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2019 over de tussentijdse evaluatie project NICE Matters 

Status: Ter informatie 

Geachte voorzitter/leden, 

In de vergadering van 5 november 2019 hebben wij toegezegd dat u een tussen

tijdse evaluatie over de eerste 2 jaren van het project NICE Matters zal worden 

toegezonden. 

Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging. 

In uw vergadering van 5 november 2019 hebt u voorts besloten (Statenstuk 2019- 

899 Herzien) in te stemmen met het beschikbaar stellen van een cofinancierings

bijdrage van€ 600.000,-- voor het project NICE Matters. Deze cofinanciering is 

gekoppeld aan de tegelijkertijd door het Dagelijks Bestuur (DB) van het Samen

werkingsverband Noord-Nederland (SNN) toegekende REP-bijdrage van 

€ 1.000.000,--. 

In het Statenstuk is onder meer aangegeven dat er na twee jaar een zogenaamd 

go-/no go-moment is ingebouwd. Verder is tijdens de behandeling van het Sta

tenstuk toegezegd dat u een tussentijdse evaluatie over de eerste twee jaren zal 

worden toegezonden. 

Wij hebben een externe evaluatie over de eerste twee jaren van het project NICE 

Matters laten uitvoeren. Het externe evaluatierapport, uitgevoerd door advies

bureau Partoer te Leeuwarden, treft u bijgevoegd aan. 

Wij zijn van mening dat het algemene beeld van de evaluatie positief is te 

noemen. 
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Voor de transitie naar een circulaire economie in Drenthe heeft NICE een belang

rijke rol als aanjager (gehad). Zonder NICE waren de vele initiatieven, volgens de 

betrokkenen, niet zo ver van de grond gekomen als nu het geval is. 

Het werk van NICE wordt positief beoordeeld door de bedrijven, studenten en 

kennisinstellingen. De beoogde resultaten liggen meer dan op koers; soms zijn de 

doelen voor de periode van vier jaar al behaald. Ook financieel staat de stichting 

er gezond voor. 

Natuurlijk zijn er ook punten die beter kunnen: de kennisdeling moet nog meer 

van de grond komen en de studentenbegeleiding staat soms onder druk, door 

de, zeker in het begin, beperkte capaciteit. 

Ook COVID heeft zijn invloed op het werk van NICE, waardoor sommige activitei

ten lastig zijn te organiseren. 

Wij hebben voor u de meest aansprekende resultaten in bijlage 1 van deze brief 

op een rijtje gezet. Wij verwijzen u hierbij ook naar www.provincie.dren

the.nl/drenthedichtbij. Daar kunt u een paar korte inspiratiefilmpjes bekijken van 

concrete initiatieven die met inzet van NICE tot stand zijn gekomen. 

Deze externe evaluatie zal worden meegenomen bij de besluitvorming over het 

go/no go-besluit dat wij samen met het DB van het SNN nog moeten gaan 

nemen. 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

, voorzitter 

Bijl gen: 

1. Meest aansprekende resultaten van NICE Matters

2. Evaluatierapport van adviesbureau Partoer te Leeuwarden

mb/coll.

, secretaris 



Bijlage 1. Meest aansprekende resultaten van NICE Matters 

1. Beoogde resultaten, zoals vastgelegd in het projectplan NICE Matters, liggen voor op de
planning; het gaat dan bijvoorbeeld om:

- aanjagen innovatieprojecten (doel eind 2022 10 stuks; nu 6 behaald);
- werkgelegenheid (doel eind 2022 15 fte; nu behaald 17 fte).
- deelname studenten (doel eind 2022 200 studenten; nu behaald 247) .
- ontwikkeling projecten (doel eind 2022 5 stuks; teller staat nu op 8 stuks, waaronder Volta

2020 en Port of Zwolle);
- niet behaalde resultaten o.a. opzet monitoring, catalogus met resultaten, betere verspreiding

opgedane ervaring en kennis; wordt aan gewerkt;.
- op blz. 15 van het evaluatierapport staan de 15 KPI’s van het projectplan NICE Matters zelf

opgenomen. Hiervan zijn er 7 gerealiseerd, 6 in uitvoering en 3 nog te starten. Halverwege
de projectperiode een goede tussenstand;

- op blz. 19/20 van de evaluatie staan de indicatoren van de SNN- en provinciebeschikking op-
genomen. Op één na heeft NICE de beoogde resultaten voor de gehele projectperiode van 4
jaar gehaald. Een uitstekend resultaat.

