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Samen voor een sterke, slimme en groene economie met impact
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Maart 2021

Colofon
Dit is een uitgave van de provincie Drenthe

Voorwoord

 
 

De ‘Economische Koers Drenthe 2020-2023’ zet in op een sterke, 
slimme en groene economie met impact. Onderdeel van deze 
koers is de Agenda Gezondheidseconomie Drenthe 2021-2024. 
De komende jaren staat de gezondheidssector voor belangrijke 
uitdagingen. Onze regio heeft met vele zorginstellingen, zoals 
bijvoorbeeld ziekenhuizen of verpleeghuizen een krachtige 
positie in zorg en welzijn. Onder andere met de Health Hub 
Roden werken we aan een krachtig cluster op het gebied van 
medische technologie. De vergrijzing van de bevolking en de 
toename van het aantal chronisch zieken, hebben transities 
in gang gezet. Steeds meer slimme technologische en digitale 
innovaties ondersteunen de opgaven in  preventie, langer 
gezond thuis wonen en de verschuiving naar zorg in de eerste 
lijn. Tegelijkertijd loopt het personeelstekort in de zorg verder op. 
Deze transities vragen om innovaties en slimme oplossingen op 
verschillende gebieden zoals bijvoorbeeld Artificial intelligence, 
eHealth, Robotisering, Ontwikkeling van 3d geprinte-implantaten 
en inzet van drones. De Covid-19 crisis heeft dit verder versterkt.
De gezondheidseconomie (Health & Life Sciences) is een 
belangrijke pijler voor de Drentse economie. Drenthe kenmerkt 
zich als regio waar slimme oplossingen voor maatschappelijke 
uitdagingen op het gebied van gezondheid en zorg worden 
ontwikkeld en toegepast. Met de Agenda Gezondheidseconomie 
Drenthe wil het college van Gedeputeerde Staten dit verder 

versterken. We zetten in op het stimuleren van  innovatieve 
ontwikkelingen voor vier prioritaire thema’s: medische 
technologie, digitalisering, duurzaamheid en food & lifestyle. 
Overkoepelend richten we ons op het versterken van onder-
nemerschap, arbeidsmarkt en scholing. 
Samenwerking is cruciaal en noodzakelijk om de brede opgaven 
in onze regio op te pakken. Ik geloof dat het gezamenlijk werken 
aan complexe vraagstukken, en het bij elkaar brengen van 
kennis en innovatie, leidt tot slimme creatieve oplossingen en 
nieuwe kansen voor onze regio. Het verbinden van ons MKB en 
de zorgsector biedt kansen en levert een stimulans aan onze 
werkgelegenheid.
In deze agenda leest u waar het college de komende jaren 
op in wil zetten: het stimuleren van innovatie in het mkb, het 
versterken van ons medisch technologiecluster én het creëren 
van maatschappelijke meerwaarde waardoor we een brede 
welvaart in Drenthe kunnen bewerkstelligen. Samen zorgen 
we voor een goede en toegankelijke zorg, voor nu en in de 
toekomst. In Drenthe hebben we het mooi voor elkaar. 

Henk Brink 
Gedeputeerde Economie
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Leeswijzer en samenvatting

wellness diensten

medische zorg

farmacie 
vanuit de 
insteek van 
duurzaamheid

medische 
technologie

leefstijl 

1 De Gezondheidseconomie
Onder gezondheidseconomie verstaan we de 

 samen hangende keten (ecosysteem) van bedrijven en 
 instellingen die met elkaar werken aan hetzelfde doel.

14%

2 Werkgelegenheid
De gezondheidseconomie is een belangrijke en 

kansrijke economische sector in Drenthe. Naar schatting is 
ongeveer een kwart van het Drentse bedrijfsleven direct of 
indirect gerelateerd aan deze sector.

6 Wat willen we bereiken
Het bij elkaar brengen van kennis en innovatie en het samenwerken 

aan complexe vraagstukken, zal leiden tot slimme creatieve oplossingen 
en nieuwe kansen bieden voor onze regio.

OVERHEID

OMGEVING

ONDER-
ZOEK

ONDER-
NEMERS

4 Samenwerking
Om innovaties in de zorg verder te brengen is samen-

werking cruciaal. Uitvoering van onze thema’s en acties doen we 
bij voorkeur vanuit cross-overs tussen verschillende disciplines.

5 Uitdaging
De Drentse gezonheidseconomie aanjagen 

en stimuleren, met aansluiting op de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Gezamenlijke
lobby Signaleren

(Financiële) 
ondersteuning

Faciliteren

Stimuleren/
aanjagen

Regisseren

3 Onze Rol
We vullen onze rol op verschillende manieren 

in om binnen de thema’s 
van de agenda stappen 
te kunnen zetten.

7 Onze inzet 
Wij gaan in Drenthe de gezondheidsinstellingen en bedrijfsleven bij de 

ontwikkeling van slimme oplossingen,innovatieve producten, processen en 
diensten actief ondersteunen en (verder) op weg helpen. Overkoepelend zetten 
we in op arbeidsmarkt en scholing en het versterken van ondernemerschap.

Medische technologie

Digitalisering

Duurzaamheid

Food en lifestyle
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Aanleiding 
 
 
 

Er komen veel transities en maatschappelijke veranderingen op 
ons af. Vergrijzing, digitalisering, robotisering zijn er maar een 
paar. Ze vragen om slimme oplossingen, innovatief vermogen en 
een digitaal vaardig en actief bedrijfsleven. Vanuit het coalitie-
akkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar! 2019 - 2023’ zetten we op 
het gebied van regionale economie en werkgelegenheid daarom 
in op een bloeiend MKB; de basis van de Drentse economie. Ook 
op het gebied van gezondheidszorg willen we de economische 
kansen zo goed mogelijk benutten. 

Ook de huidige Covid-19 pandemie heeft sterke impact op de 
gezondheidseconomie. Tegelijkertijd ontstaan er creatieve oplos-
singen zoals de intersectorale uitleen van personeel. Een mooi 
voorbeeld is het horecapersoneel dat in de zorg wordt ingezet. 
Daarnaast vragen de recente lock-down situaties om vernieu-
wingen in de zorg. Dit geeft bijvoorbeeld een sterke impuls aan 
innovaties in digitalisering, zoals beeldbellen, online diagnostiek 
en patiënten hulp.

De opgaven vanuit de pandemie en maatschappelijke  transities 
zijn fors. Ze bieden ook kansen om de bereikbaarheid van 
gezondheidzorg voor onze inwoners -vooral met preventie en 
zorg-op-afstand- structureel te versterken. Het stimuleren van 
een gezonde leefstijl wordt daarbij nog belangrijker. De crisis 
versterkt daarnaast de urgentie van de uitdagingen voor de 
werkgelegenheid in de zorg. We ondersteunen de sector in hun 
vermogen om vraagstukken op te lossen. We pakken dit samen 
op met het bedrijfsleven, gemeenten, kennis- en onderwijscluster 
en onze inwoners (quadrupel helix). 

