in 2019 
is de werkgelegenheid in Drenthe aanzienlijk toegenomen, met 
bijna 5.000 arbeidsplaatsen. De groei deed zich vooral voor in 
Noord- en Zuidwest-Drenthe. 

Het werkloosheidspercentage in Drenthe ligt begin 2019 
rond de 3% en is historisch laag. In de afgelopen jaren is het 
werkloosheidspercentage in Drenthe fors gedaald door de groei 
van de werkgelegenheid in en buiten Drenthe (vooral in Regio 
Zwolle en Groningen). Gekwalificeerd (toepassingsgericht) 
personeel is belangrijk voor de robuustheid van de Drentse 
economie. Onze beroepsbevolking kenmerkt zich door relatief 
veel middelbaar opgeleiden. De instroom van mbo-leerlingen 
loopt terug. Dit heeft onze aandacht, evenals de groep personen 
die niet beschikken over een startkwalificatie of relevante/
recente werkervaring. Een goede aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt is van groot belang. 

Sectorstructuur en onderscheidende clusters/niches 
De Drentse werkgelegenheid zit met name in de sectoren zorg, 
handel en industrie. Bijna de helft van alle banen is te vinden in 
deze drie sectoren. Ook de vrijetijdssector levert met circa 7% 
van de werkgelegenheid een belangrijke bijdrage aan de Drentse 
economie. Drenthe is dé fietsprovincie van Nederland en beschikt 
over een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod en krachtig imago.
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Drenthe als proeftuin en toepassingsregio 
voor slimme oplossingen voor  
maatschappelijke uitdagingen
Drenthe kenmerkt zich als regio waar slimme oplossingen 
voor maatschappelijke uitdagingen worden ontwikkeld 
en toegepast. Doen zit in ons DNA. We zijn een proeftuin 
voor technologische ontwikkelingen, zoals drones, circulair 
bouwen, smart farming, nieuwe energiedragers (waterstof) 
en slimme fabrieken. 

Qua sectorstructuur wijkt de Drentse economie enigszins af 
van het landelijke beeld. Het aandeel van de primaire sector, 
de industrie en de niet-commerciële dienstverlening is relatief 
groot, terwijl de omvang van de ICT-sector en de zakelijke 
dienstverlening relatief klein is. De Drentse werkgelegenheid 
is vooral geconcentreerd in de gemeenten Emmen (met een 
sterk industrieel profiel) en Assen (met oververtegenwoordiging 
van de niet-commerciële dienstverlening). Gezamenlijk hebben 
deze twee gemeenten een aandeel van 40% in de Drentse 
werkgelegen heid. 

Drenthe kent een aantal krachtige clusters/niches die kansen 
bieden voor verdere ontwikkeling: 
• biomedische technologie in de kop van Drenthe 
• groene chemie in Zuidoost-Drenthe
• big data (o.a. ASTRON)
• materialen (o.a. Fokker) 

Ook agribusiness is in Drenthe een sterk cluster. En Drenthe 
heeft, door de olie- en gaswinning, veel (hoogwaardige) werk -
gelegenheid in de energiesector. De provincie ligt aan één van de 
belangrijkste verkeersroutes in Europa. Logistiek gezien beschikt 
Drenthe over uitstekende mogelijkheden dankzij een combinatie 
van transportmodaliteiten en een goede digitale infrastructuur 
in ontwikkeling. Er zijn goede kansen voor innovatie in de 
 logistieke sector.

4  Zie https://www.provincie.drenthe.nl/kernkwaliteiten/

Drents algemeen DNA
De ruimtelijke kwaliteit van Drenthe is hoog4. Een goede samen-
hang tussen stad en platteland is belangrijk. In Drenthe hebben 
we oog voor elkaar (naoberschap). Het is er relatief veilig. 
Drenthe heeft ruimte, ook om te ondernemen en te investeren. 
Deze aspecten zijn belangrijke vestigingsfactoren voor bedrijven 
en worden in de rest van het land steeds schaarser.

De ruimte, een aantrekkelijke leefomgeving en een relatief 
gelukkige bevolking, maken dat de welvaart wordt ervaren als 
een brede(re) welvaart. In de kop van onze provincie wordt de 
hoogste brede welvaart (van Nederland) ervaren. Woningen 
in Drenthe zijn naar landelijke maatstaven betaalbaar en er is 
bouwruimte beschikbaar. Dit maakt Drenthe zeer aantrekkelijk, 
ook voor het bedrijfsleven.

Concluderend
De economie in Drenthe is overzichtelijk. Men kent elkaar goed. 
Zo zijn de lijnen tussen onderwijsinstellingen, overheid en onder-
nemers kort en de besluitvorming is daadkrachtig. Er is ruimte 
om te ondernemen en een goede bereikbaarheid. Drenthe heeft 
een uitstekende schaal voor experimenten en toepassingen van 
innovaties. Zeker als we met partners in staat zijn om kennis-
ontwikkeling, de toepassing daarvan en het gebruik van nieuwe 
technieken beter te verbinden. Dat wat we hebben en waar 
we goed in zijn, versterken we en vergroten we uit. Wij bieden 
ruimte aan ondernemers en toepassingen die bijdragen aan een 
sterke, slimme en groene economie met impact. 
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Onze inzet

Alle genoemde transities onderstrepen voor ons de urgentie van digitale, technologische 
en sociale innovaties en vragen om nieuwe producten, processen en verdienmodellen. 
Ook vraagt het om nieuwe vormen van organisatie, samenwerking en human capital. Als 
regionale overheid focussen we op het stimuleren van deze innovaties, nieuwe verdien-
modellen en netwerk(vormen). Onze inzet van mensen en middelen is beperkt, daarom 
maken we keuzes. Daarbij richten we ons op de belangrijkste maatschappelijke transities 
die we zien en die een grote impact hebben op de Drentse economie. We werken volgens 
onderstaande drie gelijkwaardige leidraden, die we in samenhang hanteren. 

Slim
Onder slim verstaan we innovatie, digitalisering en human 
capital. We spelen in op de digitale transitie en ondersteunen 
onze bedrijven en inwoners om de kansen die deze transitie 
biedt optimaal te benutten. We bieden ze de ruimte om te 
experimenteren en op die manier nieuwe verdienmodellen te 
ontwikkelen. Dit doen we ook door als inkoper oog te hebben 
voor innovatieve producten en diensten. We zetten in op het 
versterken en benutten van ons menselijk kapitaal in alle oplei-
dingsniveaus. Ons onderwijs- en kennisaanbod moet kwalitatief 
en kwantitatief goed op de vraag van het Drentse bedrijfsleven 
aansluiten. Daarom verbinden we de arbeidsmarkt en het onder-
wijs en, in sommige gevallen, ook de ondernemers, bijvoorbeeld 
in hubs. Een Leven Lang Ontwikkelen staat centraal. Essentieel 
hierbij is een onderwijsaanbod dat gericht is op talentontwikke-

ling en het behouden van studenten/jongeren voor onze regio. 
De plannen voor een Universiteit van het Noorden zijn een 
mooie aanvulling op het bestaande onderwijsaanbod in Drenthe.

Groen
We zetten in op een duurzame ontwikkeling en vergroening van 
onze economie. Onder groen verstaan we gesloten kringlopen, 
hernieuwbare grondstoffen en duurzame energiebronnen. We 
stimuleren onze bedrijven bij de transitie van fossiele grond-
stoffen naar duurzame grondstoffen en van een lineaire naar een 
circulaire economie. Dit is over de volle breedte, variërend van 
circulair bouwen tot recycling van plastic. Als provincie geven 
we het goede voorbeeld. Met onze activiteiten zetten we in 
op de vergroening van de economie. Met deze Koers benutten 
we tevens de economische kansen die ontstaan uit de energie-
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Materialen worden continu 
op een hoogwaardige 

manier gerecycled.

Alle energie komt uit 
hernieuwbare bronnen.

De waarde van menselijke 
activiteiten wordt breder 

uitgedrukt dan alleen 
financieel.

Water wordt gewonnen op 
een duurzame manier en

bronherstel wordt
gemaximaliseerd.

Biodiversiteit wordt 
structureel ondersteund 

en versterkt.

Maatschappij en cultuur 
worden behouden.

Gezondheid en welzijn 
van mens en natuur 
worden structureel 

ondersteund.

7 PIJLERS
van een Circulaire 

Economie

transitie. Voorbeelden zijn opslag, transport en toepassingen van 
waterstof en het hergebruik van de bestaande (gas-) infra-
structuur voor nieuwe energietoepassingen. Daarmee spelen 
we met Drenthe 4.0 onder andere in op de verandering van 
de werkgelegenheid in Drenthe door het dichtdraaien van de 
aardgaskraan in Groningen. 

Met impact: economisch rendement en  
maatschappelijke meerwaarde
Met onze inzet op groen en slim creëren we economisch rende-
ment en maatschappelijke meerwaarde. Zo dragen we bij aan 
de brede welvaart in Drenthe. Mede met onze inzet in de groene 
chemie staat deze sector in Europees verband op de kaart. Dit 
resulteert in nieuwe bedrijvigheid en draagt positief bij aan de 
orderportefeuille van de reeds gevestigde bedrijven. De inzet 
voor de Health Hub Roden heeft bijvoorbeeld geleid tot behoud 
van kennis en werkgelegenheid voor de regio. 
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Leidraad in ons handelen
Onze inzet concentreert zich op de opgaven slim, groen en met 
impact, die alle drie in meer of mindere mate dwars door de 
sterke en kansrijke sectoren lopen die we in Drenthe hebben. We 
ondernemen die activiteiten die leiden tot de meeste impact op 
de economie in Drenthe. Dit betekent dat we keuzes maken.
Op de volgende pagina hebben we onze inzet beeldend weer -
gegeven. Zie het als een boom: de wortels zijn het fundament 
voor onze economie, die noodzakelijk zijn voor de boom om 
overeind te blijven en te groeien. De boom staat voor onze 
leidraden: slim, groen en met impact, van daaruit ontwikkelen 
we ons. De takken symboliseren onze sectoren; die belangrijk (en 
uniek) zijn voor Drenthe en/of die kansrijk zijn. Oftewel: sectoren 
met veel massa en sectoren met groeipotentie. We planten geen 
nieuwe bomen, maar geven (nieuwe) takken de kans om te 
groeien. Dit is in lijn met de Research en Innovation Strategy for 
smart specialisation voor Noord-Nederland (RIS3 2021-2027). 
Daarin wordt ook uitgegaan van de aanwezige sterke sectoren 
en sectoren met (innovatie)potentie.

We realiseren ons dat ons handelen medebepaald wordt door 
ad hoc economische vraagstukken. Daarom is ons fundament 
(de wortels van de boom) ook zo belangrijk: daar blijven we 
samen met anderen in investeren. Dit fundament is niet statisch 
en nooit af. We verliezen de actualiteit niet uit het oog.

Speerpunten
We zetten in op thema’s en sectoren waarmee we het verschil 
kunnen maken. We leggen extra accenten op sectoren waar 
we sterk in zijn en/of massa hebben: chemie, (maak)industrie 
en agribusiness. Daarnaast hebben we aandacht voor groei-
briljanten: health & life sciences, logistiek en vrijetijdseconomie. 
Hieronder gaan we kort in op de kansen die we zien binnen deze 
speerpunten. 

• Chemie  Het Drentse chemiecluster is onderdeel van het 
noordelijke Chemport Europe ecosysteem. Binnen Chemport 
focust het Drentse chemiecluster op polymeren, plastics en 
garens. Activiteiten die van oudsher een hoge specialisatie-
graad hebben en relatief veel toegevoegde waarde creëren. 

Een deel van de chemiebedrijven richt zich nu nadrukkelijk op 
de kansen die de eerder beschreven transities met zich mee 
brengen. Dit doen zij door nieuwe producten te fabriceren die 
naadloos aansluiten op de thema’s slim, groen en met impact. 
Voorbeelden hiervan zijn: biobased plastics en gerecyclede 
plastics, biologisch afbreekbare korrels voor kunstgras-
velden, biobased filamenten voor 3D-printers en biobased 
festival bekers. Daarnaast neemt de chemie een relatief groot 
deel van het energieverbruik binnen de industrie voor haar 
rekening. Via innovatieve technieken en processen wordt het 
energieverbruik gereduceerd. Dat leidt, naast terugdringen 
van de vraag naar fossiele grondstoffen, tot een verminderde 
uitstoot van emissies.

• (Maak-)industrie  De (maak-)industrie is naast zorg en 
handel een belangrijke economische sector in Drenthe. Deze 
sector staat wel onder druk door de wereldwijde  concurrentie. 
Zeker in Zuidoost-Drenthe, waar zich van oudsher de 
industriekernen bevinden, is het van belang de industrie te 
versterken. Digitalisering biedt hiervoor kansen, ook gezien 
de combinatie van kennis over big data, sensorsystemen 
en smart manufacturing die in onze regio al aanwezig is 
bij bijvoorbeeld ASTRON, Field labs Technologies Added en 
Region of Smart Factories en het Center of Expertise Smart 
Sustainable Manufacturing van NHL Stenden. We stimuleren 
bewustwording onder andere door de ondersteuning van 
demonstratiebedrijven. 
Goede cross-overmogelijkheden zijn er met onder andere 
chemie en materialen. Slim betekent vaak al schoner en 
efficiënter. Zo kan recycling of gebruik van biocompo-
sieten bijdragen aan CO2-reductie. Fokker is bijvoorbeeld 
een voorloper op het gebied van lichtgewicht composiet-
materialen, wat milieuprestaties van vliegtuigen kan verbe-
teren.
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• Agribusiness  De Drentse agribusiness5 is veelzijdig, alle 
landbouwvormen zijn in onze provincie vertegenwoordigd. Er 
vinden allerlei innovaties plaats. Zo is de sector in staat om 
plantaardige eiwitten te produceren uit bijvoorbeeld aardap-
pelen. Daarnaast richt de sector zich op duurzame dierlijke 
eiwitten. Ook de cross-overs met de groene chemie en de 
circulaire economie zijn belangrijk. De groene bouwstenen 
zullen in toenemende mate de toekomstige grondstoffen 
voor slimme materialen zijn. Daarnaast stimuleren we nieuwe 
technologieën om de sector te optimaliseren. Denk bijvoor-
beeld aan precisielandbouw, toepassing van Internet of Things 
(IoT), sensoren, geo-positionering systemen, big data, drones 
en robotica. Tevens richten we ons op korte ketens waarbij 
het gaat om de kortste route van boer naar bord (food) met 
zo min mogelijk tussenschakels. 

• Health en Life Sciences  Als gevolg van vergrijzing, een 
afname van jongeren en een toenemend aantal chronisch 
zieken loopt de huidige gezondheidszorg zowel qua bekosti-
ging als personeel tegen haar grenzen aan. Een transitie in de 
zorg is noodzakelijk en urgent. De Drentse zorgsector heeft 
een goede kennisinfrastructuur, een overzichtelijk zorgland-
schap en mogelijkheden tot vele cross-overs met andere 
terreinen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan 
Artificial Intelligence, robotisering, gaming, gezonde voeding 
en het vergroenen van (plastic) ziekenhuisafval door biobased 
toepassingen. Organisaties als de Health Hub Roden spelen 
hierbij een rol. Gezonde leefstijl en preventie zijn belangrijke 
thema’s. Het bij elkaar brengen van kennis & innovatie en het 
samenwerken aan complexe vraagstukken, leiden tot slimme 
creatieve oplossingen en nieuwe kansen voor onze regio op 
het gebied van bijvoorbeeld dementie en vereenzaming. 

• Logistiek  Onze regio is strategisch zeer gunstig gelegen in 
Europa en kenmerkt zich door weinig tot geen congestie. De 
multimodale ontsluiting werkt in het voordeel van Drenthe: 

5 Agribusiness is een van de deelprogramma’s van het Programma Toekomstgerichte Landbouw en gaat over innoveren, moderniseren en verduurzamen in de primaire 
sector en in de keten.

goederenvervoer over weg, water én spoor kan optimaal 
worden ingezet. Coevorden heeft (als enige spoorterminal 
in geheel Nederland) een aansluiting op het Nederlandse 
en Duitse net. Daarnaast is de haven in Meppel een 
belangrijk logistiek knooppunt. Logistiek gezien beschikt 
Drenthe over uitstekende mogelijkheden voor het flexibel, 
slim en duurzaam inzetten van combinaties van transport-
modaliteiten. Drenthe heeft een goede digitale infrastructuur 
(in ontwikkeling). De sector heeft potentie om te innoveren en 
te groeien. Die potentie willen wij waar mogelijk stimuleren, 
passend binnen de leidraden slim, groen en met impact.

• Vrijetijdseconomie  De Drentse vrijetijdseconomie is een 
belangrijke sector vanwege de werkgelegenheid en de 
bestedingen die de sector oplevert. Tevens is het een sector 
met groeipotentie. Landelijk wordt er in 2030 een groei 
verwacht van 18 naar 29 miljoen toeristen per jaar. Voor 
Drenthe biedt dit kansen. Zeker als we op gepaste wijze 
inspelen op het toenemend aantal mensen met meer vrije 
tijd en voor Drenthe een goede balans weten te halen uit de 
landelijke toestroom van toeristen. De sector brengt relatief 
veel maatschappelijk rendement met zich mee, omdat de 
vrijetijdssector onder andere bijdraagt aan de instandhouding 
van het voorzieningenniveau in Drenthe. Daarom zetten we 
in op een kwaliteitsslag van de sector in combinatie met een 
digitaliseringsslag. Ook benutten we evenementen als experi-
menteeromgeving om kansrijke innovaties in de praktijk te 
testen. Daarnaast zetten we in op de promotie van Drenthe 
(via Marketing Drenthe) met een onderscheidend, veelzijdig 
en vitaal toeristisch recreatief aanbod voor interessante 
doelgroepen. We stimuleren innovatieve ontwikkelingen voor 
de optimalisering van de fiets- en wandelvoorzieningen voor 
inwoners en bezoekers. Voorbeelden zijn de VAM-berg en het 
Pixipad.
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Cross-overs
Innovaties vinden vaak plaats op het snijvlak van  verschillende 
sectoren. Waar mogelijk stimuleren wij cross-overs, zeker 
wanneer er sprake is van overlap tussen onze speerpuntsectoren. 
Het Drentse ecosysteem biedt hiervoor een goede basis, wat we 
met partners blijven ontwikkelen.

Fundament 
Om onze doelen te realiseren, is het belangrijk dat ons 
 fundament, de wortels van de boom, op orde is. Vanuit alle 
provinciale beleidsdomeinen vraagt dit om onze continue 
inzet. Ook hierbinnen vormen slim, groen en met impact onze 
voornaamste leidraad. Het fundament voor onze economie 
bestaat uit de volgende randvoorwaarden:

• Vestigingsklimaat  De kwaliteit van het vestigingsklimaat 
wordt bepaald door vele factoren zoals de bereikbaarheid 
van werklocaties, de beschikbare (energie)infrastructuur, 
de diversiteit en kwaliteit van werklocaties en het aanbod 
aan financieringsmogelijkheden voor bedrijven (waaronder 
NOM en het MKB Fonds Drenthe). Een voorbeeld van deze 
randvoorwaarde is het revitaliseren van bestaande bedrijven-
terreinen naar toekomstbestendige werklocaties voor 
bedrijven (duurzaam en slim). 

