
 
 

 

 
Voorgestelde behandeling: 
- Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie op 30 november 2022 
- Provinciale Staten op 14 december 2022 
- fatale beslisdatum: Niet van toepassing 
 
 
 
 
Behandeld door team Economie, telefoonnummer (0592) 36 55 55 
Portefeuillehouder: de heer H. Brink 
 

 

 
 

STATENSTUK  2022-82  

  
 
 
Subsidie ‘NICE MOVES’ van het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE)



Beleidsbrief aan Provinciale Staten van Drenthe 2022-82-1 

 

Inleiding 

a. Algemeen 
In ons coalitieakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’ hebben wij nadrukkelijk aangegeven dat cir-
culair ondernemen, innovatie, energietransitie en CO2 reductie van groot belang zijn en kansen 
bieden voor ondernemers.  
In ons economische Koers Drenthe 2020-2023 staat hierover: 
“De huidige tijd vraagt om een transitie naar een duurzamere economie. Deze ontwikkeling 
biedt volop kansen voor het Drentse bedrijfsleven in uiteenlopende sectoren. De provincie wil 
bedrijven stimuleren om duurzamer te gaan produceren, door minder gebruik te maken van fos-
siele grondstoffen. Ook zet de provincie in op een meer circulaire economie, bijvoorbeeld in de 
bouw en het recyclen van plastic. … ” 
 
In de uitwerking van de Koers staat in onze Groene Economische Agenda 2021-2023 het vol-
gende verwoord: “…..De Groene Economische Agenda bekijken wij vanuit een economisch per-
spectief. De Economische Koers 2020-2023 vormt de basis. Efficiënter omgaan met bestaande 
grondstoffen (circulariteit), inzetten van nieuwe biobased grondstoffen en het verkorten van  
ketens zien wij als de kern van de vergroening. We gaan uit van de kracht van onze regio: de 
aanwezige sterke sectoren en sectoren met groeipotentie. Er is daarbij aandacht voor koplopers, 
maar ook voor het brede mkb om op ‘vlieghoogte’ te komen.  
Wij willen onze economie dus vergroenen. We willen een beweging in gang zetten en stimu- 
leren…..” 
 
Het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) staat voor deze omslag van een lineaire 
naar en circulaire economie.  Doel van het project NICE Matters (2019-2022) is het versterken van 
de economische infrastructuur door innovatieprojecten aan te jagen en uit te voeren en daar-
mee een bijdrage te leveren aan het creëren van een nieuwe markt op het gebied van circulaire 
economie in Drenthe en Noord-Nederland.   
 
Met onze brief van 9 maart 2021, kenmerk 10/5.5/2021000401, hebben wij u op basis van een 
tussentijdse externe evaluatie geïnformeerd over de voortgang van het project NICE Matters.  
Inmiddels zijn de eindresultaten van het project NICE Matters zo goed als bekend, het project 
loopt nog tot eind 2022.  
Vanuit het project zijn 380 mkb bedrijven actief betrokken geweest als onderdeel van  
21 CE-innovatietrajecten. Daar hebben 330 mbo, hbo en wo studenten aan meegewerkt. 
De initiatieven van NICE leiden naar verwachting tot zo’n € 60,0 miljoen aan vervolginveste- 
ringen in de markt in Drenthe (denk aan nieuwbouw sociale huurwoningen in Drenthe Woont 
Circulair en de ontwikkeling van het VOLTA 2020 gebouw van het Alfa-college Hoogeveen).  
 
In bijgevoegde externe evaluatie van bureau Partoer treft u een uitgebreid overzicht en analyse 
aan van de geboekte resultaten van het project NICE Matters, van het begin van het project tot 
en met april 2022. De algehele lijn is zeer positief. De betrokken stakeholders bij NICE zijn te- 
vreden over de activiteiten en resultaten vanuit het project NICE Matters. 
De NICE aanpak heeft gewerkt en een circulaire beweging in Drenthe is op gang gebracht. 
Punt van kritiek is de vereiste professionalisering van de organisatie. Daaraan is, ook mede op 
advies van de Raad van Transitie, de afgelopen tijd hard gewerkt en in het nieuwe plan NICE 
MOVES opgenomen. Er wordt een aparte projectleider aangetrokken voor NICE MOVES, daar-
mee krijgt de directeur-bestuurder meer ruimte voor o.a. de algehele leiding en acquisitie.  
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Verder komt er meer capaciteit beschikbaar voor de zakelijke en financiële kant van de organi-
satie. 
Wij menen dat NICE met haar werk in de Drenthe een goede aanzet heeft gegeven voor de tran-
sitie naar een circulaire economie. Duidelijk is dat we er nog lang niet zijn.  
 
Met het voorliggende projectplan NICE MOVES 2023-2025 wordt opnieuw een impuls gegeven 
aan de circulaire economie in Drenthe.  
 
Hoofddoel van het nieuwe project NICE MOVES is een bijdrage te leveren aan de versterking van 
de groene ruimtelijke-economische structuur door middel van het opzetten van CE-innovatie-
trajecten. Deze projecten leveren een bijdrage aan het creëren van een groeiende markt op het 
gebied van circulaire economie. 
Beoogde resultaten onder andere:  

• 125 mkb ondernemingen betrekken bij de verschillende innovatieprojecten; 

• 15 innovatietrajecten opzetten;  

• 225 mbo, hbo en wo-studenten inzetten bij de bedrijven en projecten. 
 
Het projectplan NICE MOVES bouwt voort op het project NICE Matters. De aanpak om via pro-
gramma’s en projecten circulariteit aan te jagen is succesvol gebleken. Daardoor wordt een sub-
stantiële hoeveelheid bedrijven bereikt, studenten ingezet en kennis opgedaan en vastgelegd. 

b. Europese aspecten 
SNN voert voor het project nog een staatssteunanalyse uit. Dit om zeker te stellen dat de 
steunverlening past binnen de kaders van het staatssteunrecht. De uitkomst van dit onderzoek 
zal bekend zijn voor het moment van besluitvorming in uw Provinciale Staten van 14 december 
2022. Bij de subsidieverlening zal per opgevoerde kostenpost beoordeeld worden of de opge-
voerde kosten subsidiabel zijn en onder de voorwaarden van de AGVV gebracht kunnen wor-
den. 

c. Economie/werkgelegenheid 
De transitie naar een circulaire economie is een grote opgave maar biedt ook kansen voor 
nieuwe businessmodellen. Voorbeeld: in project NICE Matters heeft NICE samen met de Bork 
Groep uit Stuifzand het concept van de materialenhub te Hoogeveen bedacht. Inmiddels 
heeft Bork daarvoor een hub gebouwd in Hoogeveen waar bedrijven gebruikte materialen 
kunnen kopen.  
NICE zal bijdragen aan de werkgelegenheid in Drenthe en het samenspel tussen mbo, hbo, 
wo en NICE biedt mogelijkheden om circulair talent te boeien en te binden aan Drentse be-
drijven. Voorbeeld: Twee NICE medewerkers zijn bij NICE gestart als student en onder de 
hoede van NICE hebben deze twee studenten een nieuw bedrijf ontwikkeld t.w. Circle of 
Food; gericht op het maken van voedsel op basis van reststromen. 

d. Participatie 
De regionale mbo-instellingen Alfa-college en Terra college en hbo-instellingen NHL-
Stenden, Hanzehogeschool Groningen, en Windesheim en de RUG zijn vaste ‘leveranciers’ 
van studenten. Verder zijn de gemeenten Meppel en Westerveld ook financieel structureel 
verbonden aan NICE.   

 



Beleidsbrief aan Provinciale Staten van Drenthe 2022-82-3 

 

Advies  
1. Een subsidie van € 750.000,--, verdeeld over de jaren 2023 € 375.000,--, 2024 € 300.000,-- en 

2025 € 75.000,-- te verlenen aan het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) ten 
behoeve van het project NICE MOVES, onder voorbehoud goedkeuring Begrotingen 2024 en 
2025 en toetsing SNN. 

2. Het budget Ruimtelijk Economisch Programma met een bedrag te verhogen in 2023 à  
€ 375.000,--, 2024 à € 300.000,-- en 2025 € 75.000,-- en deze bedragen per jaarschijf te ont-
trekken uit de Reserve RSP; dit onder voorbehoud goedkeuring DB SNN (6 december 2022) 
van de REP-SNN bijdrage uit het Drentse deel. 

3. De Begroting overeenkomstig te wijzigen. 
4. De provinciale subsidievoorwaarden dezelfde te laten zijn als de REP-beschikking van het 

SNN. 
 
   

Doelstelling uit de begroting 
22.3.0.02 Stimuleren van innovaties die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitda-
gingen 
22.3.1.01 Versterken groen ondernemerschap 
22.3.1.02 Profilering van Drenthe als groene economische provincie  
22.3.6.01 Versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven en overheden 
22.3.6.02 We investeren in talentontwikkelingen voor de economie van morgen  
20.3.8.01 Vergroten van de zichtbaarheid van Drenthe voor interessante doelgroepen 
22.3.10.01 Drenthe is mkb-provincie 
22.3.10.03 We versterken het organiserend vermogen in triple-helix-samenwerkingen (regionaal 
en subregionaal) 
22.3.10.04 We stimuleren en investeren samen met onze partners in de kennisinfrastructuur ten 
dienste van ondernemers   
 

Argumenten 
1. Het project NICE MOVES sluit aan bij onze Economische Koers en Groene economische 
Agenda. 
In beide documenten staan de ambities verwoord als het gaat om de omslag van een lineaire 
naar een circulaire economie in Drenthe. NICE MOVES levert concrete resultaten op, met en voor 
het Drentse mkb. Rechtstreeks, via innovatietrajecten of als gevolg van initiatieven waarmee de 
vraag naar circulaire producten of diensten wordt vergroot.  
 
1.2 NICE voorziet in de behoefte van het Drentse bedrijfsleven aan ondersteuning in de circulaire 
transitie. 
NICE zal dienen als een middel om de vraag vanuit het bedrijfsleven aan ondersteuning op cir-
culair gebied te koppelen aan studenten als het gaat om circulaire innovatieve oplossingen. Ook 
ontwikkelt NICE samen met opdrachtgevers nieuwe vraag naar circulaire producten of diensten 
om daarmee het regionale mkb te stimuleren daarmee aan de slag te gaan (vraagcreatie). 
 
1.3 NICE draagt bij aan het aantrekken van CE-talent en CE-professionals 
Onder de vlag van het lopende project NICE Matters zijn maar liefst 330 studenten actief be-
trokken geweest bij de diverse projecten van NICE van en voor bedrijven en opdrachtgevers. Na 
hun studie zijn deze studenten gewild op de arbeidsmarkt voor circulaire werkgevers. Een markt 
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die sterk zal groeien. Dit terwijl ook de provincie Drenthe een steeds krapper wordende arbeids-
markt kent. Het mes snijdt hier aan twee kanten: toestroom deskundige en circulair geschoolde 
werknemers/startende mkb’ers van de toekomst en anderzijds input van circulaire kennis in het 
mkb zelf. 
 
1.4 De resultaten van het voorgaande project NICE Matters zijn positief te noemen. 
Op basis van de uitgevoerde externe projectevaluatie (bijlage) kan worden geconcludeerd dat 
NICE een belangrijke impuls heeft gegeven aan de ontwikkeling van de circulaire economie in 
Drenthe (en omstreken). 
 
1.5 NICE draagt bij aan een optimaal werkend ecosysteem in Drenthe/Noord-Nederland. 
NICE kan beschouwd worden als een 2e-lijnsorganisatie. In nauwe samenwerking met een  
1e-lijnsorganisatie als IBDO kunnen vraagstukken en plannen van het MKB worden ondersteund. 
NICE werkt nauw samen met systeem partners als IT HUB Hoogeveen, Greenwise Campus Emmen 
en Tech Hub Assen.   
 
1.6 NICE is ook als kennisleverancier werkzaam in de regio Zwolle. 
Onder de vlag van Port of Zwolle werkt NICE nauw samen met de partners in Meppel, Zwolle en 
Kampen. Inzet is om in dat verband een circulaire grondstoffenhub in de haven van Meppel te 
ontwikkelen. Deze ontwikkeling worden verder uitgewerkt in NICE MOVES. 
 
2.1 REP-SNN is het geëigende subsidiekader. 
Het gaat om een omvangrijk project dat past binnen het uitvoeringskader REP-SNN. Over de ge-
vraagde REP-bijdrage van € 1.250.000,-- zal het DB SNN een besluit nemen op 6 december 2022. 
 
4.1 Dit is volgens afspraak. 
De provinciale bijdrage betreft de cofinanciering naast de REP/SNN bijdrage waarover DB SNN 
beslist.   
 

Tijdsplanning 
Het project kent een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025. 
 

Financiën 
De totale kosten bedragen € 2.500.000,--.  
Financiering wordt als volgt voorzien: 

REP SNN      €        1.250.000,-- 

Provinciale cofin REP     750.000,-- 

Bijdrage NICE      500.000,-- 

 

De provinciale subsidie van € 750.000,-- kan niet worden gedekt binnen de reguliere exploitatie. 
Daarom dient deze bijdrage te worden gedekt uit Reserve Regio Specifiek Pakket (060218). Het 
DB SNN zal in haar vergadering van 6 december 2022 beslissen over het toekennen van een SNN-
REP-bijdrage van € 1.250.000,--; deze SNN-REP-bijdrage komt uit het Drentse deel.   

  

De provinciale subsidie betreft een bedrag van maximaal € 750.000,-- voor de jaren 2023, 2024 
en 2025 dat ten laste van het budget Ruimtelijk Economisch Programma (3300870) kan worden 
gebracht:  
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Programma     3: Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar  

vervoer   
Product     3.7: Regio Specifiek Pakket   
Projectnummer:   73060038 Ruimtelijk Economisch Programma  
Kostensoort:    442150 Subsidies RSP  
Prestatie:    3300870  
 
 

Subsidie NICE MOVES vh Noord. Innovatielab Circulaire Economie 

Programma: 3: Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten 

Beleidsopgave Doelstelling Ru-
briek 

I/S Eco-
soort 

2022 2023 2024 2025 

3.10 Een goed 
vestigings- en 
ondernemers-
klimaat 

3.10.01 Drenthe 
is dé MKB pro-
vincie 

Las-
ten 

I Subsi-
die 

375.000 300.000 75.000 0 

Programma: 7: Middelen en mensen 

Beleidsopgave Doelstelling Ru-
briek 

I/S Eco-
soort 

2022 2023 2024 2025 

7.9 Inzicht ge-
ven in de ont-
wikkeling van 
reserves en 
voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in 
de ontwikke-
ling van reser-
ves en voorzie-
ningen 

Ba-
ten 

I Bijdr. 
van 
reser-
ves 

-375.000 -300.000 -75.000 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 

 
 
 

Monitoring en evaluatie 
Verantwoording zal jaarlijks plaatsvinden; waarbij telkens inzicht wordt gegeven over de stand 
van zaken van de indicatoren.  
Aan uw Staten zal via de P&C cyclus verantwoording plaatsvinden. 
 

Communicatie 
Ja 
 

Bijlagen 
1. Projectplan NICE MOVES 
2. NICE MOVES start portfolio 
3. Externe evaluatie project NICE Matters door bureau Partoer  
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Ter inzage in kamer C0.39 
Niet van toepassing 
 
Assen, 25 oktober 2022 
Kenmerk: 43/5.4/2022001602 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 
 
md/coll. 
 



Ontwerpbesluit        2022-82-1 

 

  
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 25 oktober 2022, kenmerk 
43/5.4/2022001602; 
 
 
BESLUITEN :   
 
 
1. een subsidie van € 750.000,--, verdeeld over de jaren 2023 € 375.000,--, 2024 € 300.000,-- en 

2025 € 75.000,-- te verlenen aan het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) ten 
behoeve van het project NICE MOVES onder voorbehoud goedkeuring Begrotingen 2024 en 
2025 en toetsing SNN; 

2. het budget Ruimtelijk Economisch Programma met een bedrag te verhogen in 2023 à  
€ 375.000,--, 2024 à € 300.000,-- en 2025 € 75.000,-- en deze bedragen per jaarschijf te ont-
trekken uit de Reserve RSP; dit onder voorbehoud goedkeuring DB SNN (6 december 2022) 
van de REP-SNN bijdrage uit het Drentse deel; 

3. de Begroting overeenkomstig te wijzigen; 
4. de provinciale subsidievoorwaarden dezelfde te laten zijn als de REP-beschikking van het 

SNN. 
 
 
 
Assen, 14 december 2022 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , voorzitter  , griffier 
 
md/coll. 
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SAMENVATTING AANVRAAG REPSNN-SUBSIDIE  
 
NICE doet ertoe. Sinds onze oprichting eind 2016 timmeren we aan de weg. Een weg van 
verandering. Van het huidige lineaire economische systeem naar een circulair economisch systeem. 
Het REPSNN-project NICE MATTERS bood ons eind 2018 de mogelijkheid om de kwartiermakersfase 
achter ons te laten; de stap te maken van pionieren naar professionaliseren. En dat was ook nodig. 
De vraag naar ondersteuning in het hoe van lineaire bouwwijzen, afvalverwerking, voedselproductie, 
en gebiedsontwikkeling naar circulaire te komen, was in opkomst. Nog wel schoorvoetend, en vooral 
gedragen door koplopende partijen als het Alfacollege Hoogeveen, de Bork Groep, de acht Drentse 
woningcorporaties, Hanzehogeschool Groningen en Gemeente Meppel. Nu tegen het einde van de 
projectperiode van NICE MATTERS zien we dat die groep van koplopers gegroeid is, en dat er heel 
wat is bereikt. Meer dan voorzien. Veel meer zelfs. We hebben meer dan 380 MKB-ondernemingen 
en 330 studenten actief betrokken gekregen binnen onze portfolio van 21 CE-innovatietrajecten. Dat 
is geen project, maar een beweging. Kortom, de NICE-formule van aanpak in het versnellen van de 
transitie naar een circulaire economie werkt. 
 
EEN VOORTDUREND MARKTFALEN 
Ondertussen ziet de wereld om ons heen er fors anders uit. De urgentie tot verandering is alleen 
maar groter geworden. En het maatschappelijk ongemak neemt ongekende vormen aan. De roep om 
een alternatief voor ons huidige lineaire economische systeem klinkt luider en luider. Die oproep 
willen wij kunnen beantwoorden. Immers daar ligt onze taak, ons bestaansrecht. Daar waar de 
maatschappij het nog niet kan, waar sprake is van marktfalen, daar zijn wij. De expliciete keuze voor 
juist díe plek in de maatschappij brengt met zich mee dat wij afhankelijk zijn van subsidies om ons 
werk daar te kunnen doen. En er ligt een enorme klus die geklaard moet worden.  
 
Er is meer vraag nodig naar circulaire producten en diensten. Meer en structureel. Grote bedrijven en 
overheden blijven op dat punt nog te ver achter. Dat maakt dat MKB-ondernemingen ook 
achterblijven. Zij blijven hun geld verdienen in de lineaire economie. Begrijpelijk, zeker ook gezien de 
complexiteit van de gevraagde verandering. Dat raakt de hele onderneming en het netwerk waarin zij 
opereren. Vragen die de individuele onderneming overstijgen en voor een belangrijk deel buiten hun 
directe invloedssfeer liggen. Dat frustreert en vertraagt. De keuze tot verandering wordt daarom 
uitgesteld tot nader order. 
 
Wij willen hierin helpen. En kunnen dat ook. De NICE-formule is een beproefde aanpak in dit type 
contexten. Om die aanpak voortvarend in te kunnen blijven zetten, hebben we een nieuwe 
investering nodig: van NICE MATTERS naar NICE MOVES.  
 
MEER VERSNELLING NODIG 
Het REPSNN-project NICE MOVES zet de succesvolle lijn van NICE MATTERS voort. Is qua aanpak 
op dezelfde leest geschoeid. We nemen natuurlijk alle geleerde lessen mee. Zo zetten we nog meer 
in op het spoor van collectieve ondersteuning van MKB-ondernemingen. In de vorm van keten-
innovatietrajecten, gebiedsexpedities en proeftuinen. Het multipliereffect is daar vele malen groter 
dan bij de individuele begeleiding van MKB-ondernemingen. Dat zegt niet dat we geen 1-op-1-
ondersteuning gaan bieden aan ondernemingen. Het begeleiden van een onderneming op het pad 
van volger naar koploper is tevens nodig. Zij vervullen een voorbeeldrol naar andere ondernemers. 
Goed voorbeeld doet goed volgen. En SAMEN kom je verder. 
 
Cruciale factor in het kunnen herhalen en opschalen van circulaire praktijken, van het DOEN, is 
LEREN. De diepte van de transitie wordt namelijk bepaald door de mate van kenniscreatie en -
disseminatie. Delen is vermenigvuldigen hierin. We voeden de CE-beweging met de kennis en 
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ervaringen uit onze praktijkonderzoeksomgeving van CE-innovatietrajecten. In diverse vormen en 
voor verschillende doelgroepen. Denk daarbij aan praktijkinstrumenten als grondstofstroomanalyses, 
circulaire businessmodellen en circulaire handboeken. Aan methodieken als de zeven pijlers van 
circulaire economie, de ladder van circulariteit en open innovatie. Stuk voor stuk bruikbaar 
gereedschap voor werk maken van verandering naar circulair opdrachtgeverschap en circulair 
ondernemen. 
 
De meest wezenlijke verandering is te maken op het vlak van houding. Diep vanbinnen. Daar waar de 
drijfveren huizen, de waarden van de onderneming of organisatie. Zonder intrinsieke motivatie, 
zonder anders kijken naar de rol van economie in onze maatschappij, zonder ZIEN, zal verandering in 
wezen niets veranderen. De crises zullen zich blijven manifesteren, in steeds andere gedaantes. We 
zullen ‘het beest’ in de bek moeten kijken. En dat is wat we ook gaan doen. Dat vraagt MKB-
ondernemingen om moedig te zijn in hun ongemak. We zullen ze daarin bijstaan. Met een frisse blik 
van jong talent en transitiecapaciteit van ons hele versnellingsteam. Met toegang tot onze CE-kennis 
en diverse CE-netwerken. Als een partner in verandering. Een verandering die we vieren.              
 
NICE MOVES: beweeg je mee?      
 
MET EEN BEPROEFDE AANPAK 
Om de MKB-ondernemingen te kunnen helpen, moeten we markt creëren. Dat doen we door 
zogenaamde ‘niches’ te maken. Ruimtes voor het samen werken aan CE-innovatie. Opgezet binnen 
of buiten het huidige lineaire systeem. Op basis van authentieke opdrachten van pionierende 
overheden, betrokken bedrijven en organisaties. Dit is telkens maatwerk. Ieder CE-innovatietraject 
kenmerkt zich wel door een aantal vaste elementen en ingrediënten, maar krijgt zijn unieke uitwerking 
door de gebiedsspecifieke condities, betrokken partijen en personen.  
 
De projectportfolio van NICE MOVES vormt de kern van onze activiteiten: WP1 PROJECTEN. Het is 
de katalysator voor de verandering. En werkt als een ‘business accellerator’ programma voor het 
MKB: marktcreatie. In dat programma zetten wij jong talent in. Studenten van het MBO, HBO en 
universitair onderwijs: WP2 STUDENTEN. Uit de regio, en daarbuiten. In de vorm van project-
opdrachten, stages en traineeships: leerarrangementen. Het biedt hun de voedingsbodem zich te 
ontwikkelen tot circulair professional. Tot wat wij een ‘change agent’ noemen. Dit werkpakket kan in 
die zin gezien worden als een leerwerkprogramma. De CE-innovatietrajecten genereren ook nieuwe 
kennis en ervaringen. Die tekenen we op, leggen we vast en delen we met de wereld: WP 3 KENNIS. 
De toegang tot en wijze van overdracht van deze kennis en ervaringen, is bepalend voor de impact 
op de transitie naar een circulaire economie. Zo bouwen we onze publieke kennisdatabase verder uit. 
Organiseren meetups, webinars en NICEXPO’s op frequente basis. Toegankelijk voor partijen binnen 
en buiten ons CE-innovatiecluster. Deze activiteiten vormen het bewustwordings- en activatie-
programma. Regie op deze hele systeemaanpak is cruciaal. Met de activiteiten in WP 4 STURING, 
sturen we daarin op het maken van blijvende impact. Dat monitoren we met ons in huis ontwikkelde 
dashboard. Een instrument dat inzicht geeft in de bereikte resultaten, effecten en impact. Met deze 
inzichten scherpen we ook het businessmodel van het innovatiecluster NICE aan. Als basis voor het 
kunnen blijven bieden van ondersteuning in de toekomst: na 2025. 
 
Het totale geraamde projectbudget voor de projectperiode van JAN2023 t/m DEC2025 bedraagt 
€2.500.000,-. We vragen hiervoor een investering uit het Ruimtelijk Economisch Programma Noord-
Nederland ter hoogte van 80%: €2.000.000,-. NICE en haar partners dragen zorg voor de resterende 
20%: ruim €500.000,-. De werkelijke projectomvang qua totale investeringsomvang in de markt is van 
een andere orde. Op basis van de ervaringen uit het project NICE MATTERS schatten wij die op 
€75.000.000,- (factor 30). Dat zet de gevraagde subsidie in een ander perspectief. Een van een forse 
financiële multiplier met bijbehorend meervoudig rendement: brede welvaart. 
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. 

CONTEXT  HET NOORDEN IN TRANSITIE 
 
De gestapelde problematiek van stikstof, CO2, druk op biodiversiteit en klimaat, en verbruik van 
primaire grondstoffen, wordt diep vanbinnen in de maatschappij gevoeld door de gevolgen van de 
coronapandemie, de stijgende woningnood, exploderende energieprijzen en tal van andere crises. Er 
is sprake van een groeiend gevoel van maatschappelijk ongemak en bedrijven staan onder hoge druk 
in hun legitimiteit van handelen en continuïteit van bedrijfsvoering. Het moet en kan echt anders, en 
de transitie naar een circulaire economie is een middel tot. 
 
BEPERKT INNOVATIE ECOSYSTEEM 
Fundamentele verandering is geen vrijblijvende keuze meer. Deze noodzaak tot verandering wordt 
ook gevoeld en gezien in Noord-Nederland, getuige de RIS3 2021-20271 en andere beleidsstukken 
waaronder de Groene Economische Agenda2 van Provincie Drenthe. De uitvoering van alle 
benodigde veranderingen komt echter moeizaam en traag tot stand. Een te beperkt aantal 
organisaties weet de omslag te maken. Noord-Nederland kampt – als regio – daarbij met een 
versnipperd netwerk van losse actoren en autonome ondersteuningsprogramma’s. MKB-
ondernemingen zien door de bomen het bos het niet meer. Wie kan hen nu verder helpen in het 
maken van die verandering? Noord-Nederland mist daarnaast gedeeld eigenaarschap. Een duidelijke 
en gemeenschappelijk gedragen richting in het zoekproces: een Noordervisie Circulaire Economie.  
 
Versterking van het noordelijk innovatie-ecosysteem is noodzakelijk. Het is een harde 
randvoorwaarde voor de transitie naar een circulaire economie (CE). Sinds SEP2021 is het brede 
consortium achter het REACT-EU RIS3-project ‘Noord-Nederland Verdient Circulair’ aan de slag met 
deze situatie. NICE is mede-initiatiefnemer van dit project en deel van de uitvoeringsorganisatie. 
Binnen Drenthe werken we daarin – op sub-ecosysteemniveau – intensief samen met het programma 
‘Ik ben Drents Ondernemer’, het MBO, HBO en WO. Zo dragen we vanuit Drenthe bij aan het 
versterken van het noordelijk CE-innovatie-ecosysteem. 
 
VOORTDUREND MARKTFALEN 
Zonder circulaire marktvraag geen circulaire bedrijvigheid. De uitgangssituatie in Noord-Nederland 
voor de CE-transitie is de afgelopen vier jaar met de impact van het project ‘NICE MATTERS’ 
aanzienlijk verbeterd. Veel meer dan oorspronkelijk gepland is geleverd, kwantitatief en kwalitatief. Bij 
‘NICE MATTERS’ was niet zozeer sprake van een ‘kop-staart’-project, maar van een proces. Een 
proces dat werd aangejaagd met een integraal pakket van activiteiten en werkzaamheden: de NICE-
formule. 
 
Een succesvolle formule. Sinds de start in 2019 hebben we een stijgende lijn van impact maken. Veel 
is bereikt met het project ‘NICE MATTERS’ (zie figuur 1). Tegelijkertijd is er nog steeds sprake van een 
voortdurend marktfalen. Er zijn marktkansen, maar het lukt de markt niet die kansen te verzilveren. 
Overheden en grote bedrijven blijven achter in het inkopen van circulaire producten en -diensten, en 
in het aanbesteden op circulaire prestaties. Marktformatie groeit hierdoor slechts in de marge. Het 
MKB krijgt zo onvoldoende kansen om bestaande processen te transformeren, en nieuwe verdien-
modellen te ontwikkelen. Marktpartijen hebben op hun beurt geen tijd en middelen om de complexe 

 
1 De RIS3 2021-2027 zet zich in voor brede welvaart en probeert maatschappelijke en economische impact te 
bewerkstelligen. In de RIS3 worden vier transities benoemd die de brede welvaart onder druk zetten. Een daarvan is de 
transitie  ‘van een lineaire naar een circulaire economie’. 
2 De Groene Economische Agenda 2021-2023 heeft als ambitie dat in Europa Drenthe gezien wordt als belangrijke Green 
Valley. Drenthe wil in 2030 dé provincie zijn waar circulair ondernemen niet alleen bij koplopers, maar ook bij het gehele 
generieke MKB de standaard is. 
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– vaak systemische – CE-vraagstukken te inventariseren of onderzoeken. De waan van de dag regeert. 
En waar een koplopende MKB-onderneming een kans verzilverd, worden de geleerde lessen niet 
geborgd in de organisatie. Laat staan dat ze met andere MKB-ondernemingen gedeeld worden. Hier 
zit een belangrijk deel van het falen van de markt. 
 