Onder gezondheidseconomie verstaan we de 
samenhangende keten (ecosysteem) van bedrijven en 
instellingen die met elkaar werken aan hetzelfde doel: 
het zo gezond en vitaal mogelijk houden van onze inwoners. 
Deze economische tak omvat bedrijfsvestigingen en banen 
van mensen; variërend van medische zorg, farmacie vanuit 
de insteek van duurzaamheid, medische technologie, tot 
leefstijl en wellness diensten. Van helende handen (aan het 
bed) tot slimme handen aan apparaten en beeldschermen. 
Gezamenlijk voegen ze economische waarde en welzijn toe. 
Dit draagt in belangrijke mate bij aan het niveau van brede 
welvaart, zoals we dat in Drenthe kennen.

De Drentse gezondheidseconomie kan bouwen op een goede 
kennisinfrastructuur, een overzichtelijk zorglandschap en 
mogelijkheden tot vele cross-overs met andere terreinen. Naar 
schatting is ongeveer een kwart van het Drentse bedrijfsleven 
direct of indirect gerelateerd aan deze sector. Dit biedt een 
mooie basis én kansen voor verdere ontwikkeling (zie bijlage 
1). Ten aanzien van werkgelegenheid zijn er echter de nodige 
uitdagingen. Er is een groot tekort aan medisch personeel over 
de hele breedte, er is grote uitval van personeel werkzaam in de 
zorg en het aantal mantelzorgers in Drenthe is groeiende. Op dit 
moment is zelfs 1 op de 4 werknemers in Drenthe mantelzorger. 
Hier moeten we aandacht voor hebben.

De gezondheidseconomie is een belangrijke en 
kansrijke economische sector in Drenthe. 14% van 
het Bruto Regionaal Product is in Drenthe gerelateerd aan 
de zorgsector; voor Nederland is dat 9%. Deze economische 
tak heeft daarnaast een sterke wisselwerking met andere 
sectoren. Ook in Life Sciences, ICT, Agri-food, Bio based en 
zakelijke dienstverlening zijn bedrijven te vinden die vanwege 
hun focus op Health een directe link hebben met gezond-
heidseconomie.

wellness diensten

medische zorg

farmacie 
vanuit de 
insteek van 
duurzaamheid

medische 
technologie

leefstijl 

14%
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Onze focus

“We ondersteunen gezondheidsinstellingen en 
bedrijfsleven bij de ontwikkeling van slimme oplos
singen, innovatieve producten, processen en diensten 
die bijdragen aan het oplossen van de maatschap
pelijke vraagstukken in Drenthe. We vinden samen
werking in de quadrupel helix  ondernemers, kennis
instellingen, inwoners en overheden bij innovatieve 
ontwikkelingen daarbij erg belangrijk.”

Onze zorginstellingen, kennispartners en bedrijven, hebben 
aangeven dat ze op de volgende vier prioritaire thema’s behoefte 
hebben aan ondersteuning van krachtige netwerkpartners. 
Vanuit de Agenda Gezondheidseconomie Drenthe 2021-2024 
geven we hier invulling aan. Met gerichte inzet op  faciliteren, 
stimuleren en ondersteunen, helpen wij ontwikkelstappen en 
concrete resultaten mede mogelijk te maken. 

Wat willen we  
bereiken

De transities waar we voor staan, zijn niet van vandaag, maar 
zijn in de afgelopen 10 jaar in gang gezet. Relevant voor onze 
gezondheidszorg zijn vergrijzing van de bevolking, toename 
van het aantal chronisch zieken, stijgende zorgkosten en 
krapte op de arbeidsmarkt. Afgelopen jaren hebben we op 
verschillende manieren bijgedragen om de beweging ‘van zorg 

naar (positieve) gezondheid’ in gang te zetten. In de onder-
steuning van Drentse kennis, innovaties en ondernemerschap, 
zijn mooie resultaten bereikt. Dit heeft economisch rendement 
en maatschappelijke meerwaarde gecreëerd voor Drenthe én 
daarbuiten. Hiermee is de brede welvaart voor onze inwoners en 
ondernemers versterkt.

“Om de transitie naar (positieve) gezondheid in Drenthe 
te blijven versterken, moeten we innovatieve ontwikke
lingen en ondernemerschap in de gezondheids economie 
blijven stimuleren en aanjagen. We  stimuleren dat 
bedrijven gekoppeld worden aan innovatieve 
projecten en daarmee beogen we behoud of nieuwe 
werk gelegenheid in de regio. Met het toepassen van 
deze innovatieve ontwikkelingen willen we in de 
regio een meerwaarde creëren aan gezonde leefstijl, 
langer gezond, langer thuis. En daarvoor hebben we in 
Drenthe dan slimme toepassingen ontwikkeld”.  

Doen zit in ons Drents DNA. Het bij elkaar brengen van kennis 
en innovatie en het samenwerken aan complexe vraagstukken, 
zal leiden tot slimme creatieve oplossingen en nieuwe kansen 
bieden voor onze regio.  

Speerpunt Actiethema’s (voorbeelden) Overkoepelend

1. Medische technologie Aanstellen Business Developer medische technologie Noord-Nederland bij NOM

• Het versterken van  
ondernemerschap   

• Arbeidsmarkt en scholing

 2. Digitalisering Verkennen met ondernemers op het gebied van AI (Artificial Intelligence) en 
robotisering om projecten te ontwikkelen die bijdragen aan nieuwe vraaggerichte 
productontwikkeling op gezondheid

3. Duurzaamheid We stimuleren meer inzet op vergroening van disposables in de health sector

 4. Food en lifestyle Verdere ontwikkeling stimuleren van (plantaardige) eiwitrijke producten voor 
toepassing in bijvoorbeeld keukens van zorginstellingen

5



Wat gaan we doen? 
 
 
 

Medische technologie 

In de kop van Drenthe is een krachtig cluster op het gebied 
van medische technologie, maar ook op andere plekken binnen 
de provincie zijn ondernemingen op het gebied van medische 

technologie actief. Deze sterkte willen we uitbouwen door de 
bestaande bedrijven en initiatieven te ondersteunen en nieuwe 
bedrijvigheid aan te trekken. Daarbij zoeken we naar cross-overs; 

Wat gaan we doen? Met wie? Zichtbaar Drents resultaat

In 2022 In 2024

We blijven de inspanningen van de Health Hub Roden actief ondersteunen. Naast het faciliteren van 
bedrijfsruimte, hebben we een ondersteunende en verbindende rol: in versterking van het ecosysteem van 
bedrijven en kennispartners en het aanjagen van  ontwikkelresultaten van de hub.

HHR ecosysteem, TZA, PGO, NOM, IT-Hub. Groter netwerk, meer deelnemers Meer bedrijven en partners doen mee met de Health Hub, versterkte 
exploitatie. Groter netwerk, meer samenhang en samenwerking in het 
netwerk van medtech in Noord-Nederland.

We ondersteunen de aanstelling van een business developer medtech bij de NOM. Deze legt verbinding 
tussen bedrijven dan wel startups die passen binnen het ecosysteem van medtech in Noord-Nederland en 
Health Hub Roden. 