2. Reflectie stakeholders
Op basis van interviews met: 
- stakeholders (bedrijven, gemeenten en kennisinstellingen); NICE voorziet duidelijk in een be-

hoefte, door het benutten van het netwerk ontwikkelt NICE nieuwe initiatieven en brengt
partijen bij elkaar;

- studenten; NICE mooi platform waar studenten kunnen kennismaken met de circulaire econo-
mie. Nu al meer dan 240 studenten via NICE aan de slag geweest. Door drukte bij NICE en Co-
vid laat de begeleiding en bereikbaarheid van NICE soms te wensen over;

- Raad van Toezicht NICE; positief over tot nu toe behaalde resultaten. NICE heeft zich van
start-up naar grow-up ontwikkeld. RvT wil met directeur de komende tijd in gesprek over een
toekomstig businessmodel.

3. Financiële voortgang
De RvT is positief over de huidige financiële situatie. Na een wat lastige aanloop, door ontbre-
ken van voorschotten, is de financiële situatie nu als gezond te kenschetsen.  
De uitgaven lopen wat achter bij de begroting. Dit komt door conservatieve ramingen, alsmede 
doordat in het begin de directeur niet alle activiteiten kon starten, omdat de bevoorschotting 
van de subsidies nog niet ontvangen was.  
Opvallend is ook dat de vereiste ‘eigen bijdrage’ door middel van onder meer bijdragen uit de 
markt/participantenbijdragen van in totaal € 400.000,-- over 4 jaar al is toegezegd en voor meer 
dan de helft ook al is ontvangen. 
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1 Inleiding 

In opdracht van de provincie Drenthe voert Partoer een onafhankelijke tussenevaluatie uit van 
het subsidieproject NICE Matters. In de subsidievoorwaarden is opgenomen dat aan het einde 
van het tweede uitvoeringsjaar een tussentijdse evaluatie dient te worden uitgevoerd. De 
provincie wil graag inzicht in de stand van zaken rond de uitvoering van NICE Matters om zo 
een beeld te krijgen of het behalen van de gewenste doelstellingen en resultaten op koers ligt. 

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).  

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 de helft van de looptijd van het project NICE Matters erop zit, wil de provincie Drenthe 
vanuit haar rol als medefinancier graag de tussenbalans opmaken en inzicht krijgen in de mate 
waarin NICE Matters op koers ligt om de gestelde doelen te realiseren. 

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

Algemeen 

1. Voorziet NICE in een bestaande behoefte op het gebied van circulaire economie in Drenthe?
2. In welk deel van de activiteiten van NICE zit de meeste toegevoegde waarde? Wat gaat er

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

accenten worden gelegd of moet er op een andere manier worden gewerkt?
4. Wat zijn de klantervaringen, onderverdeeld naar MKB en niet-MKB?
5. Liggen de geschetste doelstellingen en resultaten op koers?

1 NICE Matters, future present of a circular Drenthe, NICE (16 juni 2019) 
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Specifiek 

1. Wat zijn de behaalde resultaten op de indicatoren uit het projectplan van NICE Matters?
2. Wat vindt de Raad van Transitie van NICE van de voortgang en de resultaten van het project

NICE Matters? Hoe zien zij de toekomst van NICE en hun rol daarin?
3. Financiële stand van zaken NICE Matters.