• Aantrekkelijke leefomgeving  Hierbij gaat het om fijn 
wonen, werken en recreëren. De diversiteit en kwaliteit van 
het woningaanbod, goede bereikbaarheid, het aanbod aan 
onderwijs-, zorg- en culturele voorzieningen en de recreatie-
mogelijkheden zijn hierbij van belang. Er is een grotere 
verwevenheid van werktijd, vrije tijd en digitale mogelijk-
heden. Daardoor willen mensen niet per se meer wonen in 
de plaats waar ze werken. De ruimte in het Westen wordt 
schaarser. Dit alles biedt (economische) kansen voor Drenthe. 
Hierbij houden we oog voor de kernkwaliteiten van Drenthe. 

• Goede fysieke en digitale bereikbaarheid  Voor de 
concurrentiekracht van bedrijven is het van belang dat we 
zorgen voor een goede infrastructuur en (digitale) bereik-
baarheid. Dit vraagt om aandacht voor nieuwe mobiliteits-

concepten, zoals stadsdistributie en deelvervoer. De 
bestaande OV-hubs kunnen een kapstok zijn. 
Snel en stabiel internet is essentieel voor de concurrentie-
kracht van ons bedrijfsleven en de leefbaarheid in Drenthe. In 
heel Drenthe zijn of worden breedbandnetwerken aangelegd. 
Hiermee heeft nagenoeg iedereen de beschikbaarheid over 
snel internet. We volgen en stimuleren waar mogelijk de 
technologische ontwikkelingen, onder meer op het gebied 
van 5G. Drenthe heeft met het Drents Internet der Dingen 
Initiatief een provincie dekkend LoRa-netwerk. 

• Ondernemerschap (IBDO) en internationalisering   
Drenthe biedt bedrijven een goede ondersteuningsstructuur 
via het programma ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ (IBDO), de 
NOM en het MKB Fonds Drenthe als basis voor starters en 
groeiers, internationale handel en financiering. Vooral het 
vergroten van de startersdynamiek krijgt onze aandacht. 
Met IBDO dragen wij samen met gemeenten en kennis-
instellingen bij aan innovatie en ondernemerschap in Drenthe. 
Daarbij leggen we accenten op slim, groen en met impact. In 
samenwerking met de NOM en Trade & Innovate blijven wij 
inzetten op (inter)nationale profilering (bijvoorbeeld via Top 
Dutch) en positionering van economisch Drenthe, met als doel 
het aantrekken van nationale en internationale bedrijven en 
investeringen.  
 
We stimuleren en faciliteren Drentse ondernemers die een 
bijdrage willen leveren aan de regionale uitdagingen en 
mondiale transities. Juist omdat deze veranderingen grote 
economische kansen voor ondernemers bieden op regionaal, 
nationaal en internationaal niveau. Waar nodig creëren/
vergroten we het bewustzijn bij ondernemers over de 
impact van deze transities, omdat deze van belang zijn bij de 
toekomstbestendigheid en concurrentiekracht van hun onder-
neming en de Drentse economie. 

• Europa  In 2020 zal in Europees verband besluitvorming 
plaatsvinden over het Meerjarig Financieel Kader, de Europese 
Meerjarenbegroting voor de periode 2021-2027. De Europese 
Commissie heeft eind 2019 een voorstel voor een Europese 
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Green Deal gepresenteerd. Hierin wordt de strategie uiteen-
gezet voor de vergroening van de Europese economie door 
de bevordering van de transitie naar een circulaire economie 
en de overgang naar hernieuwbare energiebronnen. Dit 
beleid zal impact hebben op Drenthe en biedt ook kansen 
voor het Drentse bedrijfsleven. We zijn actief in verschillende 
Europese netwerken. Dit doen we om de Drentse belangen 
te behartigen, relevante wet- en regelgeving te beïnvloeden 
en ons bedrijfsleven te ondersteunen bij het zoeken naar 
relevante (internationale) samenwerkingspartners. Dit doen 
wij onder meer op basis van onze Europese Agenda en 
Duitslandagenda. 

• Kennis- en innovatie-infrastructuur  Maatschappelijke 
transities doen een groot beroep op onderzoek en innovatie. 
Wij zetten ons daarom in voor het creëren en onderhouden 
van een samenhangend ecosysteem, zodat Drenthe beschikt 
over voldoende en goede kennis (inclusief personeel) voor 
het bedrijfsleven en het valoriseren van deze kennis. Hierbij 

maken we optimaal gebruik van (Europese) middelen die 
hiervoor beschikbaar zijn. Internationale samenwerking met 
partners is hierbij cruciaal. 
Het is essentieel om het onderzoek- en innovatie eco  -
systeem in samenhang met elkaar te zien. Om bestaande 
clusters te versterken en nieuwe ecosystemen te laten 
ontstaan, zijn verschillende zaken van belang. Opleiden, 
aantrekken, vasthouden en optimaal benutten van het juiste 
talent zijn randvoorwaarden. Ook talenten uit het buiten-
land, zowel studenten als kenniswerkers, moeten worden 
aangetrokken. Hoogwaardige onderwijs-, onderzoeks- en 
innovatie ecosystemen kunnen hierbij werken als een 
magneet. Een goed samenspel tussen het mbo, het hbo en 
het wo is hierbij belangrijk, zodat we samen flexibel kunnen 
inspelen op ontwikkelingen en kansen voor Drenthe (en 
Noord-Nederland) kunnen maximaliseren (Universiteit van 
het Noorden). Voorbeelden van lopende initiatieven zijn de 
Chemie Campus in Emmen en de IT hub in Hoogeveen. 
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Onze werkwijze  
en netwerken 

In Drenthe zijn de netwerken overzichtelijk en de lijnen kort. Er wordt al veel samen-
gewerkt binnen en buiten de provinciegrens. We zien het (mede) als onze opdracht om 
de netwerken en ideeën die er al zijn, samen met partners om te zetten naar nieuwe 
economische activiteiten. Zo behalen we maatschappelijk voordeel en realiseren we 
duurzame werkgelegenheid. Overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen 
en samenleving creëren een innovatie ecosysteem waarin partijen de kans krijgen elkaar 
te ontmoeten en nieuwe verbindingen aan te gaan. 

Het ontwikkelen van deze Koers op hoofdlijnen zien we als 
eerste stap, we investeren continu in dit ecosysteem. We slaan 
bruggen binnen en buiten Drenthe. Dat doen we in noordelijk 
verband, in regionale samenwerkingsverbanden met Overijssel, 
met de overige provincies en andere (Europese) regio’s. 
Belangrijke samenwerkingsverbanden zijn Regio Zwolle, Dutch 
Tech Zone en Regio Groningen-Assen. Daarnaast zoeken we 
gericht samenwerking buiten de landsgrenzen met een focus op 
Duitsland. 

Op basis van de vragen/opgaven binnen bovengenoemd 
 ecosysteem, bepalen we de passende provinciale rol en 
 instrumenten. Rollen kunnen zijn: het aanjagen en stimuleren 
van initiatieven, het leggen van verbindingen en het creëren 
van goede randvoorwaarden. Andere belangrijke rollen zijn 
faciliteren, mogelijk maken en ruimte geven. Soms betekent 

dit dat we initiatieven van anderen (co) financieren. Ook zorgt 
de provincie voor kennisdeling en het agenderen van thema’s. 
Daarnaast geven we zelf het goede voorbeeld (launching 
customer) en laten we aansprekende voorbeelden uit het veld 
zien. Zeker daar waar het gaat om zaken als digitalisering en 
vergroening zijn er legio voorbeelden te bedenken waarbij de 
overheid in haar rol als opdrachtgever via aanbestedingen een 
podium kan verschaffen voor nieuwe initiatieven (dit varieert 
van biobased koffiebekers en circulaire grond-, weg- en water-
bouw tot initiatieven op het vlak van Internet of Things).
Instrumenten kunnen zijn: (kennis)netwerken, cofinanciering 
(subsidies), lobby (zoals behoud werkgelegenheid bij Drenthe 
4.0 en Rijksdiensten), wet- en regelgeving en toeleiding naar 
landelijke en Europese programma’s. Het is maatwerk. 
Uit gesprekken met stakeholders blijkt dat er vooral behoefte 
is aan een faciliterende overheid. De gedachte hierbij is dat de 
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ondernemer, gemeente of onderwijs- en kennisinstelling in ‘the 
lead’ is en de provincie ondersteunt. 

Met onze inzet en werkwijze zetten we Drenthe verder op de 
kaart en dragen we tevens bij aan de ontwikkeling van Nederland.

Uitwerking Koers
Met onze partners geven we verder invulling en uitvoering aan 
deze Economische Koers. Onze opgaven zijn breed en raken alle 
beleidsthema’s. Dit vraagt om goede verbindingen en samen-
werking. Deze Koers op hoofdlijnen geeft de komende jaren 
richting aan onze inzet voor de regionale economie in Drenthe. 
Voor verschillende opgaven ligt het zwaartepunt bij regionale 
economie, andere opgaven worden voorbereid door andere 
beleidsthema’s (zoals energie en toekomstgerichte landbouw). 
Dit verloopt in continue wisselwerking. In het verlengde van 
deze Koers werken we in ieder geval aan de deelagenda’s en 
uitvoeringsprogramma’s: 
• Digitale Economie: om adequaat in te spelen op de 

digitale transitie komen wij met een dynamische aanpak 
Digitale Economie Drenthe, als onderdeel van een brede 
digitaliserings agenda. Deze aanpak richt zich op de 
 versnelling van de digitalisering van het mkb, digitale 
 geletterdheid, digitale technologieën en toepassingen, 
digitale weerbaarheid en data gedrevenheid.

• Groene economie: uitwerking van onze leidraad groen in 
samenhang met onder andere de doorontwikkeling van het 
groene chemiecluster Emmen, onze biobased ambities en 

energie. Inzet is dat dit samen leidt tot een (integrale) Groene 
Agenda Drenthe.

• Circulaire economie: in noordelijk verband wordt gewerkt 
aan de opzet van een Circulaire Economie Alliantie gericht op 
verdere samenwerking. 

• Onderwijs en Arbeidsmarkt: vanuit human capital zetten we 
in op de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en 
een Leven Lang Ontwikkelen. Focus ligt vooral op de voor de 
economie belangrijke sectoren zorg, techniek, ICT, energie en 
vrijetijdseconomie. We hebben hierbij nadrukkelijk aandacht 
voor de instroom op mbo-niveau.

• Kennisagenda: geeft een strategisch kader voor beleid rond 
kennis en innovatie in Drenthe. Kennisontwikkeling en -deling 
draagt bij aan economische versterking en innovatie in 
Drenthe. De kennisnetwerken zijn belangrijke partners om 
ambities waar te kunnen maken.

• IBDO: meer dan voorheen maken de leidraden slim, groen 
en met impact onderdeel uit van het basis afwegingskader 
binnen IBDO. Ze vormen ook het vertrekpunt bij ons opdracht-
geverschap. IBDO wordt vormgegeven door de provincie, 
gemeenten en kennisinstellingen. 

• Impact ondernemen: we komen met notitie over sociaal 
ondernemerschap. 

Bij al onze inzet maken we zoveel mogelijk gebruik van de 
beschikbare (Europese) fondsen.
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Met dank aan de volgende partijen voor  
de samenwerking bij de totstandkoming  
van deze Economische Koers

• Gemeente Aa en Hunze
• Gemeente Assen
• Gemeente Borger-Odoorn
• Gemeente Coevorden
• Gemeente Emmen
• Gemeente Hoogeveen
• Gemeente Meppel
• Gemeente Midden-Drenthe
• Gemeente Noordenveld
• Gemeente Tynaarlo
• Gemeente De Wolden
• Gemeente Westerveld

• Ministerie EZK - Regio Noord
• VNO-NCW MKB Noord
• NOM
• MKB Fonds
• LTO Noord
• Chemport Europe
• Dutch TechZone
• Regio Groningen-Assen
• Regio Zwolle

• Drenthe College
• Alfa College
• NHL Stenden Hogeschool
• Noorderpoort
• RUG
• Hanzehogeschool

22







Bijlage 2: Toelichting Evaluatie Economische Koers 2016-2019 

2020-939 (17-5.7-2020000718) Bijlage 2 Toelichting Evaluatie Koers def1.docx 

De afgelopen jaren was de Economische Koers Drenthe 2016-2019, zoals die in juli 
2016 door Provinciale Staten is vastgesteld, het uitgangspunt voor de inzet van de 
provincie in het economische domein. De centrale doelstelling was de verdere 
versterking van de Drentse economie, die in 2016 nog herstellende was van de 
economische crisis.  
 
Aan Technopolis Group is ambtelijk opdracht gegeven voor een evaluatie van deze 
koers1, met daarbij aandacht voor de vooraf geformuleerde doelstellingen en de 
algehele impact van de Koers. Tevens is het bureau gevraagd ons op basis van de 
evaluatie te voorzien van verbetermogelijkheden en aanbevelingen voor ons 
toekomstig economisch programma.  
 
Los van specifieke conclusies en aanbevelingen stelt Technopolis in het algemeen dat 
er bij externe partijen veel waardering is voor de bestuurlijke en ambtelijke 
bereikbaarheid. Ook de expertise en continuïteit van de provincie op het economisch 
domein wordt gewaardeerd. De provincie signaleert tijdig wat nodig is en anticipeert 
hierop, aldus Technopolis. Het College ziet de uitkomsten van het onderzoek als 
aanmoediging om de komende jaren samen met onze partners opgavegericht te 
werken aan de versterking van de Drentse Economie.  
 
Herijking van de Economische Koers 
Van belang is het feit dat de Koers 2016-2019 en de nieuwe Koers 2020-2023 sterk 
verschillen. Niet alleen inhoudelijk, maar ook qua opzet. Daar waar de vorige Koers 
een behoorlijke mate van detail kende (inclusief het benoemen van concrete doelen 
en acties), geldt dat voor de nieuwe Koers veel minder. Het is een Koers op 
hoofdlijnen. De uitwerking zal later op onderdelen volgen in concrete 
uitvoeringprogramma's/agenda's. Dat betekent dat een deel van de in de evaluatie 
gedane constateringen, nu niet aan de orde is. Deze constateringen kunnen van 
meerwaarde zijn in een latere fase, bij het maken van de uitvoeringsprogramma’s. Dat 
in het achterhoofd houdende heeft de evaluatie een aantal conclusies en 
aanbevelingen opgeleverd.  
 
Belangrijke aandachtspunten voor de herijking van de Economische Koers 

Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste punten en hoe we deze verwerkt 
hebben in de nieuwe Economische Koers 2020-2023: 
 
• De evaluatie heeft aangetoond dat de samenwerking met andere stakeholders als 

positief werd ervaren. Dit is dan ook een belangrijk uitgangspunt geweest bij het 
opstellen van de Koers 2020-2023. Er heeft bij het proces om te komen tot die 
nieuwe Koers een uitgebreide consultatie plaatsgevonden van andere partijen, 
zowel intern als extern. Ook in het vervolgproces en bij de actualisering van de 
Koers zullen wij de stakeholders blijven betrekken, met name daar waar het gaat 
om strategische keuzes. 
 

• Technopolis geeft aan dat het volledig vastleggen van de Koers voor een 4-jarige 
periode niet wenselijk is. De huidige economie kent een dusdanige dynamiek dat 

                                                      
1 Daarmee hebben wij de aanbeveling van de Noordelijke Rekenkamer opgevolgd om vaker ex-

ante- of ex-postevaluaties van structuurversterkende programma’s en projecten op te stellen. 
(Noordelijke Rekenkamer: ‘Werkt het?’ Onderzoek naar de raming en toerekening van 
werkgelegenheidseffecten van structuurversterkende projecten, nov. 2018) 
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tussentijdse bijsturing mogelijk moet zijn. Dat is daarom uitgangspunt geweest bij 
het opstellen van de nieuwe Koers. Een Koers op hoofdlijnen die elk jaar opnieuw 
op zijn merites beoordeeld kan worden en - afhankelijk van de bevindingen - 
eventueel bijgesteld kan worden.  
 

• De Koers moet heldere keuzes bevatten, gebaseerd op een goede strategische 
profilering. Dit is ook onderdeel geweest van de nieuwe Koers en vertaalt zich via 
de schematische weergave die centraal staat in de Koers. Uitgaande van slim, 
groen en impact hebben we juist de verbinding gezocht met die sectoren die, óf 
belangrijk/omvangrijk zijn in Drenthe (bijvoorbeeld chemie en agribusiness), óf 
een grote potentie met zich meebrengen om te groeien (bijvoorbeeld health en life 
sciences). Dit vertaalt zich dan bijvoorbeeld via inzet op het vlak van health 
technologie, biocomposieten, big data, et cetera. 

. 
• Er is aandacht gevraagd voor de rol van de provincie als launching customer. Wij 

hebben een belangrijke functie in het innovatie-ecosysteem. Eén hiervan is de rol 
van launching customer. In deze rol is de overheid een publieke opdrachtgever 
die actief de ontwikkeling, toepassing en opschaling van innovatieve oplossingen 
stimuleert. Dit kan bijvoorbeeld door in onze opdrachtverstrekking voor de Grond-, 
Weg- en Waterbouw (GWW) expliciet te benoemen dat gebruik van 
biobased/circulaire materialen onderdeel uitmaakt van de aanbesteding. Wij willen 
verdere invulling gaan geven aan onze rol van launching customer. Wij willen 
daarom onze inkoop als ondersteunend instrument voor innovatie verder 
ontwikkelen.   

 
• Technopolis stelt dat actoren in het netwerk van de provincie zoals clusters van 

bedrijven en kennisinstellingen een meer (mede-)sturende rol gegeven zou 
kunnen worden. De Regio Deal projecten bij de Dutch Tech Zone worden daarbij 
als positief voorbeeld genoemd. Wij erkennen het belang van deze constatering 
en geven daar verdere invulling aan. Actuele voorbeelden zijn de ontwikkeling van 
de Universiteit van het Noorden, de IT-hub en de vorming van een ecosysteem 
rond de groene chemie onder de noemer ‘CiCe’. In dit laatstgenoemde initiatief, in 
eerste instantie geïnitieerd door de overheden Drenthe en Emmen, heeft een 
verschuiving van rol plaatsgevonden. Momenteel zijn vanuit de bedrijvenkant het 
bedrijvencluster SUSPACC en Emmtec, en de kennisinstellingen NHL Stenden en 
de RUG de centrale partijen. 
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Samenvatting 

In 2016 bevond de Drentse economie zich na jaren van achteruitgang en stagnatie in een periode van 

licht herstel. Drenthe wilde het herstel vasthouden en versterken. In 2016 heeft de provincie Drenthe 

daartoe de Economische Koers 2016-2019 opgesteld. De Economische Koers is een beleidskader dat een 

handreiking biedt voor initiatieven vanuit de provincie om de Drentse economie te versterken. De 

Economische Koers was in de praktijk geen strak beleidsplan met zeer concrete doelstellingen, maar een 

breed kader om initiatieven uit de samenleving te kunnen ondersteunen ten einde de Drentse economie 

te versterken en bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke opgaven. Nu het programma zich 

in een afrondende fase bevindt heeft de provincie Technopolis gevraagd om een evaluatie, waarin 

teruggekeken wordt naar de behaalde resultaten, verbeteringsmogelijkheden worden geïdentificeerd en 

vooruitgekeken wordt naar mogelijke wijzigingen voor een toekomstig economisch programma. Deze 

rapportage presenteert de resultaten van deze evaluatie. 