Noordelijke overheden, Springboard, Health 
Hub Roden, NOM, Life Cooperative en campus 
Groningen.

Business Developer is actief in het leggen van verbinding t.b.v. het 
ecosysteem. 

Afstemmen en verbinden op de ontwikkeling van cross-overs op zorg en technologie. IT Hub, Techhub Assen, HHR, Springboard, 
Campus ontwikkeling in Emmen en TZA, zorg- 
en kennisinstellingen.

Complementair aan elkaar (samen)werken aan gemeenschappelijke 
doelen.

Versterkte samenwerking in het ecosysteem zorg en technologie.

Deelname Drents mkb aan PGO-project Noord-Nederland stimuleren. Drentse ondernemers, zorginstellingen, IBDO, 
NOM, HHR en IT-hub, patiëntenorganisaties. 

Minimaal 10 Drentse mkb ondernemers doen eraan mee.  

bijvoorbeeld met digitalisering, duurzaamheid. Ook kijken we 
naar de kansen op samenwerking in zorg en technologie met Tech 
Hub Assen, IT Hub in Hoogeveen, Health Hub Roden (HHR) en de 

Technologie en Zorg Academie (TZA) (voorheen practoraat zorg en 
technologie) in Assen. 
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Wat gaan we doen? Met wie? Zichtbaar Drents resultaat

In 2022 In 2024

We verkennen of samenwerking tussen wetenschappelijk onderzoek (diabetes en overgewicht) van het 
BDRC (Bethesda Diabetic research Center) en IT Hub elkaar kunnen versterken. 

IT-Hub, BDRC, Treant, UMCG, mkb Toepassen van resultaten van wetenschappelijk onderzoek BDRC en 
IT-Hub.

Ontwikkelen en positioneren BDRC. BDRC, UMCG, patiëntenorganisaties, HZD, 
deelnemers PGO.

BDRC is sterk geprofileerd als kenniscentrum over diabetes.

Verkennen 5G fieldlab smart systems op het gebied van health. IT-Hub, TechHub/TZA, Health Hub, KPN, HZD, 
mkb. 

Verkenning heeft eerste inzichten opgeleverd. Gebaseerd op de verkenning is er mogelijk een gezamenlijk project 
(smart systems) gestart.

Verkennen met ondernemers op het gebied van AI en robotisering om projecten te ontwikkelen die 
bijdragen aan nieuwe vraaggerichte productontwikkeling op gezondheid.
Waaronder het stimuleren van testen van nieuwe producten met en voor de eindgebruiker.

IT-Hub, HHR, HANNN, kennisinstellingen, mkb, 
PGO, PCH en patiëntenorganisaties.

Verkenning heeft eerste inzichten opgeleverd.

Samen met het netwerk medicijnresten Noord-Nederland een project opstarten t.b.v. verminderen van 
medicijnresten in water en ‘meer gezonde jaren’ in Noord-Nederland.
Inzetten op het koppelen van bedrijven aan project(en).

Netwerk Medicijnresten in water, (o.a. WZA, 
Treant, Apothekers, Waterschappen, gemeenten, 
etc.). 
IBDO  

Bijgedragen aan meer bewustwording in voorschrijfgedrag en 
 consumentengedrag.

Vernieuwende technieken kunnen medicijnresten beter filteren: 
minder medicijnresten in water en ‘meer gezonde jaren’.

Verkennen of er als gevolg van Covid-19 behoefte is aan een robuust systeem van meten en testen. 
Een systeem dat bijdraagt aan vroeg signalering en inwoners zelfhandelingsperspectief geeft.

Lifelines/UMCG, PCH, PGO, HANNN, patiënten-
organisaties. 

Versterkt inzicht voor zowel in risicofactoren en toepassing signalering 
systeem. 

Brede toepassing in zorgsysteem Noord-Nederland. 

‘Technologie in beweging’ verder stimuleren, o.a. doorontwikkeling exo-skeletten voor patiënt en 
 professional en fitness bed voor patiënt, i.s.m. Drentse en Duitse bedrijven.

Health Hub, NHL Stenden, mkb, kennisinstel-
lingen, UMCG, TZA, IT-Hub, fysiotherapeuten 
(KNGF).

Pilot is opgestart voor exo-skelet en fitness bed. 

Inzet vanuit onze thema’s in de noordelijke scholingsalliantie: professionalisering van zittend personeel als 
het gaat om digitalisering en inzet van technologie (Leven Lang Ontwikkelen).

Ondernemersorganisaties, zorg- en kennis-
instellingen, Noordelijke scholingsalliantie, 
arbeidsmarktregio’s. 

Kennis en competentie vergroting van m.n. zittend personeel in de 
zorg.

Digitalisering

Digitalisering binnen de medische sector heeft zich de afgelopen 
jaren sterk ontwikkeld. Het omvat een breed scala aan  innovaties 
op gebieden als domotica, eHealth/mHealth, gaming, Big data, 

Robotica en Artificial intelligence (AI) en kan daarom een 
belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van de maatschap-
pelijke vraagstukken. We willen daarom de verdere digitalisering 

in de zorg  stimuleren, bijvoorbeeld rondom ontwikkeling van 
artificial intelligence. We stimuleren het testen van nieuwe 
toepassingen met en voor eindgebruikers. Dit biedt namelijk 

kansen voor bedrijven om banen te behouden en nieuwe te 
creëren. We stimuleren concrete innovaties en versterking van 
digitale vaardigheden van zorgprofessionals. 
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Wat gaan we doen? Met wie? Zichtbaar Drents resultaat

In 2022 In 2024

We stimuleren meer inzet op vergroening van disposables in de health sector Consortium bio based in Emmen, Gemeente 
Emmen, zorginstellingen, kennisinstellingen, 
NOM.

Bijdragen aan opbouw ecosysteem i.s.m. campusontwikkeling Emmen; Ecosysteem op het gebied van bio based en agri waarin gewerkt 
wordt aan herbruikbare zorgproducten.

Stimuleren van onderzoek naar de verbreding van bio-based en circulaire zorgproducten die toepasbaar 
kunnen zijn in de gezondheidseconomie.

Consortium bio-based in Emmen, Gemeente 
Emmen, zorginstellingen, kennisinstellingen, 
NOM.

Inzicht in kansen bio-based en circulaire zorgproducten voor de zorg Eiwitrijke producten worden in zorgorganisaties gebruikt.