De wil tot verandering is er wel. Echter de vertaalslag van urgentie naar uitvoering is voor het MKB 
lastig te maken. Dat maakt dat de vraag naar ondersteuning onverminderd groot is, en zelfs 
groeiende. Hier zit het directe belang, de noodzaak eigenlijk, van het bieden van continuïteit in de 
inzet van de NICE-formule: van NICE MATTERS naar NICE MOVES. 
 
 
 
 

 
Figuur 1: Overzicht resultaten REPSNN-project NICE MATTERS  
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VISIE  VAN NICE MATTERS NAAR NICE MOVES 

 
Het innovatiecluster Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie, kortweg NICE, streeft naar het 
versnellen van de transitie naar een circulaire economie in Noord-Nederland. Circulaire economie 
zetten we niet in als doel, maar als een middel: een nieuwe verbindende strategie voor een 
noordelijke regio waarmee meervoudige waarde gecreëerd wordt: economisch, psychologisch, 
sociologisch en ecologisch.  
 
Circulaire economie raakt veel bedrijfstakken, beleidsterreinen en belanghebbenden. Dat biedt 
kansen: bijdragen aan circulaire economie betekent bijdragen aan vele doelen en uitdagingen van 
Noord-Nederland. Een zorgvuldige systemische benadering is daarbij een vereiste; geen circulaire 
economie zonder samenwerking. De vele dwarsverbanden vragen om een integrale aanpak en 
uitvoering op regionaal niveau; de regio is plek waar het gebeurt.  
 
De werkpraktijk van NICE heeft daarin haar zwaartepunt in de provincie Drenthe.  
 
GEDEELD EIGENAARSCHAP 
NICE neemt gedeeld eigenaarschap in het overbruggen van het gat tussen urgentie en uitvoering. 
Als intermediaire organisatie in het CE-innovatie ecosysteem van Noord-Nederland. Een eigenaar 
wiens rol het is om zichzelf uiteindelijk overbodig te maken door te helpen de complexe maat-
schappelijke vraagstukken op te lossen en het lerend vermogen van het systeem en de stakeholders, 
waaronder het MKB, te vergroten. We nemen expliciet eigenaarschap voor de periode tot 2030. 
 
Na de fase van wegbereiden en kwartiermaken (DEC2016-OKT2018) heeft NICE zich met het project 
NICE MATTERS (OKT2018-DEC2022) gevestigd in het noordelijk CE-innovatie-ecosysteem. De 
resultaten liegen er niet om (zie figuur 1, pag. 7). Meer dan 380 MKB-bedrijven hebben ondersteuning 
ontvangen in de vorm van innovatietrajecten, zowel individueel op maat als via deelnemende 
consortia in proeftuinen. In die context van innovatietrajecten liepen ruim 330 studenten (MBO, HBO 
en WO) van vrijwel alle noordelijke kennisinstellingen stage. Die praktijkonderzoeksomgeving is een 
rijke voedingsbodem gebleken voor het ontwikkelen van nieuwe transitiecompetenties (kennis, 
vaardigheden en houding) voor diverse doelgroepen. Opdrachtgevers, projectleiders, ondernemers, 
beleidsambtenaren, buitendienstmedewerkers, boeren en nog veel meer professionals hebben de 
afgelopen jaren geleerd wat de CE-transitie van hen vraagt, als professional en als persoon. 
 
BEPROEFDE AANPAK 
Het project NICE MOVES bouwt voort op de beproefde aanpak uit NICE MATTERS. We hanteren 
een integrale transitieaanpak, waarbij we doorlopend analyseren wat de impact is van ons handelen 
en waar bijstelling nodig is van processen. Zo anticiperen we op de onvoorspelbaarheid die deel is 
van open CE-innovatietrajecten en organiseren we collectieve impact vanuit een systemische aanpak 
(zie figuur 2, pag. 9). 
 
Onder het motto van ‘learning by doing’ werken we aan systeeminnovatie en versnellen we de 
transitie naar een circulaire economie met een integrale en samenhangende inzet van: 
• doorbraakprojecten   innovatietrajecten op diverse impactniveaus en met inzet  

jong talent van NICE 
• transitiecompetenties  leerarrangementen in diverse vormen en op verschillende  

niveaus voor het toerusten als circulair jong professional 
• heterogene netwerken  publiek-private-partnerschappen i.h.k.v. waardeketens 
• meervoudige waardemodellen praktijkleidraden voor verschillende actoren in de transitie 
• collectieve impactkaders  impactdashboards t.b.v. integraal programmamanagement 
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Figuur 2: Systemische aanpak van NICE MOVES t.b.v. marktcreatie voor het MKB  
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Zonder vraag geen business. We 
ondersteunen het MKB door markt te 
creëren voor circulaire producten en 
diensten. Dat vraagt om een systeem-
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MEERVOUDIGE MULTIPLIER 
Het project NICE MATTERS heeft laten zien dat door strategisch verbinden van programma’s een 
multiplierwerking op financieel vlak te bereiken is. We hebben met de REPSNN-subsidiegelden 
(€1.920.000,-), via cofinanciering, aanvullende publieke gelden uit andere subsidieprogramma’s weten 
te verzilveren. In totaal €817.000,-: een multiplierfactor van bijna 1,5. Kijken we naar het geïnvesteerd 
vermogen binnen het projectenportfolio van NICE MATTERS (zie kader ‘Volta 2020’ en ‘DWC’, pag. 
11) dan is de multiplierwerking nog vele malen groter. Naar grove schatting een totale investerings-
omvang (begroot) in de markt van ruim €60.000.000,-: een multiplierfactor van ruim 30. En dan laten 
we de ‘in kind’ inzet vanuit alle betrokkenen nog buiten beschouwing3. 
 
Het project NICE MOVES zet dat principe van verweven van verschillende subsidieprogramma’s 
voort. Het gevraagde subsidiebudget verwachten we zo opnieuw te kunnen multipliëren. We kijken 
daarbij naar bijvoorbeeld de nieuwe Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, de Investeringsagenda Regio 
Zwolle en meerdere Interreg-projecten.  
 
Het rendement op het geïnvesteerde vermogen gaat echter verder dan financieel gewin alleen. In 
NICE MOVES wordt in economische, psychologische, sociologische en ecologische zin blijvende 
waarde gecreëerd: brede welvaart. En niet beperkt tot het niveau van de organisatie, maar ook op 
individueel vlak cq. persoonsniveau, én dat van het regionale CE-innovatie ecosysteem. Kortom, 
NICE MOVES maakt een impact op het hele CE-innovatie-ecosysteem. 
 
 
  

 
3 In de vorige REPSNN-aanvraag NICE MATTERS hebben we de bijdrages – in kind- van andere organisaties niet opgevoerd in 
de begroting wegens financieel administratieve redenen. 
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Kader Volta2020: Meervoudige multiplierwerking van het innovatietraject 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kader DWC: Meervoudige multiplierwerking van het innovatietraject 
 
 

impact maken
Alfacollege Hoogeveen | Volta 2020

INVESTERING (prijspeil SEP2021)

reguliere bouwkosten €24.000.000,-

extra investering circulariteit €  5.000.000,-

Project Volta2020 van het Alfa-college Hoogeveen is een 
schoolvoorbeeld van een circulair icoonproject in Drenthe. De 
beoogde sloop van het schoolgebouwencomplex werd 
uiteindelijk een vernieuwbouw. Expertise is uit de markt gehaald 
met een innovatieve aanbesteding: Best Value Procurement. 
Lokale bouwer Hunebouw heeft samen met o.a. Bork en TEAM4 
architecten het project tot een etalage van hoogwaardig 
hergebruik van materialen gemaakt.

Wat deed NICE?
NICE heeft het Alfa-college van meet af aan ondersteund in dit 
proces. Bijzondere aandacht hebben we daarbij gegeven aan de 
opbouw van een innovatiehub (nu DOC33), studentparticipatie 
en onderwijsinnovatie. De geleerde lessen hebben we breed 
gedeeld en ondermeer vastgelegd in een magazine en de film 
‘Ode aan het Ongemak – de kracht van het begin’.

Nieuwsgierig? Meer informatie is te vinden op onze NICE 
website www.wearenice.org

impact maken
Proeftuin Drenthe Woont Circulair

INVESTERING (prijspeil JAN2021)

reguliere bouwkosten €16.000.000,-

extra investering circulariteit €  5.000.000,-

De Proeftuin Drenthe Woont Circulair is een van de succesvolle 
programma’s uit NICE MATTERS. Acht Drentse woningcorpora-
ties werken samen met in totaal zes bouwconsortia (30 MKB-
ondernemingen) aan de ontwikkeling van nieuwe circulaire 
sociale huurwoningen. In totaal 40 te slopen en 80 nieuw te 
bouwen woningen verspreid over zes projecten door Drenthe.

Wat deed NICE?
NICE heeft de woningcorporaties geschoold en ondersteund in 
het doen van de innovatieve uitvraag. Gedurende de looptijd 
van de proeftuin heeft NICE onderzoeken uitgevoerd naar o.a. 
een nieuw financieel waarderingsmodel en circulair slopen. 
Daarnaast hebben we de leerervaringen opgetekend, breed 
gedeeld en vertaald in twee leerboeken. In de film ‘Ode aan het 
Ongemak – de kracht van het begin’ wordt DWC als een van de 
inspirerende Drentse voorbeelden naar voren gebracht.

Nieuwsgierig? Meer informatie is te vinden op onze NICE 
website www.wearenice.org
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DOEL  DRENTHE GAAT DIEP 
 
Continuïteit bieden in het inzetten van de NICE-formule is noodzakelijk. Zeker gezien de groeiende 
vraag naar ondersteuning op het hoe: de vertaalslag van urgentie naar uitvoering. Het waarom van de 
transitie van een lineaire naar een circulaire economie wordt wel onderkend. Zowel door overheden, 
bedrijven als eindgebruikers. Dat vertaalt zich echter nog niet tot nauwelijks in vraag naar circulaire 
producten en -diensten. De huidige markt is wel groeiende, maar slechts in de marge. Een klein veld 
van koplopende MKB-ondernemingen zet de stap richting circulair ondernemen. Het generiek MKB 
blijft achter. Ver achter zelfs. En daarmee komt de opschaling en mainstreaming niet van de grond.   
 
HOOFDDOEL 
Hoofddoel van het project NICE MOVES is het – van een lineaire naar een circulaire economie – 
versterken van de groene4 ruimtelijk-economische structuur door CE-innovatietrajecten aan te jagen 
en uit te voeren, en daarmee een bijdrage te leveren aan het creëren van een groeiende nieuwe 
markt op het gebied van circulaire economie in Drenthe en Noord-Nederland.  
 
Willen we zo’n structuurversterking kunnen bereiken, dan vraagt dat om een systeemverandering die 
fundamenteel van aard is. Daarom heeft NICE MOVES naast de genoemde andere marktformatie de 
volgende subdoelen: 
 
• voldoende circulaire professionals 

We ontwikkelen, behouden en werven jong talent en ervaren professionals om in en met hun 
werk het verschil te helpen maken, zodat we voldoende circulaire professionals beschikbaar 
krijgen voor de CE-transitie  

 
• toegeruste organisaties  

We gaan meerjarige (strategische) partnerschappen in verandering aan met verschillende 
stakeholders, waarin we de organisaties toerusten zelfstandig te kunnen werken in de CE-transitie  

 
• vitaal innovatiecluster  

We organiseren vernieuwende publiek-private-samenwerkingen tussen ondernemingen, 
overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, waardoor het CE-innovatie-
cluster versterkt wordt om de CE- transitie te kunnen versnellen 

 
TIJDSVENSTER 
Onze bedoeling is om overbodig te worden. Door het CE-innovatie-ecosysteem met bijbehorende 
netwerken dusdanig te versterken dat het zelfstandig verder kan. Wanneer verwachten we dat? Dat is 
natuurlijk lastig te duiden. Zeker in een tijd als dit. Waarin de crises op elkaar inhaken en zorgen voor 
vergaande frictie in de samenleving.  
 
We nemen expliciet eigenaarschap voor de periode tot en met 2030: nog ruim 8 jaar. Het project 
NICE MOVES vult daar 3 jaar van in: JAN2023 t/m DEC2025. Dat betekent dat we tijdig zullen moeten 
kijken naar hoe we de daaropvolgende 5 jaren impact kunnen blijven maken. We verwachten dat na 
2030 er een versnelling breed in de maatschappij en markt zal optreden: het kantelpunt in de transitie 
naar een volledige circulaire economie in 2050. 
 
 
 

 
4 In analogie met het begrippenkader van de Groene Economische Agenda 2021-2023 van Drenthe 
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RESULTATEN MET MEERVOUDIGE WAARDECREATIE 
 
In NICE MOVES wordt blijvende meervoudige waarde gecreëerd: brede welvaart. Niet beperkt tot het 
niveau van organisatie, maar ook op individueel vlak cq. persoonsniveau, én dat van het regionale CE-
innovatiecluster. Kortom, NICE MOVES maakt een impact op het bestaande lineaire systeem.  
 
Startdatum van het project NICE MOVES is 01JAN2023. Einddatum is 31DEC2025. 
 
Onderstaande resultaten geven een beeld van de beoogde output, outcome en impact. 
 
OUTPUT         KPI 
1. PROJECTEN  | circulaire innovatietrajecten aanjagen   125 MKB 

5 trajecten met MKB 
1 thematische IWP’s 
2 ketentrajecten 
3 gebiedstrajecten 
1 startup’s (nieuw) 

1 EFRO-project 
1 RegioDealproject 
1 Interreg project 
1 JTF project 
 

2. STUDENTEN | jong talent ontwikkelen, behouden en aantrekken 100 stagiaires 
6 trainees 
125 studenten 
1 academie (online) 

 
3. KENNIS  | opgedane inzichten vastleggen, borgen en ontsluiten 1 kennisdatabase 

3 meetups (per jaar) 

2 NICEXPO (per jaar) 
1 event (per jaar) 
 

4. STURING  | meervoudige waarde monitoren   3 jaarrapportages  
30 partners (nieuw) 

2 allianties (nieuw) 

1 thema (nieuw) 

 
OUTCOME         KPI 
• Onderzoek, analyse en evaluatie knelpunten in de transitie in Drenthe  3 jaarrapportages 
 
IMPACT         KPI 
• Monitoring impact qua meervoudige waardecreatie    3 jaarrapportages 
 
Met nieuw handelingsperspectief voor de toekomst 
Het project NICE MOVES is naast project bovenal een proces, of beter gezegd een beweging. Een 
betrokken groep die is gestart met het initiatief NICE in DEC2016. Het project NICE MATTERS heeft 
de groep doen groeien tot waar het nu is. Met NICE MOVES verbreden en verdiepen we de CE-
beweging in de regio. Bij afronding van het project eind 2025 zijn we 9JR onderweg. Dat vraagt om 
een moment van reflectie, van terugblikken en vooruitkijken. Dat doen we met een integrale 
eindrapportage en een manifestatie. Als opmaat voor de volgende periode: tot eind 2030. 
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RESULTATEN OP REP-INDICATOREN     KPI 
Beoogde resultaten in termen van REP-indicatoren en aantal: 
1. Ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt    125 MKB 

in totaal verwachten we minimaal 125 MKB-ondernemingen direct te  
betrekken bij de verschillende innovatietrajecten  
 

2. Kennisuitwisselingstrajecten tussen bedrijven en kennisinstellingen  1 integraal traject 
het project is één integraal kennisuitwisselingstraject van deelnemende  
bedrijven en kennisinstellingen (MBO, HBO, WO) onder regie van NICE  
 

3. Ondersteunde innovatietrajecten      12 innovatietrajecten 
in totaal zetten we in op het ondersteunen van minimaal 12 trajecten 
gericht op bedrijven, opdrachtgevers, eindgebruikers en eigen startups 
 

4. Samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en onderwijsinstellingen  12 projecten 
onderwijsparticipatie in vele verschillende vormen is een vanzelfsprekend  
aspect in de aanpak van alle 12 innovatietrajecten  
 

5. Samenwerkingsverbanden tussen bedrijven uit verschillende sectoren 2 crossovers 
het innovatiecluster NICE is een intersectoraal samenwerkingsverband 
waarbinnen we kansen zien voor minimaal 2 nieuwe crossovers (zie kader) 

 
 
 
 
 

 
Kader crossover digitalisering en bouw: Doorontwikkeling Urban Mine Noord-Nederland 
 
 
 
 

impact maken
crossover | digitalisering + bouw

Meerdere MKB-ondernemingen willen aan de slag met het 
operationaliseren van grondstofstroomanalyses naar keteninformatie 
en opzet van kringlopen van hoogwaardig hergebruik: urban mining
en upcycling. 

De analyses vinden plaats op meerdere ruimtelijke schaaliniveaus: 
van gebied, tot gebouw en interieur. Gezocht wordt naar het 
regionaal matchen van vraag en aanbod: Urban Mine NNL.

Wat doet NICE?
NICE organiseert de waardeketen, ondersteunt het doen van 
inventarisaties, het opzetten van datastructuren, de vertaling naar 
instrumenten en relevante business informatie en – modellen.   

Wat levert het op?
De bij deze waardeketen betrokken MKB-ondernemingen krijgen 
inzicht in potentiële businesscases en nieuwe verdienmodellen. Ze 
versterken hun positie in de waardeketen door een hoogwaardigere 
propositie, innovatieve samenwerkingen en nieuwe 
kennisontwikkeling.

Nieuwsgierig? Meer informatie is te vinden op onze NICE website 
www.wearenice.org

Digitalisatie als enabler circulaire bouweconomie
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AANPAK  GERICHT OP COLLECTIEVE IMPACT 
 
In een circulaire economie kan je het als MKB-onderneming niet alleen. Samenwerking is essentieel. In 
thematische clusters, in ketens, in geografische gebieden. Samen impact leren maken is dan ook ons 
credo. Samen met opdrachtgevers, zodat we met hen een structurele vraag naar circulaire producten 
en -diensten aanjagen. Samen met MKB-ondernemingen die we helpen die vraag in te vullen met hun 
nieuwe aanbod. Samen met jong talent vanuit het MBO, HBO en universitair onderwijs die we 
toerusten als circulaire jong professional. En samen met eindgebruikers en inwoners die we laten zien 
hoe ze met hun dagelijkse keuzes sterk bepalend kunnen zijn, in waar we als samenleving naar toe 
bewegen.  
 
VERSTERKENDE MECHANISMEN 
In het project werken we met twee parallelle, elkaar onderling versterkende, mechanismen:  
I Innovatietrajecten aanjagen en uitvoeren  

Doen is het nieuwe denken. Concreet betekent dat, dat we experimenteren ter verkenning 
van het circulair produceren en consumeren. Dat doen we in de vorm van transformatie-
programma’s, projecten en deelprojecten. Gericht op een collectief van verschillende 
partijen, of op een individuele MKB-onderneming. Met een divers repertoire van innovatie-
omgevingen. Op maat, in een authentiek partnerschap in verandering met alle deelnemers.   

II Kennis beschikbaar maken en het innovatiecluster duurzaam ontwikkelen  
De diepte van de transitie wordt bepaald door de mate van kenniscreatie en -disseminatie. 
Dat doen we met inzet van onze publieke kennisdatabase, en in de vorm van fysieke en 
online leeromgevingen, -methodes en -technieken. We voeden de kenniskringlopen op zo’n 
wijze, dat leren op meerdere niveaus mogelijk gemaakt wordt. Circulaire sprints, transitie-
bootcamps, masterclasses, verkennersgroepen en leerkringen bieden ruimte aan het samen 
leren impact maken. 

 
De ervaringen uit het project NICE MATTERS hebben laten zien dat werken aan de CE-transitie 
vraagt om adaptiviteit van het bijbehorend uitvoeringsprogramma. Om zo beter om te kunnen gaan 
met de onvoorspelbaarheid die deel is van open CE-innovatietrajecten. Elk innovatietraject is 
maatwerk, maar doorloopt in principe een aantal generieke fasen cq. ontwikkelstadia (zie figuur 4).  
 
Bij aanvang van NICE MOVES starten we met een deels gevulde portfolio bestaande uit lopende 
innovatietrajecten uit NICE MATTERS en nieuw geïnitieerde trajecten (zie bijlage I).  
 
SAMENHANGENDE WERKPAKKETTEN 
We voeren de werkzaamheden uit in onderstaande werkpakketten die gericht zijn op inzet van:  
1. PROJECTEN  circulaire innovatietrajecten aanjagen 

in verschillende fases van ontwikkeling en op diverse impactniveaus,  
met opdrachtgevers, ondernemers en eindgebruikers  

2. STUDENTEN jong talent ontwikkelen, behouden en aantrekken 
via inzet in onze innovatietrajecten en met ondersteuning van diverse 
leerarrangementen voor het toerusten als circulaire jong professional 

3. KENNIS  opgedane inzichten vastleggen, borgen en ontsluiten  
naar alle betrokkenen in het systeem door het organiseren van 
kenniskringlopen  

4. STURING  meervoudige waarde monitoren 
ter analyse en evaluatie van de voortgang en het effect van het project,  
en de versterking van het innovatiecluster NICE, op de gestelde doelen 
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Figuur 4: Werkingsprincipe met twee versterkende mechanismen en vijf ontwikkelstadia in de innovatietrajecten 
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WP1 PROJECTEN 
 circulaire innovatietrajecten aanjagen 

in verschillende fasen van ontwikkeling en op diverse impactniveaus 
met opdrachtgevers, ondernemers en eindgebruikers  

 
Het projectenportfolio in dit werkpakket vormt de kern van NICE MOVES. Het werk als een ‘business 
accellerator’ programma. We brengen marktcreatie tot stand door bedrijven, overheden, kennis-
instellingen en maatschappelijke organisaties gericht te formeren rond een complex maatschappelijk 
vraagstuk, waarbij aanbestedingen van concrete circulaire opdrachten opgezet worden: proeftuinen. 
Een collectieve aanpak. Met ondersteuning op o.a. vraagarticulatie, inzet van marktconsultatie en 
vernieuwende vormen van aanbesteding. Parallel hieraan doen we ook 1-op-1-trajecten met MKB-
ondernemingen. Individuele begeleiding met als inzet de transformatie van volger naar koploper. 
Immers, goed voorbeeld doet goed volgen. In beide aanpakken is telkens sprake van maatwerk. We 
zorgen daarbij dat de opgedane kennis en ervaring breed wordt ingebed. 
 
ACTIVITEITEN 
We voeren op hoofdlijnen twee type aanjaagactiviteiten uit: 
• collectieve ondersteuning  gericht op bedrijven, opdrachtgevers en eindgebruikers 
• individuele ondersteuning  gericht op MKB-ondernemingen en onze eigen startups  
 
Elk innovatietraject kent op hoofdlijnen vijf generieke ontwikkelstadia (zie figuur 4, pag. 15). Die 
hebben we vertaald naar ondersteuning van collectieven. Rond thema’s, waardeketens en 
geografische gebieden. En vertaald naar de 1-op-1 begeleiding van MKB-ondernemingen. 
 

ontwikkelstadia   collectief   individueel 
1. oriënteren   voorbereiden   geen idee 
2. ontwikkelen   committeren   idee 
3. ontwerpen   bouwen    start 
4. realiseren    opschalen   groei 
5. opleveren   mainstreamen   borging 

 
Collectieve ondersteuning 
Met deze aanjaagactiviteit betrekken we een groep MKB-ondernemingen. In de setting van een 
(collectieve) concrete circulaire uitvraag. In wat wij een ‘niche’ noemen. We helpen hierbij zowel de 
opdrachtgever(s) als de opdrachtnemer(s). Dat doen we met een samenhangende set van werk-
zaamheden. Zo ondersteunen we het samenbrengen van de benodigde partijen uit verschillende 
domeinen: het heterogene netwerk. Zo’n netwerk is een randvoorwaarde voor succes. We zorgen 
voor het definiëren en uitzetten van een gezamenlijke koers. Gericht op meervoudige waardecreatie 
cq. brede welvaart. Vastgelegd in de vorm van bijvoorbeeld een intentieverklaring, praktijkleidraad of 
circulair kompas. We maken het vervolgens mogelijk dat er daadwerkelijk geëxperimenteerd kan 
worden. De opgedane leerervaringen tekenen we op, vertalen we in kennisbytes, factsheets en 
leerboeken. Die delen we met de wereld. Als een open source. Zodat de weg naar opschaling en 
mainstreaming vrijgemaakt wordt.      
 
Het is onze ambitie om een deel van onze portfolio door te ontwikkelen tot nieuwe EFRO-, 
RegioDeal-, Europese – (niet EFRO), en JTF-projecten (zie hoofdstuk ‘Resultaten’, pag.14).  
 
We streven naar een portfolio met CE-innovatietrajecten op verschillende impactniveaus: 
• thema    1 thematisch fieldLAB (zie kader) 
• keten    2 keteninnovatietrajecten 
• gebied    3 gebiedsgerichte innovatietrajecten (zie kader) 



Aanvraag Ruimtelijk Economisch Programma  projectplan 2023-2025 

 

NICE | Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie  17 

 
 
Kader thematisch fieldlab: Proteïne LAB Meppel  
 
 
 
 
 
 

 
 
Kader gebiedsgericht innovatietraject: Expeditie Circulair Westerveld  
 
  

impact maken
fieldlab | vitaal voedsel

Distribugs uit IJsselmuiden is voornemens zich te vestigen in 
Meppel. Om zo de samenwerking met NICE uit te kunnen bouwen. 
Doel is het opstarten van een lokale innovatiehabitat voor de 
eiwittransitie in het havengebied van Port of Zwolle. 

Kern van de innovatiehabitat wordt het ‘Proteïne LAB’. Een 
kleinschalige R&D-faciliteit voor voedselinnovatie. Het ‘Proteïne 
LAB’ is een samenwerkingsproject van Distribugs, bhome@work
Meppel, Havenbedrijf Port of Zwolle, Gemeente Meppel, TERRA, 
Aeres Hogeschool en NICE.

Wat doet NICE?
We ondersteunen Distribugs bij een circulaire uitvoering van de 
verhuizing en circulaire inrichting van het lab. We dragen zorg voor 
de inzet van een continue stroom van stagiaires met wie we werken 
aan de ontwikkeling van circulaire voedselproducten.

Wat levert het op? 
Distribugs profileert zich als koploper en genereert een continue 
stroom van potentiële nieuwe voedselproducten voor de markt. De 
onderneming heeft direct toegang tot de poule van jong talent van 
NICE om zijn bedrijfsvoering mee te ondersteunen. Het lab biedt 
R&D-faciliteiten voor andere kleine MKB-ondernemingen in de 
voedselbranche

Nieuwsgierig? Meer informatie is te vinden op onze NICE website 
www.wearenice.org

Proteïne LAB Meppel

impact maken
gebiedsexpeditie | Westerveld

Westerveld vormt de context voor een gebiedsgerichte aanpak van 
de transitie naar circulair produceren en consumeren. Lokale 
ondernemers, betrokken inwoners en innovatieve ambtenaren zijn 
deelnemers in een integraal programma: Expeditie Circulair 
Westerveld. Gericht op het realiseren van concrete circulaire 
burgerprojecten en businesscases.

De expeditie wordt georganiseerd door Collectief Circulair 
Westerveld. Een samenwerkingsverband van Gemeente 
Westerveld, Beweegcoaches, Versnellingshoeve ‘t Kiemt, Gebieds-
coöperatie ZuidWest-Drenthe, de Leerstoel Cultureel Erfgoed en 
Participatieve Ruimtelijke Ontwikkeling van Wageningen University 
& Research en NICE.

Wat doet NICE?
NICE trekt in deze expeditie het onderdeel IDEE. Daar begeleiden 
we ondernemers, inwoners en ambtenaren om van hun idee 
concrete projecten te maken.

Wat levert het op?
De eerste expeditieronde is in JUL2022 afgerond met in totaal:
- 3 burgerinitiatieven
- 10 ondernemersprojecten
De tweede expeditieronde gaat per FEB2023 van start.

Nieuwsgierig? Meer informatie is te vinden op de website van 
CCW: www.collectiefcirculairwesterveld.nl .

Expeditie Circulair Westerveld
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Individuele ondersteuning 
Het individueel begeleiden van MKB-ondernemingen naar koploperschap blijven we doen. Dit is qua 
type aanjaagactiviteit van een andere orde dan de collectieve. Meer maatwerk op organisatieniveau. 
Met een hoge mate van persoonlijke betrokkenheid tot diep in de onderneming. We kijken zogezegd 
mee in de keuken. Op het vlak van management, beleid, uitvoering, marketing & communicatie, 
personeel & organisatie, en financiën. Uitgangspunt is dat in principe elk aspect integraal aan bod 
komt (zie kader ‘BORK’, pag. 23). Dat begint bij een analyse van het huidige primaire proces. Op zoek 
naar aangrijppunten voor transformatie van lineair naar circulair. Naar waardebehoud. Op die manier 
transformeren we het businessmodel en definiëren we een nieuw verdienmodel. Als onderlegger voor 
het circulair ondernemen. En daarmee de bedrijfscontinuïteit van de onderneming in de toekomst. 
 