De hoofdconclusie van de evaluatie is dat de Economische Koers heeft bijgedragen aan de Drentse 

economie door veel projecten en samenwerkingen te starten (en te continueren). Er werd flexibel 

ingesprongen op nieuwe kansen of wensen en de aanpak van de provincie werd als erg ondernemend, 

toegankelijk en flexibel ervaren. Ook is er veel waardering voor de betrokkenheid en bereikbaarheid van 

de provincie. De provincie pakt de faciliterende en netwerkende rol goed op. De vele acties vanuit de 

provincie in het kader van de Economische Koers leidden over het algemeen wel tot praktische 

resultaten op projectniveau. Op grond hiervan mag de Economische Koers op projectniveau een 

succesvol programma genoemd worden. 

Op macroniveau zette tussen 2016 en 2019, de looptijd van de Economische Koers, het economische 

herstel van de Drentse economie zich door: De werkloosheid nam verder af en de werkgelegenheid in 

het MKB groeide. De groei in BRP (Bruto Regionaal Product) in Drenthe bleef echter achter bij het 

landelijk gemiddelde in Nederland. Wel scoort Drenthe hoog op welvaart (brede welvaart score van de 

Universiteit Utrecht).  

Vanwege inherente methodologische moeilijkheden en een gebrek aan betrouwbare 

monitoringsgegevens over de effecten van het programma zijn kwantitatief onderbouwde uitspraken 

over de effectiviteit van het programma niet mogelijk. Het is dan ook niet aan te geven in hoeverre de 

economische veranderingen in Drenthe op macro-economisch niveau ook echt beïnvloed zijn door het 

programma Economische Koers.  

De Economische Koers was een breed kader om initiatieven te ondersteunen. Een duidelijk inhoudelijk 

strategische lijn ontbrak. Hierdoor bood het veel mogelijkheden om initiatieven van stakeholders te 

ondersteunen (zie hoofdconclusie boven), maar daardoor had de Economische Koers tevens een weinig 

sturende functie. Omdat ook elders in het economisch beleid van de provincie de doelen vrij breed waren 

geformuleerd, leidde dit tot vrij losstaande activiteiten met beperkte synergie. Daarmee waren ook 

effectiviteit en efficiëntie niet maximaal. 

De belangrijkste aanbeveling vanuit de evaluatie is dan ook om bij vernieuwing van het programma 

duidelijker keuzes te maken voor een strategische profilering van de provincie. Dit moet leiden tot 

concreter geformuleerde doelstellingen en (daarmee samenhangende) acties, met een duidelijk oog voor 

kritische massa en synergie. Een participatief proces voor het maken van deze keuzes wordt aanbevolen, 

gebaseerd op zorgvuldige analyses van regionale sterktes en economische potentie. 

De uitvoering van het nieuwe Economische Programma dient vervolgens met kracht ter hand genomen 

te worden, met behoud van de ondernemende en toegankelijke houding van de provincie, maar met een 

sterkere centrale aansturing, gebaseerd op een continue monitoring van zowel input als van output, en 

waar mogelijk, outcomes en impact. Op basis van deze monitoring kan continu bekeken worden waar 

bijsturing nodig is om effectiviteit en efficiëntie van het economisch programma te maximaliseren.  
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1 Economische Koers: achtergrond en ontwikkelingen 

1.1 Situatie bij de start van het programma 

De provincie Drenthe behoort sinds 2018 tot de drie van provincies in Nederland met de laagste 

werkloosheidscijfers.1 Dit is echter niet altijd zo geweest: ten tijde van de afgelopen mondiale 

economische crisis na 2008 kende de provincie een ongekende werkloosheid en grote onzekerheid 

binnen verschillende sectoren. Om herstel te bevorderen werd een regionaal beleid geformaliseerd in de 

Economische Koers 2016-2019, waarin de provincie inzette op (het behoud van) arbeidsplaatsen in 

toekomstbestendige sectoren (waaronder de groene economie), het stimuleren van ondernemerschap 

en economische groei.  

In 2016 bevond de Drentse economie zich na jaren van stagnatie en achteruitgang in een 

periode van licht herstel 

De provincie Drenthe had het, in vergelijking met de rest van Nederland, zwaar te verduren in de drie 

jaar na de financiële crisis van 2008. De achteruitgang leidde tot hoge werkloosheid en een jaarlijks 

steeds verder teruglopende economie. Het inkomen van de gemiddelde Drent daalde sneller daalde dan 

het nationaal gemiddelde inkomen.2 

In 2013 sloeg de krimp om in stagnatie, en in de twee jaar daarop volgde economische herstel. De 

toename van het aandeel werklozen in Drenthe stokte. Het herstel werd aangejaagd door een toename 

van het consumentenvertrouwen en door positieve ontwikkelingen in de uitvoer van producten en 

kapitaalintensieve investeringen van bedrijven. Het Drentse herstel bleef echter achter bij het herstel in 

de rest van het land. Mogelijke oorzaken hiervan zijn de relatief grote zorgsector, waar herstel langer 

duurt, vergrijzing en (in Zuidoost-Drenthe) een ondervertegenwoordiging van zakelijke dienstverlening 

en de ICT-sector.3 Het aantal banen in Drenthe groeide de jaren voor 2016 licht, wat met name werd 

veroorzaakt door de herstellende groei in de industriële, chemische, landbouw en financiële sector.4 

De ambitie van de provincie Drenthe was om het herstel vast te houden en te versterken 

Ten tijde van de start van het programma had de herstellende trend al twee jaar ingezet. De provincie 

Drenthe wilde deze trend doorzetten en versterken. Het ingezette herstel werd toen met voorzichtig 

optimisme aanschouwd maar wel als gevoelig voor externe veranderingen ervaren. Vanuit de provincie 

werd het Drentse MKB als motor voor nieuwe arbeidsplaatsen gezien. De verwachting was dat sectoren 

die in het verleden niet tot de top drie (Zorg, Handel en Industrie) van Drenthe behoorden, zoals ICT en 

techniek, een potentiële bron konden worden van nieuwe, toekomstbestendige, werkgelegenheid. 

Verder waren de landbouw en vrijetijdssector belangrijke bronnen van werkgelegenheid en 

economische groei bij aanvang van het programma.5  

Belangrijke speerpunten waren regionale samenwerking en aansluiting bij 

internationale ontwikkelingen 

De Drentse economie wist in de jaren oor 2016 slechts in beperkte mate productvernieuwing en 

procesinnovatie te realiseren. Regionale samenwerking moest bevorderen dat Drentse bedrijven elkaar 

beter zouden vinden en ertoe leiden dat de Drentse economische gebieden Groningen-Assen en het Zuid 

 
 

1 CBS 2019, https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werklozen/werkloosheid-naar-regio 

2 Regiovisie Drenthe: Drentse economie in 2016 weer terug op niveau 2008, ING Economisch Bureau, 2014 

3 RTV Drenthe “Prognose 2018: Drense economie groeit, maar blijft achter”, geraadpleegd januari 2020 op: 
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/130167/Prognose-2018-Drentse-economie-groeit-maar-blijft-achter. En Dagblad van het 
Noorden “ Waarom kruipt het Noorden langzamer uit de crisis dan de rest van het land?”, geraadpleegd januari 2020 op: 
https://www.dvhn.nl/economie/Waarom-kruipt-het-Noorden-langzamer-uit-de-crisis-dan-de-rest-van-het-land-
23493735.html 

4 LISA: datasets 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018, geraadpleegd op: www.lisa.nl/data/gratis-data/overzicht-lisa-data-per-
provincie 

5 Ibid. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werklozen/werkloosheid-naar-regio
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/130167/Prognose-2018-Drentse-economie-groeit-maar-blijft-achter
http://www.lisa.nl/data/gratis-data/overzicht-lisa-data-per-provincie
http://www.lisa.nl/data/gratis-data/overzicht-lisa-data-per-provincie
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Drentse stedennetwerk verder zouden worden versterkt.6 Een voorbeeld hiervan is de samenwerking 

tussen de gemeenten Hardenberg, Hoogeveen, Coevorden en Emmen om Zuid-Drenthe en Noordoost-

Overijssel economisch te versterken, waarbij ze gezamenlijk een rapport lieten opstellen door de 

commissie Vollebregt-Alberda van Ekenstein7. 

Ook de aansluiting bij wereldwijde invloedrijke ontwikkelingen en trends werd door de provincie 

belangrijk geacht. Digitalistering, internationalisering en vergroening van de economie werden in 2015 

al gezien als ontwikkelingen die de economische groei in de daaropvolgende jaren steeds meer zouden 

gaan bepalen. De Economische Koers benadrukt dat kansen op deze gebieden moeten worden 

aangegrepen om de gecreëerde werkgelegenheid toekomstbestendig en daarmee langdurig te maken.8 

Tot slot vormde het lage opleidingsniveau in de regio een belemmerende factor voor de ontwikkeling 

van de Drentse economie: er was een tekort aan geschoolde werknemers en een overschot aan te laag 

opgeleide werknemers of in het verkeerde vakgebied opgeleide langdurig werklozen. 

1.2 Economische Koers activiteiten 

De Economische Koers Drenthe 2016-2019 is een beleidskader dat een handreiking 
biedt voor initiatieven vanuit de provincie om de Drentse economie te versterken  
 

In de Economische Koers wordt aangegeven dat de economie behoefte heeft aan impulsen. Daarom 

investeert de provincie met de Economische Koers, in de Drentse economie en prikkelt partners om 

hetzelfde te doen.  

In het voorwoord, geschreven door Henk Brink, Gedeputeerde Economie, staat: ” Deze Economische 

Koers Drenthe toont de accenten die wij willen leggen. U kunt het zien als de uitwerking van de 

economische ambities in ons coalitieakkoord. Leidend in de koers zijn de maatschappelijke opgaven. 

Niet langer staan specifieke sectoren centraal, maar opgaven die gelinkt zijn aan thema’s als groene 

economie, concurrentiekracht, vestigingsklimaat en arbeidsmarkt. Het resultaat is niet zozeer een 

projectenlijst, maar een kernachtige ambitieuze aanpak met een aantal richtinggevende 

programmalijnen op deze thema’s.” 

De Economische Koers is opgebouwd uit vier programmalijnen, met elk één hoofddoel 

en meerdere subdoelen 

Vanuit de Economische Koers werden vier programmalijnen opgezet: ‘Concurrentiekracht’, ‘Groene 

Economie’, ‘Arbeidsmarkt’ en ‘Vestigingsklimaat’. De vier programmalijnen omvatten elk doelstellingen 

en maatschappelijke opgaven die gericht zijn op het benutten van kansen, versterken van krachten, 

beperken van bedreigingen en het werken aan zwaktes.  

Daarnaast zijn er in de Economische Koers tien kernboodschappen geformuleerd, die de brede aanpak 

van het programma omkaderen. Deze tien kernboodschappen zijn verdeeld in twee categorieën: 

inhoudelijk en provinciale werkwijze. Inhoudelijk richt de provincie zich op: het scheppen van 

werkgelegenheid, groene groei, MKB vriendelijke provincie, gelijkwaardige ontwikkeling stad en 

platteland en internationale oriëntatie. De provinciale werkwijze moet schakelen tussen schaalniveaus, 

projecten slim aanpakken, de troeven van de provincie uitdragen en werken vanuit de Drentse doe-

mentaliteit. Een overzicht van de kernboodschappen en programmalijnen is te zien in onderstaande 

figuur.9 

 
 

6 Economisch Koers Drenthe 2016-2019  

7 Dagblad van het Noorden, “70 miljoen nodig voor Zuid-Drenthe en Noordoost-Overijssel, geraadpleegd januari 2020 op: 
https://www.dvhn.nl/drenthe/70-miljoen-nodig-voor-Zuid-Drenthe-en-Noordoost-Overijssel-21484714.html 

8 Economisch Koers Drenthe 2016-2019 

9 Economisch Koers Drenthe 2016-2019 
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Figuur 1: Kernboodschappen en programmalijnen uit de Economische Koers 

 

1.3 Economische ontwikkelingen 

Tussen 2016 en 2019 heeft het economische herstel van de Drentse economie doorgezet  

De positieve ontwikkelingen op sociaaleconomische indicatoren uit de periode 2013-2016 zetten zich 

tijdens de uitvoeringstermijn van de Economische Koers door. Dit uitte zich in teruglopende 

werkloosheidscijfers en een toename van de economische groei in de provincie tussen 2016 en 2019. In 

deze paragraaf worden eerst ontwikkelingen van traditionele economische indicatoren gepresenteerd, 

waarna ook kort wordt ingegaan op de ontwikkeling van de ‘brede welvaart’ in Drenthe. 

De werkloosheid is de afgelopen jaren sterk afgenomen 

Het aantal banen in Drenthe nam de afgelopen drie jaar met 1.5% toe en het werkloosheidspercentage 

liep terug van 6.1% in 2016 naar 3.2% in 2019. Ook is het jeugdwerkloosheidspercentage in Drenthe nam 

sterk af in dezelfde tijdsperiode: Waar de jeugdwerkloosheid voor de Economische Koers boven het 

nationaal gemiddelde lag, daalde dit cijfer gedurende de afgelopen drie jaar tot vrijwel het nationaal 

gemiddelde (2019). In de regio Emmen is het jeugdwerkloosheidspercentage (8.9%) overigens een stuk 

hoger dan in de rest van de provincie (7.2%).10 

 
 

10 Trendbureau Drenthe, leefbaarheid, werk en inkomen (2019): https://trendbureaudrenthe.nl/leefbaarheid/werk-en-
inkomen/werkloosheid/ 

https://trendbureaudrenthe.nl/leefbaarheid/werk-en-inkomen/werkloosheid/
https://trendbureaudrenthe.nl/leefbaarheid/werk-en-inkomen/werkloosheid/
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Het Bruto Regionaal Product groeide licht in Drenthe, maar minder dan gemiddeld in 

Nederland  

De positieve ontwikkelingen op het gebied van bedrijvigheid en de arbeidsmarkt zijn terug te zien in de 

derde traditionele economische indicator: groei van het bruto regionaal product (BRP). Het Drentse 

BRP nam tussen 2016 en 2019 jaarlijks met 1.3% toe.11  De Drentse groei was overigens lager dan de 

landelijke BNP-groei van 2.6% per jaar gedurende dezelfde periode. De groei van het BRP in Drenthe 

ligt op hetzelfde niveau als in Friesland maar is hoger dan in Groningen. 

Drenthe scoort hoog op brede welvaart  

De Universiteit Utrecht, die  op basis van diverse sociaaleconomische factoren een brede 

welvaartsindicator hanteert,  concludeert dat Drenthe in de periode 2017-2019 tot het meest welvarende 

deel van Nederland behoort.De Drentse regio’s scoren het meest boven het nationale gemiddelde op de 

criteria woonomgeving, werkbalans, veiligheid en onderwijs.12 Ondanks de hevige dreun van de 

economische crisis en het schutterende herstel is Drenthe volgens deze indicator op sociaaleconomische 

gebied in 2019 welvarender dan bij aanvang van de crisis in 2008.13 

 
 

11 Waarstaat je provincie, data dasboard (2019): 
http://www.waarstaatjeprovincie.nl/Paginas/Economie/Bruto%20binnenlands%20product.aspx 

12 Drs. M. Badir, Dr. S. Hardeman (RaboResearch Nederland, Rabobank), Professor Dr. B. van Bavel & Dr. A. Rijpma, 
(Universiteit Utrecht) (2017), Brede Welvaartsindicator 2017, Brede welvaart in Nederland: nationaal en regionaal (Utrecht) 

13 R. Aalders, S. Hardeman & O. Raspe (2019), Brede welvaart pas na tien jaar boven niveau van voor de economische crisis 

http://www.waarstaatjeprovincie.nl/Paginas/Economie/Bruto%20binnenlands%20product.aspx
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2 Aanpak van de evaluatie 

2.1 Aanleiding 

Het programma Economische Koers bevindt zich momenteel in een afrondende fase waarop de vraag 

naar boven kwam in hoeverre het programma de vooraf gestelde doelstellingen heeft gerealiseerd en of, 

en zo ja welke, effecten van het beleid al zichtbaar zijn. Ook rees de vraag welke elementen van de aanpak 

in de toekomst het best behouden kunnen blijven en waar ruimte voor verbetering ligt. 

Om deze en andere vragen te beantwoorden heeft de provincie Drenthe aan Technopolis Group gevraagd 

om de vooraf geformuleerde doelstellingen en algehele impact van het programma te evalueren en, op 

basis van de evaluatie, de provincie te voorzien van aanbevelingen voor de toekomst. In de voorgaande 

paragrafen is geschetst dat de Drentse economie sinds de start van de Economische Koers over het 

algemeen in positieve zin is veranderd. De vraag is in hoeverre de Economische Koers hieraan heeft 

bijgedragen. In het komende hoofdstukken proberen we die vraag te beantwoorden. In dit hoofdstuk 

lichten we de aanpak van de evaluatie verder toe.  

2.2 Opzet en evaluatievragen 

De evaluatie was erop gericht om het uitgevoerde beleid van de Economische Koers Drenthe en de 

effecten daarvan als geheel te benaderen. Hierbij kozen wij voor een rationeel analytische invalshoek, 

met een beschouwing vanuit een bestuurlijk-politiek perspectief. 

De onderzoeksvragen waren verdeeld in twee categorieën: terugkijkende en vooruitkijkende vragen:  

Vragen m.b.t. het uitgevoerde beleid: 

1. In hoeverre zijn de doelstellingen zoals geformuleerd in de beleidsnota gerealiseerd? 

a. Heeft de koers een (structurele) bijdrage geleverd aan de versterking van de Drentse 

economie? 

b. Zijn de geformuleerde resultaten in termen van arbeidsplaatsen en uitgelokte 

investeringen per programmalijn gerealiseerd? 

c. Zijn de verschillende doelstellingen voldoende bereikt? Zijn er andere manieren om de 

doelstellingen efficiënter en op een effectievere wijze te bereiken? Zijn de eerste effecten 

van de Economische Koers zichtbaar? 

d. Zijn de geformuleerde doelstellingen nog steeds relevant? 

e. Is de gedachte van opgavegericht (samen)werken voldoende gerealiseerd? 

f. In hoeverre zijn het Economisch Programma en de ingezette instrumenten flexibel en 

adaptief en zijn veranderende omstandigheden in het speelveld in de implementatie 

meegenomen? 

2. Welke 'succes- en verbeterpunten' zijn er per programmalijn te benoemen? 

3. Wat vinden (relevante) externe partijen van de provinciale inzet? Hoe worden de inspanningen 

gewaardeerd? 

Vragen m.b.t. het toekomstige beleid: 

4. Op welke wijze wordt de provinciale rol en verantwoordelijkheid zo efficiënt en effectief 

mogelijk ingevuld? Wetende dat de provincie binnen het economische domein soms ook actief 

is op terreinen waar anderen het nalaten. Dat is lang niet altijd efficiënt, want dan hadden 

anderen het misschien wel opgepakt.  

5. Is de gedachte om opgavegericht samen te werken met onze partners voor de toekomst een 

effectieve werkwijze? 
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6. Welke investeringen kan de provincie het beste plegen om de Drentse economie verder te 

versterken? 

7. In hoeverre is het wenselijk c.q. noodzakelijk om accenten aan te brengen? En welke accenten 

zijn dit? 