Duurzaamheid

Duurzame zorg omvat verschillende opgaven zoals de 
CO2-emissie van de zorgsector terug te dringen, het circu-
lair werken te bevorderen, de hoeveelheid medicijnresten 
in oppervlaktewater en grondwater terug te dringen en het 

creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen 
die de gezondheid van iedereen bevordert. We willen graag de 
verduurzaming van de zorgsector versnellen. Vanuit Drenthe 
zetten we ons onder anderen in op innovaties op het snijvlak van 

Food & Lifestyle

Voeding is een belangrijk onderdeel van onze leefstijl. Bewerkte 
voedingsproducten dragen –samen met roken en overgewicht – 
sterk bij aan ons  gezondheidsverlies en aan sociaaleconomische 
gezondheidsverschillen. Er is dus nog veel gezondheid te winnen 

door een gezonder voedingspatroon en een gezonder lichaams-
gewicht. Dit geldt net zo goed voor jongeren als voor ouderen. 
In het bijzonder voor kwetsbare ouderen, is juiste voeding 
belangrijk voor behoud van kwaliteit van leven. Dit willen we 

Wat gaan we doen? Met wie? Zichtbaar Drents resultaat

In 2022 In 2024

Verdere ontwikkeling stimuleren van (plantaardige) eiwitrijke producten die toegepast kunnen worden in 
keukens van zorginstellingen voor ouderen en of zieken.

Ondernemers uit de agri, Gemeenten, HANNN, 
IBDO, NOM, EBNN, kennisinstellingen, Zorgtafel, 
kopgroep zorg

Een pilot is opgestart bij een zorgorganisatie in Drenthe. Vanuit deze pilot zijn opgebouwde kennis en ervaringen gedeeld in 
de regio.

Het stimuleren van een procesinnovatie waarbij we de komende jaren diverse partijen samenbrengen met 
als doel verbreding vanuit de vrijetijdssector in relatie tot leefstijl en gezonde voeding. 

Ondernemers vrijetijdssector, Recron, HANNN, 
gemeenten

Het project is opgestart. Blue Innovation hubs in de regio Zuidoost Drenthe zijn gerealiseerd.

Medische technologie en Bio based economie, zoals bijvoorbeeld 
het verminderen van het verbruik van plastics in ziekenhuizen; 
zijn we aangesloten bij het Netwerk Medicijnresten Noord-

Nederland, en richten we ons in het ontzorgingsprogramma 
maatschappelijk vastgoed op verduurzaming van zorgvastgoed.

stimuleren. Bijvoorbeeld met innovaties in de productie van 
eiwitrijke (plantaardige) voeding, nieuwe voedingsconcepten 
voor kwetsbare ouderen, initiatieven rond verser en gezonder 
eten stimuleren en nieuwe samenwerkingsvormen in gezondere 

voedselvoorziening, vooral voor ouderen en kwetsbare groepen 
ondersteunen. 
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Wat gaan we doen? Met wie? Zichtbaar Drents resultaat

In 2022 In 2024

Stimuleren van kenniswerker naar meer ondernemer in de health, life & science. Springboard, NOM/Flinc, IBDO, Huisartsenzorg 
Drenthe (HZD), ondernemers in de gezondheids-
economie.

Actieve inzit van de business developer. Vijf kenniswerkers hebben zich ontwikkeld tot ondernemer in de 
health, life & science.

Verkennen van mogelijkheden laagrentende leningen te benutten (bijv. hergebruik monumentale panden 
voor zorgdoeleinden).

Restauratiefonds Cultureel Erfgoed Drie gebouwen herontwikkeld voor zorgdoeleinden. 

Inzet op overkoepelende thema’s: 

Versterken van ondernemerschap

De technologische, medische en maatschappelijke ontwikke-
lingen vragen om meer ondernemerschap. We willen daarom het 
ondernemerschap in de vier bovengenoemde thema’s in deze 

sector verder versterken. Dit doen we onder meer door samen 
te werken met de Regio Groningen-Assen (RGA), de regiotafel 
Zwolle, de Drentse zorgtafel, kopgroep zorg en Life Cooperative.

Arbeidsmarkt en scholing 

De gezondheidseconomie is een belangrijke factor voor de 
Drentse arbeidsmarkt. De diensten en producten die de zorg- en 
gezondheidssectoren voortbrengen, dragen voor 21% bij aan 
de Drentse werkgelegenheid in Drenthe. De personeelsschaarste 

is al jarenlang hoog. Bovendien zal de vraag naar medewerkers 
in de zorg -onder meer vanwege de vergrijzing- alleen maar 
toenemen. Dit geldt ook voor de vraag naar medewerkers in 
de IT, techniek, of dataverwerking; sectoren gerelateerd aan 

Wat gaan we doen? Met wie? Zichtbaar Drents resultaat

In 2022 In 2024

Afstemming en verbinden van ontwikkeling cross-overs op gezondheidseconomie en onderwijs. IT Hub, Techhub Assen, Health Hub, Springboard, 
Campus ontwikkeling in Emmen en TZA, zorg- 
en kennisinstellingen.

Complementair aan elkaar werken. Versterkte samenwerking in het ecosysteem zorg en onderwijs.

Initiatieven stimuleren en ondersteunen t.b.v.  grensoverschrijdende samenwerking in de zorg op ‘kennis, 
innovatie en personele inzet’ (Interreg).

Kennisinstellingen en zorginstellingen NED-DU, 
ecosysteem scholing/arbeidsmarkt 

Uitwisseling van studenten en gezamenlijke module zorg en 
 technologie (NED-DU) is ontwikkeld.

gezondheid. Het is belangrijk om de instroom van nieuwe 
medewerkers op peil te houden, dan wel te laten groeien. Dit 
betekent aandacht voor scholing, kansen creëren voor nieuwe 
functies, maar ook inzet om bijvoorbeeld het arbeidspotentieel 

buiten de zorg sector te verleiden voor een baan in de zorg. In 
relatie tot de vier eerdere benoemde prioritaire thema’s, zetten 
we in op de cross-over tussen gezondheidseconomie en andere 
sectoren zoals Techniek, Horeca, Agri-Food en IT.
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Hoe gaan we het doen?  
 
 

Onze rol 

We vullen onze rol op verschillende manieren in om binnen de 
thema’s van de agenda stappen te kunnen zetten:
• We zetten in op gezamenlijke lobby en hebben een 

 signalerende rol. We kunnen bijvoorbeeld knellende wet- en 
regelgeving signaleren en ruimte creëren voor experimenten; 

• We vervullen een regisserende rol daar waar partijen bij 
elkaar moeten worden gebracht en kunnen samenwerking tot 
stand brengen; 

• We hebben een aanjagende, stimulerende rol, door onder-
werpen te agenderen en hier de nodige vervolgacties voor te 
definiëren;

• Daar waar nodig en wenselijk kunnen we een financiële 
bijdrage leveren.

Samenwerking is cruciaal 

Om innovaties in de zorg verder te brengen is samenwerking 
cruciaal. Uitvoering van onze thema’s en acties doen we bij 
voorkeur vanuit cross-overs tussen verschillende disciplines. 
Hiervoor zijn goede verbindingen en samenwerkingen nodig. 
We zetten in op samenwerking binnen de quadrupel helix. 
Op deze manier kunnen ondernemers, kennisinstellingen, 
inwoners en overheden vanuit hun eigen expertise beschikken 
over innovatieve ontwikkelingen. 

Tevens zoeken we de verbinding met andere beleidsthema’s 
zoals die in de verschillende agenda’s zijn uitgewerkt. We zien 
bijvoorbeeld een overlap met de volgende agenda’s:

• Digitale Agenda: ontwikkeling artificial intelligence toegepast 
binnen de gezondheidseconomie.