Naast deze ondersteuning van bestaande MKB-ondernemingen richten we ons ook op nieuwe MKB-
ondernemingen uit eigen kweek: startups in huis. De resultaten en ervaringen uit het voorgaande 
project NICE MATTERS bieden de opstap naar een doorontwikkeling van het eigen label ‘powered 
by NICE’ (zie kader ‘Circle of Food’, pag. 23). De niche-omgeving van NICE blijkt namelijk een 
gezonde voedingsbodem voor jonge ondernemers. Binnenkomend als stagiair kunnen zij in een 
aantal stappen (zie WP2 STUDENTEN) doorgroeien naar eigen ondernemerschap. Eerst nog onder 
de vleugels van NICE. Wanneer de tijd rijp is, gaan ze buitenshuis verder. In samenwerking met ons 
NICE LAB en ingebed in onze NICE COMMUNITY.  
 
In deze innovatietrajecten versterken we de lopende samenwerkingen met regionale en nationale 
organisaties op dit vlak (IBDO, Rabobank, NOM, CIRCO, e.a.). De CIRCO HUB Drenthe bouwen we 
samen met IBDO op. We leiden eigen CIRCO-trainers op die MKB-ondernemingen met een CIRCO-
track kunnen ondersteunen. Dit als onderdeel van het totale CE-innovatietraject dat we aanbieden. 
 
We streven naar een portfolio met CE-innovatietrajecten voor individuele MKB-ondernemingen: 
• bestaande onderneming  5 individuele MKB-innovatietrajecten 
• startup in huis   1 nieuwe startup 
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Kader individueel MKB-innovatietraject: Bork Groep  
 
 
 
 
 
 

 
 
Kader startup in huis: Circle of Food  
  

impact maken
MKB | Bork Groep

Bork Groep is een innovatief bedrijf waarmee we intensief 
samenwerken. We ondersteunen hen met een innovatietraject op 
maat en hebben hun eerste circulaire medewerker geleverd: Koen 
Rooseboom.

In Hoogeveen heeft Bork een M-HUB voor herbruikbare materialen 
gebouwd. Als op- en overslagplek. Die helpen we uitbouwen tot een 
innovatiemilieu voor urban mining en upcycling. We zetten een open 
oproep in om startende ondernemers te werven die zich willen 
vestigen bij de M-HUB. Ondernemers die waarde gaan toevoegen 
aan de gebruikte bouwmaterialen, -producten en –componenten uit 
de M-HUB. Zodat die weer terug de bouwstroom in kunnen als 
hoogwaardig hergebruikt materiaal.

Wat doet NICE?
NICE ondersteunt de circulair medewerker,doet onderzoek, geeft 
advies, werkt de open oproep uit, maakt voorbeeldproducten en 
brengt potentiële samenwerkingspartners bijeen.   

Wat levert het op?
Bork Groep krijgt een directe en structurele afzet van de door hen 
geoogste materialen: meer verkoop. Ze versterken hun positie in de 
keten door een hoogwaardigere propositie, innovatieve samen-
werkingen en nieuwe kennisontwikkeling.

Nieuwsgierig? Meer informatie is te vinden op onze NICE website 
www.wearenice.org

Tussenstation (by Bork)

impact maken
startup | Circle of Food

Circle of Food is een ontwikkelomgeving voor mens en product. 
Op initiatief van Elise Brugman en Hilly Lautenbach is het label 
Circle of Food (COF) binnen NICE opgezet met als eerste product 
het zelf ontwikkelde circulaire voedselproduct Zwampasta. Naast 
de verkoop van eigen producten ondersteunen ze agrarische 
bedrijven en voedselproducenten bij het verwaarden van 
reststromen tot nieuwe voedselproducten: Food of the Future.

Wat doet NICE?
NICE biedt onderdak aan deze startup en ondersteunt hen in de 
op- en uitbouw van hun productontwikkeling en dienstlevering. Het 
business model werken we nader uit. Het in context opleiden van 
jonge circulaire professionals uit het MBO doen we i.s.m. TERRA en 
Noorderpoort. We verbinden Circle of Food met het Proteïne LAB, 
zodat gebruik gemaakt kan worden van de R&D-faciliteiten voor de 
ontwikkeling van hun circulaire voedselproducten.  

Wat levert het op?
COF heeft inmiddels een klantportfolio opgebouwd en voor een 
van hen een nieuwe fruitlijn (3 producten) ontwikkeld en in de markt 
helpen zetten. COF heeft een prijs gewonnen in de Food Forward 
Track van de Rabobank en picht op uitnodiging van de Rabobank 
haar plannen op 04OKT op de Floriade in Almere.

Nieuwsgierig? Meer informatie is te vinden op onze NICE website 
www.circleoffood.nl

Circle of Food (powered by NICE)
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WP2 STUDENTEN 
 jong talent ontwikkelen, behouden en aantrekken 

via inzet in onze innovatietrajecten en met ondersteuning van diverse leerarrangementen 
voor het toerusten als circulaire jong professional 

 
We rusten jong talent en ervaren professionals toe op het werken in de transitie van een lineaire naar 
een circulaire economie (CE). Laten hen kennismaken met CE-innovatietrajecten, het regionale 
bedrijfsleven en andere actoren zoals overheden en maatschappelijke organisaties. We bieden ze de 
kans op waarde(n)vol werk en maken van hen circulaire (jong) professionals. Samen met MBO’s, 
HBO’s en universiteiten uit het Noorden, en ver daarbuiten, vormen we een vitaal netwerk dat 
circulaire economie verbindt aan de jeugd en volwassenen. Zij kunnen met hun CE-kennis de regio 
blijvend ontwikkelen. Met hun inzet behoud en versterk je deze veranderkracht in de regio. 
 
ACTIVITEITEN 
Leren reflecteren is een randvoorwaarde voor het kunnen werken in transities. Dat doen we grondig. 
Tot diep vanbinnen. Daar waar onze drijfveren huizen. Waar de bron van onze intrinsieke motivatie 
zich bevindt. Die bron voeden we met nieuwe wetenschappelijke inzichten. Met ervaringen van 
transitie-experts, friskijkers en dwarsdenkers uit ons netwerk. We pakken het complexe 
maatschappelijk probleem bij de wortel aan. We ontdekken hoe we bestaande lineaire processen 
kunnen stoppen en iets heel anders proberen dat strookt met circulaire inzichten: triple loop learning.  
 
We rekken het denken op en halen ons jong talent uit hun comfortzone met een coherent leer-
arrangement. Verschillende typen kennis en disciplines komen samen en we combineren diverse 
leermethodes en -technieken. In aanvulling op het werkatelier in de Gasfabriek ontwikkelen we een 
online transitieacademie: NICE ACADEMY. Gevuld met een online leerprogramma bestaande uit 
meerdere kennismodules en trainingen. Deze digitale leeromgeving is een nieuwe faciliteit die we 
zowel vraag- als aanbodgestuurd zullen ontwikkelen als open source. 
 
Samen impact leren maken gaat niet vanzelf en doe je niet alleen. We mixen face-to-face 
ontmoeting, uitwisseling en begeleiding met digitaal leren. We brengen op frequente basis deel-
nemers bijeen in op maat voor hen georganiseerde leerkringen, verkennersgroepen en werkateliers. 
We werken daarbij aan het oplossen van specifieke en gemeenschappelijke vragen. Dit vormt de 
routekaart voor het samen leren in een transitie. 
 
We streven naar een diversiteit in leerarrangementen bestaande uit de volgende hoofdtypes: 
• internship | voor studenten  100 stagiaires 
• traineeship | voor afgestudeerden     6 trainees 
• leerkring | voor studenten  125 studenten 
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WP3 KENNIS 
 opgedane inzichten vastleggen, borgen en ontsluiten  

naar alle betrokkenen in het systeem  
door het organiseren van kenniskringlopen  

 
We richten ons op de opbouw van een nieuw narratief. Het bieden van een gemeenschappelijk en 
verbindend handelingsperspectief. Over hoe het anders kan. De praktijkonderzoeksomgeving van 
NICE MOVES vormt – net als bij NICE MATTERS – een rijke voedingsbodem voor het ontwikkelen van 
nieuwe praktijkkennis en -vaardigheden. En niet onbelangrijk, een andere houding. Een houding 
waarin de intrinsieke motivatie doorslaggevend is voor het komen tot de gezochte fundamentele 
verandering van (professioneel) gedrag. Opgedane inzichten delen we in diverse vormen met diverse 
doelgroepen. Om zo het leereffect te kunnen vermenigvuldigen langs de lijn van bewustwording en 
activatie. En de transitie als menselijke beweging te doen groeien.  
 
ACTIVITEITEN 
NICE is zelf ook een menselijke beweging: NICE COMMUNITY. Een heterogeen netwerk met 
vertegenwoordiging vanuit bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke 
organisaties. Centraal staat het op- en uitbouwen van kwalitatieve relaties en geborgde 
transitiecapaciteit: partnerschappen in verandering.  
 
Grenzeloos delen van inzichten is uitgangspunt. Dat wordt door externe partners ook van ons 
verwacht, liet de tussenevaluatie5 van NICE MATTERS zien (d.d. JAN2021). We delen project-, 
branche-, sector- en geografisch grensoverschrijdend. Immers, de diepte van de transitie wordt 
bepaald door de mate van kenniscreatie en -disseminatie. We voeden de kenniskringlopen met 
wetenschappelijke kennis en eigen praktijkervaring op zo’n wijze, dat leren op drie niveaus mogelijk 
gemaakt wordt: individu, organisatie en innovatiecluster.  
 
We werken met een grote diversiteit van type momenten en middelen. Zo bouwen we onze publieke 
online kennisdatabase verder uit (zie website www.wearenice.org). Organiseren meetups, webinars en 
NICEXPO’s op frequente basis. Toegankelijk voor partijen binnen en buiten ons CE-innovatiecluster. 
Onderling afgestemd en in samenwerking met onze partners in het CE-innovatie-ecosysteem6. Ieder 
jaar organiseren we met onze partners ook een event in de regio. Dit alles tezamen vormt ons 
bewustwordings- en activatieprogramma. 
 
We streven naar een aanbod dat op hoofdlijnen bestaat uit: 
• kennisdatabase  online kennisomgeving als deel van onze eigen website 
• leerkringen   on- en offline leercontext specifiek voor circulaire innovatietrajecten  
• meetups   vraaggestuurde programmering | gemiddeld 3 keer per jaar   
• exposities   NICEXPO | 2 keer per jaar  
• events   thematisch-, doelgroep-, gebiedsgericht | 1 keer per jaar 
  

 
5 Betere deling van de opgedane kennis en ervaringen in het project NICE MATTERS was een van de aandachtspunten in de 
tussenevlautaie van Partoer (JAN2021). 
6 Een van de opgaven uit het REACT-EU RIS3 project ‘Noord-Nederland Verdient Circulair’ betreft dit specifieke aspect van 
onderlinge afstemming van het aanbod aan MKB-ondernemingen. Om zo effectiever te zijn als aanbiedend consortium. 
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WP4 STURING 
 meervoudige waarde monitoren 

ter analyse en evaluatie van de voortgang en het effect van het project,  
en de versterking van het innovatiecluster NICE, op de gestelde doelen 

 
Regie op de systeemaanpak vanuit het CE-innovatiecluster in NICE MOVES is cruciaal. We sturen 
daarin op het maken van blijvende impact. Zo maken we transparant en navolgbaar wat we als 
innovatiecluster doen, en waar ons werk toe leidt. Wat het ons als samenleving oplevert. We kijken 
daarbij breder dan financieel gewin alleen. Meervoudige waardecreatie is onze ambitie: brede 
welvaart. Dat monitoren we – op projectniveau – met ons in huis ontwikkelde dashboard. Een 
instrument dat inzicht geeft in de bereikte resultaten, effecten en impact. We scherpen met de 
verkregen inzichten ook het business model van ons innovatiecluster NICE aan. Qua propositie, 
verdienmodel en organisatie. Als basis voor het kunnen blijven bieden van ondersteuning in de 
toekomst: na 2025. 
 
ACTIVITEITEN 
We onderscheiden drie type werkzaamheden in dit werkpakket: 
• clustermanagement   gericht op directie, bestuur en toezicht 
• projectmanagement  gericht op projectleiding, administratie en verantwoording 
• facilitair management  gericht op huisvesting en vastgoed clusterdiensten 
 
Clustermanagement  
We brengen rond de CE-transitie personen, teams, organisaties en netwerken samen uit 
verschillende branches en sectoren, met verschillende omvang en marktfocus: het innovatiecluster 
NICE. Dit cluster hebben we gedurende de looptijd van NICE MATTERS uitgebreid. Binnen het 
project, en daarbuiten (zie kader ‘Positionering innovatiecluster NICE’, pag. 27). Onze deelname aan 
twee Regio Deal Regio Zwolle projecten heeft bijgedragen aan een steviger inbedding in Zuidwest-
Drenthe, en een uitbreiding van ons werkgebied naar provincie Overijssel. Het REACT-EU-RIS3-
project ‘Noord-Nederland Verdient Circulair’ helpt in het plek bepalen op het noordelijk speelveld. 
Deze drie projecten kennen een looptijd tot eind 2023. NICE MOVES bouwt hierop voort. 
 
We willen met NICE MOVES deze regionale inbedding consolideren. Door het innovatiecluster 
gericht te versterken. Met een diversiteit aan ondernemingen en organisaties. Dat doen we door het 
aantal (strategische) participantschappen uit te bouwen. We maken nu nieuwe meerjarige afspraken 
met o.a. Gemeente Meppel, Gemeente Emmen, Terra, Hanzehogeschool Groningen, Health Hub 
Roden, DOC33, IT HUB Hoogeveen, Peergroup, Boom B.V. en Noordhuis B.V. (zie bijlage IV). 
 
Projectmanagement 
Na vier jaar NICE MATTERS kennen we het klappen van de zweep van een REPSNN-project. Onze 
basis is op orde. We hebben geïnvesteerd in een ondersteunende faciliteit voor en rond ons 
innovatiecluster: NICE DASHBOARD. Een op maat gemaakt instrument dat helpt te sturen qua 
projectbeheersing en impactmonitoring. Kwantitatief en kwalitatief. Dit eigen dashboard kunnen we 
van meet af aan inzetten in NICE MOVES, en waar nodig doorontwikkelen. 
 
Facilitair management 
We versterken het innovatiecluster ook door het uitbreiden van onze fysieke faciliteiten. Naast ons 
circulair lab in de Gasfabriek Meppel dat dienstdoet als innovatiewerkplaats is er ook behoefte aan 
maakplekken. Met bijbehorende faciliteiten. In de regio en in Meppel, zodat we waar nodig regionaal 
en lokaal kunnen produceren. Door ons zelf, of door startups met een behoefte aan dergelijke 
facilteiten. We zijn hierover in gesprek met o.a. de in ontwikkeling zijnde Stadswerkplaats Meppel. 
Met inzet van NICE MOVES gaan we deze stap concretiseren (zie kader ‘Proteīne LAB, pag.17).   
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Kader positionering innovatiecluster NICE in regionaal CE-innovatie-ecosysteem  

kennispartner CIRCONL, Duneworks, Local2Local, Metabolic, THRIVE Institute

projectpartner Collectief Circulair Westerveld Gemeente Westerveld, Beweegcoaches, 
naast Gebiedscoöperatie Zuidwest-Drenthe, 
NICE MATTERS Leerstoel CEPRO, Versnellingshoeve ‘t Kiemt

Port of Zwolle, logistieke hub Gemeente Kampen, Gemeente Meppel, 
Gemeente Zwolle, Havenbedrijf Port of Zwolle

Noord-Nederland Verdient Circulair  Bio Cooperative, GroBusiness, Hanzehogeschool 
Groningen, Hogeschool NHL-Stenden, IBDO, 
Made Circular By, NOM, RUG, VCF, TCNN, 
VNO-NCW, Ynbusiness

netwerkpartner biosintrum, BuildinG, composeit, DOC33, Greenwise Campus, Hunebedcentrum, 
Kennispoort Regio Zwolle, New Energy Coalition, PRICE, Proeftuin Rottum, IT HUB 
Hoogeveen
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ORGANISATIE INGEBED IN HET INNOVATIE-ECOSYSTEEM 
 
Het project NICE MOVES vraagt om een stevige backbone organisatie. Het is een omvangrijk project 
met veel verschillende programma’s, projecten en deelprojecten. Inhoudelijk complex en zeer 
gevarieerd in focus. Van gebiedsontwikkeling met een lange doorlooptijd tot productontwikkeling 
die direct tastbaar wordt. We zullen veel verschillende actoren actief betrekken in de CE-innovatie-
trajecten. Actoren uit verschillende domeinen en met elk een eigen positie in de waardeketen. Die we 
in vernieuwende samenwerkingen toerusten om circulair te ondernemen. Niet in de marge, maar in 
de hele bedrijfsvoering en ingebed in het ecosysteem van Noord-Nederland. 
 
THUIS IN TRANSITIES 
We zijn systeemveranderaars van nature. Begonnen als samenwerkingsinitiatief van 21 partijen met 
een gedeelde missie, zijn we opgegroeid naar een middelgrote maatschappelijke onderneming in de 
vorm van een stichting. We hebben een prachtige en krachtige organisatie staan met 11 mensen in 
dienst, een flexibele schil van circa 10 tot 25 stagiares, een 6-koppige Raad van Transitie met brede 
vertegenwoordiging uit de regio, en 4 strategische kennispartners. Hier is iets moois neergezet.   
 
We zijn een erkende speler in het veld van circulaire economie. Verbonden met andere innovatiehubs 
in de regio vormen we sterk netwerk (zie kader ‘Positionering innovatiecluster NICE’, pag. 27). Een 
netwerk dat de vruchtbare voedingsbodem voor een andere marktformatie vormt; een CE-innovatie-
ecosysteem in wording. Daarbinnen manifesteert NICE zich als ‘niche’. Een R&D-omgeving waar 
meerdere verschillende programma’s, partijen en personen samenwerken ten dienste van het 
versnellen van de transitie naar een circulaire economie.   
 
PROJECTORGANISATIE NICE MOVES 
De projectorganisatie en bemensing van het project NICE MOVES wordt verzorgd door Stichting 
NICE. We hebben in de loop der jaren een brede portfolio van werkzaamheden opgebouwd die we 
uitvoeren met publiek-private financiering. Het project NICE MOVES wordt daar integraal onderdeel 
van. Na afronding van NICE MATTERS eind 2022, zal NICE MOVES die vrijvallende plek in het geheel 
innemen.  
 
We zorgen dat we als stichting onze executiekracht navenant versterken. Dat hebben we de 
afgelopen 2 jaar al gedaan in navolging van adviezen van de Raad van Transitie en de externe 
evaluatie van het project NICE MATTERS door bureau Partoer (zie bijlage III: Jaarrekening 2021). Het 
project NICE MOVES past in de volgende fase van verdere professionalisering van ons als stichting.   
 
We maken voor NICE MOVES op maat een projectorganisatie die bestaat uit een: 
• regieteam   verantwoordelijk voor de sturing (strategisch, tactisch) 
• versnellingsteam  verantwoordelijk voor de uitvoering (operationeel) 
 
Het regieteam kent een vaste bezetting en omvang. Het versnellingsteam in de kern ook, maar groeit 
en krimpt afhankelijk van de dynamiek in het project (zie figuur 5, pag. 29).  
 
Regieteam   
Het regieteam heeft als hoofdtaak het project te sturen op strategisch en tactisch niveau (WP4): 
• strategisch niveau  effect en impact van het project op de CE-transitie 
• tactisch niveau  projectleiding, administratie en verantwoording  
 
We bemensen deze sturing vanuit het regieteam met de volgende rollen: 
1. projectdirecteur  projecteindverantwoordelijk en lid van directie-bestuur NICE  
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2. projectleider  dagelijkse projectleiding versnellingsteam, planning en control  
3. projectcontroller  financiële projectadministratie en lid business control NICE 
 
De meeste rollen kunnen we vervullen vanuit onze huidige organisatie. We gaan een ervaren 
projectleider specifiek werven voor het project NICE MOVES (loondienst of inhuur). 
 
Versnellingsteam  
Het versnellingsteam draagt zorg voor de uitvoering van het project op operationeel niveau: 
• operationeel niveau  werkzaamheden werkpakketten 1 t/m 3 
 
We bemensen de dagelijkse uitvoering door het versnellingsteam met de volgende rollen: 
1. projectleider  dagelijkse projectleiding versnellingsteam, planning en control 
2. projectassistent  ondersteuning projectleider 
3. ketenontwikkelaar  identificeren van nieuwe waardeketens en onderhouden relaties  
4. transitie-expert  opzet en realisatie lerende samenwerkingen in de innovatietrajecten 
5. LAB manager  dagelijkse leiding en praktische organisatie van het innovatielab 
6. COMMUNITY manager coördinatie kennisdisseminatie en programmering bijeenkomsten 
7. projectmedewerker uitvoering deelprojecten en samenwerking trainees en stagiaires 
8. traiNICE   deelname leerarrangement op gevorderd niveau 
9. junior medewerker  deelname leerarrangement op basis niveau 
 
Vrijwel alle rollen kunnen we vervullen vanuit onze huidige organisatie. De transitie-expert wordt 
bemenst vanuit ons strategisch kennispartnerschap met Duneworks. Ketenontwikkelaars werven we 
vraaggericht. Dat is afhankelijk welke ketens we gaan innoveren.   
 

 
 
Figuur 5: Structuur projectorganisatie en werkpakketten NICE MOVES  

circulaire innovatietrajecten aanjagen 
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opgedane inzichten vastleggen, borgen en ontsluiten

meervoudige waarde monitoren van project

1

2

3

4

STURING

KENNIS

STUDENTEN

PROJECTEN

REGIE
TEAM

VERSNELLINGS
TEAM

4a 4b

1

2 3



Aanvraag Ruimtelijk Economisch Programma  projectplan 2023-2025 

 

NICE | Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie  26 

 
 

De werkorganisatie van NICE kent een vaste bezetting: NICE STAFF. Een organisatie door de 
jaren heen gegroeid, van binnenuit. Een mix van senior en jong professionals.

Afhankelijk van de portfolio van werkzaamheden wordt de werkorganisatie versterkt met 
externe inhuur.

Alex van Oost
directeur-bestuurder

Nienke Laan
LAB manager

Stefan Dingemanse
LAB manager

Nienke Mol
M&C manager

Elise Brugman
OFFICE manager / Circle of 
Food

Hilly Lautenbach
Circle of Food

Fenna den Hartog
PROJECT medewerker

Marie Bruns-Strenge
PROJECT medewerker

Berber Schermerhorn
PROJECT medewerker

Henk Haagsma
PROJECT medewerker
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De Raad van Toezicht, passend bij NICE genaamd Raad van Transitie, is per OKT2019 in 
functie. De samenstelling van de RVT weerspiegelt het maatschappelijk veld waar het werk 
van NICE zich op richt: van MKB tot onderwijs.

De huidige formatie bestaat uit 6 personen. Riek Siertsema is voorzitter.
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FINANCIERING PUBLIEK-PRIVAAT MOGELIJK GEMAAKT  
 
NICE MOVES staat op de schouders van NICE MATTERS. We beginnen dus niet op nul of opnieuw. 
Nee, we versterken de regionale infrastructuur die de afgelopen jaren is aangelegd. Investeren in 
nieuwe fysieke plekken van innovatie: fieldlabs. En in digitale voorzieningen en faciliteiten: databases 
en dashboard. We bouwen de netwerken verder uit met nieuwe organisaties en relaties. Kijken daarin 
verder dan Drenthe en Noord-Nederland. Zetten onze betrokkenheid bij de Regio Zwolle voort: 
Regio Deal Regio Zwolle. Gaan samenwerkingen aan in de North Sea Region: Interreg projecten. De 
vruchtbare voedingsbodem hiervoor vormt het vitaal innovatiecluster NICE. De door de jaren heen 
gegroeide werkorganisatie stelt de ‘bouwstenen’ ter beschikking aan het CE-innovatie-ecosysteem.  
 
PUBLIEK-PRIVATE INVESTERING 
We bieden met het project NICE MOVES continuïteit in het aanjagen van de transitie naar een 
circulaire economie. Met een strategie van geconsolideerde groei. Voor de periode 01JAN2023 tot 
en met 31DEC2025.  
 
In die periode van 3 jaar realiseren we een grotere output vergeleken met de oorspronkelijke 
resultaatsafspraken uit NICE MATTERS. Zo gaat in NICE MOVES het aantal: 
• ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt    van 50 naar 125 
• ondersteunde innovatietrajecten      van 8 naar 12 
• samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en onderwijsinstellingen  van 8 naar 12 
• deelnemende studenten met een versterkte transitiecapaciteit van 200 naar 225 
 
Praktische doelen met kwantitatief meetbare resultaten waar we op kunnen sturen. Dat geeft houvast 
en maakt wat we doen navolgbaar. Transparantie is daarbij een randvoorwaarde voor ons. 
 
Projectbegroting en wijze van financiering 
Het geraamde projectbudget van NICE MOVES bedraagt ruim €2.500.000,- (zie figuur 6, pag. 31). Dat 
is exclusief alle inbreng – in kind – van de andere betrokken organisaties7.  We vragen hiervoor een 
nieuwe investering uit het Ruimtelijk Economisch Programma Noord-Nederland ter hoogte van 80%: 
€2.000.000,-. NICE en haar partners dragen zorg voor de resterende 20%: €500.000,-.  
 
De financiering van het project is als volgt opgebouwd: 
• publiek  REPSNN    50% €1.250.000,- 

Provincie Drenthe   30% €   750.000,- 
• privaat  Stichting NICE    20% €   500.000,- 

- bijdrages strategische participanten 
- bijdrages participanten 
- donaties en schenkingen  

 
We vragen dus opnieuw een bijdrage ter hoogte van 80%. Waarom? Er zijn toch immers nieuwe 
marktkansen? Dat klopt, maar de markt is niet in staat om die te verzilveren. Een paar nationale 
koplopers uitgezonderd. De kloof tussen urgentie en uitvoering is nu nog onoverbrugbaar voor de 
meeste MKB-ondernemingen. Zeker voor het generiek MKB. Dat legitimeert en maakt het 
onvermijdelijk om deze verhouding van publiek-private financiering te hanteren. De 20% private 
financiering vanuit het innovatiecluster NICE is de komende jaren ook het maximaal haalbare.  

 
7 Wegens financieel administratieve redenen voeren we deze inbreng niet op in de projectbegroting van NICE MOVES. Dat 
deden we ook niet bij NICE MATTERS. 
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Daarnaast is de werkelijke projectomvang qua totale investering in de markt van een andere orde. Op 
basis van de ervaringen uit het project NICE MATTERS schatten wij die op €75.000.000,- (factor 30). 
Dat zet de gevraagde subsidie in een wezenlijk ander perspectief: een bijdrage van 3,3%. Een van 
een forse financiële multiplier met bijbehorend meervoudig rendement: brede welvaart. 
 

 
Figuur 6: Projectbegroting NICE MOVES 01JAN2023 t/m 31DEC2025   

PROJECTBEGROTING NICE MOVES

Kostentype totaal per WP %
1 a lonen op basis van werkelijke kosten inclusief overhead € 125.000

1 a kosten gebruikte materialen en hulpmiddelen € 5.000

1 a kosten promotie en publiciteit € 18.000

1 a overige aan derden verschuldigde kosten € 50.000

1 a reis- en verblijfskosten € 2.000

1 b lonen op basis van werkelijke kosten inclusief overhead € 175.000

1 b kosten gebruikte materialen en hulpmiddelen € 5.000

1 b kosten promotie en publiciteit € 18.000

1 b overige aan derden verschuldigde kosten € 50.000

1 b reis- en verblijfskosten € 2.000

1 c lonen op basis van werkelijke kosten inclusief overhead € 200.000

1 c kosten gebruikte materialen en hulpmiddelen € 15.000

1 c kosten promotie en publiciteit € 30.000

1 c overige aan derden verschuldigde kosten € 250.000

1 c reis- en verblijfskosten € 5.000

2 lonen op basis van werkelijke kosten inclusief overhead € 450.000

2 kosten gebruikte materialen en hulpmiddelen € 2.500

2 kosten promotie en publiciteit € 20.000

2 overige aan derden verschuldigde kosten € 75.000

2 reis- en verblijfskosten € 2.500

3 lonen op basis van werkelijke kosten inclusief overhead € 300.000

3 kosten gebruikte materialen en hulpmiddelen € 10.000

3 kosten promotie en publiciteit € 135.000

3 overige aan derden verschuldigde kosten € 100.000

3 reis- en verblijfskosten € 5.000

4 lonen op basis van werkelijke kosten inclusief overhead € 250.000

4 kosten gebruikte materialen en hulpmiddelen € 100.000

4 kosten promotie en publiciteit € 2.500

4 overige aan derden verschuldigde kosten € 95.000

4 reis- en verblijfskosten € 2.500

€ 2.500.000 100%

gevraagde subsidie € 2.000.000 80%

REP-SNN € 1.250.000 50%

Provincie Drenthe € 750.000 30%

eigen bijdrage NICE € 500.000 20%

lonen op basis van werkelijke kosten inclusief overhead 60,0%

kosten gebruikte materialen en hulpmiddelen 5,5%

kosten promotie en publiciteit 8,9%

overige aan derden verschuldigde kosten 24,8%

reis- en verblijfskosten 0,8%€ 19.000

€ 2.500.000

18%

€ 1.500.000

€ 137.500

€ 223.500

€ 620.000

Werkpakket

SALDO

JAN2023 t/m DEC2025

€ 200.000

€ 500.000

€ 550.000

€ 550.000

€ 450.000

22%

22%

38%

€ 250.000
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INNOVATIE 
 
De transitie van een lineaire naar een circulaire economie vraagt om innovatie. Vernieuwing van wat 
we doen en hoe we het doen. Geen kleine bijstelling, maar diepe innovatie. Van visie op de betekenis 
van je MKB-onderneming in de samenleving tot op de wijze waarop we ons als samenleving 
organiseren in een begrensde wereld. We zien circulaire economie daarbij als een middel tot 
transformatie. Een zorgvuldige systemische benadering is daarbij een vereiste. Net als het sturen op 
gedeeld eigenaarschap. De vele dwarsverbanden vragen om een integrale aanpak en uitvoering op 
regionaal niveau; de regio is plek waar het gebeurt.   
 