1.3 Onderzoeksopzet 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden hebben wij de volgende onderzoeks-
activiteiten uitgevoerd: 

• Documentenstudie
• Interviews met stakeholders
• Interviews met leden van de Raad van Transitie2

• Online enquête onder klanten en partnerorganisaties NICE

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 13 interviews afgenomen: met 11 stakeholders en 
twee leden van de Raad van Transitie. Voorafgaand aan het afnemen van de interviews hebben 
wij een onderwerpenlijst opgesteld en afgestemd met de opdrachtgever (bijlage 1 
stakeholders en bijlage 3 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 klanten, studenten en 
partnerorganisaties met NICE Matters, hebben wij een online enquête gehouden. Deze 
vragenlijst is in totaal door 90 personen ingevuld. De vragenlijst is vooraf afgestemd met de 
opdrachtgever (bijlage 2).  

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. Eerst door voor elk 
van de vier werkpakketten binnen NICE Matters de stand van zaken te schetsen, 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 betrokkenen aan de hand van de resultaten 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 

2 In plaats van ‘Raad van Toezicht’ hanteert stichting NICE voor dit orgaan het begrip ‘Raad van Transitie’.  
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positie van de stichting en de toekomst van NICE. Het rapport sluiten we af met conclusies 
(hoofdstuk 5). 
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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, samen 
met inwoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en andere overheden. 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 Statenstuk4 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. 

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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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. 

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 kwartier maken, 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 2020 is de vaste formatie binnen Stichting NICE uitgebreid tot 7 personen. In 
de periode daarvoor is steeds capaciteit extern ingehuurd voor de uitvoering van 
werkzaamheden, aangevuld met een poule van stagiairs. 

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 tevens de locatie van het ‘innovatielab’ van 
waaruit NICE Matters werkt. Het ‘innovatielab’ is een werkplaats waar bedrijven en studenten 
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samenwerken aan praktijkcasuïstiek en waar de concrete koppeling plaatsvindt tussen de 
innovatieprojecten, bedrijven en studenten.   

Projectenportfolio 

Mede door het voorbereidende werk in 2017 en 2018 in aanloop naar de formalisering van 
NICE, bestaat het projectenportfolio van NICE Matters bij aanvang van het project in oktober 
2018 uit vijf concrete pilotprojecten.  

Projectnaam Onderwerp Opdrachtgever 

Assen Havenkwartier Hergebruik van bouwmaterialen bij 
de realisatie van nieuwbouw van 
100 woningen 

Gemeente Assen 

Meppel circu-leert Meerjarenprogramma voor de 
transitie naar een circulaire 
economie in Meppel 

Gemeente Meppel 

Meppel bouwt circulair Realisatie van 15 circulaire sociale 
huurwoningen 

Roodblond BV 

Drenthe woont circulair Circulair bouwen Lefier (namens een 
consortium van 
woningcorporaties)  

Volta 2020 Grootschalige transformatie van 
een schoolgebouw: circulair 
aanbesteden en circulaire 
toepassingen realiseren 

Alfa College Hoogeveen 

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 begroot op: € 2.000.223,--

In onderstaande tabel zijn de begrote kosten onderverdeeld naar de vier onderscheiden 
werkpakketten.  

€ % 

Werkpakket 1 
Innovatietrajecten 

€ 560.864 28,0% 

Werkpakket 2 
Studentenprojecten 

€ 387.376 19,4% 

Werkpakket 3 
Kennis & Innovatie 

€ 666.761 33,3% 

Werkpakket 4 
Organisatie NICE Matters 

€ 385.222 19,3% 

Totaal € 2.000.223 100,0% 
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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 Toezicht5.
• Benoeming en beloning directie door Raad van Toezicht op transparante wijze.
• Wat betreft de activiteiten in werkpakket 1c6, laten vaststellen dat sprake is van geoorloofde

steun.
• 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. 