• Woonagenda: ten aanzien van toekomstbestendig wonen en 
langer zelfstandig in je eigen woningen blijven wonen met 
behulp van sensoren, internet of things, domotica etc. die 
veiligheid en comfort kunnen bieden.

• Sociale agenda: bewonersinitiatieven, participatie inwoners; 
preventie (o.a. blue innovation hubs). 

• Programma Toekomstgerichte landbouw: verkennen van moge -
lijkheden om nieuwe teeltproducten breder inzetbaar te maken.

Binnen de gezondheidseconomie hebben we een groot netwerk 
(zie bijlage 3). Daarbij richten we ons niet alleen op samenwer-
kingen binnen Drenthe, maar ook op regionale en interregionale 
samenwerking. Het regionaal en interregionaal uitwisselen van 
kennis en het samenwerken aan innovatieve oplossingen is zeer 
waardevol en draagt bij aan het versterken van de innovatie-
kracht van Drentse bedrijven. Onze deelname aan samenwer-
kingsprojecten binnen het Noordzeegebied (Interreg B) en 
binnen de Eems Dollard Regio (Interreg A) heeft een positieve 
bijdrage geleverd aan het Drentse bedrijfsleven, en ons netwerk 
uitgebreid. Hier bouwen we op voort (zie bijlage 4).

Gezamenlijke
lobby Signaleren

(Financiële) 
ondersteuning

Faciliteren

Stimuleren/
aanjagen

Regisseren

OVERHEID

OMGEVING

ONDER-
ZOEK

ONDER-
NEMERS
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Meten en Monitoren 

In het Monitoringsraamwerk Economische Koers 2020-2023 dat 
is opgezet om de ambities die zijn geformuleerd te concretiseren 
en meetbaar maken, is een aantal outputindicatoren benoemd. 
Qua outputindicatoren zoals benoemd in dit raamwerk ligt onze 
primaire focus op:
1. Innovatie: met als sub-indicatoren de innovatiekracht, de 

mate van samenwerking bij innovatie.
2. Digitalisering: met als sub-indicatoren mate van digitale 

transformatie.
3. Human Capital: met als sub-indicatoren werkgelegenheid, 

aantal banen, arbeidsmarkt spanning.

Door de Verenigde Naties zijn in 2015 zeventien sustainable 
development goals (sdg’s) opgesteld. Vanuit maatschappelijk 
oogpunt vinden wij het belangrijk hieraan bij te dragen.  Met de 
Agenda Gezondheidseconomie en de indicatoren zoals eerder 
benoemd, sluiten we aan op de Sustainable Development Goals 
onderdeel 9: Industrie, innovatie en infrastructuur.

Relevante informatiebronnen om dit te meten zijn:
• Innovatie-index (European Innovation Scoreboard)
• Innovatiemonitor

Samenhang met de koers 

Met de Agenda Gezondheidseconomie Drenthe geven we
richting aan de ambities uit het coalitieakkoord. We vertalen de 
ontwikkelambities vanuit de kaders van de Economische Koers 
Drenthe 2020-2023. Ook leggen we verbinding met de Digitale 
Agenda, de Woonagenda, 
de Groene Agenda, de 
Kennisagenda, 
het programma 

Toekomstgerichte Landbouw en de Sociale Agenda. De agenda 
is in afstemming met de belangrijkste stakeholders tot stand 
gekomen. Hiermee kunnen we gericht, maar wel met  flexibiliteit, 
inzetten vanuit de behoefte van de markt. In de uitvoering van de 

Agenda, blijven we dan ook 
afstemming zoeken 

met onze Drentse 
stakeholders.

Maakindustrie

Uitvoerings-
programma

Arbeidsmarkt
en 

Onderwijs

Impact
ondernemen

Agribusiness
&

Food

Groene 
Economische

Agenda
Logistiek

Chemie Vrijetijdseconomie Digitaliserings-
agenda
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Bijlagen

 
 
 
 
Bijlage 1 Belang van de Gezondheidseconomie in Drenthe

De gezondheidseconomie is een belangrijke pijler voor de 
economie in Drenthe. Ongeveer 14% van het Bruto Regionaal 
Product in Drenthe, is gerelateerd aan de zorg- en gezondheids-
sector. Dit is 50% hoger het landelijk gemiddelde van 9%.

Figuur 1: Aandeel gezondheidseconomie in werkgelegenheid en 

Bruto Product

Daarbij geldt dat de gezondheidseconomie in Drenthe meer is 
dan alleen de zorgsector. Drenthe kent bijvoorbeeld een krachtig 
cluster op het gebied van medische technologie in de kop van 
Drenthe. De medische technologie is belangrijk voor de export. 
Binnen sectoren als ICT, Agri-food, Biobased en Zakelijke dienst-
verlening zijn ook cross-overs met de zorgsector te vinden. Naar 
schatting is ongeveer een kwart van het Drentse bedrijfsleven 
direct of indirect gerelateerd aan deze sector. 

De gezondheidseconomie is belangrijk voor de Drentse werkge-
legenheid. In Drenthe is bijna 1 op de 4 banen gerelateerd aan 
de zorg en de gezondheid gerelateerde industrie en dienstver-
lening. De gezondheidseconomie in Drenthe is dan ook goed 
voor bijna 50.000 banen. De reguliere cure en care sectoren 
- medische zorg en langdurige (intramurale) zorg - zijn goed 
voor twee derde van deze werkgelegenheid. De overige banen 
behoren tot de overige (thuis) ondersteunende zorgdiensten, 
persoonlijke verzorging en daarnaast Research & Development 
(R&D), productie en handel in medische en verzorgende (hulp)
middelen (zie figuur 2). Iedere 100 banen in de medische 
en langdurige zorg (cure en care) in Drenthe, zorgen voor 
16 afgeleide banen in verzorgende/maatschappelijke diensten en 
11 afgeleide banen in stuwende bedrijfssectoren (R&D, productie 
en handel): een multiplier van 1,27.

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Aandeel in Bruto Regionaal Product (€)Aandeel in aantal banen

Drenthe

Nederland

Figuur 2: Werkgelegenheid gezondheidseconomie, Drenthe 

(2019), aandeel per branche

De afgelopen vier jaar is het aantal vestigingen in de Drentse 
gezondheidseconomie toegenomen met 927 (+15%), terwijl het 
aantal banen per saldo is gegroeid met 1.150 (+2,3%). De sterke 
groei in het aantal bedrijfsvestigingen (+15%) houdt verband 
met een toename in het aantal zelfstandig gevestigde (para)
medische professionals en huisartsen én toename van het aantal 
ondernemers in persoonlijke verzorging. De verschillen in krimp 
en groei tussen de bedrijfstakken zijn groot: het aantal banen 
in de (thuis)zorg en welzijnszorg is met 1.400 banen (-13%) 
afgenomen, terwijl de werkgelegenheid in medische zorg en 
langdurige (intramurale) zorg de afgelopen vier jaren toenam 
met 2.150 banen (+7%). De werkgelegenheid in R&D Life 
Sciences en medische technologie en in productie van medische 
instrumenten en hulpmiddelen bleef de afgelopen vier jaar 
stabiel.