Denken in systemen 
Transitie vraagt om het bouwen van vertrouwen tussen partijen. Dat kost tijd en vergt een 
regisseursfunctie. Het vergt een onafhankelijke partij die in staat is te sturen op het gedeelde belang 
van de deelnemende organisaties. Met wederkerigheid als kompas. En gedeeld eigenaarschap als 
uitgangspunt. Circulaire economie kan je namelijk niet alleen, maar doe je samen. Vernieuwende 
samenwerkingen zijn daarbij deel van de gezochte innovatie. Zonder het denken in systemen is het 
succesvol realiseren van CE-innovatieprojecten niet mogelijk. Dat betekent ook een andere vorm van 
sturing: collaboratief. Door een andere vorm van organisatie: een intermediaire partij als NICE.  
 
Doen in living labs 
We onderkennen het belang van de plek; het waar. Van de unieke condities van een geografische 
locatie en de opgave die condities te ondersteunen, waar mogelijk te versterken. Onze gebieds-
gerichte aanpak op verschillende schaalniveaus (regio, stad, wijk, campus, gebouw, etc.) is innovatief.  
Zowel qua proces als qua inhoud. Het bevordert (unieke) crossovers tussen de thematische clusters 
Afval & Grondstof, Bouw & Infra en Landbouw & Voedsel. In de raakvlakken tussen deze clusters zit 
de latente innovativiteit en de mogelijkheden tot nieuwe valorisatieprojecten.  
 
NICE kijkt naar de volgende ruimtelijke schaalniveaus: 
• Regio | op noordelijk schaalniveau wordt de potentie van ruimtelijke landschapsdragers voor de 

circulaire economie onderzocht. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld Waddeneilanden als 
eilanden van circulaire innovatie, het sluiten van kringlopen in de groenblauwe structuren 
(natuurlijke casco’s) zoals de Friese Meren, het Drents-Fries plateau en De Hondsrug. 

• Gebied | op het niveau van gebieden wordt gezocht naar specifieke lokale kansen i.s.m. lokale 
partijen. Daarbij wordt samengewerkt met bestaande gebiedscoöperaties zoals die in Zuid-West 
Drenthe. En met andere lokale vertegenwoordigers van gebiedsbelangen.   

• Stad | kijkend naar de stad zoeken we de samenwerking met de vier sterke steden in het 
Noorden: Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden. Urban mining en het denken langs de lijn 
van een stedelijk metabolisme zal hier bijdragen aan een kanteling van processen, praktijken en 
producten. 

• Wijk | het schaalniveau van een wijk maakt het mogelijk om een verzameling van kleinschalige 
projecten eenduidig richting te geven naar circulariteit; systemisch te benaderen. Dit kan in 
combinatie met een aanpak op stadsniveau, maar leent zich ook om naast de vier steden andere 
steden en dorpen te betrekken op wijkniveau. 

 
Bouwen aan nieuwe ketens 
De transitie naar een circulaire economie vraagt om het samenwerken in ketens. Met NICE MATTERS 
hebben we eerste stappen gezet naar een regionale circulaire bouwsector in Noord-Nederland. De 
Proeftuin Drenthe Woont Circulair krijgt nu navolging. In Friesland met een eigen programma. Op 
noordelijk niveau waarschijnlijk met een leergemeenschap. Naar verwachting zal dit bijdragen aan 
verdergaande ontwikkelingen als regionale productie van circulaire bouwmaterialen. En een 
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voedingsbodem vormen voor valorisatieprojecten. Bijvoorbeeld de opzet en realisatie van een 
Noord-Nederlandse grondstoffenbank. Dat is op deze schaal (3 provincies) wereldwijd innovatief en 
vernieuwend.  
 
Naast korte ketens in Bouw & Infra werken we ook aan het opzetten en versterken van korte ketens 
binnen het domein van Landbouw & Voedsel. Gedurende de coronapandemie is de vraag naar lokale 
en regionale voedselproducten enorm gestegen. In samenwerking met de landelijke Taskforce Korte 
Ketens hebben we de digitale infrastructuur opgezet voor een regionale digitale marktplaats. We 
innoveren daarbij ook op het vlak van distributie. Van lokale onbemande kiosken tot regionale 
voedselcoöperaties. 
 
Toevoegen competenties en voorzieningen 
NICE doet er toe. NICE voegt toe. We zijn inmiddels een erkende speler in het noordelijk CE-
innovatie-ecosysteem. NICE is een voorziening met toegevoegde waarde. Binnen Drenthe werken we 
intensief samen met het programma ‘Ik Ben Drents Ondernemer’. Daarbij vervullen wij de rol van 2e-
lijns organisatie naar het MKB. Binnen Noord-Nederland zijn we deel van het consortium achter het 
REACT-EU RIS3 project ‘Noord-Nederland Verdient Circulair’. We sturen in het Programmateam mee 
op de inhoudelijke koers en zijn trekker van het werkpakket ‘Living Labs’. In de Regio Zwolle zijn we 
partner in twee Regio Deal Regio Zwolle-projecten. Geven vanuit die positie concreet invulling aan 
gebiedsontwikkeling in nauwe samenwerking met andere lokale en regionale organisaties.  
 
Werken met regionaal co-makership 
Een grote bijdrage aan het bestaande CE-innovatie-ecosysteem wordt geleverd door onze 
innovatiewerkplaatsen, onze ‘niches’. Vandaaruit werken MKB-ondernemingen, overheden, 
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties met elkaar aan de realisatie van circulaire 
innovaties. Vanuit een gebiedsgerichte aanpak en vraaggerichte casussen worden de circulaire 
opgaven in Noord-Nederland opgepakt. Kennisinstellingen van elk niveau (MBO, HBO en WO) 
werken samen met het MKB en dragen daarbij bij aan versterking van het bestaande CE-innovatie-
ecosysteem. Door de uitvoering van de casussen helpt NICE bij het realiseren van een 
innovatieklimaat in Noord-Nederland op het terrein van circulaire economie. Dit uit zich in het 
realiseren van nieuwe verbindingen tussen en binnen sectoren en partners.  
 
Ontwikkelen van transitiecapaciteit 
Verder worden nieuwe competenties toegevoegd door middel van het aanbieden van 
transformatieve werk- en leermethoden waaronder future literacy, learning journeys, dialogue 
interviews en het initiëren van interdisciplinaire samenwerking in een Noordelijke 
innovatieleergemeenschap. De Gasfabriek in Meppel is een fysieke hotspot – het NICE LAB – voor 
het innovatiecluster NICE, en daarmee een bewezen hotspot van circulaire ontwikkeling voor de 
regio. Aangevuld met NICE HUB’s c.q. innovatie-ateliers in situ (o.a. in Hoogeveen) is een actief 
innovatienetwerk van regionale schaal gebouwd. Deze infrastructuur vormt de voedingsbodem voor 
het opbouwen van de benodigde transitiecapaciteit voor het maken van de omslag naar een 
circulaire economie. 
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AANSLUITING 
 
NICE sluit op eigen wijze aan bij de doelstellingen van internationaal, nationaal en regionaal beleid 
omtrent maatschappelijke vraagstukken als economische ontwikkeling, sociaal-maatschappelijke 
veerkracht, grondstoffenschaarste en klimaatverandering. Circulaire economie wordt namelijk ingezet 
als nieuwe verbindende strategie, als een middel tot transformatie. 
 
De circulaire economie is een cross-sectorala, domeinoverstijgend, multi-level, multi-actor en multi-
waarde onderwerp. Oftewel, de circulaire economie raakt veel bedrijfstakken, beleidsthema’s en 
belanghebbenden. Dat biedt kansen: bijdragen aan de circulaire economie betekent daarmee 
bijdragen aan meerdere doelen en uitdagingen. Dit vraagt een zorgvuldige benadering: de vele 
dwarsverbanden vragen om een integrale benadering en uitvoering op het niveau van de regio 
Noord-Nederland (zie ook INNOVATIE).  
 
Ter illustratie: 
• Energietransitie is gebaat bij een circulaire economie. In zonnepanelen, batterijen en 

windturbines worden diverse kritische materialen gebruikt, waarvan al in 2020 tekorten worden 
verwacht of de voorzieningszekerheid een risico vormt. De circulaire economie vergroot de 
leveringszekerheid van deze materialen.  

• Gezondheid gedijt bij een circulaire economie. In een circulaire economie zijn emissies naar 
bodem, lucht en water geminimaliseerd. Geen microplastics of nutriënten meer die wegspoelen 
naar binnen- en buitenwater en schadelijk kunnen zijn in de voedselketen. Geen 
luchtverontreiniging meer die kan leiden tot negatieve gezondheidseffecten bij mensen. 

• Agro-food transitie wordt mogelijk met een circulaire economie. Met de groei van de 
wereldbevolking neemt de behoefte aan voedsel toe. Wereldwijd zal er meer biomassa 
geproduceerd moeten worden, maar de negatieve gevolgen hiervan zijn niet vol te houden. In 
een circulaire economie kan grootschalige productie van biomassa plaatsvinden die 
daadwerkelijk duurzaam is. 

 
Wij zijn ervan overtuigd dat de circulaire economie een haalbaar middel is om een duurzame, 
inclusieve Noordelijke samenleving te realiseren. En deze dwarsverbanden tonen: als we de transitie 
naar een circulaire economie integraal benaderen, kunnen we gelijktijdig vele andere doelen helpen 
realiseren. 
 

RUIMTELIJK-ECONOMISCH PROGRAMMA 
 
Noordelijk 
NICE heeft zich de afgelopen jaren allereerst gericht op Drenthe. Een paar activiteiten in Groningen 
daargelaten. Inmiddels zijn we echter ook actief in de Regio Zwolle. En er lopen verkennende 
gesprekken met de Provincie Groningen over inzet van NICE in de provincie.  
 
Onze positionering in het Noordelijk CE-innovatie-ecosysteem is na vier jaar stevig verankerd (zie 
kader positionering, pag.23 ). Dat wordt versterkt met ons partnerschap in het REACT-EU RIS3 project 
‘Noord-Nederland Verdient Circulair’. 
 
Circulaire structuur 
Hoofddoel van het project NICE MOVES is het – van een lineaire naar een circulaire economie – 
versterken van de groene ruimtelijk-economische structuur door CE-innovatietrajecten aan te jagen 
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en uit te voeren, en daarmee een bijdrage te leveren aan het creëren van een groeiende nieuwe 
markt op het gebied van circulaire economie in Drenthe en Noord-Nederland.  
 
Er zijn hoge ambities. De ontwikkelingen zijn anders dan bijvoorbeeld energie-sec. We staan qua 
peloton nog pas aan het begin. Bedrijfsleven, overheden en burgers moeten nog in beweging 
komen. Dat geldt op zowel Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau. Circulaire economie is 
complex door: meerdere sectoren zoals bijvoorbeeld bouw en voedsel, meerdere actoren van 
eindgebruiker, overheid tot producent. Er is nog weinig ervaring bij het generiek MKB. Het 
kabinetsbeleid is dat (semi-)overheden m.b.t. de vraagzijde het opdrachtgeverschap starten: 
launching customer. 
 
Majeur project en nationaal belang 
Het project NICE MOVES kent zijn zwaartepunt in Drenthe, maar heeft een bereik dat heel Nederland 
bestrijkt. Mooi voorbeelden hiervan zijn de CE-innovatietrajecten ‘Proeftuin Drenthe Woont Circulair’ 
en ‘Port of Zwolle, logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid’. Beide projecten staan landelijk in de 
aandacht en trekken bedrijven naar de regio.     
 
Kwalitatief hoogstaand 
De wijze waarop we dat aanpakken voor MKB-ondernemingen in verbinding met andere spelers zoals 
opdrachtgevers (incl. overheden) en eindgebruikers is nog weinig vertoond in Nederland en Europa. 
De uitgevoerde Grondstofstroomanalyse Noord-Nederland (2018) biedt een uniek fundament en 
fungeert als kader voor een Noordelijke beleidsvorming en beleidsvoering.  
 
Topsectoren 
Het project sluit o.a. aan op de programmalijn/topsector Energie. Volgens een analyse van het 
Planbureau van de Leefomgeving8 van april 2018 wordt ruim 40 procent van het gebruik van fossiele 
energiedragers (zowel bij verbranding als grondstoffenverbruik) veroorzaakt binnen de materiaal- en 
productketens waarop de circulaire economie is gericht.  
 

RIS3 VOOR NOORD-NEDERLAND 
Noord-Nederland zet in op specialisaties door transities. Om precies te zijn vier transities. Niet als 
doel op zich, maar als mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelkansen en slimme specialisaties. De RIS3 
(MEI2020) is de strategie voor regionale ontwikkeling en vormt de kapstok voor de gecombineerde 
inzet van Europese, nationale en regionale fondsen en programma’s in de periode 2021-2027. 
 
In de RIS3 staat een missiegedreven aanpak voorop. Gericht op het stimuleren van innovatie met 
aantoonbare impact; maatschappelijk en economisch. Overheden, onderwijs- en kennisinstellingen, 
ondernemers én samenleving (quadruple helix) formuleren gezamenlijke missies om oplossingen te 
vinden maatschappelijke uitdagingen. Van hieruit worden verbindingen gelegd tussen organisaties 
en initiatieven en wordt een projectportfolio gevuld waarin ontwikkelkansen worden ontdekt, verkend 
en benut. 
 
De RIS3 van Noord-Nederland staat in het teken van specialisaties door transities: 
1. van een lineaire naar een circulaire economie 
2. van fossiele naar hernieuwbare energie 
3. van zorg naar (positieve) gezondheid 
4. van analoog naar digitaal 
 

 
8 Drissen, E. & H. Vollebergh (2018), Kan de circulaire economie een bijdrage leveren aan de energietransitie? Den Haag: PBL. 
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Aansluiting NICE MOVES 
In vele opzichten is de RIS3 terug te vinden in NICE MOVES. Allereerst natuurlijk door de focus van 
NICE MOVES op het versnellen van de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Een 
van de vier transities uit de RIS3. Kijken we naar de onderliggende aanpak van RIS3 dan zijn de 
overeenkomsten met NICE MOVES evident. De beproefde aanpak van NICE MATTERS die 
voortgezet wordt in NICE MOVES is gestoeld op vergelijkbare principes. Het open en dynamisch 
proces vanuit een quadruple helix samenwerking zoals beschreven in de RIS3 is tevens onze 
onderlegger. Wij voegen daar nog de context van de natuurlijke leefomgeving aan toe: quintuple 
helix. 
 
Ook kijkend naar de doorsnijdende thema’s is er wederzijdse herkenning. Zeker wat betreft de 
thema’s ‘human capital’ en ‘nieuw ondernemerschap’. Het ontwikkelen van nieuwe competenties, 
transitiecompetenties, in ons geval bij jong talent en ervaren professionals maakt onze aanpak 
onderscheidend. Net zoals het partnerschap in verandering dat wij aangaan met MKB-
ondernemingen. Een partnerschap gericht op vernieuwing en stimuleren van innovatief 
ondernemerschap, met aandacht voor leven lang leren.   
 
De behoefte aan gedeeld eigenaarschap en integrale sturing op drie niveaus (macro, meso en micro) 
in RIS3 is ook terug te vinden in NICE MOVES. Echter dan gericht op het versterken van het 
innovatiecluster NICE. Een cluster dat deel is van het Noordelijk CE-innovatie-ecosysteem.  
 
PROVINCIAAL BELEID 
Provincie Drenthe geeft in navolging van Europees en nationaal beleid op het vlak van circulaire 
economie richting aan een koers voor Drenthe. De Groene Economische Agenda (JUL2021) bouwt 
daarbij voort op de Economische Koers 2020-2023. Specifiek op de leidraad ‘groen’. Efficiënter 
omgaan met bestaande grondstoffen (circulariteit), nieuwe biobased grondstoffen en het verkorten 
van ketens ziet de Provincie als de kern van de vergroening.  
 
Ambitie is dat Drenthe, samen met aangrenzende provincies, in 2030 in Europa wordt gezien als een 
belangrijke Green Valley. Drenthe is in 2030 dé provincie waar circulair ondernemen niet alleen bij 
koplopers, maar ook bij het gehele generieke MKB de standaard is. 
 
Drenthe zet daarbij in op de volgende drie actielijnen: 
1. Versterken groen ondernemerschap 
2. Innovatie, kennis en scholing 
3. (Bovenregionaal) groen ecosysteem 
 
Aansluiting NICE MOVES 
We zetten met het project NICE MOVES vol in op de realisatie van het beleid van de Groene 
Economische Agenda (GEA). Kijkend naar de inhoudelijke kern dan zijn herbruikbaarheid, 
hernieuwbaarheid en korte ketens terugkerende thema’s in meerdere CE-innovatietrajecten. Of dat 
nu gaat om projecten in Bouw & Infra, zoals de vernieuwbouw van Schouwburg Ogterop waarbij die 
thema’s vertaald zijn in de gestelde circulaire ambities (zie bijlage I: Startportfolio NICE MOVES). Of 
bijvoorbeeld in het project Port of Zwolle9, logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid. In de haven 
van Meppel ondersteunen we de ontwikkeling van een grondstoffenknooppunt: een upcycle hub. 
Daar gaan gebruikte bouwmaterialen en bouwproducten een bewerking krijgen om vervolgens weer 
in de bouwstroom ingezet te kunnen worden: herbruikbaarheid. Groene reststromen worden ingezet 

 
9 Het Regio Deal Regio Zwolle project Port of Zwolle is expliciet opgenomen in de Groene Economische Agenda als voorbeeld 
van de transitie naar een duurzame en circulaire mobiliteitssector (Groene Economische Agenda, 2021, Logistiek en 
infrastructuur, pag.12). 
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als grondstof voor de productie van biobased bouwmaterialen: hernieuwbaarheid. En de bron van 
deze grondstoffen en producten ligt in de regio: korte ketens. 
 
De vier werkpakketten van NICE MOVES dekken de drie actielijnen van de GEA volledig af. Elke 
actielijn komt terug in onze projectaanpak:  
1. Versterken groen ondernemerschap  < | > WP1 PROJECTEN 
2. Innovatie, kennis en scholing  < | > WP2 STUDENTEN en WP3 KENNIS 
3. (Bovenregionaal) groen ecosysteem  < | > WP4 STURING 
 
De integrale aanpak van NICE MOVES raakt ook de dimensies ‘slim’ en ‘impact’ uit de Economische 
Koers 2020-2023. Innovatie, digitalisering en human capital – ‘slim’ – zijn feitelijk een vast onderdeel 
van onze aanpak. Economisch rendement en maatschappelijke meerwaarde – ‘impact’ – zijn voor ons 
uitgangspunt. We streven in NICE MOVES naar meervoudige waardecreatie: economisch, 
psychologisch, sociologisch en economisch.    
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Bouwen is noodzakelijk voor een gezond functioneren van onze economie. Daarentegen is de bouw 
groot verbruiker van energie (35% aandeel in totale CO2-uitstoot), primaire grondstoffen (50% van 
totaal), en verantwoordelijk voor 40% van onze nationale afvalberg. Hoe vormen we deze lineaire 
bouwindustrie om tot een circulaire voor 2050?  

Aanpak 
Het familiebedrijf Bork startte in 1946 door schaarste met het verzamelen van bouwmaterialen en 
verhandelde deze. Later verschoof de aandacht naar slopen. BORK gaat mee in verandering die 
deze tijd vraagt en geeft de transitie naar een volledig circulair bedrijf vorm. Zo veranderde 
innovatieve ‘kop(s)loper’ BORK het slopen, naar het inzamelen van materialen.   
  
BORK werkt voortdurend aan innovatieve manieren om vrijgekomen grondstoffen opnieuw te 
kunnen gebruiken. Ze zijn betrokken bij het bouwproces, waardoor er rechtstreeks vrijgekomen 
materialen kunnen worden herplaatst. Daarnaast verkopen ze vrijgekomen materialen via een 
business to business circulaire marktplaats en willen ze op de circulaire Materialen HUB de Stadterij 
in Hoogeveen een innovatiemilieu creëren voor, en samen met, circulaire ondernemers.  
NICE werkt samen met BORK aan meerdere aspecten van het complexe vraagstuk:   
Circulaire prestatie-indicatoren: meetbaarheid  
Circulaire materialen: beschikbaarheid en kwaliteit  
Sociale waarde: meervoudige waarde creatie  
  
De verkregen inzichten daaruit dragen bij aan het oplossen van de vraag: Hoe kan BORK het 
aantrekkelijk maken voor de markt om circulaire materialen te kopen/gebruiken?   
  
Meer weten? Neem een kijkje op: https://www.borkgroep.nl/update-circulaire-hub/  
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Activiteiten 
NICE heeft de voor- en nadelen voor de doelgroepen Maakindustrie en Bouw in kaart gebracht. We 
helpen Bork in het ontwikkelen en opzetten van het innovatiemilieu. In lijn met de waarden van het 
bedrijf BORK is onderzoek gedaan naar een sterk sociaal en inclusief perspectief als deel van het te 
ontwikkelen innovatiemilieu van de Materialen HUB.   
  
We zetten onze expertise in op het vlak van urban mining, circulair slopen en bouwen, en upcycling 
om BORK te ondersteunen bij het ontwikkelen van een succesvolle circulaire Materialen HUB. Een 
onderdeel van een nieuw te vormen regionale keten die het mogelijk maakt om materialen, 
grondstoffen en reststromen hoogwaardig her te gebruiken en meervoudig te verwaarden. Het 
onderliggende verdienmodel en bijpassend innovatiemilieu vraagt om nadere uitwerking.   
  
We zijn bezig met het schrijven van een voorstel wat de vervolgstappen zijn om een innovatiemilieu 
te realiseren.   
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Uitdaging 

Regio Zwolle groeit uit tot de vierde economische topregio van Nederland. De havenregio Port of 
Zwolle speelt daarbij een cruciale rol als motor van de regionale economie. De ontwikkeling van Port 
of Zwolle tot logistieke hub voor circulaire bedrijvigheid is een project binnen de Regio Deal Regio 
Zwolle (2020) en werkt aan het nog beter benutten van de strategische ligging en het versterken van 
het investeringsklimaat. De projecten binnen de Regio Deal zijn ambitieus. Economische 
structuurversterking, circulaire economie, energietransitie en klimaatadaptatie gaan hand in hand.   
  
Dit project is opgebouwd uit vier aspecten:   
Nieuwe haven Kampen als batterij voor Regio Zwolle  
Nieuwe haven Meppel als grondstoffenknooppunt   
Hessenpoort Zwolle als proeftuin voor klimaatadaptatie  
Circulair mkb-LAB voor stad en regio.   

Aanpak 

Ons programma wordt op zo’n wijze ingericht dat alle direct betrokken partijen leren op drie 
niveaus, namelijk het project, de regionale ontwikkeling en het ecosysteem. Professionals uit de 
ondernemingen, ambtenaren van de gemeenten en provincie, omwonenden, studenten en 
scholieren gaan deelnemen in een zogenaamde ‘Community of Innovative Learners’ circulaire 
bedrijvigheid: de leerkring Circulair Port of Zwolle. NICE ontwikkelt hiervoor een online academie. 
Gevuld met een online leerprogramma bestaande uit meerdere kennismodules, trainingen en 
coaching op maat per doelgroep. Deze digitale leeromgeving ontwikkelt zich zowel vraag- als 
aanbodgestuurd.   
  
Het digitaal leren wordt gemixt met face-to-face ontmoeting, uitwisseling en begeleiding.  Elke twee 
maanden zal de leerkring bijeenkomen in voor hen georganiseerde meet-ups en kennisstudio’s 
gericht op het samen met elkaar impact maken en werken aan het oplossen van de 
gemeenschappelijke vragen. Dit vormt de routekaart voor het samen leren in een transitie.   
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Activiteiten 
Port of Zwolle werkt nauw samen met NICE. NICE biedt daarin twee type diensten.   
  
De eerste dienst betreft een regionale transitiewerkplaats: het circulair mkb-LAB: bedrijven kunnen 
daar terecht voor kennis, capaciteit, uitwisseling en inspiratie. Met een speciaal leer- en 
werkprogramma ontdekken ze wat circulariteit voor hun bedrijf kan betekenen. Al doende leren staat 
hierbij centraal. Wij zetten in het mkb-LAB studenten van regionale mbo-, hbo- en wo-
kennisinstellingen in, zodat jong talent voor een circulaire economie zich kan ontwikkelen en 
behouden blijft voor de regio. Dit sluit aan bij de ambitie Regio Zwolle proactieve ‘werkzekerheid’ 
regio te maken.   
  
De tweede dienst betreft de ontwikkeling van een handboek circulaire havens. Een circulaire 
doorontwikkeling van onder meer de binnenhavens van Kampen en Meppel zijn deel van de 
beoogde economische structuurversterking van de regio. Handvatten die de ruimtelijke en 
economische ontwikkeling van circulaire binnenhavens kunnen begeleiden ontbreken echter nog. 
Het opzetten van een handboek helpt om deze handvatten te creëren.   
  
De eerste outline voor het handboek is opgezet. Op dit moment wordt dit handboek verder 
uitgebouwd en uitgewerkt.  Meer weten over dit project? Neem een kijkje 
op: https://portofzwolle.nl   
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Uitdaging 
Collectief Circulair Westerveld (CCW) wil de transitie naar circulair produceren en consumeren in 
Westerveld versnellen. Niet als doel, maar als middel: een nieuwe verbindende strategie voor een 
duurzame samenleving. De scope van de transitie is gericht op de hele keten, van burger tot 
bedrijfsleven, van jong tot oud, waarbij we oplossingen nastreven die meervoudige impact maken.  

 

Impact 
Expeditie Circulair Westerveld zet in op opbouw en versterking van transitiecompetenties in 
Westerveld. Ondernemers, inwoners en ambtenaren leren al doende tezamen richting en invulling te 
geven aan een systeemverandering naar circulair produceren en consumeren. Met inzet van concrete 
lokale circulaire projecten en daarvoor ondersteunende kaders en beleid. In een doorlopend lerend 
samenspel.   

 

Aanpak 
NICE werkt onder de vlag van CCW aan een mix van activiteiten waar ruimte is voor lokale circulaire 
experimenten. NICE brengt met het vertrekpunt IDEE pionierende ondernemers, betrokken burgers 
en innovatieve ambtenaren bijeen in een expeditieteam. Dat team krijgt van ons ondersteuning in de 
vorm van scholing, training en coaching om gedurende een half jaar het initiële IDEE op te werken 
naar een haalbaar projectinitiatief. Als uitgangspunt is er een hoog doe gehalte, waar praktijk en 
beleid samen optrekken. 
 
Wat vraagt zo’n innovatieve vorm van samenwerking van elke deelnemer? En hoe leer je samen 
impact te maken? Wat is de gedeelde visie en verwachting voor Westerveld, en hoe neem je daar als 
ondernemer, inwoner en ambtenaar gedeeld eigenaarschap in? 
  
Bij de uitwerking van IDEE naar initiatief trekken we gezamenlijk op in de vorm van werkplaatsen en 
kennisateliers, de zogenaamde transitieLAB’s. We brengen de verschillende mensen, netwerken en 
inzendingen bijeen. Ontwikkelen met elkaar ingrediënten voor een circulair Westerveld. 
Concretiseren de ideeën die bijdragen aan een systeemverandering richting circulair produceren en 
consumeren, hier en nu. 
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Stappenplan 
Als eerste is gewerkt aan de opbouw van het samenwerkingsverband Collectief Circulair Westerveld. 
In dat kader heeft NICE een meervoudig impactkader ontwikkeld ten behoeve van een 
gemeenschappelijk vocabulaire voor de verschillende betrokken organisaties, én als leidraad voor 
het werk van CCW: een kompas. Dit kompas is ingezet bij het ontwerp van de Expeditie Circulair 
Westerveld. 
  