8. Welke succesfactoren moeten benut/behouden worden voor de toekomst? 

9. Welke kansen c.q. risico's/bedreigingen zijn er voor de toekomst? 

10. Welke verbeterpunten/ aanbevelingen komen uit de evaluatie naar voren? 

11. In hoeverre bieden de uitgevoerde projecten aanknopingspunten voor het ontwikkelen van het 

toekomstig beleid? Welke projecten zijn (in een aangescherpte vorm) te continueren en uit te 

breiden met nieuwe elementen in het toekomstig beleid? En welke niet? 

12. Welke indicatoren zouden wij voor de komende jaren kunnen hanteren? 

Focuspunten voor het bestuurlijk-politieke kader: 

a) Prioritering en regie door de provincie Drenthe in tegenstelling tot de provincie als 

netwerkpartij en facilitator; 

b) Samenwerking met andere regio’s (in eerste instantie Groningen en Friesland, maar wellicht 

ook Overijssel en aanpalend Duitsland, of verder internationaal via bijv. Interregprogramma’s) 

in tegenstelling tot snelheid en maatwerk; 

c) Korte versus langere termijn investeringen 

2.3 Het evaluatieraamwerk 

Voor de evaluatie hebben we de Economische Koers 2016-2019 (Juli 2016) als startpunt genomen. We 

hebben gestructureerd gekeken naar de doelstellingen, input (financiële en andere bijdrages), 

activiteiten (wat heeft de provincie gedaan), output (resultaten die de provincie grotendeels in de hand 

heeft), outcomes (beoogde directe effecten) en uiteindelijke impacts (beoogde maatschappelijke 

veranderingen).Met deze informatie hebben we gekeken in hoeverre de doelstellingen zijn behaald of 

dat realisatie redelijkerwijs verwacht kan worden (effectiviteit) en hoeveel input er voor nodig is geweest 

om tot de behaalde effecten te komen (efficiëntie). Daarnaast hebben we de stakeholders om hun 

reflectie gevraagd, waarbij we ook naar de behoeften van de stakeholders gevraagd hebben om de 

relevantie te kunnen beoordelen. Een overzicht van het gebruikte evaluatieraamwerk staat in Figuur 2. 

 Figuur 2: Evaluatieraamwerk 
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Het evaluatieraamwerk is gebruikt voor de rationeel analytische invalshoek van de evaluatie. 

Daarnaast keken we vanuit bestuurlijk-politiek perspectief naar punten als: flexibiliteit, korte versus 

lange termijn en samenwerking. 

2.4 Overzicht van gerealiseerde stappen en methodes 

Na de kick-off bijeenkomst met de provincie Drenthe werden de volgende methodes voor 

dataverzameling en -analyse toegepast: 

• Achtergrondanalyse: Deskstudie om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de provincie 

tijdens de evaluatieperiode. Wij hebben hiervoor gekeken naar eerdere evaluaties, jaarrekeningen, 

voorjaarsnota’s en begrotingen van de provincie alsmede CBS en LISA-gegevens. Daarnaast hebben 

we gekeken naar de Economische Koers en voortgangsrapportages. 

• Activiteitenanalyse: Analyse van acties die door de provincie Drenthe zijn uitgevoerd binnen de 

Economische Koers gedurende de evaluatieperiode. De acties die door de provincie zijn aangeleverd 

zijn verzameld in een Excel database en door de provincie op verschillende aspecten van informatie 

voorzien. De database biedt een overzicht van activiteiten met onder meer het aantal 

samenwerkingen dat tot stand is gekomen en het type partijen dat door de provincie is betrokken. 

In de database wordt geen onderscheid gemaakt tussen grotere en kleinere activiteiten en sommige 

kleinere activiteiten zijn niet apart door de provincie aangeleverd voor in de database. 

• Interviews: Om ook een kwalitatief beeld van het economische programma te krijgen heeft 

Technopolis elf interviews uitgevoerd met betrokkenen en belanghebbenden. 

• Casestudies: Technopolis heeft vijf casestudies uitgevoerd op projectniveau. De casestudies waren 

door de provincie geselecteerd, waarbij erop gelet is dat deze representatief zijn voor de 

verschillende programmalijnen en de verschillende type projecten. De casestudies gebruikten we 

voor anekdotische inzichten en ervaringen. 

Met de combinatie van de informatie die Technopolis hiermee verzamelde heeft Technopolis de 

evaluatie geschreven. 

2.5 Structuur van de rapportage 

In hoofdstuk 3 wordt de Economische Koers geëvalueerd vanuit het rationele kader en in hoofdstuk 4 

gebeurt dit vanuit bestuurlijk-politiek perspectief. In hoofdstuk 5 worden de conclusies geschetst (m.n. 

terugkijkend) en in hoofdstuk 6 worden aanbevelingen gegeven (vooral vooruitkijkend). 
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3 Analyse – Rationeel kader 

Vanuit het rationele kader kijken we naar de logische opbouw en voortgang van de programmalijnen en 
de ingezette activiteiten. We beginnen met de publieke interventie, welke (zoals te zien in Figuur 2: 
Evaluatieraamwerk) de doelstellingen, input, activiteiten en output bevat. Vervolgens bespreken we de 
efficiëntie, effectiviteit en relevantie.  

3.1 De publieke interventie 

De doelen van de Economische Koers zijn breed geformuleerd 

De doelen van de Economische Koers, zoals weergegeven in Figuur 3, zijn heel algemeen geformuleerd. 

Hierdoor blijft het heel open wat de provincie gaat doen. Dit maakt dat de provincie flexibel in kan spelen 

op ontwikkelingen en wensen, maar zorgt er ook voor dat er niet naar een of meer concreet bepaalde 

doelen wordt toegewerkt, en maakt dat het niet te meten en te monitoren is in hoeverre doelen gehaald 

zijn.  

Figuur 3: Doelen uit de Economische Koers 

 

Bij de programmalijn ‘Groene Economie’ wordt, naast de bredere doelstelling van het realiseren van een 

duurzame en groene economie, wel duidelijk ingezet wordt op een thema: de biobased economy. Ook 

hier kan echter nog specifieker voor niches gekozen worden: Biobased economy is een thema dat in heel 

Europa door regio’s is omarmd.  

Het doel voor werkgelegenheidstoename en werkloosheidsdaling uit de programmalijn ‘Arbeidsmarkt’ 

is daarnaast ook concreet genoeg om te kunnen meten, maar kan specifieker geformuleerd worden, door 

bijvoorbeeld specifieke doelgroepen (leeftijdsgroepen, opleidingsniveaus, etc.) te noemen. Ten slotte is 

het realiseren van dekkende breedbandvoorziening ook een concrete doelstelling. 

Er zijn veel verbindingen tussen de verschillende doelen 

Het merendeel van de activiteiten draagt aan twee of meer programmalijnen bij, zoals te zien is in Figuur 

4. Er wordt door de provincie niet sterk gestuurd per programmalijn, maar integraal gekeken naar de 

positieve bijdragen aan de verschillende programmalijnen die activiteiten kunnen hebben. Hierdoor 

kunnen activiteiten vaak meer bijdragen dan wanneer ieder vanuit één programmalijn een activiteit 

opzet. Wel is het hierdoor nog moeilijker te monitoren hoe de provincie haar inzet en middelen verdeeld 

over de doelen, en te volgen hoe de integrale analyse tussen de verschillende programmalijnen wordt 

gemaakt. 
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Figuur 4: Activiteiten per programmalijn 

 

De Economische Koers bood als handreiking geen duidelijke programma-logica 

De Economische Koers is een beleidskader dat een handreiking bood voor initiatieven om de Drentse 

economie te versterken. De Economische Koers wordt (in de tekst van het document zelf) een 

“beleidsplan” genoemd, maar was in de praktijk geen strak beleidsplan met zeer concrete doelstellingen, 

maar een breed kader om initiatieven uit de samenleving te kunnen ondersteunen ten einde de Drentse 

economie te versterken en bij te dragen aan de oplossing van maatschappelijke opgaven. 

Doordat de kaders in de Economische Koers heel breed zijn en niet verder uitgewerkt zijn in een concreet 

beleidsplan is er geen duidelijke programma-logica: de activiteiten worden niet gelinkt aan de 

verschillende doelen en er wordt niet gestuurd op de middelen die per subdoel ingezet worden. Ook 

wordt de voortgang van de subdoelen niet gemonitord. Er is daarnaast niet scherp neergezet welke 

activiteiten wel en welke niet onder de Economische Koers vallen en wie hier verantwoordelijk voor is. 

Zo ligt een groot deel van de activiteiten en doelen bij het Team Economie, maar vallen diverse doelen 

en activiteiten ook onder andere afdelingen. Er wordt niet structureel gerapporteerd of samengezeten 

om naar de totale Economische Koers te kijken. 

In de budgetten voor de economie is geen toespitsing per programmalijn gemaakt  

Waar wij een kwalitatieve analyse geven van de ontwikkeling van de programmalijnen, hadden wij deze 

graag geïllustreerd met kengetallen. Een overzicht van de middelen die de provincie per programmalijn 

of subdoel inzet geeft inzicht in hoe zwaar op verschillende doelen is ingezet. Het gaat hierbij niet alleen 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Groene economie

Vestigingsklimaat

Arbeidsmarkt

Concurrentiekracht

Activiteiten per programmalijn

Hoofd programmalijn Bijdrage aan programmalijn

Illustratieve case 

De Health Hub Roden is een goed voorbeeld waaruit blijkt dat één initiatief meerdere 
hoofddoelen kan dienen. De Health Hub is een open innovatiecentrum dat gericht is op het 
aanjagen van de ontwikkeling van medische technologie en healthy ageing. Doordat de Healt 
Hub proeflocaties en laboratoria biedt, kunnen nieuwe bedrijven zonder 
onderzoeksfaciliteiten zich makkelijker in de regio vestigen. Doordat zij faciliteiten kunnen 
delen hebben zij tevens een competiviteitsvoordeel ontwikkeld. 
 
Door het versterken van de kennisproductie (24 open innovatie projecten opgezet), 
werkgelegenheid (groei 26,4 fte)  en bedrijvigheid  (65 bedrijven aangesloten, 9 nieuwe 
bedrijven) in Drenthe heeft de Health Hub bijgedragen aan onder meer de subdoelen: 
stimuleren innovatief ondernemerschap, bevorderen  economisch ecosysteem en  toename 
werkgelegenheid. 
 

 



 

Evaluatie van De Economische Koers Drenthe 2016-2019  11 

om financiële input, maar ook de effort die de provincie inzet, zoals het organiseren van voorlichtings- 

en netwerkactiviteiten. De provincie kon deze informatie echter niet aanleveren.  

Uit de stukken die de provincie presenteert in het kader van haar jaarlijkse Planning&Control-cyclus is 

te zien wat er in totaal voor de economie gebudgetteerd is. Ook zijn gebudgetteerde en gerealiseerde 

kosten inzichtelijk voor de verschillende begrotingsdoelen. Uit deze gegevens is echter, met uitzondering 

van de programmalijn Arbeidsmarkt, niet op te maken hoeveel middelen op welke programmalijnen van 

de Economische Koers zijn ingezet. Ook elders bleek deze informatie niet beschikbaar voor deze 

evaluatie. 

Op alle doelstellingen zijn acties ondernomen  

Dat er geen specifieke informatie is betekent echter niet dat er niet (aantoonbaar) activiteiten zijn 

geweest binnen het programma. Op alle doelstellingen zijn acties ondernomen en stappen gezet. Op 

sommige doelstellingen zijn één of twee activiteiten gestart en op anderen meer dan tien. Dit zegt niet 

alles, omdat de ene activiteit veel groter is dan de andere en activiteiten ook aan meerdere doelstellingen 

bij kunnen dragen. Veel is ingezet op het stimuleren van innovatief ondernemerschap, Drenthe als 

biobased economie, een goed vestigingsklimaat en betere aansluiting van het onderwijs bij de behoeften 

van het bedrijfsleven.  

Op het gebied van het verbeteren van het imago van Drenthe en het optreden van de provincie als 

launching customer waren weinig activiteiten gericht. Verschillende externe stakeholders gaven aan dat 

de provincie hier meer aan zou moeten doen.  

Er zijn veel projectresultaten gehaald 

Er zijn veel projecten uitgevoerd die ook (meetbare) resultaten opgeleverd hebben. Voor veel (met name 

grotere) activiteiten zijn KPI’s (Key Performance Indicators) geformuleerd en hierop wordt regelmatig 

gerapporteerd (op projectniveau). Dit gaat bijvoorbeeld over het aantal bedrijven dat geholpen is, het 

aantal personen dat aan een baan is geholpen, het aantal events dat georganiseerd is, het aantal partners 

waar mee is samengewerkt en het aantal bedrijventerreinen en bedrijfspanden dat aantrekkelijker is 

gemaakt. Een grondige bestudering en analyse van alle individuele projectdossiers viel buiten de scope 

van deze evaluatie. Wel zijn een aantal projecten (de case-studies) bekeken, waarbij te zien is dat veel 

resultaten gehaald worden. 

De beoogde bijdrage van projectresultaten (output) aan de gewenste outcomes en 

impacts worden niet expliciet gemaakt 

Alhoewel bij veel projecten resultaten gemonitord worden, worden deze resultaten niet (expliciet) 

gelinkt aan de gewenste outcomes en impacts op programmaniveau. Het wordt hiermee niet duidelijk 

op welke manier de projectresultaten bijdragen aan het behalen van de hogere doelen van de 

Economische Koers.  

Illustratieve case 

Het Noordelijke Innovatielab Circulaire Economie (NICE) is een voorbeeld van een initiatief dat aan een 
brede variatie van doelstellingen heeft bijgedragen. De kracht van NICE zit in het feit dat NICE het gehele 
proces omtrent de ontwikkeling van circulair bouwen versterkt. Van het opleiden van studenten tot aan 
het aanjagen van opdrachten op dit gebied. Doordat NICE zo’n brede invloed heeft op een specifieke 
toekomstbestendige sector kon het onder meer bijdragen aan de doelstellingen op het gebied van de 
ontwikkeling van de arbeidsmarkt en het realiseren van een duurzame economie. 
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3.2 Efficiëntie, effectiviteit en relevantie 

Er vindt geen monitoring plaats op de doelen uit de Economische Koers. Er is wel 

monitoring op de begrotingsdoelstellingen, maar deze komen niet geheel overeen met de 

doelen uit de Economische Koers.  

Er vindt geen monitoring plaats op de doelen uit de Economische Koers en hier wordt niet op 

gerapporteerd. Wel wordt er gerapporteerd op de begrotingsdoelstellingen onder het speerpunt 

Economisch Drenthe. Wanneer we ze naast elkaar zetten (zie Figuur 5), zien we dat veel doelen uit de 

Economische Koers goed aansluiten op de begrotingsdoelstellingen (aangegeven met doorgetrokken 

lijnen). Echter, een verbinding tussen de doelen wordt nergens gemaakt of toegelicht en voor een aantal 

doelen is deze relatie minder duidelijk (aangegeven met gestippelde lijnen) of lijkt er helemaal geen 

relatie te zijn (in de figuur te zien door het ontbreken van verbindingslijnen). Hierdoor kan de 

monitoring op de begrotingsdoelstellingen niet gebruikt worden voor monitoring en evaluatie van de 

Economische Koers. 

 

 Figuur 5: Doelen Economische Koers en begrotingsdoelstellingen 
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De resultaten zijn moeilijk te koppelen aan economische ontwikkelingen in Drenthe 

Monitoring van de Economische Koers op inputs (de middelen die nodig zijn om projecten en 

programma’s uit te voeren), outputs (behaalde resultaten), outcomes (behaalde effecten) en impact 

(bijdragen aan het hogere doel, dit is overigens vaak niet of lastig te meten) gebeurt op dit moment niet.  

Op het gebied van input is er geen overzicht van de middelen die per doel of programmalijn door de 

provincie zijn ingezet. Doordat veel activiteiten aan verschillende doelen bijdragen is het lastig om een 

scherp overzicht te maken. 

Op outputs wordt op projectniveau, in elk geval bij een aantal grotere projecten, wel vaak gewerkt met 

KPI’s waarover aan de provincie gerapporteerd wordt. Dit helpt de provincie om voortgang en resultaten 

te zien, het succes van een project te volgen en waar nodig bij te sturen of nieuwe activiteiten te starten. 

Een overzicht van de outputs van alle activiteiten lijkt echter niet te worden gemaakt, waardoor niet 

inzichtelijk is wat per programmalijn per subdoelstelling de resultaten zijn. Op projectniveau wordt wel 

vaak gemonitord en is geborgd dat de uitgaven doelmatig zijn. Doordat de projecten niet gekoppeld 

worden aan de doelen uit de Economische Koers is echter niet te bepalen of de verdeling van het budget 

ook optimaal is. 

Op outcomes lijkt ook niet direct gemonitord te worden, wat ook lastiger is dan monitoring op inputs en 

outputs. De doelstellingen per programmalijn zijn ten slotte niet SMART (Specifiek, Meetbaar, 

Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) geformuleerd en er zijn geen indicatoren opgesteld waarmee 

het succes van doelstellingen gemeten kan worden. Er is daarom geen overzicht hoe alle projecten onder 

de Economische Koers gezamenlijk bij hebben gedragen aan de economische ontwikkelingen in 

Drenthe. 

De huidige hoofddoelstellingen zijn zo geformuleerd dat deze lang relevant blijven 

Alle hoofddoelstellingen zijn nog steeds relevant voor de provincie: dit is niet zo verbazingwekkend 

omdat zij zeer algemeen geformuleerd zijn. 

Concurrentiekracht blijft natuurlijk altijd relevant, zelfs als die heel hoog is. Concurrentiekracht kent 

een moving target omdat ook andere regio’s blijven werken aan hun concurrentiekracht. Binnen de 

Economische Koers zijn diverse zinvolle activiteiten op dit gebied uitgevoerd, maar aandacht blijft 

nodig.   

Ook het streven naar balans van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is nog steeds heel relevant. De 

situatie is echter heel anders dan bij het begin van Economische Koers. De arbeidsmarkt is nu eerder 

overspannen dan dat er hoge werkloosheid heerst. Verdere toekomstige risico’s liggen in o.a. vergrijzing, 

vertrek van jongeren en bevolkingskrimp, terwijl er kansen liggen op bijvoorbeeld het gebied van 

recreatie en toerisme, waar Drenthe al sterk in is. Het toekomstvast maken van de sterke transportsector 

Illustratieve case 

De monitoring van de KPI’s verschilt per project. Een project waar de monitoring bijzonder goed 
is gegaan is het Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) project. IBDO is een service voor Drentse 
ondernemers om hun export, groei of innovatiekracht te versterken. 
 
In de rapportages van IBDO wordt per KPI het beoogde resultaat en de werkelijke resultaten 
vermeld. KPI’s die worden gemonitord zijn onder meer het aantal: ondernemersevents, bereikte 
ondernemers, samenwerkingspartners, verbonden ondernemers en vouchers.  
 
De waarde hiervan is dat de resultaten op een overzichtelijke manier gepresenteerd worden en 
voorzien van kwalitatieve toelichting.  De kwartaalrapportages zijn voorzien van terugblikken 
en vooruitblikken waardoor de ontwikkeling van het project goed te volgen is. 
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in Drenthe wordt ook genoemd als aandachtspunt. En ten slotte is er aandacht nodig om te zorgen dat 

werknemers de transitie van oude naar nieuwe energie kunnen maken: specifiek zal het aantal banen bij 

de NAM  naar verwachting afnemen nu Nederland sneller van het gas af wil, terwijl de NAM nu (nog) 

voor veel werkgelegenheid zorgt in Drenthe. 