Tabel 1: Ontwikkeling gezondheidseconomie, Drenthe 2010-2019, naar aantal vestigingen en banen

  Branche 2016 2019 Ontwikkeling 2010-2019
    vestigingen banen vestigingen banen vestigingen in % banen in %

1 Productie medische instrumenten, 
hulpmiddelen en medicijnen 

84 1.560 95 1.561 11 13% 1 0,1%

2 Handel in medische instrumenten, 
hulpmiddelen en medicijnen 

329 2.359 345 2.580 16 5% 221 9,4%

3 Life science en medtech R&D 38 69 43 68 5 13% -1 -1,4%

4 Medische zorg (cure) 2.115 15.556 2.531 16.353 416 20% 797 5,1%

5 Langdurige zorg (care) 314 15.567 389 16.921 75 24% 1.354 8,7%

6 Overig (thuis)zorg en maatschappelijk 
welzijn 

1.347 10.964 1.572 9.522 225 17% -1.442 -13,2%

7 Persoonlijke verzorging 1.758 2.657 1.937 2.877 179 10% 220 8,3%

  Totaal 5.985 48.732 6.912 49.882 927 15% 1.150 2%

Langdurige zorg (care)

34%

19%

33%

3%
5%

6%

Medische zorg (cure)

Overige (thuis)zorg en 
maatschappelijk welzijn

Persoonlijke verzorging

Handel in medische instrumenten, 
hulpmiddelen en medicijnen

Productie medische instrumenten, 
hulpmiddelen en medicijnen
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Bijlage 2 Projectvoorbeelden

De transities waar we voor staan, zijn niet van vandaag, maar 
zijn in de afgelopen 10 jaar in gang gezet. Als provincie hebben 
we ons de afgelopen jaren hier dan ook sterk voor gemaakt. We 
hebben mooie resultaten bereikt, die een economisch  rendement 
en een maatschappelijke meerwaarde hebben gecreëerd voor 
Drenthe. Diverse innovatieve projecten zijn geïnitieerd, verbin-
dingen tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen, onderwijsin-
stellingen, zorginstellingen en inwoners zijn gelegd en nieuwe 
samenwerkingen zijn opgestart. Onderstaand een greep uit 
een aantal mooie voorbeelden die de kracht van Drenthe op 
dit gebied laten zien en waar we ook zeker de komende jaren 
verdere invulling aan gaan geven.

Onderwijs en technologische innovatie  
In de afgelopen jaren heeft de provincie bijgedragen aan het 
practoraat zorg en technologie, verbonden aan het Drenthe 
College. Technologie in de zorg is niet meer weg te denken. 
Praktijkgericht onderzoek in het mbo is anders dan andere 
vormen van onderzoek doordat het direct verbonden is met de 
praktijk en het bijhorende onderwijs. Zorginstellingen stellen 
een vraag die door studenten onder begeleiding van een docent 
(- onderzoeker) wordt onderzocht. Onderzoek doen in de praktijk 
is belangrijk. Niet omdat studenten moeten worden opgeleid 
als onderzoeker, maar omdat ze een onderzoekende houding 
nodig hebben zodat ze kunnen omgaan met werk dat steeds 
 verandert! Eind 2020 is het practoraat afgerond en gaat vanaf 
januari 2021 in Drenthe verder als Technologie en Zorg Academie 
(TZA). De provincie is blij met dit behaalde resultaat.

Broedplaats voor medische technologie 
In het project Health Hub Roden, heeft de Hanzehogeschool 
Groningen (penvoerder van het project) samen met Stichting 
Springboard, de gemeente Noordenveld, het Noorderpoort 
College, het Alfa College en provincie Drenthe met succes een 
ecosysteem rondom medische- en zorgtechnologie opgezet. Om 
langjarig activiteiten onder te brengen hebben de provincie en 
de gemeente Noordenveld een pand voor de Health Hub aange-

kocht. De Health Hub is eind 2020 bestendigd in een samenwer-
kingsovereenkomst met de nieuwe Stichting Health Hub Roden 
(SHHR) als penvoerder. Mede op basis van prestatieafspraken, 
wil de Health Hub bedrijvigheid, innovatie en ondernemer-
schap in medische technologie in Drenthe/Groningen komende 
jaren verder versterken. Hiervoor ontvangt de stichting van de 
deelnemers (waaronder de provincie) over de periode 2021-2024 
een jaarlijkse begrotingssubsidie. Ook andere kennisinstellingen, 
zoals het UMCG en NHL Stenden, hebben aangegeven actief te 
willen participeren in de Health Hub. Hiermee versterken we de 
gezamenlijke inspanning op ontwikkeling van zorg- en medische 
technologie, vanuit Drenthe.

Langer thuis en vitaal 
Het Interreg project Vital Regions: Voor Drenthe en Emsland 
is het een uitdaging om met name oudere bewoners, zo goed 
mogelijk te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig te 
kunnen wonen. Technologische innovaties spelen hierbij een 
cruciale rol. Het Interreg VA-project ‘Vital Regions’ richt zich 
op versterken van de eHealth sector in de grensregio door het 
realiseren van ‘Vitale, belevingsrijke, zelfredzame dorpsgemeen-
schappen’. Deze vitale, belevingsrijke, zelfredzame dorpsgemeen-
schappen bieden het regionale MKB de unieke mogelijkheid 
productinnovaties in real-life pilots te testen om op deze manier 
te laatste ontwikkelingsstappen te kunnen zetten en gedegen 
business cases voor de daadwerkelijke markt introductie te 
kunnen ontwikkelen

Uit dit inmiddels afgeronde project ontstaan ideeën voor 
vervolgprojecten, waaronder:
• ’Telemedicin’ (zorg op afstand) is een projectinitiatief, een 

Interreg VA Kaderproject, waarover momenteel overleg 
gevoerd wordt door onder meer NHL-Stenden en het Rijnland 
Instituut met Duitsland waaronder Emsland en de Hochschule 
Osnabrück (campus Lingen) en verschillende ondernemers uit 
de regio.

• ‘Technologie in de geestelijke gezondheidszorg’ is een 
 initiatief waarover binnenkort door HLEC een  verkennend 
overleg gevoerd wordt met de Parnassia Groep om 
een project op te starten met de NHL-Stenden en de 
Hanzehogeschool en verschillende IT- en gaming bedrijven 
over de inzet van “Serious games”, “Virtual Reality” en 
sensortechnologie in de geestelijke gezondheidszorg.