De eerste ronde van Expeditie Circulair Westerveld is gestart in september 2021 en richt zich op 
projecten rond drie vraagstukken:  

1. Verwaarden van reststromen 
2. Circulaire bouw 
3. Kleinschalige voedselproductie 

Ter ondersteuning van die focus voeren we de komende maanden een grondstofstroomanalyse uit. 
Dit onderzoek biedt inzicht in de gebiedspotentie en helpt bij het maken van afgewogen keuzes 
voor nieuwe circulaire projecten uit de open oproep. Ook onderzoeken we de benodigde 
bestuurlijke innovaties, en welke vormen van lokale betrokkenheid aansluiten bij Westerveld. Dit 
vertalen we uiteindelijk in een leerboek Circulaire Beleidsontwikkeling.  
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Uitdaging 
“Een transitie naar een circulaire economie is .... noodzakelijk. Het maakt ons minder afhankelijk van 
de import van grondstoffen, het creëert nieuwe regionaal economische verdienmodellen en draagt 
bij aan een afnemende milieubelasting”, RIS3 voor Noord-Nederland 2021-2027. 

De gestapelde problematiek van stikstof, CO2, druk op biodiversiteit en klimaat, en gebruik van 
primaire grondstoffen wordt diep in de maatschappij gevoeld door de gevolgen van de corona 
pandemie, de stijgende woningnood en tal van andere crises. Er is een groeiend gevoel van 
maatschappelijk ongemak en bedrijven staan onder hoge druk in hun legitimiteit van handelen en 
continuïteit van bedrijfsvoering. Het moet en kan echt anders, en in de transitie naar een circulaire 
economie ligt de oplossing. De hamvraag is hóé organiseren we dat? 

Momenteel ontbreekt een eenduidig beeld over de status en richting van de benodigde transitie van 
een lineaire naar een circulaire economie in Noord-Nederland. Onderzoeken beantwoorden niet de 
vraag waar we staan, en hoe we verder moeten. Noord-Nederland kampt met een versnipperd 
netwerk van losse actoren en autonome ondersteuningsprogramma’s, mist eigenaarschap en een 
duidelijke en gedragen richting in het zoekproces. 

Marktpartijen hebben geen tijd en middelen om de complexe - vaak systemische – mogelijkheden 
binnen circulaire waardeketens te onderzoeken; de waan van de dag regeert. Het benodigde leren 
vindt op z’n best ad hoc plaats. Overheden blijven achter in het inkopen van circulaire producten en 
-diensten, waardoor marktformatie marginaal groeit. Bedrijven krijgen zo onvoldoende kansen om 
bestaande processen te transformeren, en binnen waardeketens nieuwe business- en 
verdienmodellen te ontwikkelen. Er is sprake van marktfalen. 

 

Impact 
In dit project vormen noordelijke CE Experimenten gericht op de meest prioritaire uitdagingen 
binnen de Transitieagenda’s Bouw, Kunststoffen en Maakindustrie de context voor open innovatie. 
De scope beslaat daarbij de hele waardeketen. 
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Aanpak 
We hanteren in het project een integrale aanpak waarbij we doorlopend analyseren wat de impact is 
van ons handelen als CE-innovatie ecosysteem en waar bijstelling nodig is van processen. Zo 
anticiperen we op de onvoorspelbaarheid die deel is van open innovatietrajecten als deze en 
organiseren we collectieve impact. 

In het project zetten we in op drie hoofdactiviteiten met als kern: 

• Uitlijnen van het innovatie ecosysteem en operationaliseren van collaboratieve governance. 
Ontwikkeling van gedeeld CE-denkkader, gedeelde CE-ambities en gedeeld CE-perspectief 
in een creatief en collaboratief proces met partners en stakeholders; 

• Ontwikkelen MKB-programma’s en inbedden circulaire competenties. 

• Verbetering samenhang en consistentie tussen 1e- en 2e-lijns CE-ondersteuning van het 
MKB en opbouw en verbetering van benodigde competenties, instrumenten en 
verdienmodellen. 

• Experimenteren in het regime en leren door te doen. 

• Programmering van nieuwe marktcreatie, waardeketenontwikkeling, collaboratieve 
businessmodellen, waarbij leerervaringen (individu, organisatie en systeem) structureel 
gemonitord en geëvalueerd worden. 

Het brede startconsortium achter ‘Noord-Nederland verdient Circulair’ neemt eigenaarschap in het 
overbruggen van het gat tussen urgentie en uitvoering. Als opmaat naar een transitie versnellend 
netwerk in het CE-innovatie ecosysteem van Noord-Nederland. De zo belangrijke maar nog 
ontbrekende regie gaan we oppakken. Het consortium wil een uitbreiding van de transitiecapaciteit 
en innovatie slagkracht in het veld bieden, die randvoorwaardelijk is voor de noodzakelijke 
schaalvergroting van circulaire en toekomstbestendige bedrijvigheid en -werkgelegenheid in Noord- 
Nederland. 
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Uitdaging 
Cirlce of Food borduurt voort op het afgesloten project Zernike Zwam. Tijdens dit project hebben 
oud Junior Medewerkers Lisa en Nelleke een verse oesterzwampasta ontwikkeld. Vervolgens hebben 
Hilly en Elise een houdbare Zwampasta gecreëerd gemaakt van paddenstoelen op basis van oud 
koffiedik. Met een zakje Zwampasta wordt 7,5 kg koffiedik gered van de verbrandingsoven. Dit 
product mocht niet op de plank blijven liggen! Hilly en Elise volgden een traineeship om de 
Zwampasta op de markt te zetten. En zo was Circle of Food geboren. Circle of Food wil een circulair 
voedselsysteem de standaard maken, de Zwampasta is nog maar het begin.   
"Afval bestaat niet, afval is een grondstof" 

 

Impact 
Circle of Food helpt met Food of the Future ondernemers/boeren met het verwaarden van 
reststromen of tijdelijke overschotten. Dit levert aan 3 kanten voordelen:  

1. we hebben te maken met minder afval 

2. voedsel behoudt zijn waarde in de keten 

3. creëert meer afzetmogelijkheden voor de producent 

 

 

 

 

 

 



STARTPORTFOLIO NICE MOVES 

NICE | Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie bijlage I  11 

Aanpak 
Komende periode worden nieuwe producten ontwikkeld en gewerkt aan businessplan voor Circle of 
Food. Voor zowel studenten levensmiddelentechnologie als bedrijfskunde is er plek, zodat we samen 
een stapje dichter bij een circulair voedselsysteem komen. De onderstaande aspecten zijn leidend 
voor Circle of Food:  
  

• Tegen verspilling: afval bestaat niet, afval is een grondstof  

• Beter voor de aarde en voor jou: biodiversiteit is van levensbelang. Met meer plantaardig en 
lokaal eten maak je impact  

• De gezonde keuze: als diëtisten willen Hilly en Elise de gezonde keuze toegankelijker 
maken  

• Puur en eerlijk: Circle of food staat voor een lokale en transparante voedselketen   

  

Meer weten? Neem een kijkje op: https://circleoffood.nl   

Activiteiten 
Circle of Food heeft een houdbare Zwampasta gecreëerd op basis van oesterzwammen gekweekt op 
koffiedik. Er is ook gekeken naar het op de markt brengen van de Zwampasta wat heeft geresulteerd 
tot verschillende verkooppunten verspreid over 4 provincies. Daarnaast is er vooronderzoek gedaan 
om in de toekomst meerdere ondernemers te helpen om circulaire voedingsproducten te 
ontwikkelen.   

De ontwikkeling van Circle of Food groeit met de week. De Zwampasta is ontwikkeld en krijgt steeds 
meer bekendheid. Gaandeweg wordt er gepuzzeld aan nieuwe producten. Ook ligt de focus bij 
Food of the Future, de dienst om ondernemers in Noord-Nederland te helpen die met reststromen 
of tijdelijke overschotten zitten.   
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Uitdaging  
Korte Ketens werkt aan de concrete uitvoering van landschapstransformatie binnen de 
voedseltransitie. Veel voedselproducenten zitten klem in een systeem waarin zij aan een hele lijst 
eisen moeten voldoen. Voedselproducenten, supermarkten en consumenten houden elkaar op deze 
manier in een houdgreep. Met het model van de korte keten stappen we hieruit door het 
eigenaarschap van de producten weer bij de producenten te leggen. 

Aanpak 
Dit doen we met de Korte Keten door de voedselproducenten de ruimte te geven om een 
landschapstransformatie te kunnen bewerkstelligen. Landschap van de voedselproductie wordt op 
dit moment voornamelijk gevormd naar de economische waarden die wij hieruit onttrekken. Met 
behulp van een korte keten kunnen voedselproducenten hun landschap transformeren zodat het 
bijdraagt aan de sociale en ecologische waarden. Zo verandert het landschap op een manier die 
beter is voor de boer en de planeet. De aanpak naar landschapstransformatie bestaat uit vier 
aspecten:   

• Een betere prijs voor producten waardoor er meer ruimte is om te investeren.  

• Eigenaarschap van de voedselproducenten zodat het bedrijf kan worden doorgegeven aan 
de volgende generatie.  

• Intrinsieke motivatie om met duurzaamheid aan de slag te gaan.  

• Verbinding met de consument door rechtstreeks aan hen te verkopen.   

NICE legt de verbinding tussen voedselproducenten en het web platform dat deze 
landschapstransformatie mogelijk maakt.   
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Activiteiten 
Voorverkenning project Korte Ketens, productontwikkeling van boekweitproducten  

We staan op het punt om te starten met de concrete uitvoering van Korte Ketens. Dit bestaat uit het 
lanceren van het web platform en het helpen van de producenten om zich aan te sluiten om dit 
platform.  

 

  



STARTPORTFOLIO NICE MOVES 

NICE | Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie bijlage I  14 

 

 

Uitdaging 
De buitendienst van de gemeente Meppel en houdt zich onder andere bezig met stadsreiniging en 
groenonderhoud. Hierdoor zijn ze veel in contact met afval, hier ligt de mogelijkheid om circulair te 
innoveren. Eind april 2021 is het grondstoffenbeleidsplan 2021-2024 ‘Samen van afval naar 
grondstoffen’ vastgesteld door de gemeenteraad. De Gemeente wil in deze beleidsperiode sterk 
inzetten op het voorkomen van afval: Meppel wil in 2030 afvalvrij zijn. In 2020 gooiden de inwoners 
van de gemeente Meppel nog 155 kilogram aan restafval per inwoner weg. In 2025 moet dat 
maximaal 60 kilogram zijn. Kortom, hier ligt een flinke uitdaging.   

 

Aanpak 
De buitendienst staat voor een grote opgave: ze willen transformeren naar een circulaire dienst. 
Onder andere op het vlak van de afvalstromen, het eigen vastgoed (Gemeentewerf), wagenpark, 
materieel en kleding. Een belangrijke doelstelling is dat het eigen personeel een voorbeeldrol kan 
vervullen; ambassadeurs zijn van een stad zonder afval.  
 
De buitendienst werkt aan dit doel aan de hand van drie onderdelen:   

• Meetbaar: de circulaire verandering moet te meten zijn om zo progressie te zien  
• Ervaarbaar: medewerkers moeten bewust worden van de circulaire transitie   
• Tastbaar: door de transitie tastbaar te maken zien medewerkers dat afval niet bestaat  

Activiteiten 
Aan de hand van de drie aspecten heeft NICE, samen met de Junior Medewerkers meerdere 
activiteiten ondernomen. Zo hebben we een circulariteitsmeter in ontwikkeling waarmee de 
Buitendienst haar ambities ‘smart’ kan formuleren. Het instrument kan daarnaast ook ingezet worden 
in de Plan, Do, Change, Act-cyclus en dienen als benchmark met andere gemeentelijke 
buitendiensten (meetbaar).   
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Bewustwording van eigen personeel ondersteunen we ook met inzet van de circulariteitsmeter door 
deze gezamenlijk met het personeel in te vullen. Dit als deel van de veranderaanpak voor de 
Buitendienst Meppel (ervaarbaar). Het tastbaar laten zien dat afval niet bestaat, doen we door 
nieuwe producten te ontwikkelen uit afvalstromen: upcycling. We verkennen voor een van de 
ontwikkelde producten nu de opzet van een productielijn i.s.m. het Leer Werk Centrum.   

De buitendienst staat voor een grote opgave: ze willen transformeren naar een circulaire dienst. Wat 
dit betekent en wat er kan, is door NICE onderzocht sinds september 2020. Op dit moment is NICE 
samen met buitendienst bezig met het uitvoeren van de producten die Junior Medewerkers voor de 
buitendienst hebben gecreëerd. Zo wordt er gewerkt aan de hand van een verander- en 
communicatieplan en worden de circulaire producten (Pier’n Hûs en Bee NICE) ontwikkeld.   
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Uitdaging 
Ogterop bouwt aan verbeelding 
Ogterop staat in het hart van de historische binnenstad van Meppel met veel culturele waarde. 
Hiermee hebben we een culturele en ruimtelijke verbinding tussen de samenleving van Meppel, de 
regio Zwolle, Hoogeveen en Steenwijk. De komende jaren zal de regio - inclusief Meppel - flink 
groeien. Het is van belang dat deze groei hand in hand gaat met de vernieuwing van (culturele) 
voorzieningen.   
 
Met de plannen voor de verbouwing van Ogterop zet de gemeente Meppel stevig in op het 
versterken en toekomstbestendig maken van het culturele aanbod binnen Drenthe en de regio. De 
verbouwing van de schouwburg wordt meer dan een bouwproject. Zee hebben als ambitie om een 
icoonproject voor circulair bouwen te worden. 

Impact 
Een duurzaam gebouw dat zichzelf zoveel mogelijk kan voorzien en zo min mogelijk aan vormen van 
afval bijdraagt. Daardoor is ervoor gekozen om circulariteit tot speerpunt te maken.  
 
Aanpak 
Hoogwaardig hergebruik van materialen 
We gaan maar liefst 40% van het materiaal hergebruiken dat komt uit de sloop van Ogterop en 
andere projecten uit de regio. Daarnaast is het uitgangspunt dat 40% van de toegepaste materialen 
hernieuwbaar is met een minimale milieu-impact. Bovendien wordt 80% van het gebouw ontworpen 
voor remontage in de toekomst. Het ontwerp- en bouwteam levert het vernieuwde gebouw op met 
een materialenpaspoort. 
 
Maatschappij & cultuur 
We zetten in op duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld door in ieder geval 
50% van het bouwproject uit te laten voeren door regionale bedrijven waarbij we de uitgangspunten 
van gemeente Meppel op het gebied social return aanhouden. In onze eigen bedrijfsvoering streven 
we naar het Green Key Gold certificaat. Dit is hét internationale keurmerk voor duurzame bedrijven. 
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Hernieuwbare bronnen van energie 
We streven naar een CO2-neutraal gebouw. Niet alleen als we het gebouw in gebruik nemen, maar 
ook tijdens het bouwproces. Hierbij hanteren van het doel van het zogenaamde “Parisproof”. Dat 
betekent dat we gaan voor energieverbruik dat past bij het klimaatakkoord van Parijs. 
 
Biodiversiteit versterken 
We nemen maatregelen om de biodiversiteit om en op het gebouw structureel te versterken. Hier 
geven we verder richting aan door middel van ecologisch onderzoek. Op die manier weten we welke 
maatregelen we het beste kunnen nemen om de biodiversiteit te versterken. 
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Uitdaging 
Als kloppend hart van het Wiede Wold-dorp realiseren we samen met ontwerpers én de lokale 
bevolking vanaf begin 2023 een geheel uit gerecycled, uit sloop geoogste en afgedankte materialen 
opgetrokken ‘kathedraal’. Een Kathedraal als symbool voor samen bouwen aan een 
gemeenschappelijk ‘hoger’ doel. De PEERGROUP is hiervan de initiatiefnemer en heeft NICE als 
partner betrokken. Het markante bouwwerk wordt een plek waar voorstellingen kunnen worden 
gegeven, debatten georganiseerd en geïnitieerd en activiteiten worden ontwikkeld. Ter vergroting 
van de wederzijdse binding, versterken van de sociale structuur en identiteit; een nieuwe vorm van 
Noaberschap (zie ook Collectief Circulair Westerveld). 

Impact 
Het project ‘De Afvalkathedraal’ is onderdeel van de activiteiten in het kader van gemeente De 
Wolden culturele gemeente van Drenthe. Binnen dit project wordt er ingezet op het initiëren van en 
de bewustwording van transitie denken binnen de gemeenschap. De maatschappelijke verandering 
van een lineaire naar een circulaire economie. Hierbij hoort het actief betrekken van de jongeren. 
Alle betrokken bewoners van jong tot oud willen we hiermee al doende een bijdrage laten leveren 
aan een experiment van circulair bouwen. De functionele component van de Kathedraal moet een 
invulling krijgen vanuit de participatie en betrokkenheid van de bouwers. Hierbij moeten de 
informatieve en de geleerde stappen en plek krijgen binnen het bouwwerk en het bouwproces. 
Ontmoeten, overleggen, delen en nieuwe initiatieven zouden hier moeten gaan ontstaan. Het samen 
bouwen vergroot de betrokkenheid en het eigenaarschap. Een bedevaartsoord voor de circulaire 
economie, die daardoor bijdraagt aan een doorlopend lerend samenspel.   

Aanpak 
NICE werkt hierbij intensief samen met De Peer Group en de totale projectorganisatie van het Wiede 
Wold. Het stimuleren van lokale experimenten in een intense vorm van lokale participatie moet ‘de 
reis naar de realisatie’ van de Kathedraal gaan vormen. De reis van idee naar realisatie wordt 
vastgelegd op film en kan dienen als voeding voor een theaterstuk. Het IDEE en doel van de 
Kathedraal als voertuig voor de bewustwording over circulaire economie met inbreng van betrokken 
inwoners (jong en oud) en verdere stake holders zijn definitieve vorm krijgen. Het uiteindelijk doel en 
gebruik bepaalt in hoeverre het concept Kathedraal ook een daadwerkelijk gebouw gaat worden of 
een bouwsel wat vooral de geestbewaarder van het bovenliggende doel representeert.  
NICE ondersteunt het participatie deel en de ontwikkeling van het idee naar een te realiseren 
concept. Dit concept moet ruimte en mogelijkheden bieden voor de Peergroup om hun afgeleide 
Theaterproductie een plek te verschaffen. De vanuit de Gemeente toegestane levensduur van de 
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kathedraal zal van grote invloed zijn op het te ontwikkelen concept; tijdelijk, semi-permanent of 
permanent. Dit laatste zal ook een onderdeel van het onderzoek binnen NICE zijn. Als uitgangspunt 
is er een hoog doe gehalte, learning by Doing’’ dit zal de ontstaansgeschiedenis van de Kathedraal 
gaan schrijven. Het “eigen afval” van en door deelnemers verwerken als grondstof voor het 
gemeenschappelijke eindresultaat is de start. Hiermee bewerkstelligen we een andere houding en 
een nieuw paradigma over samenwerken en bouwen, die vormen de basis voor de beoogde 
transformatie waardoor het een duidelijke bijdrage levert aan de circulaire economie. Het proces van 
samen bouwen geeft binding tussen mensen onderling, besef van historie en de waarde van de 
natuur en de directe omgeving. We brengen de verschillende mensen, activiteiten , initiatieven 
bijeen om te komen tot een integraal ruimtelijk ontwerp met de ‘afval kathedraal’ als middelpunt van 
het transitie denken en misschien andere bewegingen naar circulaire economie; blijvend dan wel 
tijdelijk. 

Wat maakt dat het bouwwerk zal worden ervaren als ‘afvalkathedraal’, hoe krijgen we in het proces 
een hoge mate van participatie, hoe meten we de impact op de deelnemers als het gaat om transitie 
denken, hoe leggen we dat proces vast zowel fysiek als in samenwerking en gevoeld eigenaarschap, 
hoe gaat dit project passen in alle activiteiten van Wiede Wold, hoe plaatsen we dit in de 
doelstellingen van de gemeente over circulair ondernemen en ook binnen de doelstelling van de 
Peergroup. Wat vraagt zo’n innovatieve vorm van samenwerking van elke deelnemer? 

Stappenplan 
 Als eerste zal worden gewerkt aan het begrip “afvalkathedraal”. Welk verhaal hoort er bij een 
kathedraal? Waarom spreekt dit tot de verbeelding en wat maakt dit vanuit de geschiedenis een plek 
van samenkomst? 

Daarnaast zullen we ons in de eerste stappen richten op het vormen van een participatieproces. Dus 
op welke manier kunnen de inwoners een bijdrage gaan leveren aan de kathedraal die uiteindelijk 
gebouwd wordt door hen, voor hen?   

1. Van Idee naar concept 
2. Van concept naar realisatie: in een tranche van samenwerking van jong naar oud; van 

basisscholen tot volwassenen 
3. Van realisatie naar visioenhoeders, onafhankelijk van de levensduur. 
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Samenvatting 

‘Het is zaterdagochtend, de agenda is leeg, eindelijk tijd om die regenton te installeren. In je 
elektrische auto rijd je naar de plaatselijk bouwmarkt toe om nog wat spullen te halen. Je loopt 
langs de schappen en vult de winkelwagen van gerecycled kunststof met afvoerbuizen en 
bevestigingsmateriaal en gaat daarna naar de houtafdeling. Het is tenslotte wel handig dat 
de regenton op een verhoging staat. Bij de houtafdeling zie je dat ze naast nieuw ook gebruikt 
hout verkopen. Hout dat er nog prima uitziet en ook nog eens allemaal uit de regio komt.’  
 
Bovenstaande tekst komt niet uit een sprookjesboek, maar is mede dankzij NICE Matters de 
realiteit door een samenwerking tussen een bouwmarkt uit Hoogeveen en de BORK groep.  
Stap voor stap wordt circulariteit zichtbaarder in de provincie Drenthe en daarbuiten. Uit het 
door ons uitgevoerde onderzoek blijkt dat de inspanningen die in het kader van NICE Matters 
zijn uitgevoerd hierbij een belangrijke rol hebben gespeeld. We lichten deze activiteiten kort 
uit. 
 

Aanjager 
Het aanjagen van innovatietrajecten in het kader van NICE Matters overtreft de oorspronkelijke 
doelstellingen en wordt gewaardeerd door betrokken gemeenten, bedrijven en 
onderwijsinstellingen. Het aantal projecten dat is geïnitieerd en de hoeveelheid deelnemende 
studenten bevestigen dit beeld. NICE weet zijn visie op circulaire economie goed over te 
brengen en daagt overheden en het bedrijfsleven uit hierin mee te gaan. 
 

Kennispartner 
NICE Matters is op stoom gekomen en heeft op het gebied van kennisdeling een inhaalslag 
gemaakt. Betrokkenen gaven eerder (in de tussenevaluatie) aan behoefte te hebben aan een 
meer en betere verspreiding van kennis en opgedane ervaring. Nu zeggen betrokkenen dat er 
een heleboel activiteiten zijn en dat NICE Matters aan het ‘over performen’ is. De cijfers 
bevestigen dit beeld. Bij de start van het project ging men uit van het organiseren van 20 
events gericht op het stimuleren van bewustwording van ontwikkelingen en kansen op het 
gebied van circulaire economie. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald, want de teller staat 
inmiddels op 126 meet ups. 
 

Netwerk 
NICE is een aanjager, kennispartner en speelt een grote rol in het bij elkaar brengen van 
partijen. Door hun netwerk te benutten en zelf ook een belangrijk onderdeel van het netwerk 
te zijn, is NICE in staat om de juiste matches te maken. Dit heeft geleid tot nieuwe 
samenwerkingen tussen bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. Via dit netwerk zijn 
inmiddels ruim 350 studenten gekoppeld aan vraagstukken en praktijkopdrachten van 
bedrijven en overheden. Ze hebben hierbij erg waardevolle praktijkervaring op kunnen doen. 
 

Toekomst 
Er is veel bereikt met NICE Matters, maar zonder subsidies had dit niet gekund. Dit zorgt voor 
een complexe bedrijfsvoering. De organisatie wordt steeds professioneler, maar kan hier nog 
wel stappen maken. Door bijvoorbeeld beter in kaart te brengen wat een bepaald project heeft 
opgeleverd en wat de investering is geweest. Wanneer NICE hiermee aan de slag gaat en de 
rol van aanjager, kennis- en netwerkpartner blijft uitoefenen kan NICE volgens de betrokkenen 
een grote rol blijven spelen bij het versnellen van de transitie naar een circulaire economie in 
de provincie Drenthe. 
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1. Inleiding 

In opdracht van de provincie Drenthe voert Partoer een onafhankelijke evaluatie uit van het 
subsidieproject NICE Matters. In verband met een verwachte nieuwe vervolgprojectaanvraag 
voor de jaren 2023 t/m 2025, wil de provincie graag een update van de tussenevaluatie zoals 
die in januari 2021 door Partoer is uitgebracht. Deze dient ook als evaluatie van de 
projectperiode die van 2018 t/m 2022 loopt. 

De provincie wil graag inzicht in de stand van zaken rond de uitvoering van NICE Matters om 
zo een beeld te krijgen of de gewenste doelstellingen en resultaten zijn behaald. 

In dit inleidende hoofdstuk gaan wij kort in op de achtergrond van het onderzoek en 
beschrijven wij de onderzoeksopzet en de verrichte onderzoeksactiviteiten. 

1.1 Achtergrond 

Het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) is een publiek-privaat initiatief om de 
transitie naar een circulaire economie in Noord-Nederland te versnellen. Maar liefst 21 
organisaties afkomstig uit de wereld van ondernemers, overheden, onderwijs en 
maatschappelijke organisaties, stonden eind december 2016 aan de wieg van NICE.  Vanuit 
een gezamenlijk commitment en een gedeelde ambitie en drive kon medio 2017 een 
kwartiermaker worden aangesteld om het initiatief NICE succesvol uit te bouwen tot een 
programma en een organisatie.  

Onder aanvoering van de kwartiermaker is in 2019 een meerjarenplan NICE Matters1 opgesteld 
om een nieuwe stap te zetten in de ontwikkeling van NICE. Op basis van het plan NICE zijn 
twee subsidies aangevraagd: één bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en 
één bij de provincie Drenthe. Eind 2019 hebben SNN en de provincie Drenthe positief besloten 
op de aanvraag en een financiële bijdrage verleend aan NICE voor NICE Matters (2019-2022). 

Veel is al bereikt met het project ‘NICE Matters’, dit is terug te lezen in deze en eerdere 
evaluaties. Tegelijkertijd is de vraag naar ondersteuning in de verdere ontwikkeling van 
programma’s, projecten en deelprojecten groot. Daarom is er het voornemen voor een nieuwe 
vervolgprojectaanvraag voor de jaren 2023 t/m 2025.  

Waar in dit rapport gesproken wordt over ‘NICE’, bedoelen wij Stichting NICE en waar 
gesproken wordt over ‘NICE Matters’, bedoelen wij het project NICE Matters dat zich afspeelt 
binnen de context van de stichting. 

1.2 Onderzoeksvragen 

Nu het einde van de looptijd van het project NICE Matters in zicht komt en er voornemens zijn 
voor een vervolgprojectaanvraag, wil de provincie Drenthe vanuit haar rol als medefinancier 
graag de tussenbalans opmaken en inzicht krijgen in de mate waarin NICE Matters erin 
geslaagd is om de gestelde doelen te realiseren. 

Voor deze evaluatie heeft de provincie Drenthe de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

  

 
 
1 NICE Matters, future present of a circular Drenthe, NICE (16 juni 2019) 
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Algemeen 
1. Voorziet NICE in een bestaande behoefte op het gebied van de circulaire economie in 

Drenthe?  
2. Zo ja, in welke (deel) activiteiten zit de meeste toegevoegde waarde? Wat gaat er goed 

en wat gaat minder goed?  
3. Zo ja, als NICE haar spilfunctie in de toekomst wil blijven vervullen, moeten er dan 

andere accenten worden gelegd of moet er op een andere manier gewerkt worden?  
4. Wat zijn de klantervaringen? Onderverdeeld naar MKB en niet-MKB. 
5. Hoe kunnen de activiteiten van NICE beter worden verspreid over de hele provincie 

Drenthe? 
6. Is er een model denkbaar met een lager percentage overheidssubsidie en meer 

bijdragen van andere stakeholders?  
 

Specifiek 
1. Wat zijn de behaalde resultaten op de onderstaande en de in het projectplan van NICE 

Matters beschreven indicatoren? 
a. De economische infrastructuur wordt versterkt door acht circulaire 

innovatietrajecten aan te jagen en uit te voeren.   
b. Gelijktijdig werken mbo- en hbo-studenten via NICE aan voorbeeldprojecten en 

ontwikkelen zich daarmee tot de jonge professionals die nu al nodig zijn voor 
het in de praktijk brengen van circulaire innovaties.   

c. Opgedane kennis en ervaring wordt beschikbaar gesteld aan het bedrijfsleven 
en andere betrokken partijen. 

d. Een kennisdatabase zal dat publiek toegankelijk maken. Hiermee kunnen 
vakmensen opgeleid worden en de toegepaste innovaties herhaald en 
opgeschaald worden. 

e. Faciliteren van het vergroeningsproces door middel van externe organisaties. 
f. Profilering van Drenthe als groene economische provincie (circulair én 

biobased). 
g. Bevorderen economisch ecosysteem. 
h. Versterken van de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt van de toekomst. 
i. Het verbeteren van het Drents imago. 

Financieel 
j. Hoe verhouden de kosten en opbrengsten zich tot de begroting?   
k. Waar zitten eventuele tegenvallers en meevallers?  
l. Wat is de beoordeling van de financiële positie van de stichting?  
m. Wordt de financiële positie van de stichting voldoende gewaarborgd; is er al 

zicht op een exploitatiemodel na afloop van de projectperiode; zo ja hoe ziet 
dat model eruit? Zo nee; wordt aan een dergelijk model gewerkt? 