De goede vestigingsvoorwaarden worden ook nog steeds erg belangrijk gevonden, waarbij met name om 

een betere infrastructuur en bereikbaarheid gevraagd wordt. Zeer belangrijk is ook dat sterker naar 

buiten wordt uitgedragen dat Drenthe een goede vestigingsplaats voor ondernemers is. 

Het inzetten op de groene economie is de meest specifieke programmalijn uit de Economische Koers. 

Deze wordt nog breed gesteund door stakeholders, waarbij het aantrekken van schone industrie en het 

inzetten op de biobased economy specifiek genoemd worden. Deze domeinen worden (nog steeds) 

gezien als toekomstgericht en passend bij Drenthe. Dit is echter tevens een terrein waarop meerdere 

regio’s (binnen en buiten Nederland) zich gericht hebben, dus Drenthe zal duidelijk haar eigen niches 

moeten ontwikkelen. 

Specifiekere uitwerking van de doelen kan de impact van het programma ten goede 

komen, omdat gerichtere actie kan leiden tot synergie en bereiken kritische massa    

Een gedetailleerde toekomstverkenning en SWOT-analyse van de Drentse economie maakte geen deel 

uit van deze evaluatie. Wel werden door stakeholders diverse punten genoemd die meer aandacht mogen 

krijgen:    

• Meer nadruk op het verbeteren van het imago van Drenthe als vestigingsplaats (concurrentiekracht). 

• Sterke inzet op een betere infrastructuur en bereikbaarheid gewenst. Hierbij worden zowel 

verbindingen binnen Nederland als verbindingen met Duitsland genoemd (vestigingsklimaat). 

• Blijven inzetten op de groene economie, met waar mogelijk een sterkere focus om te onderscheiden 

van andere regio’s. 

• Aansluiting van het onderwijs op behoeften bedrijfsleven, omscholing en toekomstvaste banen 

(arbeidsmarkt). Werkloosheidsdaling is minder relevant geworden. 

Naast deze punten zijn ook nog specifiekere keuzes nodig om de beschikbare middelen niet te veel 

versnipperd in te zetten. Drenthe zal moeten bepalen waarin het economisch sterk wil zijn, en daarbij 

ook zeker in ogenschouw moeten nemen waarin het momenteel al relatief sterk is, en het programma 

richten op deze sterktes en kansen. Huidige projecten kunnen daarvoor een basis vormen (bijvoorbeeld 

projecten op zorgtechnologie (o.a. het Practoraat Zorg en Technologie), big-datatechnologie rond 

ASTRON, vezelcomposieten in Zuid Drenthe en biobased). In de Economische Koers 2016-2019 worden 

ook al veel van deze kansen genoemd. Dit heeft echter niet geleid tot expliciete keuzes en heldere 

doelstellingen waar de provincie echt goed in wil zijn en zich in wil onderscheiden. De provincie heeft 

hierdoor geen helder profiel naar buiten, het is niet scherp waarvoor bedrijven of ondernemers echt naar 

Drenthe moeten komen.  
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4 Analyse - Bestuurlijk-politieke perspectief 

De evaluatie van een programma als de Economische Koers is niet alleen een kwestie van kijken naar 

(programmatisch en projectmatig sturen op) specifieke resultaten. Effectieve uitvoering van een 

regionaal economisch programma staat of valt met de inzet vanuit ambtelijke en bestuurlijke zijde om 

stakeholders bij elkaar te brengen, netwerken te versterken en, waar aan de orde, groepen actoren bij te 

staan in het formeren van netwerken en projecten.  

Het bestuurlijk-politieke perspectief heeft in evaluaties als deze een brede scope. In samenspraak met 

de provincie Drenthe is gefocust op de rol van de provincie, samenwerking met andere regio’s en korte 

versus lange termijn investeringen. 

4.1 De provincie Drenthe balanceert met verschillende rollen  

De bestuurlijke en ambtelijke bereikbaarheid is groot 

Een provincie vervult in de uitvoering van een regionaal economisch programma uiteenlopende rollen. 

Enerzijds is er de politiek-agenderende rol, waarbij een provincie keuzes maakt en prioriteiten stelt. 

Anderzijds is er de rol van het aanjagen van nieuwe netwerken en het stimuleren van bestaande 

netwerken, en het stimulerend toezien op ontwikkeling van bedrijventerreinen en van de regionale 

arbeidsmarkt. Ook is er de rol van financier (en daarmee ook controleur van uitgaven). Deze rollen gaan 

soms niet hand in hand, zeker als het gaat om de inzet van beperkte middelen. Het financieel stimuleren 

van een netwerk van ondernemers kan bijvoorbeeld een lagere prioriteit krijgen, terwijl er wel alle 

bestuurlijke steun gegeven wordt om het netwerk verder uit te bouwen. 

Het beeld bij stakeholders is dat de provincie er goed in slaagt deze onderscheiden rollen te vervullen. 

De uitvoering van het programma Economische Koers kenmerkt zich door bestuurlijke en ambtelijke 

bereikbaarheid voor stakeholders in combinatie met een open en flexibele invulling van de Economische 

Koers. 

De provincie pakt de faciliterende en netwerkende rol goed op, maar wordt soms als 

sturend ervaren 

Over de inzet van de provincie op facilitering van netwerken zijn betrokken stakeholders zeer positief. 

Wel is de kritische kanttekening dat bij de daadwerkelijke uitvoering van initiatieven (zoals campussen) 

onduidelijk is waar de taak van een provinciale overheid eindigt en waar die van de betrokken 

ondernemers en gemeente begint.  

Illustratieve case 

Het Servicepunt Techniek Drenthe (SPT) is een publiek-private samenwerking en illustratief voor de open 
en flexible houding van de Provincie Drenthe ten tijde van het economische programma. SPT is opgezet 
vanuit de programmalijn arbeidsmarkt en heeft er werk van gemaakt om de arbeidstekorten binnen de 
technische sector op te lossen. Voordat de Provincie het SPT had opgezet was de arbeidsmarkt voor de 
technische sector erg kwetsbaar voor conjuncturele schommelingen. Het SPT heeft doormiddel van een 
actieve houding er aan bijgedragen dat de verschillende bijscholings en plaatsingsprogramma’s beter op 
elkaar aansloten om op die manier mensen voor de technische sector te behouden en te winnen.  
 
De ambtelijke bereikbaarheid heeft gaf deelnemers en betrokkenen de kans om interactie aan te gaan met 
de Provincie waardoor het project beter bij kon dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. 
De doelgerichte aanpak is door betrokkenen gewaardeerd wat heeft geleid tot een opschaling naar Service 
Punt Techniek Noord.Daarnast wordt er gekeken of het model dat gebruikt is bij SPT ook gebruikt kan 
worden voor andere sectoren.  
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Een voorbeeld dat door respondenten positief wordt beoordeeld, is de invulling die gekozen is voor de 

Regio Deal aanvraag. Er zijn positieve reacties op het feit dat nu een coalitie van ondernemers en 

gemeenten als de Dutch Tech Zone door de provincie in de lead is gebracht voor de realisatie van een 

Regio Deal project. Maar bij de keuze van projecten bij het formuleren van de aanvraag had men graag 

een bredere consultatie onder kennisinstellingen en ondernemers gezien.  

Verder wordt door een aantal stakeholders de vraag opgeworpen of de provincie niet te zwaar inzet op 

bepaalde projecten vanuit de aanname dat de economie ‘maakbaar’ zou zijn. Waar met veel waardering 

wordt gesproken over een project als ‘Ik ben Drentse ondernemer’ komen ook vragen op over het 

eigenaarschap van dit project: is dit een overheid die zijn best doet om ‘voor’ ondernemers te denken en 

doen, of zijn het de ondernemers zelf die de koers bepalen? 

4.2 Samenwerking met andere regio’s 

Er is veel waardering voor de betrokkenheid van de provincie 

Het enthousiasme en de actieve houding van de provincie bij het oppakken van activiteiten binnen de 

Economische Koers wordt erg gewaardeerd. De provincie wordt geprezen om haar betrokkenheid en 

haar enthousiasme om de regio mee te krijgen in de activiteiten. Met name de korte lijnen met de 

provincie en het snel schakelen van de provincie werd hier als erg positief gezien. 

Illustratieve case 

Het doel van IBDO (Ik Ben Drents Ondernemer) is om Drentse ondernemers verder te helpen in 
de ontwikkeling van hun omzet en innovatie. Er werd gesteld dat wanneer IBDO 1500 
ondernemers zou bereiken door het organiseren van 20 bijeenkomsten de doelstelling was 
gehaald. Uit de realisatie van het project blijkt dat zij met het bereiken van 1705 ondernemers 
verdeeld over 39 bijeenkomsten deze doelstellingen hebben behaalt.  IBDO wist zoveel 
ondernemers te bereiken doordat het project werd uitgevoerd met een enthousiaste en proactieve 
houding. Er vonden activiteiten plaats zoals een eerstelijnborrel voor intermediairs en 
speeddatessies voor bedrijven. Er werden daarnaast gezamenlijke masterclasses aangeboden.  
 
De algehele activiteiten van IBDO werden door deelnemers met een 8.5 beoordeeld. Het IBDO 
project laat zien dat opgave gericht samenwerken doormiddel van een laagdrempelige aanpak met 
veel face-to-face contact wordt gezien als een succes. 

 
 

Illustratieve case 

Chemport is opgericht nadat de chemische sector in Drenthe zware klappen had gekregen 
nadat een grote werkgever de regio had verlaten. Het ecosysteem zet zich in voor de groene 
chemie en verenigt bedrijven en stakeholders in Noord-Nederland. 
 
Chemport is een goed voorbeeld van regionale samenwerking tussen de provincies 
Groningen en Drenthe. Beide provincies dragen financieel bij aan het budget van 
Chemport. Daarnaast wordt de regionale branding gezien als een constructieve manier van 
samenwerken en het gezamenlijk ontwikkelen van kansen.  
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De provincie werkt vooral samen in projecten, maar minder op strategisch niveau 

De hiervoor geschetste werkwijze van balanceren tussen uiteenlopende rollen bij de uitvoering van de 

Economische Koers lijkt volgens stakeholders sterk gedreven door het zoeken naar draagvlak en het 

flexibel inspelen op vragen vanuit stakeholders. Hiervoor is zoals geschetst veel waardering. Deze 

werkwijze draagt echter het risico van te weinig anticiperen op strategisch niveau in zich: te weinig 

proactief agenderen van nieuwe kansen op langere termijn en inzetten op nieuwe allianties buiten de 

provincie die doorlooptijd vergen om tijdig te ontwikkelen.  

Het beeld bij stakeholders is dat de provincie vooral in projecten, EU-calls voor EFRO en Interreg, en 

bestaande netwerken met de Noordelijke provincies samenwerkt, waarin vaak de provincie Groningen 

een leidende rol vervult. Het beeld dat calls vanuit de EU richtinggevend zijn voor de daadwerkelijke 

invulling van provinciaal beleid, zien we ook bij andere provincies. Des te belangrijker is het om daarin 

proactief beleid te voeren en beoogde actoren vroegtijdig mee te nemen in een gewenste ontwikkeling 

van de regionale economie. Aangezien het evaluatieteam niet kon beschikken over financiële gegevens, 

is het niet mogelijk hierin een meer genuanceerd beeld te geven. 

In  Figuur 6 geven wij een indruk van de samenwerking met andere provincies en gemeenten op basis 

van kwalitatieve gegevens. 

 Figuur 6: Aantal samenwerkingen met verschillende partijen 

 

 

Het appel is om vanuit de provincie Drenthe een duidelijk eigenstandiger koers te kiezen, vanuit de 

kansen die aanwezige kennisinstellingen en ondernemersnetwerken bieden. Zonder daarmee de 

strategische samenwerking met andere provincies te verminderen, integendeel: juist vanuit een nog 

duidelijker eigen koers zou ook die samenwerking nog effectiever kunnen worden. In de 

expertinterviews werd vaak in positieve zin verwezen naar de kansen op samenwerking met de regio 

Zwolle en op de wijze waarop daar een economische agenda wordt ontwikkeld, met een nadrukkelijke 

meesturende rol voor ondernemers, die ook goed bij een Drentse aanpak zou passen. Vanuit Drenthe 

zou de Dutch Tech Zone daarin een nadrukkelijke rol kunnen spelen, evenals kennisinstellingen en 

andere provincie overstijgende netwerken. 

Op voor de Drentse economie erg belangrijke dossiers als de energietransitie, de groene economie en 

zorg & technologie wijzen stakeholders op de grote kansen om de samenwerking met naburige Duitse 

regio’s verder aan te halen. Er wordt met waardering gesproken over de wijze waarop de provincie de 

samenwerking met Duitse partner faciliteert, maar ook hier is er een appel om een zichtbaarder eigen 

strategie te ontwikkelen. 
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4.3 Korte versus langere termijn investeringen 

Er wordt veel ingezet op korte termijn investeringen, waarbij flexibel ingesprongen wordt 

op nieuwe kansen of wensen 

In lijn met de hiervoor gepresenteerde analyse is het beeld dat de provincie vooral inzet op korte en 

middellange termijn investeringen. Bijna twee derde van de ondernomen activiteiten was niet voorzien 

bij de start van de Economische Koers. De provincie springt snel in op kansen die ze zien en onderwerpen 

die op korte termijn aandacht behoeven. Alhoewel sommige projecten lang (kunnen) lopen en in de 

Economische Koers ook strategische kansen voor de provincie genoemd worden, heeft dit niet geleid tot 

expliciete lange termijn keuzes en doelstellingen op gebieden waar de provincie echt goed in wil worden. 

De focus van de provincie komt daarmee grotendeels op korte termijn investeringen te liggen en minder 

op lange termijn investeringen. 

Meer transparantie over afwegingen en betrokkenheid van ondernemers wordt gevraagd 

Eerder, onder de rationele analyse stelden wij al dat de insteek van de provincie om programmalijnen 

zoveel mogelijk te verbinden lovenswaardig is vanuit de optiek van synergie, maar het risico in zich 

draagt van ondoorzichtigheid van gemaakte afwegingen. Waar het hier gaat om investeringen van een 

provincie om het investeringsgedrag van gemeentelijke overheden en van bedrijven te beïnvloeden, is 

het van cruciaal belang dat de provincie zijn afwegingen inzichtelijker maakt. Dit zou ook krachtig 

bijdragen aan het stimuleren van het lerend vermogen van netwerken van stakeholders. Er is een 

nadrukkelijk appel onder stakeholders om ondernemers een grotere rol te geven in de keuzes die de 

provincie maakt bij de nadere invulling van de Economische Koers, hier, de besluitvorming over 

investeringen. 

4.4 Kansen en risico’s  

De Nederlandse economie maakt een sterke groei door, maar aandacht voor de veerkracht van de 

economie is onverminderd een noodzaak, omdat mindere tijden zo weer aan kunnen breken. Dit geldt 

zeker ook voor de Drentse economie en voor de nadere invulling van de Economische Koers in de 

komende jaren. Het beeld is dat de provincie bij de keuze van prioriteiten binnen de programmalijnen 

nog geen expliciete risico-afweging maakt, laat staan dat deze met betrokken stakeholders wordt 

gedeeld. Onder verwijzing naar voorgaande paragrafen kunnen wij hier kort op ingaan.  

Er zijn veel verbindingen tussen bedrijven in Drenthe en opdrachtgevers in Duitsland. Verder is er de 

groeiende kans voor inwoners van Drenthe om in Duitsland te gaan werken. Tegelijkertijd is de Duitse 

economie in de komende jaren aan veranderingen onderhevig, op terreinen die vooral door de – niet 

voorspelbare – wereldpolitiek worden bepaald, zoals de verhoudingen met Rusland, de handelsoorlog 

tussen Amerika en China (Duitsland heeft sterke banden met Chinese bedrijven) en de gespannen relatie 

tussen Amerika en de EU, en niet op de laatste plaats de gevolgen van de Brexit. 

De beroepsopleidingen op mbo- en hbo-niveau spelen in de Drentse samenleving en economie een erg 

belangrijke rol. De verbondenheid met de samenleving en met ontwikkelingen in de economie is groot 

en deze opleidingen spelen dan ook een actieve rol in het programma Economische Koers. Tegelijkertijd 

zijn deze onderwijsinstellingen afhankelijk van stelselwijzigingen en veranderingen in 

financieringscondities die de landelijke overheid bepaalt. Dit is een inherent risico voor het programma. 

Dit geldt in het bijzonder voor drie aspecten van het beroepsonderwijs. Er is vanuit de werkgeverszijde 

en vanuit de politiek andermaal een sterk beroep op beroepsopleidingen om het aanbod te flexibiliseren, 

zeker waar het gaat om her-, om- en bijscholing. Daar waar het gaat om kleinere aantallen studenten en 

opnieuw in het onderwijs deelnemende professionals is dit een kostbare opgave voor de opleidingen die 

ook in andere regio’s leidt tot financieringsproblemen. Een tweede aspect is een verbijzondering van het 

vorige: juist waar het gaat om nieuwe eisen aan vorm en inhoud van opleidingen die met ‘techniek’ 

samenhangen, van digitalisering tot bijvoorbeeld techniek in de zorg, gaat het om relatief dure 

opleidingen. En tenslotte is er de internationalisering, waarvan wij hier graag de samenwerking met 

Duitsland belichten. Het beroepsonderwijs is een belangrijke motor van samenwerking, in adoptie van 

innovaties en in het versnellen van economische rendementen daaruit. Tegelijkertijd is de 

onderwijsfinanciering hier maar ten dele op ingericht. 
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De zorgsector en de toepassing van (digitale) zorgtechnologie vormen voor Drenthe een grote kans in 

economische termen. Niet alleen voor de eigen bevolking, maar juist voor de aantrekking van 

‘zorgtoeristen’ en uiteraard voor export van zorgproducten en diensten liggen hier grote kansen, mede 

in samenwerking met het zorgtechnologie cluster in Twente en met het zorgcluster rond Groningen. De 

kwetsbaarheid van de bestaande zorginfrastructuur, de zeer beperkte personele ruimte en financiële 

buffercapaciteit daarvan, vormen daarbij een risico. 

De verduurzaming van de samenleving biedt zowel kansen als risico’s, doordat grote veranderingen 

hiervoor noodzakelijk zijn en veel sectoren hierdoor geraakt worden, waardoor de kaarten opnieuw 

geschud worden. Zo raakt het klimaatakkoord niet alleen de energiesector, maar ook de gebouwde 

omgeving, mobiliteit, industrie en de landbouw. En de circulaire economie raakt naast de maakindustrie 

ook de logistiek en biedt kansen voor nieuwe businessmodellen, zoals deelinitiatieven.  

In deze beknopte benoeming van slechts zeer beperkt te beïnvloeden risico’s is de afhankelijkheid van 

andere provincies een relatief beperkt risico. De afhankelijkheid is er ontegenzeggelijk waar het gaat om 

gezamenlijke (EU-)fundraising voor projecten, naast de sterke economische verbondenheid van 

bedrijven en pendelende werkenden. Tegelijkertijd heeft de provincie, en ook het programma 

Economische Koers, via een reeks van projecten en samenwerkingsverbanden hierin de nodige ervaring 

opgebouwd om risico’s te kunnen beperken.  