Duurzaamheid 
Eén van de projecten die rond dit thema wordt aangejaagd is 
het project Circulaire Zorgproducten. Een consortium van 
regionale MKB partijen wil samen met Drentse kennis- en 
zorginstellingen producten die in de zorgsector worden gebruikt 
verder verduurzamen. Het project neemt de circulariteit van 
zorgproducten in hun gehele levenscyclus als uitgangspunt. 
Hiermee wordt beoogd om duurzame alternatieven te ontwik-
kelen. Bijvoorbeeld voor wegwerp (zorg)artikelen. Hierbij worden 
alle relevante schakels in de zorg waardeketen betrokken. Als 
use-cases zal de circulariteit van veel gebruikte, nu disposable 
zorgproducten van petrischalen en wellplates, maar ook andere 
geschikte zorgproducten kunnen worden onderzocht.

Twincer
De Twincer is een ingenieuze inhalator, gevuld met colistine, 
een medicijn dat bij bepaalde longinfecties agressieve bacteriën 
in de longen doodt. Het product is ontwikkeld door PureIMS. 
In PureIMS werken de Rijksuniversiteit Groningen, IMDS uit 
Roden en de apothekers van LinesBridge Pharma Group samen. 
Het mooie is dat de technologie die voor de Twincer-inhalator 
is ontwikkeld, ook kan worden benut voor andere medicijnen. 
PureIMS heeft de ambitie om op het gebied van inhalatietechno-
logie één van de leidende spelers in de farmaceutische industrie 
te worden.

Mantelzorg
Het Interreg V-B Noordzee project InForCare: In Drenthe is 1 op 
de 4 werknemers mantelzorger. Het is zaak hier als werkgever 

tijdig op te anticiperen om de werknemers en het bedrijf 
duurzaam gezond te houden. InForCare richt zich op  versterking 
van mantelzorg in rurale regio’s van Noordzeelanden. Vanuit 
Drenthe hebben we in samenwerking met Ondernemend 
Emmen, de gemeente Hoogeveen, het UMCG en de gemeente 
Aa&Hunze verschillende projecten uitgevoerd. Zo zijn in het 
kader van Duurzame Inzetbaarheid mantelzorgconsulenten 
toegevoegd aan de multidisciplinaire teams van huisartsen in 
Hoogeveen. Door Ondernemend Emmen is de website www.
mantelzorginfopunt.nl gelanceerd met praktische informatie 
voor werkgevers. Tevens zijn trainingen en workshops ontwik-
keld en verzorgd voor werkgevers rondom de combinatie van 
werk en ondersteuning thuis; waarbij het in de kern gaat om 
het onderwerp tussen werkgever en werknemer bespreekbaar 
maken, in gesprek te komen en zowel voor werkgever als 
werknemer naar passende afspraken te komen. Momenteel 
wordt hiervoor een e-learning module ontwikkeld, in samenwer-
king met o.a. Ondernemend Emmen en Werk& Mantelzorg.

Food en lifestyle 
Een concreet voorbeeld op het gebied van Food waaraan wordt 
gewerkt is de ontwikkeling van eiwitrijke producten en snacks 
waarin dierlijke eiwitten steeds meer vervangen worden door 
andere en/of plantaardige eiwitten. Een mooi voorbeeld hiervan 
is de veldboon, een gezond, duurzaam en lokaal geteeld eiwit-
gewas. Een eiwitgewas dat steeds meer toegepast kan worden 
in keukens van zorginstellingen omdat het eiwitrijk voedsel is 
dat zeer geschikt is voor ouderen en of zieken. Gebleken is dat 
de veldboon een gezond eiwitrijk gewas is, dat bovendien in de 
regio kan worden geteeld en bewerkt, en vervolgens verwerkt 
in verschillende producten. Op dit moment wordt de veldboon 
nog op beperkte schaal geteeld. Maar het heeft potentie, er is 
mogelijkheid tot bewerken en als het gewas gemakkelijk te telen 
is,  en een goede opbrengst voor de boer heeft, zullen we vast 
op grotere schaal kunnen gaan telen. We gaan de komende jaren 
hierin samen stappen zetten.
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Op het gebied van Lifestyle loopt het project Blue Innovation 
Hubs. Centraal binnen dit project staat het vergroten van de 
innovatiekracht van bedrijven binnen de sector toerisme en 
leisure (vrijetijdssector). In dit project hebben 16 regionale 
ondernemers in de vrijetijdssector, de gemeenten in de regio en 
drie onderwijsinstellingen elkaar gevonden op het gebied van 
het ontwikkelen en toepassen van innovaties in deze sector. 
Verbindend thema hierin is het stimuleren van een vitale leefstijl.  
Met slimme opleidingen worden verbindingen gelegd tussen 
zorg en vitaliteit aan de ene kant en moderne en innovatieve 
toerisme, hospitality en leisure aan de andere kant. Dit project 
draagt bij aan een koploperspositie voor de regio in het vinden 
van slimme manieren om als bedrijf in de vrijetijdssector, zelf 
robuuster te worden en (mede) een vitale leefstijl te stimuleren 
voor de eigen inwoners en voor bezoekers. Tenslotte is de cross-
over die wordt gemaakt met de gezondheidsbranche (gezond 
leven, preventie en vitaliteit) een belangrijk aspect.

Bijlage 3 Sterke regionale netwerken

Binnen Noord-Nederland als binnen Drenthe is een aantal 
netwerken actief. Zij zijn belangrijke instrumenten om complexe 
vraagstukken aan te pakken.  Verschillende stakeholders worden 
hierin bij elkaar gebracht en innovaties worden in samenwerking 
met het bedrijfsleven geïnitieerd. Deze netwerken worden tevens 
aangewend om nationale en/of Europese lobby op te zetten en 
onze provincie op de landelijke en Europese kaart zetten. 

Als provincie participeren en ondersteunen wij in diverse 
netwerken, waaronder:
• De zorgtafel  is in 2018 gestart. De huidige zorginfra-

structuur is niet toekomstbestendig. Om te kunnen blijven 
voorzien in een passend behandel- en zorgaanbod, is het van 
belang gezamenlijk te investeren. De brede samenstelling 
maakt de zorgtafel uniek. De Zorgtafel verbindt ons en heeft 
een enorme meerwaarde, omdat we op deze manier vanuit 
verschillende belangen samenwerken aan de zorgopgave 
waar we voor staan. Allemaal met één doel voor ogen: goede 
zorg voor de inwoners van onze regio: voor nu en in de 
toekomst! Hierbij verkent de Drentse Zorgtafel de behoefte 
vanuit zorg naar innovaties en wordt dit vervolgens met het 
Drentse bedrijfsleven opgepakt. Vanuit de zorgtafel wordt 
tevens de lobby richting het Rijk vormgegeven. Een voorbeeld 
hiervan is een position paper waarin de Drentse aanpak op 
het gebied van preventie is geschetst: innovatief, integraal en 
intergenerationeel.

 
• Het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN). 