2. NICE lijkt nog erg kwetsbaar qua management; de directeur is nog steeds de spil van 
de organisatie (zoals bij de start up); wat vinden de klanten en medewerkers daarvan 
en hoe kan die situatie naar de toekomst toe verbeteren?  

3. Is de NICE voldoende in control als het gaat financieel management? 
4. Wat vindt de Raad van Transitie (Toezicht) van NICE van de voortgang en resultaten van 

het project. Hoe zien zij de toekomst van NICE en hun rol daarin?  
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1.3 Onderzoeksopzet 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, hebben wij de volgende 
onderzoeksactiviteiten uitgevoerd: 

• Documentenstudie 
• Interviews met stakeholders 
• Online enquête studenten (stagiaires) 
• Interviews met leden van de Raad van Transitie2 

Wij zijn gestart met het opvragen en bestuderen van de voor het onderzoek relevante 
documenten rondom NICE Matters. Via de provincie en NICE hebben wij diverse stukken 
ontvangen, namelijk: projectplan, subsidiebeschikkingen, voortgangsrapportage, concept-
jaarverslagen en diverse beleidsstukken.  

Naast de documentenstudie hebben wij meerdere stakeholders die betrokken zijn bij NICE 
Matters geïnterviewd. In totaal hebben wij met twaalf stakeholders en drie leden van de Raad 
van Transitie gesproken. Voorafgaand aan het afnemen van de interviews hebben wij een 
onderwerpenlijst opgesteld en afgestemd met de opdrachtgever (bijlage 2 stakeholders en 
bijlage 4 RvT). Deze onderwerpenlijst diende als leidraad in de interviewgesprekken. In de 
gesprekken is ingegaan op: behoefte aan circulaire economie in Drenthe, het verloop van NICE 
Matters tot nu toe en de toekomst van NICE. 

Voor het genereren van het beeld van de ervaringen van studenten met NICE Matters, hebben 
wij in overleg en samenwerking met NICE een online enquête gehouden (bijlage 3). Deze 
vragenlijst is in totaal door negen studenten ingevuld.  

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 beschrijven wij het project NICE Matters. Daarbij is aandacht voor de aanloop 
naar NICE, waarbij ook de beleidsdoelen van de provincie Drenthe aan de orde komen. 
Vervolgens staan we stil bij doelen, activiteiten en beoogde resultaten binnen NICE Matters. 
Verder gaan wij in op de projectorganisatie en de projectbegroting. Daarmee is de 
uitgangssituatie van NICE  Matters in kaart gebracht.  

In hoofdstuk 3 staat de inhoudelijke voortgang van NICE Matters centraal. We schetsen eerst 
voor elk van de vier werkpakketten binnen NICE Matters de stand van zaken, gevolgd door een 
toetsing van de behaalde resultaten aan de indicatoren (KPI’s) van NICE Matters. Daarmee zijn 
de resultaten in beeld. Vervolgens geven wij de reflectie hierop door stakeholders, Raad van 
Transitie en studenten aan de hand van de antwoorden van de interviews en online enquête.  

In hoofdstuk 4 staat de financiële voortgang van NICE Matters centraal. Wij gaan daarbij in op 
de projectbegroting en de realisatie tot nu toe. Ook wordt aandacht besteed aan de financiële 
positie van de stichting en de toekomst van NICE. Het rapport sluiten we af met conclusies 
(hoofdstuk 5). 

  

 
 
2 In plaats van ‘Raad van Toezicht’ hanteert stichting NICE voor dit orgaan het begrip ‘Raad van Transitie’.   



 

  |  8  
 

2. Projectbeschrijving NICE Matters 

2.1 NICE in de beleidscontext van de Provincie Drenthe 
 

Circulair Drenthe 2050 
Vanuit het besef dat er een urgente maatschappelijke opgave ligt om een transitie te realiseren 
van een lineaire economie naar een circulaire economie, heeft de provincie Drenthe in 2018 
een Roadmap Circulair Drenthe 20503 opgesteld. In deze roadmap staan de kansen, ambities 
en opgaven beschreven, waarmee de provincie actief aan de slag wil de komende jaren. Hierbij 
trekken ze samen met inwoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en andere overheden op. 
Het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) is door de provincie als één van de drie 
pijlers binnen deze roadmap aangeduid. De andere twee pijlers zijn: samenwerking (tussen 
ondernemers, onderwijs en overheden) en het innemen van een voorbeeldfunctie door de 
provincie zelf.  
 

Doelstelling provincie Drenthe 
De provincie Drenthe ziet in NICE een belangrijke katalysator om het transitieproces op weg 
naar een circulaire economie in Drenthe te versnellen. In het stuk4 van Provinciale Staten over 
het beschikbaar stellen van de provinciale cofinancieringsbijdrage aan stichting NICE voor het 
project NICE Matters, is de hoofddoelstelling als volgt verwoord: 
 
Doel van het project NICE Matters is het versterken van de economische infrastructuur door 
innovatieprojecten aan te jagen en uit te voeren en daarmee een bijdrage te leveren aan het 
creëren van een nieuwe markt op het gebied van circulaire economie in Drenthe en Noord-
Nederland.  
 
NICE Matters moet deze doelstelling realiseren door: 
 
• Acht circulaire innovatietrajecten aan te jagen en uit te voeren. 
• Mbo- en hbo-studenten binnen deze context aan voorbeeldprojecten mee te laten werken 

en zich daardoor te laten ontwikkelen tot jonge professionals op het gebied van circulaire 
economie. 

• Opgedane kennis en ervaring beschikbaar te stellen aan het bedrijfsleven en andere 
betrokken partijen, via een publiek toegankelijke database.  
 

Het opleiden van vakmensen en faciliteren van herhaling en opschaling van ontwikkelde en 
toegepaste innovaties staan daarbij centraal. 
 
Het beoogde eindresultaat is een groeiende markt voor circulair ondernemen in Drenthe, 
waarin bedrijven in Drenthe zich ontwikkelen tot voorlopers in de (nieuwe) circulaire economie.  
 

  

 
 
3 Startnotitie ‘Roadmap Circulair Drenthe 2050’, op 30 augustus 2018 aangeboden aan Provinciale Staten 
van Drenthe. 
4 Statenstuk 2019-899, Subsidieaanvraag ‘NICE Matters’ van het Noordelijk Innovatielab Circulaire 
Economie, provincie Drenthe (2019) 
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2.2 Stichting NICE 
 

De aanloop naar Stichting NICE 
NICE is ontstaan uit een initiatief van 21 organisaties, die 
zich eind 2016 verbonden hebben aan de oprichting van het 
Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie. Dit 
commitment werd bekrachtigd met de ondertekening van 
het Manifest Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie op 
19 december 2016. In mei 2017 is vervolgens een 
kwartiermaker aangesteld, die aan de slag is gegaan met het 
verder vormgeven van de ambities van de initiatiefnemers 
om verder te bouwen aan het initiatief door partners te 
binden, projecten te initiëren en zodoende een concrete start 
te maken. Na een periode van ruim anderhalf jaar pionieren, 
werd in 2018 voorgesorteerd op de verdere 
professionalisering van NICE tot een compacte 
uitvoeringsorganisatie. In dat kader is ook het project NICE 
Matters ontwikkeld, gericht op meerjarige funding van de 
activiteiten en de organisatie van NICE om deze 
professionaliseringsslag te kunnen maken. 

 
Organisatiestructuur Stichting NICE 
Vanaf april 2019 heeft de organisatie van NICE, na een periode van kwartiermaken, concreet 
en formeel vorm gekregen. Eerste stap daarbij was de oprichting van de stichting, gevolgd 
door de aanstelling van het stichtingsbestuur en de aanstelling van de directeur-bestuurder. 
Dat heeft geleid tot de volgende resultaten: 
 
• De organisatie van NICE is juridisch geformaliseerd door de oprichting van Stichting NICE 

op 5 april 2019, bij inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel.  
• Het toezicht op de stichting en het beleid van de bestuurder is belegd bij de Raad van 

Transitie. Deze Raad van Transitie is per 11 oktober 2019 in functie getreden. 
• Per 1 november 2019 is de directeur-bestuurder (1,0 FTE) aangesteld door de Raad van 

Transitie van Stichting NICE.  

 
In de loop van 2022 is Stichting NICE is uitgegroeid tot een onderneming met een omvang van 
tien medewerkers in loondienst (7,6 fte), een wisselende groep c.q. flexibele schil van circa 25 
stagiaires (20 fte) en een vaste inhuur via drie strategische kennispartnerschappen (1,0 fte) en 
één kwartiermaker Landbouw&Voedsel (0,3 fte).  
 

2.3 NICE Matters 
 

Hoofddoel 
Zoals eerder in deze rapportage al kort geschetst, is de hoofddoelstelling van het project NICE 
Matters: het versterken van de economische infrastructuur door innovatieprojecten aan te 
jagen en uit te voeren en daarmee een bijdrage te leveren aan het creëren van een nieuwe 
markt op het gebied van circulaire economie in Drenthe en Noord-Nederland. 

 
  

Founding partners NICE: 
Provincie Drenthe 

Gemeente Groningen 
Gemeente Meppel 

AREA Reiniging 
Attero 

B+O Groep 
Green Furniture Circle (= Drentea, 

VDB Groep, Vepa) 
Implement Circular Economy 

Rabobank 
Virol 

Zuidema Groep 
Hanzehogeschool 

NHL Stenden 
Alfa College 
AOC Terra 

Drenthe College 
C.S. Dingstede 

Cirkelstad 
Natuur en Milieufederatie 
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Projectaanpak en activiteiten  
Het project NICE Matters is opgebouwd uit vier werkpakketten.  
 

 Werkpakket 
 

Activiteiten 

1 Innovatietrajecten Het aanjagen van innovatietrajecten, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
in diverse stadia van ontwikkeling: oriënteren, ontwikkelen, ontwerpen, 
realiseren en opleveren. 

2 Studentenprojecten Het uitvoeren en begeleiden van studentenprojecten, met aandacht voor 
werving & matching en coaching & begeleiding  

3 Kennis  Kennis breed beschikbaar maken en het innovatiecluster duurzaam 
ontwikkelen. Centraal in dit werkpakket staat het realiseren van een 
kennisdatabase en het borgen van het leren binnen NICE. 

4 Organisatie van NICE  NICE Matters managen, ondersteunen en borgen van de businesscase. 
Centraal in dit werkpakket staan de interne organisatie en activiteiten van 
NICE en het verbreden van het cluster met nieuwe partners. 

 
De innovatieprojecten binnen NICE Matters kunnen zich afspelen in diverse sectoren. Bij de 
start van het project werd onderscheid gemaakt tussen de volgende drie sectoren: 
 
• Bouw & Infra   
• Afval & Grondstof 
• Stad & Regio 
 
Tijdens de uitvoering van NICE Matters is daar een vierde sector aan toegevoegd:  
 
• Landbouw & Voedsel 

 

Projectorganisatie NICE Matters 
De bemensing van het project NICE Matters wordt volledig verzorgd door Stichting NICE. Het 
projectteam NICE Matters bestaat uit: 
 

Functie/Rol 
 

Taak 

Projectleider - Projectleiding 
- Bewaking van de voortgang 

Projectassistent - Opzetten van de interne projectorganisatie 
- Inhoudelijke en financiële administratie 

Transitieaanjagers 
 

- Opzet van en coaching binnen lerende samenwerking 
binnen de innovatieprojecten 

- Acquisitie van nieuwe projecten 
Facilitator transitieleeromgeving  - Coaching van studenten en onderzoekers 

- Inrichten innovatiewerkplaats 
Kennis- en communicatiecoördinator - Kennis en communicatiestrategie  

- Organisatie bijeenkomsten 
 

Projectlocatie 
NICE is gevestigd in de Gasfabriek Meppel. Dit is ook de locatie van het ‘innovatielab’ van 
waaruit NICE Matters werkt. Het ‘innovatielab’ is een werkplaats waar bedrijven en studenten 
samenwerken aan praktijkcasuïstiek en waar de concrete koppeling plaatsvindt tussen de 
innovatieprojecten, bedrijven en studenten.   
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Projectportfolio 
Bij aanvang van het project NICE Matters in oktober 2018 bestond het projectportfolio uit vijf 
concrete pilotprojecten. Dit is uitgegroeid tot 21 innovatietrajecten, waarbij in totaal 350 MKB 
bedrijven direct betrokken zijn. Uit dit portfolio zijn twaalf innovatietrajecten afgerond met 
een totaal aantal van 28 business cases. Bij drie trajecten is de betrokkenheid tussentijds 
stilgelegd.  
 

Verdeling opdrachtgeverschap 
NICE stelt zich volgens zichzelf5 op als een partner in verandering. Gericht op het opbouwen 
van een relatie die strategisch en meerjarig van aard is. Deze vorm van partnerschap biedt 
volgens NICE een goede randvoorwaarde om in samenwerking de transitie naar een circulaire 
economie in te zetten. 
 
Het opdrachtgeverschap van de 21 innovatietrajecten uit het portfolio is als volgt verdeeld:  

• Overheid  7 
• Onderwijs  2 
• Ondernemers  12  

 

Insteek innovatietrajecten 
Uit de voortgangsrapportage van NICE blijkt dat het inzet op diversiteit van type 
innovatietrajecten in de portfolio. Diversiteit in thema’s, omvang, opdrachtgeverschap en 
doorlooptijd. Op deze manier beoogt het om een breed aanbod van ondersteuning te bieden, 
waarbij er telkens een innovatietraject op maat wordt gemaakt. 
 
De innovatietrajecten leiden vaak tot kansrijke businesscases: 21 innovatietrajecten hebben 
totaal 28 business cases opgeleverd. 
 
De gerealiseerde businesscases zijn verdeeld over de volgende clusters: 

• Afval & Grondstoffen  6 
• Bouw & Infra  12 
• Landbouw & Voedsel  5 
• Stad & Regio  5 

 
 

2.4 Projectbegroting en financiering 
 

Begroting NICE Matters  
De totale kosten voor het project NICE Matters over de vierjarige projectperiode (oktober 2018 
– december 2022), zijn door NICE oorspronkelijk begroot op: € 2.000.223. 
 
Uit de door NICE opgestelde toelichting6 bleek de vraag naar ondersteuning in de verdere 
ontwikkeling van programma’s, projecten en deelprojecten gedurende de looptijd van het 
project NICE Matters groot. Dit had als consequentie dat de gevraagde inzet van NICE Matters 
groter is dan oorspronkelijk gedacht, oftewel meerwerk. Rond april 2022 waren er geen 
financiële middelen meer voor verdere uitvoering van de nog lopende programma’s en 
projecten. NICE heeft daarom een aanvullende financiering aangevraagd voor het meerwerk.  
 
 

 
 
5 Stichting NICE (2022), 2e voortgangsrapportage SEP2020-APR2022 
6 Stichting NICE (2022), R012 NICE MATTERS | NM+ programma 
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In de tabel zijn de begrote kosten onderverdeeld naar de vier onderscheiden werkpakketten.  
 

 
 

Financiering van het project NICE Matters 
De financiering van het project NICE Matters bestaat voor 80% uit subsidie en 20% uit eigen 
middelen.  
 

Financier  
 

€ % 

Subsidie SNN (REP-subsidie) 
 

€ 1.000.000 50% 

Cofinanciering Provincie Drenthe 
 

 €     600.000 30% 

Eigen bijdrage Stichting NICE 
 

€     400.223 20% 

Totaal 
 

€ 2.000.223 100% 

 
De subsidiebeschikking van SNN (REP-subsidie) is op 29 november 2019 beschikbaar 
gekomen.  
 
De subsidiebeschikking van de Provincie Drenthe, die zoveel mogelijk werd afgestemd op die 
van SNN, is op 18 december 2019 verstuurd. De provincie Drenthe heeft bij haar besluit tot 
toekenning van de cofinancieringsbijdrage vijf specifieke – voorwaardelijke - verplichtingen 
opgenomen, waaraan voldaan moet worden. Deze zijn: 
 
• Zekerstelling eigen bijdrage NICE door toezegging bijdrage(n) of garantstelling 

platformleden. 
• Installatie van een Raad van Toezicht7. 
• Benoeming en beloning directie door Raad van Toezicht op transparante wijze. 
• Wat betreft de activiteiten in werkpakket 1c8, laten vaststellen dat sprake is van geoorloofde 

steun. 

 
 
7 Door NICE wordt dit Raad van Transitie genoemd. 
8 Dit betreft het onderdeel Innovatietrajecten aanjagen, ontwerpen, realiseren en opleveren, waarbij de 
activiteit betrekking heeft op Innovatiesteun voor kmo’s (kleine of middelgrote ondernemingen), artikel 
28 Algemene Groepsvrijstelling Verordening (AGVV)  

 Oorspronkelijk  Meerwerk 

Werkpakket 1 
Innovatietrajecten  

€ 565.547 Meppel circuLEERT 
Collectief Circulair Westerveld 
Korte Ketens 

€ 77.500 
€ 105.000 

€ 75.000 Werkpakket 2 
Studentenprojecten 

€ 376.172 

Werkpakket 3 
Kennis & Innovatie 

€ 669.137 NICE STORIES € 65.000 

Werkpakket 4 
Organisatie NICE Matters  

€ 389.367 NICE Dashboard € 80.000 

 
Totaal 
 

€ 2.000.223 
 
Totaal 

 
€ 402.500 
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• Een goed werkende, goed toegankelijke en actuele website. 
 

Om te voldoen aan de eisen van de eigen bijdrage voor het project NICE Matters, was het 
voornemen van NICE om middelen te generen uit lidmaatschap aan het platform van 
participanten van NICE. Medio 2020 heeft NICE voldoende toezeggingen ontvangen om aan 
deze voorwaarde te voldoen. 
 
De financiering van het meerwerk is als volgt opgebouwd. 
 

Financier  
 

€ % 

Subsidie SNN (REP-subsidie) 
 

€ 200.000 50% 

Cofinanciering Provincie Drenthe 
 

€ 120.000 30% 

Eigen bijdrage Stichting NICE 
 

€ 82.500 20% 

Totaal 
 

€ 402.500 100% 
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3. Inhoudelijke voortgang NICE Matters 

In dit hoofdstuk geven wij een beschrijving van de voortgang van het project NICE Matters. 
Daarbij wordt voor wat betreft de peildatum, aangesloten op het tijdvak dat door NICE is 
gebruikt in de laatste voortgangsrapportage9 aan de subsidieverstrekkers: september 2020 
tot en met april 2022. Wij behandelen eerst de stand van zaken aan de hand van de 
tussenresultaten binnen de vier werkpakketten. Daarna toetsen wij de voortgang van NICE 
Matters aan de hand van de tussen partijen overeengekomen prestatie-indicatoren.  We sluiten 
het hoofdstuk af met de reflectie van de stakeholders, studenten en Raad van Transitie. 
 

3.1 Stand van zaken   
 

Resultaten werkpakket 1: Innovatietrajecten 
De projectenportfolio van NICE Matters is in de afgelopen twee jaar in omvang gegroeid: op 
peildatum 17 juli 2022 bestaat dit portfolio uit 20 innovatietrajecten, dit waren zestien in 2020 
en vijf bij de start van NICE Matters in oktober 2018.  
 
In de volgende tabel staan de innovatietrajecten binnen het portfolio van NICE Matters 
genoemd. Daarbij hebben wij ten aanzien van de projectstatus een onderscheid aangebracht 

in vier categorieën: oriëntatie  , in uitvoering , afgerond  of stilgelegd . Daarbij 
wordt ook aangegeven uit welke sector de opdrachtgevers afkomstig zijn.  
 
 

NR. Projecttitel NICE Matters Projectnaam Status 

Opdrachtgever: onderwijs 

1 Volta 2020 
Circulaire transformatie schoolgebouw    
Regionaal innovatiecentrum AAN    

2 Zernike Green Campus 
ZernikeZwam    
Circle of Food    

Opdrachtgever: overheid 

3 Meppel circuLEERT 

Circulaire buitendienst    

Circulair tapijt    
CE Challenge klein MKB    

4 Assen Havenkwartier Circulaire gebiedsontwikkeling    

5 Groningen circulair 
Circulair stadsbeheer    
Circulaire wijk 2030    

6 Meppel bouwt circulair 15 woningen Meppel    

7 Collectief Circulair 
Westerveld 

Pilotprojecten fase 1    

Pilotprojecten fase 2    

8 Circulair Noordenveld Nieuwe gemeentewerf en milieustraat    

9 J. Post Kazerne, Havelte Materiaalstroomanalyse en ontwikkeling 
kansenkaart    

 
 

 
9 NICE Matters voortgangsrapportage SEP 2020 – APR 2022, NICE (17 juli 2022) 
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Opdrachtgever: bedrijfsleven 

10 Drenthe woont circulair 

20 woningen Assen    

15 woningen Gieten    

5 woningen Klazienaveen    
20 woningen Roden    

4 woningen Schoonebeek    

7 woningen Valthermond    

11 Circular Tiny Housing 1 tiny house Frederiksoord    
12 Frisbouw prototype 1 woning Borger    

13 Innovatiekas Frederiksoord 

Herontwikkeling kassencomplex en 
businessontwikkeling    

Wormenkweker Wasser    
Makker van een akker    

14 Vepa x Drentea UPCYCLING Productontwikkeling o.b.v. reststroom 
volkernbladen    

15 Circle of food 
Eigen voedingsproductontwikkeling uit 
reststromen    

Food of the future    

16 MHUB De Stadterij 

Circulaire opslagloods 1    
Circulaire opslagloods 2    
Innovatiemilieu hergebruik 
bouwmaterialen    

17 Buitenplaats de Poort 
5 recreatielodges     

Circulair ondernemen    

18 Vitale vakantieparken Circulair ondernemen    

19 Innovatiewerkplaats Groen 
& Voedsel 

Korte voedselketens    
Nieuw voedsel    

20 Vogelzang Circulair 
CE Bedrijfsscan    
CE Bedrijfsstrategie    

21 Wiede Wold | 
Afvalkatherdraal 

Conceptontwikkeling en ondersteuning 
uitwerking programma    

 
 
De opdrachtgevers voor de projecten uit het projectenportfolio van NICE Matters zijn 
afkomstig uit het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. De verhouding is als volgt: 
• Onderwijs: vier projecten (10%) 
• Overheid: elf projecten (28%) 
• Bedrijfsleven: 25 projecten (62%) 
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de opdrachtgevers per project. 
 
Daarnaast is NICE betrokken bij een aantal business cases die buiten het programma van NICE 
MATTERS vallen, maar wel bijdragen aan het innovatiecluster van NICE. 
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NR. Projecttitel Business Case Status 

1 Drenthe Bouwt Circulair Drenthe Bouwt Circulair    

2 Drenthe Onderneemt 
Circulair 

Drenthe Onderneemt Circulair    

3 Circulair Slopen Circulair Slopen    

4 RDZ Port of Zwolle 

MKB Lab    
Upcycle Hub    
Grondstoffencollectief Port of Zwolle    

5 RDRZ | Westerveld 
Transitieexpeditie fase 1    
Transitieexpeditie fase 2    

6 REACT-EU | NNL verdient 
circulair 

REACT-EU | NNL verdient circulair    

 
 

Resultaten werkpakket 2: Studentenprojecten 
Een belangrijk en onderscheidend mechanisme binnen het project NICE Matters is de 
samenwerking in concrete praktijkcasuïstiek met jong talent (mbo, hbo en wo). Uit de 
documentatie van NICE blijkt dat ruim 350 studenten betrokken zijn (geweest) bij NICE 
Matters. NICE heeft ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage een gezonde basis 
opgebouwd qua beschikbare begeleidingscapaciteit in kwaliteit (niveau werkwijze) en 
kwantiteit (van één naar twee LAB-managers). Waar in het begin de stagiaires hoofdzakelijk uit 
de drie noordelijke provincies kwamen, is er in deze periode een verspreiding naar de Regio 
Zwolle (o.a. Hogeschool Windesheim), Provincie Utrecht en Brabant en is er sinds februari 2022 
zelfs een student uit België werkzaam. 
 
De jaren van samenwerking met meerdere kennisinstellingen (in totaal twaalf) resulteert nu in 
een verdiepingsslag met een aantal van hen: Alfacollege Hoogeveen, Hanzehogeschool 
Groningen, TERRA en Windesheim Zwolle.  
  
Mbo-studenten nemen vaak deel aan een korte opdracht of werken onder begeleiding van 
docenten van de eigen opleiding aan projecten. Deze zijn daardoor wel bekend bij NICE, maar 
krijgen geen stagecontract en zijn daarom niet in de data van de grafieken op deze en de 
volgende pagina opgenomen.  
 
Sinds 2019 stonden er 165 studenten 
onder contract bij NICE en hebben 
vervolgens een praktijkopdracht of 
stage voor een opdrachtgever 
gedaan.  
 
Hiervan waren 150 afkomstig van het 
hbo, zes van het mbo en negen van 
het wo. In de tabel op de volgende 
pagina is af te lezen van welke 
instelling deze studenten afkomstig 
waren. 
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Naam onderwijsinstelling Aantal 

Aeres Hogeschool  1 

Hanzehogeschool Groningen 106 

HEPN - Haute Ecole de la Province de Namur  1 

Hogeschool Arnhem Nijmegen 1 

Hogeschool Utrecht 1 

Hogeschool Windesheim Almere 1 

Hoogeschool Windesheim Zwolle 23 

NHL Stenden Hogeschool 10 

Rijksuniversiteit Groningen 4 

ROC de Leijgraaf 1 

ROC Friese Poort 1 

Terra MBO 4 

TU Eindhoven 1 

Universiteit Utrecht 5 

Van Hall Larenstein 5 

Totaal 165 

 
Resultaten werkpakket: 3 Kennis & innovatie 
Circulaire economie is een relatief nieuw vakgebied en het kunnen toepassen van circulaire 
kennis en principes staat nog in de kinderschoenen. In de afgelopen periode heeft NICE binnen 
het werkpakket kennis & innovatie gewerkt aan: 
 
• Het door ontwikkelen van de website www.wearenice.org en voorzien van een rijke 

‘kennisdatabase’ voor het ontsluiten van kennis en inspiratie. 
• Het zichtbaar maken van de ontwikkelingen op het gebied van circulaire energie, d.m.v. 

zogenaamde ‘NICE Stories’. Dit varieert van persoonlijke bedrijfsportretten in de vorm van 
een artikel en kort filmpje, podcasts, blogs tot long reads die via de website van NICE 
worden gedeeld. 

• Op structurele basis allerlei vormen van inspiratie organiseren. Het aantal meet ups ligt 
inmiddels op ruim 120.  

• Om de impact inzichtelijk te kunnen maken, is er een op maat gemaakt dashboard 
ontwikkeld. Deze wordt inmiddels intern gebruikt, gevuld met informatie en verder 
geoptimaliseerd. Zodra dit gereed is, kan gestart worden met de volgende ontwikkelfase 
en wordt het ook voor externen mogelijk om het dashboard te gebruiken. 

 
Resultaten werkpakket 4: Organisatie en Cluster 
  

Organisatie 
Stichting NICE is uitgegroeid tot een onderneming met een omvang van tien medewerkers in 
loondienst (7,6 fte), een wisselende groep c.q. flexibele schil van ongeveer 25 stagiaires (20 
fte) en een vaste inhuur via drie strategische kennispartnerschappen (1,0 fte) en een 
kwartiermaker Landbouw & Voedsel (0,3 fte). 
 
Het vaste team bestaat uit: 

• Eén directeur-bestuurder (1,0 fte) 
• Eén office-manager (0,6 fte) 
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• Eén community-manager (0,8 fte)  
• LAB-manager (0,6 fte)  
• LAB-manager (0,8 fte) 
• Businesscontroller (0,5 fte) 
• Twee adviseurs landbouw en voedsel (beide 0,4 fte) 
• Trainees (2 x 0,8 fte)  
• Projectmedewerker (0,8 fte) 

 

Cluster 
Stichting NICE brengt rond de transitie naar een circulaire economie in het Noorden personen, 
teams, organisaties en netwerken samen uit verschillende branches en sectoren, met 
verschillende omvang en marktfocus: het innovatiecluster NICE. Dit innovatiecluster werd qua 
omvang van deelnemende organisaties de afgelopen periode verder uitgebreid door deelname 
aan twee Regio Deal Regio Zwolle projecten: Port of Zwolle en Westerveld. Daarnaast werd de 
noordelijke samenwerking verstevigd met de honorering van het projectvoorstel ‘Noord- 
Nederland Verdient Circulair’ binnen het REACT-EU programma van het SNN. Een consortium 
van in totaal dertien partijen hebben hiervoor de handen ineengeslagen.  
 

NICE als businesscase 
Rondom NICE is in de afgelopen jaren een innovatiecluster ontstaan van diverse (semi)publieke 
en private organisaties die samen aan de slag zijn gegaan met circulaire economie. De basis 
daarvoor is gelegd door de founding partners in 2016.  
 
Eerst was het doel om dit platform van participanten uit te breiden en aan deze platformleden 
een lidmaatschapsvergoeding te vragen, om zodoende financiële dekking te organiseren voor 
de noodzakelijke eigen bijdrage voor het subsidieproject NICE Matters (€ 400.223). En, meer 
naar de toekomst toe, om op deze manier een structurele basis-geldstroom te organiseren 
voor de toekomstige exploitatie van NICE na afloop van de subsidieperiode van NICE Matters. 
Waar men er in Friesland gezamenlijk voor ging en aansloot, waren Drentse ondernemers nog 
sceptisch over wat het hen op zou gaan leveren. Het lidmaatschapsmodel van het platform van 
participanten van NICE (naar het model van de Vereniging Circulair Fryslân) bleek in de praktijk 
niet aan te slaan in Drenthe. 
 