Het - mogelijk belangrijkste - risico is het behoud en de groei van het aantal gekwalificeerde 

professionals waarvan de verdere groei van de Drentse economie afhankelijk is. Het programma 

Economische Koers heeft ingezet op een verdere verbetering van de verbinding tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt, die volgens stakeholders dan ook een positieve ontwikkeling doormaakt. Maar er zijn 

beperking aan hetgeen een provincie hierin kan betekenen, zeker als de scope beperkt zou blijven tot het 

nu aanwezige arbeidspotentieel en beroepsopleidingen. Voor de verdere groei van de Drentse economie 

en het tijdig inhaken op technologische ontwikkelingen is het van groot belang dat Drenthe meer 

hoogopgeleide en internationaal verbonden professionals en bedrijven weet aan te trekken. Deze zijn 

nodig om de concurrentiekracht van (bedrijven in) de regio op peil te houden, en ook de 

werkgelegenheid voor minder hoog opgeleiden (met name vMbo’ers) te blijven verschaffen.  

Tot slot helpt inzetten op leven lang ontwikkelen, om te zorgen dat arbeidsparticipanten gemakkelijker 

over kunnen stappen naar andere werkzaamheden of een andere sector, wanneer de arbeidsvraag 

verschuift.  
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5 Conclusies 

De Economische Koers heeft bijgedragen aan de Drentse economie door veel projecten 

en samenwerkingen te starten en continueren 

Vanuit de Economische Koers zijn veel interventies en activiteiten op gang gebracht, waarmee ze 

bijdroegen aan de Drentse economie. Er werd veel ingezet op korte termijn investeringen, waarbij 

flexibel ingesprongen is op nieuwe kansen of wensen. 

De provincie vindt het belangrijk om bij te dragen aan maatschappelijke doelen. Uit de Economische 

Koers blijkt wel dat haar interpretatie van bijdragen aan maatschappelijke doelen breed is, waar 

bijvoorbeeld het creëren van banen en bereikbaarheid ook onder vallen. Het bijdragen aan 

maatschappelijke doelen wordt als een van de belangrijkste redenen voor interventie vanuit de provincie 

genoemd (na het stimuleren van ondernemerschap). Met name voor activiteiten voor de groene 

economie en arbeidsmarkt is dit een vaak genoemde reden. 

De provincie wordt gezien als ondernemend, toegankelijk en flexibel 

Externe partijen waarderen hoe ondernemend en toegankelijk de provincie is. De bestuurlijke en 

ambtelijke bereikbaarheid is groot en medewerkers van de provincie zijn erg betrokken. Ook wordt de 

provincie als flexibel en adaptief gezien, wat wordt bevestigd door de informatie dat de meerderheid van 

de activiteiten niet voorzien waren bij de start van de Economische Koers. De provincie signaleert tijdig 

wat nodig is en anticipeert hierop. Alleen de transparantie hierin wordt nog wel eens gemist. Er lijkt 

geen systematiek te zijn hoe de provincie tot een herwaardering komt van waar ze zich op focust. Het 

beeld onder stakeholders is dat de provincie dit vrij autonoom deed, waar zij hier graag over mee zouden 

denken en transparantere communicatie over wensen. Bijvoorbeeld in voortgangsrapportages kan 

vernoemd worden dat de focus wat verschuift en wat de reden hiervan is. 

De provincie pakte de faciliterende en netwerkende rol goed op, maar wordt door stakeholders soms als 

sturend ervaren binnen projecten, waarbij zij graag zelf meer of mede aan het roer zouden willen zitten. 

De Health Hub Roden wordt als positief voorbeeld genoemd, waarbij de provincie een faciliterende rol 

heeft genomen en het initiatief geleidelijk wordt overgedragen aan betrokken bedrijven en 

kennisinstellingen. Ook komt naar voren dat de provincie veel samenwerkt in projecten, maar dit meer 

kan doen op strategisch niveau. 

De Economische Koers heeft een weinig sturende functie gehad 

De doelen in de Economische Koers waren heel breed geformuleerd en er was geen duidelijke 

programma-logica waarin beschreven werd hoe de verschillende activiteiten zouden moeten bijdragen 

aan de verschillende doelen. Daar komt bij dat er niet gemonitord is welke middelen per doel zijn ingezet 

en welke resultaten gehaald zijn, waardoor het niet transparant is waarom er meer of minder op 

specifieke doelen is ingezet. 

Er zijn praktische resultaten op projectniveau gehaald, maar er is geen overzicht van 

resultaten  

De vele acties vanuit de provincie leidden over het algemeen ook tot praktische resultaten op 

projectniveau. Op projectniveau werden ook vaak KPI’s opgesteld waarover gerapporteerd is en welke 

gebruikt werden als richtlijn voor het project. Er was echter geen centrale monitoring op inputs of 

resultaten (outputs, outcomes), waardoor binnen het bestek van deze evaluatie geen overzicht van 

resultaten kon worden gegeven. Ook wordt de link aan welke outcomes de resultaten bij zouden moeten 

dragen niet expliciet gemaakt. Hierdoor is niet te zeggen in welke mate de behaalde resultaten bij hebben 

gedragen aan de omschreven doelen. Op hoofdlijnen is wel te zien dat de werkloosheid sterk is gedaald 

en het MKB in Drenthe is gegroeid. Het is moeilijk om deze specifiek aan de Economische Koers toe te 

schrijven, doordat er geen overzicht van de resultaten is en de resultaten niet gekoppeld zijn aan de 

gehoopte outcomes. Wel is duidelijk dat er activiteiten vanuit de provincie zijn geweest die hebben 

bijgedragen aan deze positieve ontwikkelingen. 
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De efficiëntie en effectiviteit werden niet gemonitord  

Doordat de doelstellingen niet scherp geformuleerd zijn en hier niet op gemonitord werd, is het ook voor 

de evaluatoren moeilijk te zeggen in hoeverre ze al behaald zijn. Wel is te zien dat er veel actie 

ondernomen is en dat er veel projectresultaten gehaald zijn, waarbij alleen het verbeteren van het imago 

door stakeholders genoemd wordt als doel die nog minder goed gehaald is. 

Kijken we naar de effectiviteit in termen van gerealiseerde EU-subsidies, dan zien we dat Drenthe, in 

vergelijking met andere provincies, relatief weinig Europese subsidies binnenhaalde14, wat deels te 

verklaren is doordat veel Horizon2020-gelden bij universiteiten landen en er geen universiteit in 

Drenthe gehuisvest is. Daar staat tegenover dat de provincie door samenwerkingen veel projecten ge-

cofinancierd heeft, met andere publieke partijen en soms ook private partijen. 

Activiteiten vanuit de provincie worden door stakeholders veelal als zinvol beschouwd, maar men ziet 

geen visie over hoe de provincie denkt de gestelde doelen op efficiënte wijze te behalen. Doordat er geen 

overzicht is van de middelen die per doel of programmalijn zijn ingezet, kan de efficiëntie van de inzet 

van de provincie ook niet worden gemeten. Hierdoor zijn kansen gemist om samen met partners te leren, 

Dit kan leiden tot inefficiënties, omdat er mogelijk overlap is en beperkt geleerd wordt welke interventies 

het meeste effect hebben. Ten slotte is er door de weinig doelgerichte aanpak geen maximale synergie 

ontstaan, wat voor meer effectiviteit en efficiëntie zou zorgen. 

Wel zijn er een aantal kenmerken in de aanpak van de provincie die naar verwachting een positieve rol 

speelden in de het bevorderen van efficiëntie. De provincie werkte veel samen met andere partijen, wat 

de efficiëntie naar verwachting ten goede kwam, omdat krachten gebundeld werden en omdat in veel 

gevallen verschillende partijen eigen middelen hebben inzetten. Ook dragen veel activiteiten bij aan 

meerdere doelstellingen, wat ook aan verhoogde efficiëntie op programmaniveau heeft bijgedragen. 

  

 
 

14 Dit blijkt uit onderzoek van ERAC, “Putten uit de EU potten”, april 2019. Geraadpleegd in Oktober 2019 op: 
https://erac.nl/files/attachments/meeste-subsidie-gaat-naar-kennisinstellingen.pdf. 

https://erac.nl/files/attachments/meeste-subsidie-gaat-naar-kennisinstellingen.pdf
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6 Aanbevelingen 

Op basis van de analyse van de opgehaalde data (uit de achtergrondanalyse, activiteitenanalyse, 
interviews en casestudies) heeft Technopolis de volgende aanbevelingen geformuleerd:  

Maak duidelijke keuzes om Drenthe strategisch te profileren 

Er is een noodzaak om een visie te ontwikkelen waarin duidelijk keuzes worden gemaakt in de focus van 
de provincie Drenthe, waarmee de provincie zich strategisch kan profileren. Dit behelst ook het 
verschuiven van accenten en het maken van scherpere keuzes, waarbij de provincie oog moet houden 
voor synergie en kritische massa. 

Meer specifiek doelen wij hier op het verleggen van accenten binnen en tussen de respectievelijke 
programmalijnen: 

• Concurrentiekracht: het is te verwachten dat de snelle groei die de economie in de afgelopen jaren 

doormaakt zal afvlakken, en dat er ten gevolge van verdergaande technologische en economische 

veranderingen ook een zwaar appel zal worden gedaan op de concurrentiekracht van bedrijven. Het 

is zaak dat het programma hierin niet alleen stimulerend en volgend is op hetgeen clusters van 

bedrijven ondernemen, maar ook de afbouw en transitie van bepaalde branches tijdig in dialoog 

brengt met betrokken koepels, investeerders en banken. Ook kan er meer aandacht gaan naar het 

verbeteren van het imago van Drenthe als vestigingsplaats. 

• Arbeidsmarkt: hier zijn twee zaken aan de orde. Voor de kortere termijn biedt een scherpere focus 

op de gewenste ontwikkeling van bepaalde sectoren en de daarmee samenhangende arbeidsmarkt, 

de provincie de kans zich beter te positioneren in de Topsectoren en de Kennis- en Innovatie 

Convenanten. Op langere termijn is een gap te voorzien die verder strekt dan de huidige vraag en 

aanbod (mis)match. De Provincie kan hier op anticiperen door meer focus te leggen op leven lang 

ontwikkelen, het aantrekken van mbo opgeleide vakmensen, hoger opgeleiden, buitenlandse 

bedrijven (waar een scherp internationaal profiel aan bij kan dragen). Dit laatste helpt bij het 

trekken van nieuwe vormen van werk en werkers. Waar mogelijk kan dit samen met kennispartners 

en bedrijvenclusters in Drenthe en in Groningen opgepakt worden.  

• Groene economie: “profilering van Drenthe als Groene Economische Provincie” is een hele brede 

doelstelling die moeilijk waar te maken is, aangezien veel provincies zich zo willen profileren. Door 

hierin explicieter te kiezen voor gebieden binnen de groene economie kan de provincie zich beter 

profileren. In de doelen wordt nu wel al specifiek ingezet op de “biobased economy”, maar ook hier 

kunnen scherpere keuzes worden gemaakt voor specifieke onderdelen van het kennis- en 

innovatielandschap rond biobased dat zich landelijk aftekent. 

• Vestigingsklimaat: sterke inzet op een betere infrastructuur en bereikbaarheid is gewenst. Hierbij 

zijn zowel verbindingen binnen Nederland als verbindingen met Duitsland aan de orde. 

Rond de projecten die bepalend zijn voor de realisatie van een programmalijn zou een scherpe potentie-

analyse moeten worden uitgevoerd om duidelijk te krijgen waar het economische groeipotentieel zit, en 

welke investeringen hiervoor van particuliere zijde nodig zijn. Gebieden die hiervoor in aanmerking 

komen zijn: de biobased economy, composieten, zorgtechnologie, activiteiten rondom Astron en 

praktische toepassingen voortvloeiend uit onderzoek van de Universiteit Groningen. Tenslotte is er de 

noodzaak en mogelijkheid om duidelijker te anticiperen op grote maatschappelijke opgaven die zich ten 

gevolge van de energietransitie en de digitalisering van de samenleving aandienen. In de Economische 

Koers 2016-2019 worden al allerlei kansen genoemd, maar wordt nog niet expliciet en strategisch 

gekozen waar de provincie zich in wil onderscheiden. 

Vervolgens is het belangrijk om te bepalen welke rol het programma hierin dient te pakken. Uiteraard 

is dit een exercitie die past bij het partnership met de NOM en met in Drenthe actieve pps-en en 

particuliere investeringsgroepen. Het is ook een effectieve werkwijze om maatschappelijke opgaven 

samen met Drentse partners en met andere provincies op te pakken. Enerzijds wordt hiermee de 
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positionering en deelname in nationale programma’s zoals de topsectoren bevorderd. Anderzijds biedt 

het kansen voor de provincie om strategieontwikkeling hand in hand te doen plaatsvinden met de 

ontwikkeling van projecten waarin een veelvoud van partners deelneemt. 

Aanbevelingen voor verdergaande keuzes in investeringsbeleid zijn op basis van de evaluatie slechts in 

beperkte mate te onderbouwen, omdat wij niet konden beschikken over rapportages die de mate van 

effectiviteit of efficiëntie laten zien van reeds gepleegde investeringen, waaronder het beïnvloeden van 

het investeringsgedrag van bedrijven en particuliere investeerders. In algemene zin kan worden gesteld 

dat, mede door de beschikbaarheid van marktkapitaal tegen zeer lage rentepercentages, een herijking 

van het investeringsbeleid voor het programma op zijn plaats is. Deze herijking zou zich dan met name 

moeten richten op de fase van projectontwikkeling waarin het programma van toegevoegde waarde wil 

zijn.  

Zorg voor een centrale aansturing met continue monitoring 

De evaluatie heeft inzichtelijk gemaakt dat de Economische Koers erin is geslaagd de kaders en het 
draagvlak te organiseren. Het programma gaat nu een fase in, waarin de stuurkracht en de wervende 
werking binnen en buiten de provincie aanmerkelijk toeneemt als de doelstellingen concreter worden 
geformuleerd en er centrale aansturing op de doelen komt.  

Zonder aan de door partners in Drenthe gewaardeerde flexibiliteit in te boeten, moet de concretisering 
bestaan uit het scherper formuleren van logische relaties tussen doelen en programmalijnen, projecten 
en resultaten in termen van beoogde samenwerkings- en clustervormingsprocessen (waarbij niet alleen 
op projectniveau maar ook op strategisch niveau moet worden samengewerkt), beoogde outputs en 
resultaten in samenhang met te verwachten veranderingen in de context, en outcomes die logischerwijs 
aansluiten bij maatschappelijke opgaven.  

De stuurkracht kan vervolgens worden vergroot in de keuze van de juiste indicatoren (waarbij het van 
belang is dat doelstellingen zo concreet mogelijk zijn), en vooral door de wijze waarop deze indicatoren 
periodiek worden gemeten en vervolgens (centraal) worden benut om nadere keuzes te maken. Hier ligt 
een zeer goede kans om de stijl die in de ontwikkeling van de Economische Koers is ontwikkeld, de 
bestuurlijke en ambtelijke bereikbaarheid die door partners in Drenthe erg wordt gewaardeerd, voort te 
zetten en zelfs op een hoger plan te brengen. Namelijk door gezamenlijk met de partners in het 
programma te reflecteren op de periodieke invulling van indicatoren en de daaraan gepaarde effectiviteit 
en efficiëntie van het programma. Hierbij zou ook de gezamenlijke analyse van bereikte outputs en 
outcomes, en van veranderingen in de context, tot een vast onderwerp van periodiek, bijvoorbeeld 
jaarlijks, overleg kunnen worden gemaakt. 

Op deze wijze dient ook de cohesie en efficiëntie van het programma als geheel vergroot te worden, dus 
over de programmalijnen heen. Het is lastig gebleken om sluitende uitspraken te doen over de 
effectiviteit en efficiëntie van de uitvoering van het programma, aangezien veel projecten nog volop in 
uitvoering zijn en aangezien de logische relatie tussen doelstellingen en projecten niet altijd goed 
traceerbaar is. 

Wel levert de evaluatie indicaties op dat er andere manieren zijn om de doelstellingen efficiënter en op 
een meer effectieve wijze te bereiken. Een voorbeeld daarvan is om als programma nog nadrukkelijker 
af te wegen welke fasen van een project men met welke instrumenten wil stimuleren of beïnvloeden. Wij 
tekenden eerder aan dat actoren in het netwerk van de provincie, zoals kennisinstellingen en clusters 
van bedrijven, een meer sturende of mede-sturende rol gegeven zou kunnen worden. De wijze waarop 
de provincie de uitvoering van de recente Regio Deal projecten bij de Dutch Tech Zone heeft belegd, is 
daarvoor een goed voorbeeld. 
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 Beantwoording van de expliciete evaluatievragen 

Vragen m.b.t. het uitgevoerde beleid: 

1. In hoeverre zijn de doelstellingen zoals geformuleerd in de beleidsnota gerealiseerd? 

a. Heeft de koers een (structurele) bijdrage geleverd aan de versterking van de Drentse 

economie? 

De Economische Koers heeft bijgedragen aan de Drentse economie door veel projecten 

en samenwerkingen te ondersteunen. Vanwege inherente methodologische 

moeilijkheden en een gebrek aan betrouwbare monitoringsgegevens over de effecten 

van het programma zijn kwantitatief onderbouwde uitspraken over de effectiviteit van 

het programma niet mogelijk. Het is dan ook niet aan te geven in hoeverre de 

economische veranderingen in Drenthe op macro-economisch niveau ook echt 

beïnvloed zijn door het programma Economische Koers 

Meer informatie in Hoofdstuk 5: conclusies. 

b. Zijn de geformuleerde resultaten in termen van arbeidsplaatsen en uitgelokte 

investeringen per programmalijn gerealiseerd? 

Er zijn geen specifieke doelstellingen geformuleerd op het aantal arbeidsplaatsen en 

uitgelokte investeringen. Wel is de werkloosheid afgenomen (zie hoofdstuk 1.3), waar 

de activiteiten van de Economische Koers aan hebben bijgedragen (hoofdstuk 5). De 

werkloosheid is gemiddeld in Nederland echter sterker gedaald. Er was voor dit 

onderzoek geen informatie beschikbaar over de ingezette middelen per programmalijn 

en over uitgelokte investeringen bij andere stakeholders (zie hoofdstuk 3.2). 

c. Zijn de verschillende doelstellingen voldoende bereikt? Zijn er andere manieren om de 

doelstellingen efficiënter en op een effectievere wijze te bereiken? Zijn de eerste effecten 

van de Economische Koers zichtbaar? 

Op alle, breed geformuleerde, doelstellingen zijn stappen gezet en resultaten gehaald. 

Het verbeteren van het imago wordt door stakeholders genoemd als doel die nog minder 

goed gehaald is. 

De doelstellingen kunnen naar verwachting efficiënter en effectiever bereikt worden 

door overzicht te creëren in de middelen die per doel worden ingezet en op basis van 

monitoring (samen met partners) te leren wat er goed gaat en wat effectiever of 

efficiënter kan. De samenwerking van de provincie met andere stakeholders is de 

efficiëntie naar verwachting wel ten goede gekomen. Meer informatie in Hoofdstuk 5: 

conclusies. 

d. Zijn de geformuleerde doelstellingen nog steeds relevant? 