5 Door NICE wordt dit Raad van Transitie genoemd. 
6 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)  
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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 voortgangsrapportage7 aan de subsidieverstrekkers: oktober 2018 tot 
en met september 2020. 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, deelnemers 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 30 september 2020 bestaat dit portfolio uit 16 innovatietrajecten, tegenover 5 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 drie categorieën: oriëntatie  , in uitvoering of afgerond . 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 circu-leert 

Circulaire buitendienst 

Circulair tapijt 

CE Challenge klein MKB 

Circulaire havenhub 

4 Assen Havenkwartier Circulaire gebiedsontwikkeling 

5 Groningen circulair 
Circulair stadsbeheer 

Circulaire wijk 2030 

6 Meppel bouwt circulair 15 woningen Meppel 

7 NICE|TREX Westerveld Pilotprojecten fase 1 

7 NICE Matters voortgangsrapportage OKT 2018 – SEP 2020, NICE (7 december 2020) 
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Pilotprojecten fase 2 

8 Circulair Noordenveld Nieuwe gemeentewerf en milieustraat 

Opdrachtgever: bedrijfsleven 

9 Drenthe woont circulair 

20 woningen Assen 

15 woningen Gieten 

5 woningen Klazienaveen 

20 woningen Roden 

4 woningen Schoonebeek 

7 woningen Valthermond 

10 Circular Tiny Housing 1 tiny house Frederiksoord 

11 Frisbouw prototype 1 woning Borger 

12 Innovatiekas Frederiksoord Innovatiemilieu lokale kleinschalige 
voedselproductie 

13 VEPAxDRENTEA Upcycling Productontwikkeling uit retourstromen 

14 MHUB De Stadterij 

Circulaire opslagloods 

Circulaire opslagloods 2 

Innovatiemilieu hergebruik 
bouwmaterialen 

15 Buitenplaats de Poort 
5 recreatielodges  

Circulair ondernemen 

16 Vitale vakantieparken Circulair ondernemen 

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: 2 projecten (12,5%)
• Overheid: 6 projecten (37,5%)
• Bedrijfsleven: 8 projecten (50%).
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de opdrachtgevers per project.

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 in totaal 249 studenten betrokken zijn (geweest) bij NICE 
Matters. In de beginperiode van het project waren dat vooral studenten van AOC Terra, Alfa 
College en Hanzehogeschool Groningen. Door de werving van studenten als taak 
nadrukkelijker te beleggen in het takenpakket van één van de medewerkers van NICE (in de 
loop van 2020 gerealiseerd) is het bereik onder scholen en studenten toegenomen en zijn 
inmiddels meer kennisinstellingen betrokken bij NICE Matters. Ook de begin 2020 vernieuwde 
website blijkt goed geholpen te helpen in het bereiken van meer studenten. Zowel binnen de 
regio, als buiten de regio. De aan NICE Matters deelnemende studenten zijn met name hbo-
studenten.  
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De 249 studenten die participeren in één van de projecten binnen NICE Matters, zijn afkomstig 
van negen verschillende onderwijsinstellingen.  

Onderwijsinstellingen betrokken bij NICE Matters 

Naam onderwijsinstelling Aantal 
studenten 

mbo 
• Alfa College Hoogeveen
• AOC Terra

36 
15 

hbo 

• Hanzehogeschool Groningen
• Van Hall Larenstein
• NHL Stenden Leeuwarden
• Windesheim Zwolle
• Aeres Hogeschool Almere

161 
31 
1 
1 
1 

wo 
• Rijksuniversiteit Groningen
• TU Eindhoven

2 
1 

Resultaten werkpakket: 3 Kennis & innovatie 

Circulaire economie is een relatief nieuw vakgebied en het kunnen toepassen van circulaire 
kennis en principes bevindt zich nog in de kinderschoenen. In de afgelopen periode heeft NICE 
binnen het werkpakket kennis & innovatie gewerkt aan: 

• Het stimuleren van ‘circulair leren’ en ‘leren in transitie’ binnen de projecten die deel
uitmaken van het projectenportfolio.

• Het ontwikkelen van een “gemeenschappelijk vocabulaire” ten aanzien van circulaire
economie, in samenwerking met Vereniging Circulair Fryslân (VCF).

• Het aanbieden van en deelnemen aan diverse inspiratie- en kennissessies rond circulaire
economie.

MBO
21%

HBO
78%

WO
1%

HERKOMST STUDENTEN NICE
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• Het ontwikkelen van de website www.wearenice.org tot een kanaal voor het ontsluiten van
kennis en inspiratie.