Tijdens de zoektocht naar een werkend alternatief is in eerste instantie gekozen voor een 
model van strategische partnerschappen. Bij dit model wordt een meer rechtstreekse 
koppeling gelegd tussen het leveren van een financiële bijdrage en concrete samenwerking in 
de innovatieprojecten (wederkerigheid). Deze formule heeft wel resultaat opgeleverd, maar 
hierbij plaatst NICE wel een kanttekening:  
 
‘NICE positioneert zich daar waar sprake is van ‘marktfalen’. Waar opdrachtgevers 
achterblijven in het inkopen van circulaire producten en -diensten en in het aanbesteden op 
circulaire prestaties. Waar marktpartijen geen tijd en middelen hebben om de complexe CE-
vraagstukken te inventariseren en onderzoeken. NICE neemt op die manier eigenaarschap in 
het gat tussen urgentie en uitvoering. En dat is nog steeds hard nodig.’   
 
De expliciete keuze voor inzet daar waar sprake is van ‘marktfalen’ heeft als consequentie dat 
NICE subsidieafhankelijk blijft. Daardoor is er volgens NICE nog geen gezond verdienmodel te 
realiseren. De gekozen KOERS 2025 wordt uitgewerkt in een ondernemingsplan (2022-2025). 
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3.2 Stand van zaken NICE Matters in relatie tot de indicatoren (KPI’s) 
 
In het projectplan NICE Matters worden zestien resultaatgebieden benoemd, die door NICE 
voorzien zijn van een key performance indicator (KPI), te realiseren in de projectperiode van 
vier jaar. Een deel van deze zestien resultaatgebieden is door provincie Drenthe (taakstellend) 
opgenomen in de besluitvormingsstukken rond de subsidieaanvraag van NICE Matters. In 
onderstaande tabel zijn de zestien resultaatgebieden van NICE Matters opgenomen met 
daarbij de vermelding van het doel tot en met 2022 en het resultaat tot en met september 
2022. Wij hebben de kolom ‘provinciale doelen’ ingevoegd, zodat vanuit de indicatoren de 
relatie kan worden gelegd met de beleidsdoelen van de provincie Drenthe.   
 

 
RESULTAATGEBIEDEN/KPI’S VAN NICE MATTERS 
 

Provinciale 
doelen10 

DOEL 
 
Ultimo 2022 

RESULTAAT 
 
Sept. 2022 

KPI-1 Gasfabriek Meppel is fysieke hotspot / Circulair Lab NICE 2.1.01 1  1 
KPI-2 Lokaal innovatieatelier in Hoogeveen  1  1 
KPI-3 Portfolio met aan te jagen innovatietrajecten (project > BC)  10 28 
KPI-4 Cluster met partners/participanten  2.1.01 50  17 
KPI-5 Kennisdatabank Circulaire Economie Drenthe 2.2.03 1  1 
KPI-6 Monitor Circulaire Economie  1  1 
KPI-7 Initiëren projecten naast NICE Matters  5  10 
KPI-8 Consistente noordelijke markt voor circulair inkopen 2.2.03 10 10 
KPI-9 Groei bedrijvigheid (MKB)    5  6 
KPI-10 Werkgelegenheid in Drenthe (fte) 2.2.03 15  21 
KPI-11 Stimulans bewustzijn circulaire economie 2.5.01 20  120 
KPI-12 Samenwerking op noordelijke thema’s Circulaire Economie  2  3 
KPI-13 Versterking transitiecapaciteit door deelname studenten 2.3.02 200 302 
KPI-14 Nulmeting en monitoring ecologische waarden  2 1 
KPI-15 Catalogus met Drentse voorbeelden 2.1.02 50 35 
KPI-16 Gebiedsgerichte (thematische) “ innovatiebiotopen”  2.1.02 2  5 

 

= GEREALISEERD 
= IN UITVOERING 
= NOG NIET GESTART 

 
Hieronder geven we een korte toelichting op de stand van zaken ten aanzien van de zestien 
KPI’s uit het projectplan NICE Matters, waarbij we onderscheid hebben gemaakt tussen drie 
categorieën: gerealiseerd (12; groen) en in uitvoering (4; oranje). Inmiddels is alles gestart en 
staat dus niks meer op rood. 
 

Indicatoren | gerealiseerd 
In het kader van NICE Matters zijn gedurende de projectperiode in totaal twaalf van de zestien 
KPI’s gerealiseerd: 
 
• Gasfabriek Meppel als hotspot (KPI-1) 

NICE is vanaf de start van het project gehuisvest in Meppel, in het pand van de Gasfabriek. 
Op die locatie is het circulaire innovatielab gerealiseerd.  
 

  

 
 

10 De nummers corresponderen met de volgende doelen van de provincie Drenthe: 
2.1.01: Faciliteren van het vergroeningsproces door middel van externe organisaties 
2.1.02: Profilering van Drenthe als groene economische provincie (circulair en biobased) 
2.2.03: Bevorderen economisch ecosysteem  
2.3.02: Versterken van de beroepsbevolking en de arbeidsmarkt van de toekomst  
2.5.01: Het verbeteren van het Drents imago 
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• Lokaal innovatieatelier Hoogeveen (KPI-2) 
Het fieldlab: DOC33 is gerealiseerd. Het is een plek waar ondernemers, in samenwerking 
met onderwijs en overheid werken aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving. 
 

• Innovatietrajecten leidend tot tien businesscases (KPI-3) 
Er zijn inmiddels 28 business cases uitgevoerd, daarmee is de doelstelling van tien 
ruimschoots gehaald.   
 

• Kennisdatabank Circulaire Economie (KPI-5) 
De databank is in de vorm van een website gerealiseerd. Via de website www.wearnice.org 
kunnen belanghebbenden onder andere informatie over de projecten en de zogenaamde 
NICE-STORIES raadplegen. 

 
• Initiëren of participeren in projecten naast NICE Matters (KPI-7) 

Doelstelling was om vanuit het innovatiecluster NICE naast het project NICE Matters nog vijf 
grotere projecten te initiëren (dan wel hierin te participeren), die een positieve impact 
hebben op de ontwikkeling van het cluster en daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van 
de circulaire economie in Drenthe. Die doelstelling is met de ontwikkeling van negen 
projecten behaald.  

 
• Port of Zwolle (3); MKB Lab, Upcycle Hub, 

grondstoffencollectief Port of Zwolle. 
• React-EU | NNL verdient circulair  
• Circulair Slopen 

• RDRZ | Westerveld (2); transitie expeditie 
Fase 1 en 2 

• Drenthe Onderneemt circulair 
• Drenthe Bouwt Circulair 

 
Dit zijn projecten waarbij wordt samengewerkt met partijen als Bouwend Nederland, Natuur 
en Milieu Federatie, Vereniging Circulair Fryslân, Thrive en organisaties rond de Regiodeal 
Zwolle. 
 

• Markt voor circulair inkopen (KPI-8) 
In het kader van NICE Matters is het initiatief genomen om de markt voor circulair inkopen 
in Noord-Nederland aan te jagen. Doelstelling voor de volledige projectperiode is om tien 
circulaire inkooptrajecten te realiseren. De teller staat inmiddels op veertien circulaire 
inkooptrajecten en daarmee is deze doelstelling behaald. Hiervan zijn negen trajecten 
afgerond: Alfa College te Hoogeveen, gemeente Meppel, zes Drentse woningcorporaties en 
de Hanzehogeschool te Groningen. Op dit moment lopen er trajecten om circulair in te 
kopen bij de gemeenten Assen, de Wolden en Meppel (nieuw traject), de Johannes Post 
Kazerne in Havelte en bij de provincie Drenthe.  

 
• Groei bedrijvigheid en werkgelegenheid (KPI-9 en KPI-10) 

In het kader van NICE Matters is in de afgelopen twee jaar in Drenthe een aantal nieuwe 
ondernemersinitiatieven ontstaan op het gebied van circulaire economie. Als we NICE zelf 
meerekenen als social enterprise, dan staat de teller op negen nieuwe ondernemingen met 
een gezamenlijke werkgelegenheidsimpuls van 17,9 fte. Daarnaast zijn mede als gevolg 
van de initiatieven in het kader van NICE Matters bestaande ondernemingen in Drenthe aan 
de slag gegaan met circulaire economie. Van tenminste vijf organisaties is deze impact op 
werkgelegenheid bekend, zij hebben gezamenlijk een werkgelegenheidsimpuls van 6 fte 
gerealiseerd. Het totale effect op de werkgelegenheid komt daarmee op: 17,9+6 = 23,9 fte. 
Dat is 8,9 fte meer dan de doelstelling voor de vierjarige projectperiode van NICE Matters. 
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• Stimulans bewustzijn Circulaire Economie (KPI-11) 
Eén van de kernopgaven binnen NICE Matters is het aanjagen van initiatieven op het gebied 
van circulaire economie. Daarbij is informatie- en kennisoverdracht en mensen inspireren 
en binden cruciaal. Bij de start van het project is daarom voorzien in de organisatie van 20 
events gericht op het stimuleren van bewustwording van ontwikkelingen en kansen op het 
gebied van circulaire economie. Deze doelstelling is ruimschoots gehaald, de teller staat 
inmiddels op 126 meet ups. Het karakter van de events varieert: meet up (30), workshop 
(26), lezing (24), masterclass (15), portretten (15), webinar (8), event (7) en een challenge 
(1).  
 

• Samenwerking op noordelijke thema’s (KPI-12) 
Er zijn drie uitbreidingen gerealiseerd rond de samenwerking op de noordelijke thema’s 
voor circulaire economie. Dit betreft de samenwerking in de innovatiewerkplaats Groen & 
Voedsel binnen het thema Landbouw & Voedsel. Het gaat hier om een samenwerking tussen 
AOC Terra en de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. De andere zijn samenwerkingen op 
het gebied van Bouw & Infra: Urban Mining NNL en NNL Woont Circulair. Hier is een 
samenwerking tussen VCF en Metabolic. 

 
• Versterken transitiecapaciteit door deelname studenten (KPI-13) 

De doelstelling ten aanzien van deelname door studenten aan projecten in het kader van 
NICE Matters is behaald. September 2022 staat de teller op 350 studenten, terwijl de 
doelstelling op 200 lag.  

 
• Innovatiebiotopen/fieldlabs (KPI-16) 

Ook de doelstelling ten aanzien van de realisatie van de zogeheten ‘innovatiebiotopen’ 
(fieldlabs) is behaald. Voor de gehele projectperiode was gerekend met de realisatie van 
twee fieldlabs. Ultimo 2022 zijn er vier gerealiseerd en vier in ontwikkeling.  

 
Gerealiseerd: In ontwikkeling: 
• Fieldlab Hoogeveen rond Bouw 
• Fieldlab Groningen rond Afval 
• Proeftuin in Drenthe rond het thema Drenthe 

woont circulair  
• Fieldlab Frederiksoord rond Voedsel 

• Fieldlab Meppel rond Afval 
• Port of Zwolle 
• Living lab Westerveld 
• Wiede Wold, gemeente de Wolden 

 

 
Indicatoren | in uitvoering 
• Cluster met partners als lerend regionaal netwerk (KPI-4) 

In de afgelopen jaren is binnen de context van NICE Matters rond het thema circulaire 
economie een netwerk ontstaan van honderden professionals uit bedrijfsleven, overheden, 
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Ofwel door betrokkenheid bij 
projecten, dan wel door deelname aan (kennis- en netwerk) events. Om dit netwerk uit te 
laten groeien tot een lerend regionaal netwerk, wordt ingezet op verdieping van de 
verbinding met NICE en haar partners. Kijkend naar de stand van zaken rond het 
georganiseerde cluster van betalende partners rond NICE, is de doelstelling van 50 partners 
nog niet behaald. In totaal zijn er zeventien betalende partners. 

 
• Monitor Circulaire Economie (KPI-6) 

Het NICE DASHBOARD is ontwikkeld, dit is een tool die inzicht biedt in de meervoudige 
impact die wordt gemaakt. Sinds april 2022 is het prototype gereed en wordt er intern mee 
gewerkt als tool om projecten mee te monitoren. Verdere toepassing van het instrument 
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vraagt nog verdere doorontwikkeling. Er worden bijvoorbeeld koppelingen met de KPI’s en 
database door een ICT-partner gerealiseerd. Dit is een complex en tijdrovend proces, wat 
naar verwachting eind 2023 gereed is. Vanaf dat moment is de monitor ook extern 
beschikbaar.  

 
• Nulmeting en monitoring ecologische waarden (KPI-14) 

Van de twee metingen die NICE als doelstelling had, is er inmiddels één uitgevoerd en de 
tweede staat gepland. Deze doelstelling wordt naar verwachting binnen de projectperiode 
afgerond. 

 
• Catalogus met Drentse voorbeelden circulaire economie (KPI-15) 

Door middel van de NICE-STORIES zijn er video’s gemaakt van de Drentse voorbeelden. 
Ook wordt er aan een film met meerdere voorbeelden gewerkt. Al dit materiaal is via de 
website www.wearenice.org te bekijken. Er komt geen fysieke catalogus. De verwachting 
is dat er gedurende de looptijd nog een aantal voorbeelden bijkomen, maar het aantal van 
50 wordt waarschijnlijk niet gehaald. 

 
In de subsidiebeschikkingen van SNN en de provincie Drenthe zijn formele indicatoren 
opgenomen. De stand van zaken wat betreft de realisatie van deze indicatoren is als volgt: 
 

INDICATOREN SUBSIDIEBESCHIKKING SNN/PROVINCIE DRENTHE  DOELSTELLING TUSSEN 
RESULTAAT 

Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 
= stichting NICE 

1 1 

Aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt 
= stichting NICE 

1 1 

Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt 
= ondernemingen die participeren in initiatieven in het kader van NICE Matters 

80 350 

Aantal kennisuitwisselingstrajecten tussen bedrijven en kennisinstellingen 1 9 
Aantal ondersteunde innovatietrajecten 
= de zestien innovatietrajecten uit werkpakket 1 

8 16 

Aantal samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en kennisinstellingen 
= de zestien innovatietrajecten uit werkpakket 1 

1 16 

Aantal samenwerkingsverbanden tussen bedrijven uit verschillende sectoren 
= gerealiseerde crossovers 

2 2 

 
 

3.3 Reflectie stakeholders NICE  
 
Er zijn voor deze evaluatie in totaal twaalf stakeholders geïnterviewd. Het gaat hierbij om 
vertegenwoordigers van: NICE, de provincie Drenthe, gemeenten, het bedrijfsleven, 
woningcorporaties en onderwijsinstellingen.  
 
Voor het afnemen van de interviews is een onderwerpenlijst opgesteld op basis van de 
documentstudie en de vragen van de opdrachtgever die in deze evaluatie beantwoord moeten 
worden. De definitieve onderwerpenlijst is in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Deze 
onderwerpenlijst vormde de leidraad bij de interviews. In de interviews is ingegaan op de 
volgende onderwerpen: behoefte, verloop en toekomst.  
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Behoefte circulaire economie 
 
‘Materialen die niet of slecht leverbaar zijn en de enorme prijsstijgingen zijn aanjagers voor 
het hergebruiken van materialen, dus ik verwacht dat er op circulair gebied nog een boel gaat 
gebeuren in Drenthe en de rest in Nederland.’  
Deze quote geeft een goede indicatie van de mogelijkheden van het ontwikkelen van een 
circulaire economie in Drenthe. Een bouwmarkt in Hoogeveen verkoopt inmiddels gebruikt 
hout, NICE krijgt meer (aan)vragen dan het aankan en het is niet meer weg te denken uit het 
onderwijsaanbod op de Hanzehogeschool, Alfa Collega en Terra. Uit de gesprekken met 
diverse stakeholders blijkt dat op steeds meer plaatsen in Drenthe (en daarbuiten) de 
noodzaak c.q. behoefte aan een circulaire economie groter wordt. Waar het ene bedrijf de 
investering nog te risicovol vindt en kiest voor de goedkoopste in plaats van de meest 
circulaire oplossing, zijn anderen al om en hebben het als uitgangspunt bij het uitvoeren van 
hun plannen.  
 
Steeds meer gemeenten en bedrijven uit de provincie Drenthe tonen hun belangstelling voor 
circulariteit. Zo wordt een beleidsmedewerker van de gemeente Meppel regelmatig 
gecontacteerd door collega’s en wordt de directeur van woningcorporatie de Volmacht vaak 
gevraagd voor lezingen om over het project ‘Drenthe woont circulair’ te vertellen. Zo zijn er 
nog diverse voorbeelden te noemen. Eén van de geïnterviewde stakeholders verwoorde het 
treffend:  

‘De olievlek breidt zich gestaag uit.’ 
 
Alle stakeholders zien een (sterk) toegevoegde waarde van de verschillende rollen die NICE 
Matters inneemt om de circulaire economie in Drenthe op gang te helpen. Het netwerk van 
NICE Matters is ontzettend gegroeid en waardevol voor de stakeholders. Onderwijsinstellingen 
krijgen bijvoorbeeld via NICE toegang tot allerlei bedrijven. Hierdoor kunnen studenten in de 
praktijk aan de slag met opdrachten en projecten. Bedrijven en gemeenten geven aan dat ze 
door de frisse blik van leerlingen en studenten er bij deze opdrachten regelmatig een mooie 
en waardevolle uitkomst is geweest.  
 
Veel partijen willen er wel iets mee, maar weten niet precies hoe en hebben vaak niet de juiste 
contacten. NICE Matters kan de contacten bij elkaar brengen. Door hun netwerk te benutten 
en zelf ook een belangrijk onderdeel van het netwerk te zijn, zijn zij in staat om matches te 
maken.  
 
De betrokken onderwijsinstellingen hebben hun onderwijs flink verrijkt met het onderwerp 
circulariteit. De stakeholders vanuit het onderwijs geven aan dat waar het voorheen een 
beperkt onderdeel van het curriculum was, het nu een groot onderdeel is of zelfs een 
speerpunt van de lesstof geworden. Daarnaast zijn er vergevorderde plannen voor lectoraten 
(Hanzehogeschool) en een mbo+ programma (Terra) op het gebied van circulariteit. Tijdens 
de gesprekken wordt het belang genoemd dat studenten kennis over circulaire economie en 
circulair bouwen meenemen naar de bedrijven waar ze aan de slag gaan. Door schoolverlaters 
deze ‘nieuwe’ kennis en kunde mee te geven, kan dit proces worden versneld. Ondertussen 
profiteren opleidingen mee van de projecten van NICE Matters.  
 
De vraag welke projecten en/of activiteiten binnen NICE Matters de meest toegevoegde waarde 
hebben, wordt vaak vanuit een eigen directe betrokkenheid met een project beantwoord. In 
het algemeen levert het de stakeholders veel nieuwe kennis op, ook worden het netwerk en 
de nieuwe contacten die daarmee worden gelegd als heel waardevol beschouwt. Voor het 
bedrijfsleven is het een belangrijke aanjager. Dit blijkt uit diverse quotes: 
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‘Dankzij de activiteiten binnen het project, zijn ondernemers gaan  

ontdekken wat circulaire economie is. Legt verbindingen in de stad.  
Stelt kritische vragen aan ondernemers en brengt zo veel te weeg.’ 

 
‘NICE is de visionair, daagt uit en deelt veel kennis en kunde.  

Hiermee inspireert het partijen en zet het ze aan  
om aan de slag te gaan met circulariteit.’ 

 
‘NICE heeft tijdens bijeenkomsten ervoor gezorgd dat de mindset  

in circulair bouwen bij de ondernemers positief is veranderd.  
Ook is er dankzij NICE veel nieuwe kennis opgedaan.’  

 

Verloop project NICE Matters 
Onderwijsinstellingen en bedrijven geven aan veel kennis te hebben vergaard tijdens de 
projecten. Dit geldt ook voor de studenten die betrokken zijn geweest bij de diverse projecten. 
De meerwaarde van hun tijd bij NICE Matters is groot. Betrokkenen zijn hierover dan ook erg 
tevreden. Ze merken daarnaast op dat NICE als organisatie letterlijk en figuurlijk gegroeid is. 
Begeleiding aan studenten en leerlingen wordt bijvoorbeeld steeds beter vormgegeven. Door 
het aantrekken van nieuwe medewerkers heeft de organisatie zich ook op andere vlakken 
kunnen professionaliseren.  
 
Stakeholders vanuit de gemeente zien dit ook. Waar het eerst ‘intelligent vooruit struikelen 
was’ wordt de organisatie steeds professioneler. De toegevoegde waarde van NICE wordt 
steeds groter. Het is ook een positieve ontwikkeling dat NICE de samenwerking is aangegaan 
met andere initiatieven zoals IBDO (Ik ben Drents ondernemer) en CIRCO.  
 

‘De projecten met NICE zijn met vallen en opstaan gegaan,  
dit werd ‘intelligent vooruit struikelen’ genoemd. Het is echt pionieren.  

Je merkt dat er eerst een crisis nodig is, om echt mensen warm te krijgen 
 voor dit onderwerp en mensen te laten veranderen.  

Dit is hard werken en gaat dus in kleine stapjes.  
Dus daarom zijn de resultaten in eerste instantie niet heel tastbaar.’ 

 
Als verbeterpunt wordt door een aantal stakeholders genoemd dat het bij aanvang van een 
project niet altijd duidelijk was wat er van hen werd verwacht en wat de rol van NICE was. Dit 
gold bijvoorbeeld voor ondernemers die meededen in het project ‘Drenthe bouwt circulair’, 
die hebben achteraf bekeken veel ‘leergeld’ betaald. Een ander voorbeeld zijn de studenten, 
die daardoor in de knel raken tussen verplichtingen die ze voor school en opdrachtgevers 
hebben.  
 
Verschillende betrokken stakeholders worden gevraagd om tijdens bijeenkomsten te vertellen 
over de projecten die ze op het gebied van circulariteit hebben gedaan. Lezingen, workshops, 
netwerkevenementen, webinars en masterclasses: er is veel aan promotie gedaan. De 
bekendheid en zichtbaarheid van NICE is daardoor flink toegenomen. Ook de 
doorontwikkeling van de website en bijbehorende content vindt men positief. Voor een aantal 
stakeholders is het nog niet genoeg, ze vinden dat met name de provincie Drenthe nog te 
bescheiden is. Die zou NICE meer, zelfs landelijk, in de etalage moeten zetten. 
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Invloed COVID-pandemie  
Alle stakeholders geven aan dat de pandemie van invloed is geweest op NICE Matters. Zowel 
positief als negatief.  Zo waren fysieke bijeenkomsten verschillende perioden niet mogelijk en 
vond de deelname van studenten aan projecten voornamelijk op afstand plaats. Naast dat veel 
meer tijd is gaan zitten in het begeleiden van studenten, konden studenten ook minder fysiek 
betrokken worden bij projecten. Bij het Volta 2020 project is vertraging opgelopen, omdat 
leerlingen niet op school mochten komen en daardoor niet mee konden werken.  
 
In eerste instantie moest men wennen aan digitale bijeenkomsten, maar zodra dit gemeengoed 
werd, is de invulling hiervan steeds beter geworden. Het werd er ook laagdrempeliger door, 
doordat je online makkelijker in kunt schakelen. Een stakeholder gaf aan dat studenten 
bijvoorbeeld veel makkelijker meepraatten tijdens de online sessies dan tijdens fysieke 
bijeenkomsten. Dit gaf een mooie dynamiek. 
 

Toekomst  
De afgelopen jaren heeft NICE zich gemanifesteerd als aanjager en inspirator op het gebied 
van circulariteit. Dit moet NICE vooral blijven doen volgens de geïnterviewde stakeholders. Een 
aantal daarvan vindt dat ze zich daarbij nog wel meer mogen profileren als luis in de pels, 
door overheden, bedrijven en onderwijs nog meer te stimuleren en uit te dagen. Daarnaast is 
NICE vanwege het omvangrijke netwerk erg waardevol en moet het een belangrijke rol blijven 
spelen in het verbinden en matchen van de verschillende partijen vanuit onderwijs, 
bedrijfsleven en overheid.  
 
NICE heeft de afgelopen jaren al steeds minder vaak een rol bij de daadwerkelijke uitvoering 
van projecten gehad. Dit is een positieve tendens; NICE zou volgens de stakeholders vooral 
een ondersteunende of coachende rol moeten aannemen. Een andere belangrijke functie van 
NICE is het delen van ervaringen en kennis. Dit heeft een flinke toeloop gehad, wellicht is het 
zelfs wat te veel van het goede. Aangeraden wordt om eerst de interne organisatie verder te 
versterken en goed te kijken wat de inspanningen opleveren, voordat ze worden uitgevoerd. 
  
De afgelopen jaren is NICE steeds professioneler geworden, maar het team is nog wel tamelijk 
jong en onervaren. De directeur heeft steeds meer taken kunnen afstoten, maar is nog steeds 
voor veel zaken verantwoordelijk. Doordat NICE grotendeels afhankelijk is van subsidies en 
dit een complexe bedrijfsvoering met zich meebrengt, zou het wenselijk zijn dat er iemand 
met expertise op dit vlak NICE komt versterken. Hierdoor kunnen er ook business wise stappen 
worden gezet en zorgt het ervoor dat directeurspositie minder kwetsbaar wordt. 
 

3.4 Reflectie studenten 
 
Voor het in beeld brengen van de reflectie op NICE Matters vanuit de studenten die in het 
afgelopen studiejaar hebben deelgenomen aan de verschillende projecten is hen gevraagd een 
online enquête in te vullen. In totaal zijn zeventien studenten benaderd voor het invullen van 
de vragenlijst. Van hen hebben negen de vragenlijst ingevuld (waarvan vier deels), een respons 
van 53%. Het betreft acht hbo-studenten en één wo-student. 

 
Resultaten 
De negen studenten die hebben deelgenomen aan de online enquête zijn betrokken geweest 
bij verschillende projecten vanuit NICE Matters. Het gaat hierbij om MHUB De Stadterij (2), Port 
of Zwolle (2), NICE|TREX Westerveld (1), Ogterop (1) en Buitendienst Meppel (1). De overige 
twee studenten hebben niet ingevuld bij welk project ze betrokken zijn geweest. Vijf van deze 
zeven studenten zijn van mening dat het project waarbij ze betrokken zijn geweest, heeft 
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bijgedragen aan de ontwikkeling van circulaire economie. Het gemiddelde rapportcijfer dat ze 
geven voor NICE Matters als manier om circulaire economie aan te jagen, ligt op een 7,8. 
Studenten zijn van mening dat NICE Matters de basis verzorgt om circulaire economie aan te 
jagen, wel kan de uitvoering van de projecten nog worden verbeterd zodat meer impact wordt 
gegenereerd. Verder wordt opgemerkt dat de kracht van NICE ligt in het verbinden en 
betrekken van verschillende partijen, die vervolgens de circulaire economie in de regio 
aanjagen.  
 
Op de vraag aan de studenten of het project waarbij zij betrokken zijn geweest heeft 
bijgedragen aan het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven 
antwoorden ze enigszins verdeeld. Eén geeft aan dat NICE een beetje bijdraagt, twee zeggen 
niet veel, niet weinig en eveneens twee veel. De overige drie studenten geven aan dit niet te 
weten. De begeleiding vanuit NICE waarderen studenten gemiddeld met een 8,5. Ze vinden 
dat NICE goede begeleiding geeft, ze de tijd voor je nemen en dat de begeleiders betrokken 
zijn en creatieve invullingen geven aan de vraagstukken. Vier studenten geven dan ook aan 
dat ze door hun deelname veel nieuwe kennis hebben opgedaan rond circulaire economie. Zes 
studenten zou anderen aanraden om deel te nemen aan NICE Matters.  
 
Op de vraag wat hun deelname aan het project voor hen persoonlijk heeft opgeleverd geven 
de studenten met name aan dat ze veel hebben geleerd op het gebied van circulaire economie.  
 

“Afstuderen van mijn studie en nieuwe kennis met betrekking tot 
de circulaire economie.” 

 
“Een basis voor mijn professionele werkveld.” 

 
“Verdere ontwikkeling van mijn (professionele) skillset en kennis over 

de circulaire economie.” 
 

“Veel nieuwe kennis op gebieden die school niet kon verlenen.” 
 

“Een goed netwerk, meer kennis over circulaire economie en  
communicatie skills.”  

 
De studenten geven de website van NICE wat betreft actualiteit een 7,3 als gemiddeld 
rapportcijfer. Zes studenten vinden de website aansprekend. Volgens de studenten is de 
website overigens niet altijd actueel. 
 

3.5 Reflectie Raad van Transitie 
 
Drie leden van de Raad van Transitie (RvT) zijn door ons geïnterviewd in het kader van de 
evaluatie van project NICE Matters. Met deze leden van de RvT is gesproken over het verloop 
van project NICE Matters, de behaalde resultaten en de financiële situatie. Daarnaast is 
gevraagd naar hun visie op de toekomst voor NICE Matters.  