Alle hoofddoelstellingen zijn nog steeds relevant voor de provincie, wat ook komt 

doordat de doelstellingen heel algemeen geformuleerd zijn waardoor ze lang relevant 

blijven. Meer informatie in Hoofdstuk 3.3.  

e. Is de gedachte van opgavegericht (samen)werken voldoende gerealiseerd? 

In de Economische Koers zijn maatschappelijke doelen, gelinkt aan vier thema’s (de 

programmalijnen) centraal gesteld, in plaats van specifieke sectoren. Samen met 

partners werd gewerkt aan het halen van deze doelen, waarmee de provincie 

opgavegericht samenwerkte. De provincie kan nog sterker opgavegericht samenwerken 

door explicieter te maken aan welke opgave(n) in elk project gewerkt wordt en door 

transparante keuzes te maken om meer of minder op bepaalde opgaven in te zetten. 



 

Evaluatie van De Economische Koers Drenthe 2016-2019  25 

f. In hoeverre zijn het Economisch Programma en de ingezette instrumenten flexibel en 

adaptief en zijn veranderende omstandigheden in het speelveld in de implementatie 

meegenomen? 

De flexibiliteit van de provincie om in te zetten op nieuwe kansen of wensen die zij ziet 

is groot. Meer informatie in hoofdstuk 4.3. 

 

2. Welke 'succes- en verbeterpunten' zijn er per programmalijn te benoemen? 

De provincie was erg betrokkenheid en proactief, wat terug te zien is in de vele (nuttige) 

activiteiten van de provincie, in alle programmalijnen. De provincie heeft veel partijen bij elkaar 

gebracht om gezamenlijk aan de doelen te werken. Ook heeft de provincie losse initiatieven 

gebundeld, bijvoorbeeld in IBDO, wat het voor ondernemers duidelijker en gemakkelijker 

maakt om hulp te krijgen. 

Kansen liggen in het algemeen vooral in het expliciet en strategisch kiezen waar de provincie op 

in wil zetten en zich op wil profileren. In het algemeen kan gezegd worden dat specifiekere 

uitwerking van de doelen de impact van het programma ten goede komen, omdat gerichtere 

actie kan leiden tot synergie en bereiken kritische massa.   

Specifieke ideeën voor het verleggen van accenten per programmalijn worden genoemd in 

hoofdstuk 6, aanbevelingen. 

3. Wat vinden (relevante) externe partijen van de provinciale inzet? Hoe worden de inspanningen 

gewaardeerd? 

De betrokkenheid en doe-mentaliteit van de provincie worden als grote succespunten gezien. 

Ook worden de doelen als relevant gezien, nu en in de toekomst. De transparantie over gemaakte 

keuzes kan soms wel beter. Meer informatie in hoofdstuk 5 en 6. 

 

Vragen m.b.t. het toekomstige beleid: 

4. Op welke wijze wordt de provinciale rol en verantwoordelijkheid zo efficiënt en effectief 

mogelijk ingevuld? Wetende dat de provincie binnen het economische domein soms ook actief 

is op terreinen waar anderen het nalaten. Dat is lang niet altijd efficiënt, want dan hadden 

anderen het misschien wel opgepakt. 

De provincie vergroot haar efficiëntie door veel samen te werken met andere partijen, waarbij 

krachten worden gebundeld en in veel gevallen verschillende partijen eigen middelen hebben 

ingezet. 

De pro-activiteit waarmee de provincie dingen oppakt wordt erg gewaardeerd. Het oppakken 

van taken die anderen nalaten, kan ook goed zijn voor de effectiviteit. Wel moet de provincie in 

deze situatie alert zijn wanneer zij het over kan dragen aan andere partijen en projecten los 

durven laten als anderen het op kunnen pakken. Sommige actoren geven aan dat zij graag zelf 

meer of mede aan het roer zouden willen zitten. 

Ten slotte moet nog worden opgemerkt dat het ontbreken van strakke beleidskaders niet heeft 

geleid tot maximale synergie en daarmee ook niet tot maximale effectiviteit en efficiëntie. Meer 

informatie in hoofdstuk 5. 

5. Is de gedachte om opgavegericht samen te werken met onze partners voor de toekomst een 

effectieve werkwijze? 

Dit kan zeker een effectieve werkwijze zijn, omdat naar specifieke doelen toegewerkt kan 

worden en tegelijkertijd flexibiliteit behouden wordt in de manier waarop de doelen het beste 

bereikt kunnen worden. Wel wordt aangeraden om duidelijkere strategische keuzes te maken 

voor de doelen die worden nagestreefd. Meer informatie in hoofdstuk 6.  
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6. Welke investeringen kan de provincie het beste plegen om de Drentse economie verder te 

versterken? 

Op alle vier de programmalijnen blijft inzet van de provincie belangrijk. Doordat er door een 

gebrek aan betrouwbare monitoringsgegevens, geen beeld is van de investeringen die het meest 

efficiënt en effectief geweest zijn, is niet te zeggen welke investeringen de provincie het beste 

kan doen om de Drentse economie verder te versterken. Nogmaals: In het algemeen kan gezegd 

worden dat specifiekere uitwerking van de doelen de impact van het programma ten goede 

komen, omdat gerichtere actie kan leiden tot synergie en bereiken kritische massa.  Meer 

informatie in hoofdstuk 3.1. 

7. In hoeverre is het wenselijk c.q. noodzakelijk om accenten aan te brengen? En welke accenten 

zijn dit? 

Dit is erg wenselijk. Rond de projecten die bepalend zijn voor de realisatie van een 

programmalijn zou een scherpe potentie-analyse moeten worden uitgevoerd om duidelijk te 

krijgen waar het economische groeipotentieel zit, en welke investeringen hiervoor van 

particuliere zijde nodig zijn. Vervolgens is het belangrijk om te bepalen welke rol het 

programma hierin dient te pakken. Meer informatie in hoofdstuk 6.  

8. Welke succesfactoren moeten benut/behouden worden voor de toekomst? 

De ondernemendheid, toegankelijkheid en flexibiliteit van de provincie moeten behouden 

worden. Meer informatie in hoofdstuk 5.  

9. Welke kansen c.q. risico's/bedreigingen zijn er voor de toekomst? 

De kansen en risico’s staan genoemd in hoofdstuk 4.4.  

10. Welke verbeterpunten/ aanbevelingen komen uit de evaluatie naar voren? 

De belangrijkste aanbevelingen zijn om duidelijke keuzes te maken om Drenthe strategisch te 

profileren en voor een centrale aansturing met continue monitoring te zorgen. Meer informatie 

in hoofdstuk 6: Aanbevelingen.  

11. In hoeverre bieden de uitgevoerde projecten aanknopingspunten voor het ontwikkelen van het 

toekomstig beleid? Welke projecten zijn (in een aangescherpte vorm) te continueren en uit te 

breiden met nieuwe elementen in het toekomstig beleid? En welke niet? 

Wanneer de provincie keuzes gemaakt heeft waar zij op in wil zetten en wat de doelen voor de 

nieuwe Economische Koers worden, kan gekeken worden wat de provincie gaat doen om deze 

doelen te behalen. Hierbij is het zeker zinvol om te kijken welke huidige projecten aan deze 

doelen bijdragen. 

12. Welke indicatoren zouden wij voor de komende jaren kunnen hanteren? 

Om goede indicatoren op te stellen is het belangrijk om helder te hebben wat de logische relaties 

tussen doelen, input, activiteiten, output en outcomes zijn: tot welke outputs leiden de 

activiteiten naar verwachting en hoe wordt verwacht dat dit bijdraagt aan de gewenste 

outcomes. Als deze logica duidelijk is, kunnen indicatoren worden geformuleerd voor de 

verschillende niveaus: input-indicatoren (bijvoorbeeld hoeveel geld of FTE wordt er ingezet), 

indicatoren op activiteiten (bijvoorbeeld het aantal events dat voor ondernemers georganiseerd 

wordt), indicatoren op outputs (bijvoorbeeld het aantal unieke organisaties dat aan de events 

deelneemt of het aantal personen die dankzij activiteit x een baan gevonden hebben) en 

indicatoren op outcomes (bijvoorbeeld werkloosheidsdaling). Bij het kiezen van indicatoren 

moet rekening gehouden worden met de haalbaarheid van het periodiek meten hiervan. 
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 Casestudie IBDO 

 Introductie 

Ik ben Drents ondernemer (IBDO) is een programma dat onderdeel is van het innovatie-

instrumentarium van de provincie Drenthe. 

 Ontwikkeling van IBDO 

IBDO is een initiatief gericht op het ondersteunen van het regionale midden- en kleinbedrijf (MKB). 

Deze ondersteuning helpt de ondernemer haar of zijn plannen stapsgewijs naar een hoger plan te tillen 

en bestaat uit diensten die onder verschillende pijlers worden geschaard: Starten, Groeien, Innoveren, 

en Exporteren. 

IBDO werd in eerste instantie geleid door de Kamer van Koophandel (KVK) als een plusdienst die zij 

aanboden in de provincie Drenthe. Deze dienst hield echter door een bezuinigingsronde bij KVK op met 

bestaan. Daarmee viel er een gat in het ontwikkelingsproces voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). 

De provincie besloot daaropvolgend om dit gat adequaat en zo snel mogelijk op te vullen en nam het 

initiatief over van de KVK. De Provinciale Staten reageerde daarop met de stelling dat IBDO een 

programma moest worden dat niet alleen gericht moest zijn op innoverende bedrijven maar op elk 

bedrijf dat zich daarop zou willen beroepen. In de praktijk bleek dat slechts innoverende bedrijven hun 

weg bleven zoeken en vinden naar de ondersteuning die IBDO bood aan de Drentse ondernemers.  

Het IBDO-initiatief is gericht op het ondersteunen van ondernemers die willen starten, groeien, 

ondernemen en exporteren. Onder IBDO is de ondernemersfabriek opgezet met locaties in Assen, 

Emmen en Hoogeveen. IBDO biedt ondernemers coaches en business managers. Het programma wordt 

sinds de terugtrekking van de KVK geleid door twee verschillende private uitvoerders. De keuze om het 

projectmanagement uit te besteden is een politieke keuze geweest. Uit deze case komt naar voren dat de 

provincie bij de uitbesteding van programmamanagement moet waken voor het verlies van kennis ten 

tijde van overdracht tussen verschillende externe partijen. 

 Uitkomsten en resultaten 

 Economie 

IBDO richtte zich op het ontwikkelen van economische activiteit door middel van de ondersteuning van 

regionale ondernemers. De activiteiten die daarbij werden ondernomen, waren het organiseren van 

bijeenkomsten, webinars, workshops, coaching en voucher-regelingen. De verschillende componenten 

bieden de Drentse ondernemers een goede mix om hun bedrijf verder te laten groeien, zoals de inkoop 

van kennis of uitwisseling van inzichten met andere ondernemers. Het biedt het MKB een toegankelijke 

en snelle manier van ondersteuning.  

Het initiatief heeft een bijdrage geleverd aan het versterken van de Drentse economie door het 

versterken van netwerken en het bieden van ontwikkelmogelijkheden. IBDO heeft meer dan 150 

bedrijven bereikt en verdeeld over verschillende bijeenkomsten samengebracht. Daarnaast zijn een 

groot aantal van de deelnemers intensiever gaan samenwerken.  

Als concrete output zijn er met 250 individuele ondernemers gesprekken gevoerd om hun onderneming 

te ontwikkelen. Er zijn 20 event georganiseerd waarop 1500 ondernemers zijn bereikt. De uitvoerder 

heeft daarnaast nog 25 samenwerkingspartnerschappen afgesloten met Drentse bedrijven. 

 Proces 

Het aanvraagproces dat door de provincie Drenthe in samenwerking met uitvoerende partijen is opgezet 

was uitzonderlijk snel. Een aanvrager hoorde in principe binnen een week of haar of zijn aanspraak 

gehonoreerd was en de aanvrager kon binnen vier weken beginnen met het uitvoeren van het project. 

Deze snelle beslissingsprocedure past goed bij de omvang van de toegekende projecten die varieerden 

tussen de 1.000 en 5.000 euro. De provincie heeft daarnaast voornamelijk positieve reacties van 
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betrokkenen terugkregen op IBDO en het management van IBDO. De aanvragen werden slechts door 

twee mensen beoordeelt, wat een van de hoofdredenen was dat de aanvragen zo soepel behandeld 

konden worden. Daarnaast werden het laagdrempelige karakter en het vele face-to-face contact gezien 

als sterke kanten van IBDO. De naamsbekendheid en de succesratio maakte IBDO erg aantrekkelijk voor 

ondernemers, dit had als gevolg dat het gehele budget wat er in eerste instantie voor stond benut is. 

 Opgave gericht samenwerken 

Het IBDO-project is een goed voorbeeld van opgave gericht samenwerken. De uitvoerende partijen 

hadden een goed beeld van de provinciale opgave om bedrijven te helpen ontwikkelen (starten, groeien, 

innoveren, exporteren, financieren of duurzaamheid). Het programma heeft navolging gegeven aan het 

versterken van export, vestigingsklimaat en de toekomstbestendigheid van het Drentse economische 

landschap. Deze punten kwamen in verschillende kruisbestuivingen samen zoals de plaatsing van 

internationale studenten uit Azië en Duitsland voor een stage bij bedrijven in Noord-Nederland. Deze 

studenten met hoge potentie ontdekten mogelijkheden om in de regio te werken en er zijn gevallen 

waarin deze studenten ook behouden bleven voor de Drentse (en Groningse) economie. 

De belangrijkste succesfactor van IBDO was de snelle beoordeling en communicatie vanuit de 

verschillende organiserende partijen ten opzichte van de aanvragers. Daarnaast speelde ook de variatie 

aan samenwerkingsmogelijkheden, de laagdrempeligheid van de fondsen en de naamsbekendheid van 

IBDO een belangrijke rol in het succes. 
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 Casestudie Servicepunt Techniek Drenthe 

 Introductie 

In 2017 is Servicepunt Techniek Drenthe (SPT Drenthe) opgezet om samenwerking te stimuleren tussen 

partijen op de arbeidsmarkt in de technieksector. De doelstelling van STP Drenthe was drieledig, 

namelijk: 

• zorgen dat werknemers in Drenthe aan het werk blijven of weer aan de slag gaan in de techniek;  

• het vervullen van vacatures;  

• en het invullen van mobiliteits- en scholingsvragen.  

 

SPT Drenthe is opgezet vanuit de programmalijn arbeidsmarkt en is een samenwerking tussen de 

provincie Drenthe, vakbonden (FNV & CNV), werkgeversorganisaties (Koninklijke Metaalunie & Uneto-

VNI), de O&O fondsen (A+O Metaelektro, OTIB en OOM), UWV en de gemeente Emmen. Deze partijen 

zetten zich in voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van de 

technieksector en het bieden van ontwikkelingskansen voor werkzoekende technici. Via SPT Drenthe 

werd daarnaast gestreefd om een sectorgevoel te creëren dat de belangen van de individuele bedrijven 

overstijgt. 

Voordat SPT Drenthe van start ging, bestond de arbeidsmarktondersteuning voor de technieksector uit 

drie verschillende schijven, dit waren het UWV, de gemeentes en de sectoren. Deze drie schijven 

opereerden erg los van elkaar met als effect dat schommelingen in de arbeidsmarkt en bedreigingen voor 

de technieksector zoals aanstaande faillissementen voor bedrijven pas laat ontdekt werden en aandacht 

kregen. Deze aanpak bleek negatieve gevolgen te hebben voor de bedrijfstak. Zo verloor de sector 

techniek een groot deel van het arbeidspotentieel ten tijde van de economische crisis omdat 

werkzoekenden niet op tijd een nieuwe baan binnen de sector konden en krijgen en in grote getalen 

uitstroomden. 

Concrete activiteiten die zijn ondernomen door SPT Drenthe zijn onder meer het ophalen en uitwisselen 

van vacatures en CV’s, matching, mensen met weinig ervaring naar functies in de techniek leiden, het 

ondersteunen van scholingstrajecten en het verzorgen van informatievoorziening aan werkgevers en 

werknemers. 

 Uitkomsten en resultaten 

 Economie 

SPT heeft positieve resultaten gehad voor de Drentse economie. Het initiatief heeft 100 mensen 

geplaatst op een vacature, hoewel iets lager dan de prognose van 130, en daarnaast nog met 300 mensen 

gesproken die geïnteresseerd waren geraakt in een baan in de technieksector. Daarmee zijn er een groot 

aantal arbeiders behouden voor de sector en zijn er tekorten bij Drentse bedrijven opgevangen. 

SPT heeft eraan bijgedragen dat grote getalen werkzoekende zijn gaan participeren in bijscholing. 

Daarbij heeft het SPT momentum gecreëerd voor werkzoekenden om betrokken te blijven bij de 

arbeidsmarkt. Het feit dat mensen in beweging blijven en investeren in zichzelf om betrokken te blijven 

bij de arbeidsmarkt kan als een grote winst voor de regio worden beschouwd. Tevens zijn er meer dan 

1250 bezoekers geweest bij de verschillende banenmarkten, voorlichtingen en de Dag van de Techniek.  

Naast directe resultaten en uitkomsten heeft SPT ook een aantal positieve externe bijeffecten gehad. Zo 

heeft de toegenomen vraag naar specifieke scholing voor de arbeidsmarkt geleid tot een uitbreiding van 

het scholingsaanbod in de regio, wat de kennisinfrastructuur rondom de techniek sector heeft versterkt. 
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 Proces 

De rol van de provincie Drenthe wordt door externe betrokkenen gekenmerkt als erg goed. De 

daadkracht en de inzet van de provincie om goede mensen te behouden voor de technieksector wordt 

gewaardeerd. De partijen die betrokken waren bij SPT Drenthe geven aan dat de samenwerking met de 

provincie als zeer prettig werd ervaren. Daarnaast wordt het snelle reactievermogen en de drive van de 

provincie genoemd als positieve factoren binnen het proces.  

 Opgave gericht samenwerken 

De provincie en partners hebben duidelijk aan een maatschappelijke opgave gewerkt door de 

arbeidsmarkt en de sector techniek te versterken. Daarnaast hebben ze doelgericht de Drentse bevolking 

voorbereid op een veranderende arbeidsmarkt en is er gekeken wat er kan worden ondernomen om de 

beroepsbevolking minder conjunctuurgevoelig te maken. Verder is het initiatief altijd met de juiste 

kritische houding bekeken door de betrokkenen waardoor de opschaling naar een Noord-Nederlands 

niveau gerealiseerd kon worden. Het SPT Drenthe is succesvol opgeschaald naar de nieuwe naam 

Servicepunt Noord. Daarnaast wordt er ook gekeken hoe het servicepunt kan worden uitgebreid naar 

andere essentiële maatschappelijke sectoren zoals de zorg. 
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 Casestudie Chemport 

 Introductie 

Deze case richt zich op Chemport en beslaat daarmee een van de projecten die is opgezet om bedrijven 

te stimuleren om boven bedrijfsbelangen te denken en bij te dragen aan maatschappelijke doelen. Het 

project is ingezet vanuit de programmalijnen Groene Economie en Concurrentiekracht. 

Het initiatief Chemport is ontstaan nadat een groot bedrijf wegtrok uit de Eemshaven waarna de 

provincies Groningen en Drenthe de noodzaak en potentie zagen om te gaan samenwerken. 

Hieropvolgend is de basis gelegd om als een gezamenlijke chemie regio te gaan profileren en op die 

manier nieuwe bedrijven aan te trekken naar de regio en de naamsbekendheid buiten de regio (met 

name als ideale samenwerkingspartner in Europa) te vergroten. 