• Het ontwikkelen van content voor een online digitale leeromgeving binnen NICE Matters;
dit onderdeel krijgt onder de titel NICE Academy hoge prioriteit om in 2021uit te worden
gewerkt.

Resultaten werkpakket 4: Organisatie en Cluster 

Organisatie 
Na ontvangst van de eerste subsidiemiddelen van SNN en provincie Drenthe, ontstond er bij 
NICE financieel de ruimte om de slagkracht van de organisatie te vergroten. Dit heeft 
geresulteerd in uitbreiding van de organisatie in de loop van 2020 met de volgende 
functionarissen, aanvullend op de aangestelde directeur-bestuurder:   

• 1 Community-manager (0,8 fte) vanaf 1 januari 2020
• 1 LAB-manager (0,6 fte) vanaf medio augustus 2020
• Trainees (4x 0,8 fte) vanaf eind augustus 2020
• Poule van stagiaires/junior medewerkers vanaf februari 2020

Inclusief de directeur-bestuurder zijn in totaal zeven personen (5,6 FTE) in loondienst bij 
Stichting NICE. Naast deze vaste formatie beschikt NICE over een flexibele schil van stagiaires. 

Cluster 
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. Aanvankelijk was het doel om dit 
platform van participanten uit te breiden en aan deze platformleden een lidmaatschaps-
vergoeding 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.  

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. In de zoektocht 
naar een werkend alternatief is uiteindelijk gekozen voor een model van strategische 
partnerschappen. Een model, waarbij een meer rechtstreekse koppeling wordt gelegd tussen 
het leveren van een financiële bijdrage en concrete samenwerking in de innovatieprojecten 
(wederkerigheid).  

3.2 Stand van zaken NICE Matters in relatie tot de indicatoren (KPI’s) 

In het projectplan NICE Matters worden 16 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 16 resultaatgebieden is door provincie Drenthe (taakstellend) opgenomen 
in de besluitvormingsstukken rond de subsidieaanvraag van NICE Matters. In onderstaande 
tabel zijn de 16 resultaatgebieden van NICE Matters opgenomen met daarbij de vermelding 
van het doel tot en met 2022 en het tussenresultaat tot en met 2020. Wij hebben de kolom 
‘provinciale doelen’ ingevoegd, zodat vanuit de indicatoren de relatie kan worden gelegd met 
de beleidsdoelen van de provincie Drenthe.   
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RESULTAATGEBIEDEN / KPI’S VAN NICE MATTERS Provinciale 
doelen8 

DOEL 

Ultimo 2022 

TUSSEN- 
RESULTAAT 
Ultimo 2020 

KPI-1 Gasfabriek Meppel is fysieke hotspot / Circulair Lab NICE 2.1.01 1  1 
KPI-2 Lokaal innovatieatelier in Hoogeveen 1  0 
KPI-3 Portfolio met aan te jagen innovatietrajecten (project > BC) 10 6 
KPI-4 Cluster met partners/participanten  2.1.01 50  30 
KPI-5 Kennisdatabank Circulaire Economie Drenthe 2.2.03 1  0 
KPI-6 Monitor Circulaire Economie 1  0 
KPI-7 Initiëren projecten naast NICE Matters 5  8 
KPI-8 Consistente noordelijke markt voor circulair inkopen 2.2.03 10 8 
KPI-9 Groei bedrijvigheid (MKB) 5  5 
KPI-10 Werkgelegenheid in Drenthe (fte) 2.2.03 15  17 
KPI-11 Stimulans bewustzijn circulaire economie 2.5.01 20  45 
KPI-12 Samenwerking op noordelijke thema’s Circulaire Economie 2  1 
KPI-13 Versterking transitiecapaciteit door deelname studenten 2.3.02 200 249 
KPI-14 Nulmeting en monitoring ecologische waarden 1 0 
KPI-15 Catalogus met Drentse voorbeelden 2.1.02 1 0 
KPI-16 Gebiedsgerichte (thematische) “ innovatiebiotopen”  2.1.02 2  7 

= GEREALISEERD 
= IN UITVOERING 
= NOG NIET GESTART 

Hieronder geven we een korte toelichting op de stand van zaken ten aanzien van de 16 KPI’s 
uit het projectplan NICE Matters, waarbij we onderscheid hebben gemaakt tussen drie 
categorieën: gerealiseerd (7; groen), in uitvoering (6; oranje) en nog te starten (3; rood). 