 
Verloop project NICE Matters tot nu toe 
De directeur-bestuurder blinkt, volgens de RvT, uit in het delen van zijn visie op circulaire 
economie en het uitdagen en enthousiasmeren van partijen. Er zijn bij projecten zoals de Port 
of Zwolle, enorme multiplier-effecten behaald. De directeur-bestuurder – en ook steeds meer 
andere werknemers van NICE – leveren aan heel veel lezingen, workshops en andere 
evenementen een bijdrage, vaak kosteloos. Hierdoor is NICE aan het ‘over-performen’ geweest. 
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De RvT is hier trots op, maar is ook kritisch en vindt dat dit business-wise misschien niet altijd 
handig is geweest. Het thema bedrijfsvoering is dan ook voortdurend onderwerp van gesprek 
tussen de directeur-bestuurder en RvT. 
 
In de bedrijfsvoering zijn er veel ontwikkelingen geweest. NICE is van een start-up een grow-
up geworden. Er zijn nieuwe medewerkers bijgekomen, de directeur-bestuurder heeft hierdoor 
zaken los kunnen laten, en de keuze voor een andere accountant heeft goed uitgepakt. Er is 
veel meer zicht gekomen op de financiële stand van zaken en ook is er gewerkt aan een betere 
projectorganisatie. De auditcommissie die door de RvT is ingesteld heeft daarbij ook positief 
effect gehad. 
 
Volgens de RvT is nog steeds één van de belangrijkste resultaten die behaald wordt met NICE 
Matters het betrekken van studenten bij de verschillende projecten. Voor de toekomst van 
circulaire economie is het van belang om jong talent te betrekken en te ontwikkelen. Er zijn 
diverse voorbeelden van oud stagiairs die nu een functie op het gebied van circulariteit 
hebben. De inspanningen op dit vlak leveren dus steeds meer mooie resultaten op. 
 

Toekomst 
De focus voor de komende jaren moet volgens de RvT liggen op het verstevigen van de interne 
organisatie. Hoewel de dagelijkse gang van zaken van NICE al steeds beter is belegd, kan de 
directeur-bestuurder, volgens de RvT, op zakelijk vlak nog wel de nodige ondersteuning 
gebruiken. Op het gebied van circulair bouwen ligt er volgens de RvT ook een rol voor de 
provincie en gemeenten. Door bijvoorbeeld in aanbestedingen dit thema een zwaarder gewicht 
te geven of volgens het ‘best value’ model te gaan aanbesteden. Hierbij ligt het budget vast 
en worden partijen uitgedaagd om zo circulair mogelijk te bouwen. Daarnaast kan, volgens de 
RvT, de Provincie ook een (grotere) spelen in een betere verspreiding van de activiteiten van 
NICE Matters over de gehele provincie. Zij kunnen bedrijven, organisaties en dergelijke die aan 
de slag willen met circulariteit in contact brengen met NICE. Hierdoor komt de circulaire 
economie nog meer van de grond in de provincie Drenthe. 
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4.  Financiële voortgang NICE Matters 

4.1 Begroting versus realisatie NICE Matters 
 
In de originele projectbegroting voor NICE Matters, die werd opgesteld als onderdeel van de 
subsidieaanvraag bij SNN en provincie Drenthe, is uitgegaan van twee projectfasen: 
 
• Fase 1; looptijd: 10/2018 tot en met 01/2021 (= 28 maanden) 
• Fase 2; looptijd: 02/2021 tot en met 12/2022 (= 23 maanden) 
 
De totaal begrote projectkosten van € 2.000.223 zijn daarbij nagenoeg gelijk verdeeld over 
de beide fasen (2 x circa € 1.000.000). Zoals al in hoofdstuk 2 is aangegeven bleek de vraag 
naar ondersteuning in de verdere ontwikkeling van programma’s, projecten en deelprojecten 
van het project NICE Matters groot, hetgeen heeft geleid tot meerwerk. Hiervoor is in april 
2022 een aanvullende financiering ter hoogte van € 402.500 aangevraagd. 
 
Bij het opstellen van de voortgangsrapportage voor NICE Matters (versie 15 juni 2022) is een 
tussenbalans opgemaakt van de gerealiseerde projectkosten tot en met 2021 en is de 
prognose voor 2022 toegevoegd. 
 

 2019 2020 2021 2022 Totaal 
 Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd Prognose Kosten Begroot 
Werkpakket 1 
Innovatietrajecten  

€ 10.730 € 202.920 € 365.819 € 220.000 € 799.469 € 565.547 

Werkpakket 2 
Studentenprojecten 

€ 45.221 € 209.517 € 183.379 € 100.000 € 538.117 € 376.172 

Werkpakket 3 
Kennis & Innovatie 

€ 34.914 € 127.197 € 231.787 € 251.445 € 645.342 € 669.137 

Werkpakket 4 
Organisatie NICE 
Matters  

€ 10.850 € 129.889 € 169.056 € 110.000 € 419.795 € 389.367 

Totaal  
 

€ 101.715 € 669.523 € 950.041 € 681.445 € 2.402.723 € 2.000.223 

 
Het verschil tussen de totale kosten en begrote kosten wordt opgevangen door de aanvullende 
financiering van € 402.500. Wanneer we inzoomen op de uitgaven binnen de vier 
werkpakketten, valt op dat alleen binnen werkpakket 3 (kennis & en innovatie) minder uitgaven 
zijn gedaan dan begroot.  
 

Ontvangen subsidie 11 
De aan NICE verleende subsidie door SNN en provincie Drenthe voor het project NICE Matters, 
bedraagt in totaal € 1,92 miljoen (dit is inclusief de aanvullende subsidie). Die subsidie wordt 
in verschillende tranches overgemaakt. Tot nu toe heeft NICE € 800.000 aan voorschot van 
SNN ontvangen en € 480.000 aan voorschot van provincie Drenthe (2 x 80% van de verleende 
subsidie). Aan de bevoorschotting door provincie Drenthe waren in de subsidiebeschikking 
een aantal specifieke verplichtingen gekoppeld. NICE heeft op 31 mei 2020 de Provincie 
Drenthe geïnformeerd dat voldaan is aan deze extra voorwaarden, waardoor de 
bevoorschotting conform beschikking geëffectueerd kon worden. 
 

 
 

 
 
11 Hier is uitgegaan van de laatste voortgangsrapportage van 15 juni 2022.  



 

 |  29  
 

Eigen bijdrage project NICE Matters 
Voor de financiering van het project NICE Matters is een eigen bijdrage nodig van 20% van de 
totale projectfinanciering. In eerste instantie was dit een bedrag van € 400.223 door de 
aanvraag van de extra financiering komt hier nog eens € 82.500 bij. De totale eigen bijdrage 
komt daarmee op € 482.723. In de subsidieaanvraag werd daarbij uitgegaan van 
lidmaatschapsbijdragen van partnerorganisaties, verbonden aan het zogeheten platform van 
participanten van NICE. Daarmee zou dan de dekking ontstaan voor de eigen bijdrage die NICE 
moet leveren in het kader van het subsidieproject. Een model dat ook door Vereniging Circulair 
Fryslân wordt gehanteerd. 
 
In de praktijk is echter gekozen voor een iets aangepast model om middelen te genereren 
vanuit de partners, namelijk door te werken met strategische partnerschappen op basis 
waarvan de partners een bijdrage verlenen aan NICE, in plaats van lidmaatschapsgelden. De 
reden die hiervoor wordt gegeven is dat lidmaatschap (zonder directe benefits) als 
financieringsmodel in Drenthe niet aansloeg. Dat geldt overigens niet voor alle partners. Er 
zijn twee organisaties (al bij de vroege start van NICE betrokken) die voor deelname aan het 
platform rond NICE een lidmaatschapsbijdrage betalen. In totaal zijn er twaalf organisaties die 
bijdragen op basis van strategisch partnerschap.  
 

Toegezegde bijdragen NICE Matters 
Gehele projectperiode 

Organisatie € 

 
Uit lidmaatschap platform 

Vogelzang dakelementen €     2.500 
Natuur en Milieufederatie €     6.000 

Subtotaal Lidmaatschappen  €     8.500 
   
 
 
 
 
Uit strategische partnerschappen 

Gemeente Meppel € 125.000 
Gemeente Westerveld €   50.000 
Area Reiniging €   45.000 
Actium €   20.000 
Domesta €   20.000 
Eelder Woningbouw Stichting €   20.000 
Lefier €   20.000 
De Volmacht €   20.000 
Woonborg €   20.000 
Woonconcept €   20.000 
Woonservice €   20.000 
Zorgzaak €   10.000 

Subtotaal Partnerschappen  € 390.000 
   
Eindtotaal  € 398.500 

  
Daarnaast is een bedrag van € 84.223 beschikbaar als resultaat uit inkomsten door 
dienstverlening van NICE aan derden. Dit bedrag dient samen met bovenstaande bijdragen van 
partners als dekking van de eigen bijdrage voor NICE Matters. 
 

4.2 Financiële positie stichting NICE 
 

Financieel resultaat Stichting NICE  
Stichting NICE heeft in haar eerste boekjaar (2019) een positief resultaat geboekt van € 22.664 
en in haar tweede boekjaar (2020) een positief resultaat van € 413.937. Het positieve resultaat 
is het gevolg van het verschil in ritme van het ontvangen en het uitgeven van de toegekende 
subsidiemiddelen. Het positieve resultaat heeft NICE nodig voor de financiering van de 
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geplande kosten in het kader van het subsidieproject in 2021 en 2022. In 2021 was er dan 
ook een negatief resultaat van € 162.099.  
 
Door het resultaat van 2021 is de financiële positie van NICE goed, maar wel minder dan de 
jaren ervoor. Dit heeft vooral te maken met het tempo waarin de subsidies worden uitgekeerd. 
Er is geen maandelijkse bron van inkomsten, maar periodiek komt er een deel van de subsidie 
binnen. Dit vraagt om voortdurende aandacht voor de liquiditeit van NICE. In augustus 2022 
is 90% van de originele subsidie uitgekeerd, de laatste 10% volgt in 2023. De toegekende 
subsidie voor het meerwerk wordt in oktober 2022 voor 90% uitgekeerd.    
 

4.3 Reflectie Raad van Transitie 
 
NICE Matters is sinds de start grotendeels afhankelijk van subsidies. Doordat deze subsidies 
in tranches binnenkomen, moet er door NICE altijd veel worden voorgefinancierd en staat de 
liquiditeit continu onder druk. Dit heeft voor problemen gezorgd, maar door toekenning van 
extra financiering staan de zaken er nu weer goed voor. Dat het geld achteraf komt is echter 
verre van ideaal, een zogenaamde boekjaarsubsidie zou, volgens de RvT, beter aansluiten. 
 
Dat NICE onafhankelijk van subsidies kan bestaan, is volgens de RvT niet realistisch. NICE stapt 
in de gaten van de markt, het is lastig om hier een verdienmodel aan te koppelen. Er is op 
verschillende manieren geprobeerd het MKB te laten instappen, maar in de praktijk blijkt dat 
de stap voor dit type organisaties nog te groot is. Het is dus aan de overheid om organisaties 
zoals NICE te steunen. De RvT is wel van mening dat er voor NICE nog ontwikkelmogelijkheden 
liggen op zakelijk vlak en dat hier de komende tijd ook de focus op moet komen te liggen.  
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5 Conclusies  

In opdracht van de provincie Drenthe heeft Partoer een onafhankelijke evaluatie uitgevoerd 
van het subsidieproject NICE Matters. Hiervoor is een documentenstudie uitgevoerd, zijn 
gesprekken gevoerd met stakeholders en leden van de Raad van Transitie en is een online 
enquête gehouden onder studenten die hebben deelgenomen aan NICE Matters. In dit 
hoofdstuk gaan we in op de belangrijkste conclusies.  

Behoefte 
Na verduurzaming wordt ook circulariteit steeds meer een thema. Bijvoorbeeld omdat 
bouwmaterialen niet of nauwelijks meer verkrijgbaar zijn of erg duur zijn geworden. Uit onze 
gesprekken met betrokkenen komt dan ook duidelijk naar voren dat de transitie naar een 
circulaire economie in Drenthe en daarbuiten nodig en gewenst is. NICE Matters speelt hier als 
aanjager van innovatietrajecten, netwerk- en kennispartner een positieve rol in. Wij 
concluderen dan ook dat NICE Matters voorziet in de behoefte op het gebied van het 
ontwikkelen van een circulaire economie in Drenthe.  
 
Het aanjagen van innovatietrajecten in het kader van NICE Matters overtreft de oorspronkelijke 
doelstellingen en wordt gewaardeerd door betrokkenen. Het aantal projecten en 
participerende studenten bevestigen dit beeld. Op het gebied van kennisdeling is een 
inhaalslag gemaakt. In de tussenevaluatie gaven betrokkenen aan behoefte te hebben meer 
en betere verspreiding van kennis en opgedane ervaring. Nu zeggen betrokkenen dat er een 
heleboel activiteiten zijn en dat NICE Matters aan het ‘over performen’ is.  
 

Rol NICE 
Uit deze evaluatie blijkt wederom dat er voor NICE met name een belangrijke rol is weggelegd 
bij het aanjagen van initiatieven. NICE daagt partijen uit, helpt ze op weg en brengt partijen 
bij elkaar. Door hun netwerk te benutten en zelf ook een belangrijk onderdeel van het netwerk 
te zijn, zijn zij in staat om de juiste matches te maken. Overigens geven de betrokkenen aan 
dat de rol van NICE in de uitvoering beperkt moet blijven.  
 
Voor studenten is NICE Matters een prachtig platform, waar ze kunnen kennismaken met 
circulaire economie. Voor diverse studenten is de stage bij NICE een katalysator geweest om 
na de studie meteen een baan op het gebied van circulariteit te betrekken. Ook het onderwijs 
profiteert mee. De kennis die wordt opgedaan heeft inmiddels geleid tot een aanpassing van 
het curriculum in zowel het mbo als hbo. Daarmee is NICE Matters ook een aanjager/inspirator 
voor de implementatie van circulaire economie in de opleidingen in Noord-Nederland. 
 
NICE speelt een belangrijke rol in de begeleiding van de studenten. Betrokkenen van de diverse 
opleidingen geven aan dat dit steeds beter vorm wordt gegeven. In het algemeen zijn de 
studenten positief over de begeleiding die ze vanuit NICE krijgen. Het rapportcijfer dat de 
studenten in de tussenevaluatie voor de begeleiding vanuit NICE gaven lag op een gemiddelde 
van 6,9, in deze evaluatie is dat een 8,5. De studenten zijn positief over de begeleiding en 
geven aan dat NICE tijd voor ze neemt. Uit de tussenevaluatie kwam naar voren dat dit één van 
de aandachtspunten was.  
 

Doelstellingen en resultaten 
In het projectplan NICE Matters worden zestien resultaatgebieden benoemd, te realiseren in 
de projectperiode van vier jaar. Van deze zestien resultaatgebieden zijn er inmiddels twaalf 
behaald. De overige vier zijn nog in uitvoering, waarvan er twee naar alle waarschijnlijkheid 
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binnen de projectperiode behaald worden. Het cluster van 50 betalende partners lijkt niet te 
worden behaald. Dit geldt ook voor de catalogus met 50 voorbeelden. Hiervoor in de plaats 
zijn de filmpjes gemaakt van Drentse voorbeelden van circulaire economie. Het 
projectenportfolio is zich door blijven ontwikkelen, hieraan hebben veel studenten van diverse 
onderwijsinstellingen en diverse opleidingsvarianten hun bijdrage kunnen leveren. 
 
Ook de Raad van Transitie geeft aan positief te zijn over de behaalde resultaten. NICE Matters 
is een ontzettende stimulator van de circulaire economie in Drenthe (en daarbuiten) en 
aanjager van projecten gebleken. De bijbehorende doelstellingen zijn dan ook ruimschoots 
behaald. De afgelopen periode zijn er goede stappen gezet wat bedrijfsvoering betreft. De 
overstap naar een andere accountant heeft goed uitgepakt en mede dankzij zijn inspanningen 
heeft er een professionalisering van de organisatie plaats kunnen vinden. Hierdoor is er beter 
zicht gekomen op de stand van zaken van de diverse projecten en de financiën in zijn 
algemeenheid. Het is volgens de RvT belangrijk om hier de focus op te blijven houden, want 
op dit vlak zijn er nog wel verdere verbeteringen mogelijk. 
 

Financiën 
Wat betreft financiën is NICE nog steeds grotendeels afhankelijk van subsidies. Doordat deze 
subsidies in tranches binnenkomen, blijft de liquiditeit een continue uitdaging. Dat NICE 
onafhankelijk van subsidies kan bestaan is volgens de Raad van Transitie niet realistisch. NICE 
stapt in de gaten van de markt, het is lastig om hier een verdienmodel aan te koppelen. Wel 
genereert NICE inkomsten door middel van strategische partnerschappen, maar dit levert nog 
onvoldoende op om de kosten te kunnen dekken. 
 
Vanaf eind 2020 is er met hulp van de nieuwe accountant gewerkt aan het professionaliseren 
van de bedrijfsvoering. Er is een projectadministratie ontwikkeld, waardoor er steeds beter 
zicht komt op de opbrengsten van de diverse projecten. De leden van de Raad van Transitie 
vinden dat dit thema de komende tijd aandacht moet blijven krijgen. 
 
Vanwege het meerwerk dat NICE heeft geleverd is de oorspronkelijke begroting overschreden. 
De extra kosten worden door middel van de extra financiering afgedekt. 
 

Toekomst 
Het verder professionaliseren van de organisatie op alle vlakken is – kort samengevat – het 
belangrijkste om de komende tijd aan te werken. De stakeholders en de Raad van Transitie 
geven dit beide aan. Wat de Raad van Transitie betreft, ligt het accent de komende tijd op het 
ontwikkelen van een businessmodel en komt de focus meer op de interne organisatie.  
 
Volgens de betrokken stakeholders moet NICE vooral doorgaan met het zich manifesteren als 
aanjager en inspirator op het gebied van circulariteit. NICE is vanwege het omvangrijke 
netwerk erg waardevol en moet een belangrijke rol blijven spelen in het verbinden en matchen 
van de verschillende partijen vanuit onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Verder benoemen de 
stakeholders dat NICE vooral een ondersteunende of coachende rol moet aannemen. Het delen 
van kennis en ervaringen heeft met name de laatste periode veel tijd in beslag genomen. 
Aangeraden wordt om eerst de interne organisatie verder te versterken en goed te kijken wat 
de inspanningen opleveren, voordat ze worden uitgevoerd. 
  
Doordat NICE grotendeels afhankelijk is van subsidies en dit een complexe bedrijfsvoering 
met zich meebrengt, zou het wenselijk zijn dat er iemand met expertise op dit vlak NICE komt 
versterken. Hierdoor kunnen ook business wise stappen worden gezet en zorgt het ervoor dat 
directeurspositie minder kwetsbaar wordt. 
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Bijlage 1 Opdrachtgevers Innovatietrajecten  
 
NR 
 

Projecttitel NICE Matters Opdrachtgever 

1 Volta 2020 Alfa-college 
2 Zernike Green Campus Hanzehogeschool (Facilitair Bedrijf) 
3 Meppel circu-leert Gemeente Meppel 
4 Assen Havenkwartier Gemeente Assen 
5 Groningen circulair Gemeente Groningen, (Milieudienst) 
6 Meppel bouwt circulair B+O architecten 
7 NICE|TREX Westerveld NICE 
8 Circulair Noordenveld Gemeente Noordenveld 
9 Drenthe woont circulair Lefier  
10 Circular Tiny Housing Tralaluna 
11 Frisbouw prototype Frisbouw BV 
12 Innovatiekas Frederiksoord Zorgzaak BV 
13 VEPAxDRENTEA Upcycling Green Furniture Circle 
14 MHUB De Stadterij Bork Groep 
15 Buitenplaats de Poort Buitencentrum De Poort 
16 Vitale vakantieparken Provincie Drenthe 
17 Collectief Circulair Westerveld Gemeente Westerveld 
18 Innovatiewerkplaat Groen&Voedsel NICE ism Terra collega 
19 Vogelzang Circulair Vogelzang Dakelementen Dedemsvaart 
20 J. Post Kazerne, Havelte Rijksvastgoedbedrijf/Defensie 
21 Wiede Wold | Afvalkathedraal Peergroup 
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Bijlage 2: Onderwerpenlijst interviews stakeholders 
 

1. Achtergrond 
1.1 Functie. Wat is uw functie? Bij welk bedrijf c.q. welke organisatie? Sinds wanneer? 
1.2 Betrokkenheid. Op welke manier bent u betrokken bij het project NICE Matters? Wat is uw 
rol? Bij welk project c.q. projecten bent u betrokken (geweest)? 
 

2. Behoefte 
2.1 In hoeverre is er volgens u binnen Drenthe behoefte aan het creëren van een nieuwe markt 
op het gebied van circulaire economie? Om welke behoefte gaat het dan?    
2.2 In hoeverre heeft het project NICE Matters tot nu toe voorzien in deze behoefte? Op welke 
manier?  
2.3 Welke projecten c.q. activiteiten binnen NICE Matters hebben volgens u de meeste 
toegevoegde waarde? Waarom? 
 

3. Verloop 
3.1 Hoe verloopt het project NICE Matters tot nu toe? Wat gaat er goed? Wat zijn de 
verbeterpunten? 
3.2 Hoe verloopt het betrekken van mbo-/hbo-/wo-studenten? Wat gaat er goed? Wat zijn de 
verbeterpunten?  
3.3 Hoe verloopt het beschikbaar stellen van de opgedane kennis en ervaring aan het 
bedrijfsleven en andere betrokken partijen? Wat gaat er goed? Wat zijn de verbeterpunten?  
3.4 In hoeverre ligt het behalen van de opgestelde doelstellingen en resultaten volgens u op 
koers? Wat gaat er goed? Wat zijn de verbeterpunten?  
3.5 In hoeverre heeft de COVID-pandemie invloed (gehad) op het project NICE Matters? Welke 
invloed? 
3.6 Welke belangrijkste resultaten heeft project NICE Matters volgens u tot nu toe behaald?  
 

4. Toekomst 
4.1 Wat is volgens u de spilfunctie van NICE Matters?  
4.2 Welke accenten zouden er moeten worden gelegd in deze spilfunctie? Waarom? 
4.3 De directeur is momenteel de spil van NICE Matters, dit maakt het management mogelijk 
kwetsbaar, wat vindt u daarvan? Hoe kan deze situatie in de toekomst worden verbeterd? 
4.4 Is het volgens u nodig dat de manier van werken verandert? Waarom wel/niet? Op welke 
manier zou er dan moeten worden gewerkt volgens u? 
4.5 Hoe kunnen volgens u de activiteiten van NICE Matters beter worden verspreid over de 
hele provincie Drenthe? 
 

5. Overige informatie 
5.1 Beschikt u over aanvullende relevantie informatie of documentatie die kan bijdragen aan 
de tussenevaluatie? Zo ja, mogen wij daarover beschikken? 
 

6. Afsluiting 
6.1 Heeft u nog opmerkingen die wel van belang zijn, maar nog niet aan de orde zijn geweest? 
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Bijlage 3: Online enquête studenten 
 
1. Vanuit welke rol neemt u deel/heeft u deelgenomen aan het project NICE Matters?  

1. Student mbo 
2. Student hbo  
3. Student wo 

 
2. Welke opleiding volgt u en aan welk opleidingsinstituut? 

 
……………………………………. 
 
3. Bij welk project van NICE Matters bent/was u betrokken? 

1. Volta2020 
2. Zernike GREEN Campus 
3. Meppel circuLEERT 
4. Assen Havenkwartier 
5. Drenthe Woont Circulair 
6. Meppel Bouwt Circulair 
7. Circulair Tiny Housing 
8. Groningen Circulair 
9. Frisbouw prototype 
10. Innovatiekas Frederiksoord 
11. VEPA Drentea Upcycling 
12. MHUB De Stadterij 
13. NICE|TREX Westerveld 
14. Buitenplaats de Poort 
15. Vitale vakantieparken 
16. Circulair Noordenveld 
17. Anders, namelijk ……….. 

  
4. In hoeverre heeft het project waarbij u betrokken bent/was bijgedragen aan de 

ontwikkeling van de Circulaire Economie? 
1. Niet 
2. Een beetje 
3. Niet veel, niet weinig 
4. Veel 
5. Heel veel 

 
5. Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) zou u project NICE Matters geven als manier om 

Circulaire Economie aan te jagen? Kunt u uw antwoord kort toelichten? 
Rapportcijfer + Toelichting 

 
6. In hoeverre heeft het project waarbij u betrokken bent (geweest) bijgedragen aan het 

verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven? 
1. Niet 
2. Een beetje 
3. Niet veel, niet weinig 
4. Veel 
5. Heel veel 
6. Weet niet 

 
7. Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) zou u de begeleiding vanuit project NICE Matters 

geven? Kunt u een korte toelichting geven? 
Rapportcijfer + toelichting 
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8. In hoeverre heeft u door deelname aan project NICE Matters nieuwe kennis rond Circulaire 
Economie opgedaan? 

1. Zeer weinig 
2. Weinig 
3. Niet veel, niet weinig 
4. Veel 
5. Zeer veel 

 
9. In welke mate is het beoogde resultaat binnen het project waarbij u was/bent betrokken 

behaald? 
1. Helemaal niet 
2. Een beetje 
3. Wel 
4. Het project loopt nog 
5. Weet niet 

 
10. In hoeverre heeft COVID invloed gehad op de voortgang van het project waarbij u 

betrokken bent/geweest? Kunt u uw antwoord kort toelichten 
1. Helemaal niet 
2. Een beetje 
3. Niet veel, niet weinig 
4. Veel 
5. Zeer veel 
 
Toelichting: 
……………………………. 

 
11. Wat heeft uw deelname aan\stage bij project NICE Matters voor u persoonlijk 

opgeleverd? 
……………………………….. 
 
12. In hoeverre zou u anderen aanraden om deel te nemen aan project NICE Matters? 

1. Zeker niet 
2. Niet 
3. Misschien 
4. Wel 
5. Zeker wel 

 
13. Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) zou u de website van project NICE Matters geven als 

het gaat om actualiteit? Kunt u uw antwoord kort toelichten? 
Rapportcijfer + Toelichting 

 
14. In hoeverre vindt u de website van project NICE Matters aansprekend? 

1. Helemaal niet 
2. Niet 
3. Neutraal 
4. Wel 
5. Helemaal wel 

 
15. Heeft u nog opmerkingen over het project NICE Matters? 
…………………. 
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Bijlage 4: Onderwerpenlijst interviews Raad van Transitie 
 

1. Achtergrond  
1.1 Functie. Wat is uw functie? Bij welk bedrijf c.q. welke organisatie? Sinds wanneer?  
1.2 Hoe kijkt u aan tegen uw rol als lid van de RVT bij NICE Matters (nu en richting toekomst)?   
1.3 Hoe ervaart u de samenwerking met de directeur-bestuurder?  Wat gaat goed en wat kan 
beter?  
 

2. Verloop  
2.1 Hoe is het project NICE Matters verlopen? Wat gaat er goed? Wat zijn de verbeterpunten?    
2.2 In hoeverre zijn de opgestelde doelstellingen en resultaten volgens u behaald? Wat gaat er 
goed? Wat zijn de verbeterpunten? Is de RVT betrokken bij de voortgang van de projecten en 
op welke wijze? Zijn er plannen zijn om aandacht te geven aan de onderdelen die nog 
niet/onvoldoende aan bod zijn gekomen en hoe zien die plannen eruit?   
2.3 Welke belangrijkste resultaten heeft project NICE Matters volgens u tot nu toe behaald?   
2.4 Hoe verloopt het beschikbaar stellen van de opgedane kennis en ervaring aan het 
bedrijfsleven en andere betrokken partijen? Wat gaat er goed? Wat zijn de verbeterpunten?  
2.5 Uit de interviews die wij hebben gehouden met stakeholders komt naar voren dat NICE 
Matters nog meer kan doen aan zichtbaarheid richting bedrijven. Hoe kijkt u daartegenaan?  
Wat gaat goed/wat kan beter?  
2.6 In hoeverre heeft de COVID-pandemie invloed (gehad) op de uitvoering van project NICE 
Matters? Welke invloed?  
2.7 Onderwijsinstellingen geven in interviews aan dat ze betrokkenheid zouden willen van 
meer kennisinstellingen. Hoe kijkt u hier tegenaan als lid van de RVT?  
  

3. Financiën   
3.1 Hoe beoordeelt u de huidige financiële positie van de stichting? Welke aandachtspunten 
zijn er en kunt u daar een toelichting op geven?  
3.2 Is NICE voldoende in control als het gaat om financieel management?  
3.3 Hoe ziet het toekomstig businessmodel eruit na 2022? Welke visie hebt u hierop en in 
hoeverre wordt hieraan al gewerkt?   
3.4 Is er een model denkbaar met een lager percentage overheidssubsidie en meer bijdragen 
van andere stakeholders?   
  

4. Toekomst  
4.1 Welke rol ziet u weggelegd voor het project NICE Matters richting toekomst (na 2022)?  
4.2 Is het volgens u nodig dat de manier van werken richting toekomst verandert? Waarom 
wel/niet?   
4.3 Hoe kijkt u aan tegen de ‘kwetsbaarheid’ van de organisatie. (te) Veel is gekoppeld aan de 
directeur. Welke maatregelen kunnen getroffen worden om dit risico te mitigeren?  
4.4 Hoe kunnen volgens u de activiteiten van NICE Matters beter worden verspreid over de 
hele provincie Drenthe?   
 

5. Afsluiting  
5.1 Heeft u nog opmerkingen die wel van belang zijn, maar nog niet aan de orde zijn geweest? 
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