Chemport is een ecosysteem voor de groene chemie en verenigt bedrijven en stakeholders in Noord-

Nederland. Een van de belangrijke ontwikkelingen waar de sector op moet reageren is de vergroening 

van de chemie, onder meer om te voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld onder het 

Klimaatakkoord. Een belangrijke lijn voor de sector is daarom waterstof, als energiedrager en als 

grondstof voor de chemie. De provincies Groningen en Drenthe dragen beide financieel bij aan het 

budget van Chemport. 

De chemische sector in Drenthe en met name Emmen kent een lange traditie en geschiedenis en heeft 

zich gedurende de laatste decennia ontwikkeld tot een belangrijke motor van werkgelegenheid in de 

regio. De chemiesector biedt 2.000 mensen werkgelegenheid en met bijbehorende dienstverleners telt 

dit op tot 4.500 voltijdsarbeidsplaatsen. In Emmen richt de chemiesector zich vooral op halffabricaten, 

polymeren en composieten. Naast de sterke economische belangen voor de provincie Drenthe speelt de 

chemiesector ook voor het Eemshavengebied in Groningen een belangrijke rol als aanjager voor 

regionale banen. De Eemshaven richt zich op complementaire onderdelen van de chemiesector en 

vormde zodanig een interessante samenwerkingspartner voor de chemiesector in Drenthe, die vooral is 

gefocust op kunststoffen. 

 Uitkomsten en resultaten 

 Economie 

Chemport heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de Noord Nederlandse economie. Betrokkenen 

vanuit beide provincies geven aan dat Chemport sterk heeft bijgedragen aan: 

• Het versterken van het Noord-Nederlandse netwerk van chemische bedrijven 

• Het versterken van de regionale chemische waardeketen 

• Het verbeteren van het imago van de Noord-Nederlandse chemiesector op een Europese schaal 

 

Via de interviews is ook ter sprake gekomen dat verschillende bedrijven samenwerken met nieuwe 

partners die zij voor hun participatie in Chemport niet kenden. De successen en de groei die bedrijven 

die zijn aangesloten bij Chemport hebben ervaren zijn echter niet geheel aan Chemport toe te schrijven 

omdat de sector ook in gunstig economisch vaarwater zit. 

Chemport heeft tot op heden nog geen succes gehad in het aantrekken van nieuwe bedrijven voor de 

regio Emmen, voor de regio Delfzijl zijn er echter al zes bedrijven gevestigd. Er zijn op dit moment nog 

20 bedrijven waarmee contact is om hen ook naar de Noordelijke regio te halen. 

Het proces verliep vanaf het begin goed, de kernthema’s profilering en acquisitie waren goede keuzes 

om mee naar buiten te treden. Bedrijven waren graag betrokken bij Chemport en dit leidde tot een 

sterkere verwevenheid tussen bedrijven uit de verschillende provincies. Daarom is er ook voor gekozen 

om het Chemport initiatief met vier jaar te verlengen. 
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 Opgave gericht samenwerken 

De samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen verloopt goed. De samenwerking tussen 

bedrijven en de overheid heeft ertoe geleid dat betrokkenen van Chemport vier grote EFRO-projecten 

naar de regio hebben weten te trekken. Succes van dit formaat was tot voor de oprichting van Chemport 

ondenkbaar. Het Chemport initiatief ondersteunt een traditionele koolstofintensieve sector om zich 

door middel van interprovinciale samenwerking te ontwikkelen tot een toekomstbestendige groene 

sector binnen het Noord Nederlandse economische landschap 
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 Casestudie Health Hub Roden 

 Introductie 

Deze case richt zich op Health Hub Roden, een open innovatiecentrum gericht op het aanjagen van 

medische technologie en gezond ouder worden. Health Hub Roden is geïnitieerd in 2015. De hub dient 

als een verbindende schakel tussen alle drie de velden van de triple helix: de overheid, kennisinstellingen 

en ondernemers. De hub zet daarbij verschillende middelen in, zoals het eigen netwerk, kapitaal, kennis 

en faciliteiten.  

Health Hub Roden is opgezet vanuit de programmalijn concurrentiekracht en vestigingsklimaat en is 

zowel een financieel- en coördinerend- als een netwerkinitiatief.  De Health Hub is ontstaan vanuit een 

actieve samenwerking vanuit het bedrijfsleven om de medische sector te behouden voor de gemeente 

Noordenveld en in het specifiek voor Roden. De continuïteit van de medische sector in de regio stond 

voor een lange tijd onder druk door het verlies van een van de grotere industriële spelers in de regio aan 

het buitenland. Concrete doelstellingen van Health Hub Roden zijn daarom:  

• Kennisproductie en kenniscirculatie 

• Doen ontstaan van bedrijvigheid 

• Zorgen voor behoud en creatie van werkgelegenheid 

Tevens belangrijk is het versterken van de regionale netwerken, wat wordt gereflecteerd in de 

samenstelling van de projectpartners. Naast de Gemeente Noordenveld, zijn ook de provincie Drenthe 

en de provincie Groningen actief betrokken. De Hanzehogeschool is als penvoerder van het 

samenwerkingsverband daarnaast een van de belangrijkste van de negen kennisinstellingen die is 

aangesloten bij dit initiatief. Het initiatief loopt tot aan 2020, waarna het initiatief geleidelijk wordt 

overgedragen aan de betrokken bedrijven en kennisinstellingen. 

 Uitkomsten en resultaten 

 Economie 

De Health Hub heeft zich gericht op het behouden en aantrekken van bedrijven en banen rondom het 

medische cluster in Roden. De Health Hub is er als open innovatiecentrum in geslaagd om een locatie 

te ontwikkelen waarin bedrijven en kennisinstellingen elkaar weten te vinden. Dit heeft al verschillende 

positieven effecten gehad voor de regionale economie. Bij de formulering van het project, zijn 15 KPI’s 

opgesteld aan de hand waarvan de effectiviteit van de doelstellingen kan worden gemeten. 

De doelstelling om kennisproductie en -circulatie te bewerkstelligen kent 9 verschillende KPI’s, waarvan 

allen volgens de voortgangsrapportage van april 2019 ruim zijn behaald. Het gaat hier onder meer om 

het aantal docent-onderzoekers dat actief is, het aantal mensen dat is omgeschoold of getraind en het 

aantal nieuwe bezoekers. 

De resultaten onder de tweede doelstelling zijn minder succesvol. Zo was de doelstelling om na 5 jaar 20 

nieuwe bedrijven van start te laten gaan terwijl er per april 2019 slechts 9 gerealiseerd zijn. Volgens de 

rapportage heeft dat deels te maken met de beperkte capaciteit van de hub om bedrijven te huisvesten.  

Het zorgen voor behoud en creatie van werkgelegenheid kan ook worden beschouwd als succesvol. Zo is 

de tussentijdse doelstelling voor het laten groeien met 20 fte van de sector ruimschoots behaald.  

Volgens de geïnterviewden zijn de belangrijkste resultaten: 

- Toename aantal start-ups op het gebied van gezonder ouder worden en medische techniek 

rondom de Health Hub Roden; 

- Toename contacten tussen Duitse en Nederlandse ondernemers en onderzoekers in de 

medische sector; 
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- Kruisbestuiving tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen; 

- Toename aantal arbeidsplaatsen; 

- Toename aantal studenten dat zich na een stage bij een regionaal bedrijf gaat werken; 

- Versterking van het imago en profileringskracht op nationaal niveau. 

De behaalde resultaten passen binnen de doelstellingen die de provincie Drenthe heeft opgesteld in het 

economische programma en dragen bij aan de ontwikkeling van een toekomstig bestendige economie in 

de provincie Drenthe. 

 Proces 

De betrokkenen bij de Health Hub Roden geven aan dat het proces goed is verlopen. De 

kennisinstellingen, bedrijven en de overheid hadden veelal dezelfde intenties wat leidde tot een 

doordacht en sterk keuzeproces. De Health Hub is doormiddel van stimulansen vanuit de provincie 

uitgegroeid tot een dynamisch en actief cluster van innovatie en ondernemerschap. 

 Opgave gericht samenwerken 

De Health Hub Roden is opgezet vanuit het principe opgave gericht samenwerken. De Health Hub komt 

voort uit een breed gedragen verlangen om de medische sector rondom Roden te behouden en te 

versterken. Daarnaast heeft het goed ingespeeld op de kans om de banden tussen Groningen en Drenthe 

aan te halen en te versterken. Door een faciliterende rol in te nemen kon de provincie Drenthe partijen 

zelf vraaggedreven laten bouwen aan een netwerk en een praktische werk- en ontwikkelomgeving. De 

Health Hub is de afgelopen jaren doorgegroeid doordat er naast publiek geld ook bijdragen zijn geleverd 

door private partijen. Deze private investeringen zijn een goede indicator dat het bedrijfsleven belang 

ziet in de Health Hub. Door deze ontwikkelingen kreeg de Health Hub een duidelijk publiek-privaat 

profiel. 
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 Casestudie NICE 

 Introductie 

In 2017 besloot de Provincie Drenthe om het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) op te 

richten. Het achterliggende doel was om de transitie richting een circulaire manier van bouwen aan te 

wakkeren. In de beginfase van NICE trad de Provincie op als netwerkende partij om zoveel mogelijk 

partijen te enthousiasmeren voor het project. In de eerste fase van NICE onderschreven 22 partijen het 

initiatief, waaronder kennisinstellingen, gemeentes en bedrijven. Vanaf de oprichting tot nu richtte 

NICE zich nadrukkelijk op de gehele noordelijke regio waarin er veel samen wordt gewerkt met de 

provincies Groningen en Friesland om de circulaire economie in Noord-Nederland te stimuleren.  

 Uitkomsten en resultaten 

 Economie 

NICE heeft positief bijgedragen aan verschillende onderdelen van de Drentse economie. De 

focusgebieden voor impact waren op het gebied van duurzaamheid, arbeid en de ontwikkeling van 

studenten. Deze drie pijlers werden voorafgaand aan de start opgesteld in het projectplan NICE. Op het 

gebied van de eerste pijler, duurzaamheid, heeft NICE bijgedragen door partijen te stimuleren om 

circulair of deels circulair te gaan bouwen. Deze acties hebben onder meer geleid tot een initiatief van 

woningbouwcorporaties om circulaire huizen te gaan bouwen. Verder heeft een MBO een verbouwing 

circulair gerealiseerd en heeft de Gasunie een opdracht uitgezet om circulair te verbouwen. 

De tweede pijler, arbeid, is direct gerelateerd aan de duurzame bouwopdrachten die werden uitgezet. Bij 

de uitvoer van deze projecten zijn er stageplaatsen gecreëerd voor studenten en zijn er bij verschillende 

organisaties nieuwe functies ontstaan. Dit komt doordat circulair bouwen andere uitdagingen 

meebracht dan de traditionele bouw. Een goed voorbeeld van een toekomstbestendige functie die 

ontstaan is uit NICE is de functie circulair manager bij een sloopbedrijf. 

De derde uitdaging waar NICE voor stond was het ontwikkelen van studenten op het gebied van circulair 

bouwen. NICE is hierin geslaagd door ervoor te zorgen dat studenten een relevante baan hebben 

gevonden in de regio, relevante kennis hebben ontwikkeld voor bedrijven en betrokken zijn in het 

netwerk van de bouw. 

Naast de vooraf opgestelde doelen heeft NICE eraan bijgedragen om ondernemers betrokken te houden 

bij toekomstbestendige ontwikkelingen. Ook heeft NICE het regionale netwerk rondom circulaire 

bouwen versterkt, goed bezochte evenementen georganiseerd en sectoren bij elkaar gebracht. Het laatste 

heeft ertoe geleid dat er meer duidelijkheid is ontstaan omtrent de waardeketen circulair bouwen in 

Noord-Nederland. Het is voor bedrijven duidelijker geworden waar zij bepaalde spelers kunnen vinden 

om gezamenlijk innovatieve projecten aan te pakken. Deze ontwikkelingen hebben er verder toe geleid 

dat de lokale circulaire economie wordt aangejaagd en steeds meer nieuwe partijen elkaar weten te 

vinden. 

 Proces 

Het proces rondom NICE is goed verlopen. De betrokken partijen waarderen de inzet en de ‘gewoon 

doen mentaliteit’ van de Provincie. De samenwerking verloopt goed, waardoor de verschillende partijen 

hebben besloten om een verlenging van het project door te zetten. Er heeft veel interactie tussen de 

verschillende betrokken provincies plaatsgevonden. Circulair Friesland en NICE werken ook steeds 

meer samen. Drenthe is in het algeheel nog een kleine speler op het gebied van circulair. Het is daarom 

belangrijk dat deze samenwerkingen worden doorgezet.  

Het project wordt op dit moment grotendeels gedragen door de Provincie en andere overheidspartijen. 

Het idee was dat participerende bedrijven zouden bijdragen in de financiering van het proces. NICE 

heeft echter nog geen grote groepen bedrijven bereidwillig gevonden om financieel bij te dragen. 
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 Opgave gericht samenwerken 

Bij het NICE-project is er vanuit een maatschappelijke opgave samengewerkt. De provincie heeft een 

kwartiermaker aangesteld die vanuit zijn ervaring het speelveld dichter bij elkaar kon brengen, zodat er 

op het gebied van circulair bouwen in Drenthe stappen konden worden ondernomen. Er is gekeken naar 

wat er concreet nodig was om circulaire projecten te versterken en er is op een ‘on-Drentse manier’ 

reclame opgezet om de aan NICE gekoppelde evenementen tot een groot succes te maken. 

In het opgavegericht samenwerken bestaan echter nog wel punten waaraan gewerkt kan worden om 

vergelijkbare projecten in de toekomst tot een nog groter succes te maken. Op dit moment wordt er 

binnen de Provincie sectoraal gewerkt. Volgens betrokkenen bij NICE is het nodig om thema’s als de 

circulaire economie op een programmamatige manier aan te pakken omdat het verschillende 

beleidsgebieden overstijgt. Daarnaast wordt de Provincie aangespoord om circulair in te kopen en zo 

vaak mogelijk op te treden als launching customer om op die manier hun beleid kracht bij te zetten.  

Ten slotte is het van belang dat er op het gebied van circulaire economie een geconcentreerde 

financieringsbron wordt gecreëerd. Voor MKB’ers zijn de beschikbare subsidies vaak lastig vindbaar en 

moeilijk op elkaar aan te sluiten. Wanneer er een duidelijk subsidiebeleid zou zijn, dan zouden er een 

groot aantal nieuwe mogelijkheden ontstaan op het gebied van circulair ontwikkelingen, onder meer 

voor de vrijetijdseconomie en op het gebied van cultureel erfgoed. 
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 Activiteitenanalyse 

In het rapport laten we al verschillende grafieken zien die uit de activiteitenanalyse komen. In deze 

bijlage tonen we een aantal aanvullende grafieken, welke minder relevant zijn voor deze evaluatie, maar 

voor de provincie alsnog interessante inzichten kunnen bieden.  

Per activiteit is gevraagd welk type instrumenten hiervoor ingezet zijn, waarbij vier typen onderscheiden 

werden: financieel, netwerken, informatie/ coördinatie en inkoop. Een overzicht van de type 

instrumenten is te zien in Figuur 7. Per activiteit kunnen meerdere type instrumenten ingezet zijn. 

Figuur 7: Type instrumenten 

 

 

Per activiteit is vervolgens aangegeven wat de belangrijkste doelgroep van de activiteit was, waarbij te 

zien is dat MKB verreweg het vaakst de belangrijkste doelgroep was. Ook kon per activiteit worden 

aangegeven welke overige partijen betrokken waren. Hier is te zien dat overheden, onderwijs en 

kennisinstellingen vaak betrokken zijn. 

Figuur 8: Doelgroepen en betrokken partijen 

 

 

Per activiteit is aangegeven aan welke van de begrotingsdoelstellingen dit het meeste bijdraagt. 

Activiteiten kunnen aan meerdere doelstellingen bijdragen, maar dat is in deze grafiek niet 

meegenomen. 
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Figuur 9: Aantal activiteiten dat bijdraagt aan begrotingsdoelstellingen 

 

 

Voor elke activiteit kon gekozen worden uit onderstaande redenen voor interventie, waarbij men aan 

kon geven wat de primaire, secundaire en tertiaire reden voor interventie was. 

Figuur 10: Redenen voor interventies 
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Bijlage 4: Generatietoets bij Economische Koers Drenthe 2020-2023 
 
1. Wordt in het stuk specifiek aandacht besteed aan demografische aspecten, leeftijdsverschillen of 

doelgroepen naar leeftijd? 
In de Economische Koers wordt in de analyses aandacht besteed aan demografische transities 
(vergrijzing en ontgroening). Beschreven wordt dat de bijdrage aan de regionale economie alle 
inwoners van Drenthe en daarmee alle generaties raakt. Benadrukt wordt dat een Leven Lang 
Ontwikkelen steeds belangrijker wordt. Focus ligt vooral op de voor de economie belangrijke 
sectoren zorg, techniek, ICT, energie en vrijetijdseconomie met nadrukkelijk aandacht voor de 
instroom op mbo-niveau. Het arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid heeft onder andere aandacht voor 
toekomstgericht opleiden van jongeren. De inzet richt zich ook op binding van jongeren aan 
Drenthe, opleidingsmogelijkheden en behoud van werkgelegenheid. 

 
2. Is er beschreven welke beoogde of onbedoelde effecten projecten/maatregelen kunnen hebben 

op de verschillende generaties?  
In de Economische Koers is geen sprake van concrete projecten of maatregelen, wel van 
algemene stimulerende maatregelen, die niet gedifferentieerd zijn naar generaties. 

 
3. Is er specifieke aandacht voor de gevolgen voor de binding van jongeren aan Drenthe? 

Ontgroening wordt voor een deel gevoed door jongeren, die Drenthe verlaten om elders te gaan 
studeren. Over het algemeen keren deze jongeren na afronding van hun opleiding niet terug. Het 
is van belang deze wegtrekkende jongeren te binden aan Drenthe. De inzet die beschreven wordt 
in de Economische Koers is onder andere gericht op het aantrekken van talenten van buiten de 
regio (zowel studenten als kenniswerkers), waarbij het aanwezig zijn van hoogwaardige 
onderwijs-, onderzoeks- en innovatie ecosystemen belangrijk is. Voorbeelden van lopende 
initiatieven zijn de Chemie Campus in Emmen en de IT-hub in Hoogeveen. 

 
4. Is er aandacht in het stuk voor het bereik van de voorgestelde maatregelen? Zijn de maatregelen 

en de communicatie daarover afgestemd op de behoeften van de verschillende generaties?  
In de Economische Koers is geen sprake van concrete projecten of maatregelen. Verwezen wordt 
naar de Digitale Economie, die uitgewerkt wordt om adequaat in te spelen op de digitale transitie. 
Dit richt zich op de versnelling van de digitalisering van het mkb, digitale geletterdheid, digitale 
technologieën en toepassingen, digitale weerbaarheid en data-gedrevenheid.  

 
5. Is er sprake van zogenoemde stapelingseffecten in het beleid, die bepaalde generatiegroepen 

onbedoeld en onevenredig (negatief) treffen? 
In de Economische Koers is geen sprake van concrete projecten of maatregelen, dus ook niet van 
een ongewenste stapeling. 
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