Het netwerk bestaat 
uit kennisinstellingen, 
bedrijven, zorginstellingen, 
overheden en maatschap-
pelijke organisaties. Het 
HANNN draagt bij aan 
‘Meer Gezonde Jaren in 
Noord-Nederland’ en richt zich op de vraag: Hoe zorgen we 
voor een omgeving die het makkelijker maakt om gezond te 

leven? Op basis van die vraag bouwt HANNN-coalities op 
het vlak van gezond wonen, sport en bewegen, zorg dichtbij, 
gezonde voeding en gezonde vaardigheden. De ambitie is 
om het Noorden de gezondste regio in de wereld te laten 
worden; de zogenaamde The First Man-Made Blue Zone. 
Daarnaast voert HANNN een internationale agenda. Hiermee 
worden de belangen van het netwerk vertegenwoordigd naar 
overheden en Europa. Onder leiding van het HANNN heeft 
Noord-Nederland het predicaat European Reference Site 
op het gebied van Healthy Ageing verworven. De partners 
in het netwerk hebben Healthy Ageing in hun strategie, 
 onderwijs- en/of onderzoeksfocus. Dit levert veel kennis, 
innovatie potentieel, aanwas van nieuwe arbeidskrachten en 
organisatie kracht op, om transities te implementeren en om 
resultaten te monitoren.

• Regio Groningen-Assen (RGA) is een samenwerkings-
verband tussen de provincies Drenthe en Groningen en 
de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-
Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier. Regio 
Groningen-Assen werkt aan een ambitieus programma 
die/dat is vastgelegd in de Regiovisie. Dit is een ruimte-
lijke ontwikkelingsvisie voor de lange termijn, waarbij de 
provincies en gemeenten over hun bestuurlijke grenzen 
heen kijken en samenwerken om kansen te creëren voor 
goede ontwikkelingen in het regiogebied. Voor de Regio 
Groningen-Assen is het versterken van de economie één van 
de speerpunten. Binnen dit speerpunt is er op het gebied van 
gezondheids economie een aparte werkgroep actief waarin 
de beide provincies en de gemeenten Groningen, Assen en 
Noordenveld werken aan het opstellen van een gezamenlijke 
uitvoerings agenda. 

• Met als doel om gezamenlijk projecten en andere activiteiten 
op te pakken en daarbij bedrijven en organisaties uit de hele 
regio (en waar nodig daarbuiten) te betrekken. Hiermee wordt 
het effect van de projecten versterkt en de verbinding binnen 
de regio hechter gemaakt. 

• De Kopgroep Zorg en Innovatie Assen is een netwerk 
opgezet door de gemeente Assen waarin alle  zorgorganisaties 
binnen de gemeente Assen, Drenthe College en de provincie 
participeren. Binnen dit netwerk worden periodiek bijeen-
komsten georganiseerd waar actuele thema’s worden 
geagendeerd. Kennisdeling en uitwisseling van best practices 
staan voorop. Een voorbeeld van een thema is het toepassen 
van E Health mogelijkheden. 

• NetwerkZON wordt gevormd door de  vijf samenwerkende 
onderwijsinstellingen (de ROC’s  Noorderpoort, Alfa-college, 
ROC Menso Alting, Drenthe College en de Academie voor 
Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen). Aan 
de netwerkorganisatie zijn door middel van de platforms 
verbonden: 12 vmbo-scholen, S-BB, 120 zorg- en welzijns-
instellingen en ZorgpleinNoord. Netwerk ZON functioneert 
in een typische netwerkorganisatie. Dit betekent dat partners 
samenwerken op basis van een win-win situatie. Er is geen 
sprake van hiërarchische aansturing maar van functionele 
aansturing. 
Rondom thema’s, zoals stage- en beroepskrachtenplanning, 
innovatie van praktijkleren en examinering zijn platforms 
en kenniskringen georganiseerd. Door het stagebureau van 
Netwerk ZON worden jaarlijks meer dan 5000 stagiairs van 
de verzorgende en verpleegkundige mbo en hbo opleidingen 
gematcht. 
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Bijlage 4 Aansluiting op regionale, nationale en Europese programma’s

De focus van de Agenda Gezondheidseconomie Drenthe staat 
niet op zich maar vindt aansluiting bij regionaal, noordelijk, 
nationaal en Europees beleid en de hiermee samenhangende 
financieringsprogramma’s. We zoeken vanuit de provincie 
interactie met deze beleids- en financieringsprogramma’s. Hierbij 
gaan wij regionaal en landelijk aandacht vragen voor de uitda-
gingen waar Drenthe voor staat en deze thema’s op de kaart 
zetten. We willen landelijk aansprekende voorbeelden aandragen 
van innovatieve ontwikkelingen binnen Drenthe. Daarnaast 
willen we het benutten van financieringsmogelijkheden stimu-
leren of zelf een voortrekkende rol in spelen. 

Programma’s die in dit kader relevant zijn om te noemen, zijn:
• Research- en Innovatie Strategie voor Slimme 

Specialisatie (RIS3) voor Noord-Nederland, 2021-2027 op 
basis waarvan onder anderen het Operationele Programma 
Noord-Nederland voor de periode 2021-2027 wordt vormge-
geven. In de RIS3 is de Transitie in de Zorg benoemd als één 
van de vier grote transitieopgaven voor de regio. Hierin ligt 
de focus op meerdere transities waaronder: van behandelen 
naar preventie, van intramurale naar extramurale zorg, meer 
regie bij de burger en van generieke naar meer op persoon 
toegesneden behandeling. 

• Gezondheid & Zorg Kennis- en Innovatieagenda (KIA) 
2020-2023. Binnen het missie gedreven topsectoren- en 
innovatiebeleid vanuit het Ministerie van Economische Zaken 
(EZ), is het maatschappelijk thema gezondheid en zorg aange-
wezen als één van de vier mondiale uitdagingen voor de 
komende jaren. De centrale missie op het thema Gezondheid 
en Zorg is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) uitgewerkt en richt zich op langer in goede 
gezondheid leven. Waarbij de gezondheidsverschillen tussen 
mensen met een hoge en lage sociaaleconomische status 
verkleind worden. De andere vier missies dragen bij aan deze 
centrale missie via veranderingen van de leefomgeving, meer 
zorg op de juiste plek aanbieden en betere perspectieven voor 

mensen met chronische ziekten en dementie. In deze missies 
gaan de economische kansen hand in hand met de gewenste 
en noodzakelijke maatschappelijke veranderingen. In de 
Gezondheid & Zorg KIA 2020-2023 is een verder uitwerking 
geven aan deze missies binnen het veld van publiek-private 
samenwerkingen.

• Interreg VI-A Nederland-Duitsland en Interreg VI-B 
Noordzee zijn twee Europese programma’s gericht op het 
stimuleren van innovatie en duurzame economische groei 
in respectievelijk het Nederlands Duitse grensgebied en de 
Noordzeeregio. Vanuit deze programma’s wordt o.a. ingezet 
op de volgende prioriteiten:
 - Een slimmer Europa, door middel van innovatie, digitali-

sering, economische transformatie en ondersteuning van 
kleine en middelgrote bedrijven, en 

 - Een groener, koolstofvrij Europa, en investeren in energie-
transitie, hernieuwbare energiebronnen en de strijd tegen 
klimaatverandering. 

Vanuit gezondheidseconomie wordt met name de aansluiting bij 
de eerste prioriteit gevonden. 
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