Indicatoren | gerealiseerd 

In het kader van NICE Matters zijn halverwege de projectperiode in totaal zeven van de 16 
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.

• 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 acht
projecten behaald.

1. Port of Zwolle; logistieke hub circulaire
bedrijven

6. Circulaire Bouwalliantie Noord-Nederland

2. Westerveld circulair produceren en
consumeren

7. Innovatiewerkplaats Groen & Voedsel

3. Drenthe Bouwt Circulair 8. Zwermn
4. Drenthe Onderneemt circulair

8 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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5. CE-Alliantie Noord-Nederland

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. 

• 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 vijf nieuwe ondernemingen met een
gezamenlijke werkgelegenheidsimpuls van 12 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 drie organisaties is deze impact op
werkgelegenheid bekend, zij hebben gezamenlijk een werkgelegenheidsimpuls van 5 fte
gerealiseerd. Het totale effect op de werkgelegenheid komt daarmee op: 12+5 = 17 fte. Dat
is 2 fte meer dan de doelstelling voor de vierjarige projectperiode van NICE Matters.

• 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. De teller staat halverwege het project NICE Matters op 45
events (22 in 2018/2019 en 23 in 2020). Het karakter van de events varieert van workshop
(12), meet-up (15), masterclass (5), lezing (7), webinar (2), event (3) en een challenge (1).
Van deze 45 events hebben 10 events het karakter van een community brede bijeenkomst,
georganiseerd door NICE zelf. De overige 35 events betreft een mix van bijeenkomsten voor
specifieke projecten of thema’s en bijdragen van NICE Matters aan bijeenkomsten van
derden.

• 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. Ultimo 2020 stond de teller op 249 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 2020 zijn er drie 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 Meppel rond Afval
• Fieldlab Frederiksoord rond Voedsel
• Port of Zwolle
• Living lab Westerveld

Indicatoren | in uitvoering 

• Lokaal innovatieatelier Hoogeveen (KPI-2)
Dit project bevindt zich in de afrondende fase.

• Innovatietrajecten leidend tot tien businesscases (KPI-3)



 |  19 

Binnen het portfolio van 16 projecten, zijn ultimo 2020 zes projecten gerealiseerd. De 
verwachting is dat mede gelet op de aard en omvang van de bestaande portfolio deze 
doelstelling ruimschoots behaald wordt in de resterende looptijd van het project.   

• 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. Er zijn op dit moment drie partners die bijdragen op basis van een
lidmaatschapsbijdrage en 11 partners die jaarlijks een bijdrage betalen op basis van
strategisch partnerschap. In totaal komt het daarmee op 14 betalende partners.

• Kennisdatabank Circulaire Economie (KPI-5)
December 2020 is een eerste start gemaakt met het proces om een kennisdatabase te
realiseren.

• 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 op eind september 2020 op acht
circulaire inkooptrajecten en daarmee is 80% van de doelstelling inmiddels behaald. Dit
betreft een Drentse onderwijsinstelling (1), een Drentse gemeente (1) en Drentse
woningcorporaties (6). Op dit moment worden concrete voorbereidingen getroffen om
circulair in te kopen bij de gemeente Noordenveld en de Hanzehogeschool.

• Samenwerking op noordelijke thema’s (KPI-12)
Er is één uitbreiding 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. Een tweede samenwerking die wordt
voorbereid, betreft de samenwerking op het gebied van Chemie & Kunststoffen.

Indicatoren | nog niet gestart 

• Monitor Circulaire Economie (KPI-6)

• Nulmeting en monitoring ecologische waarden (KPI-14)

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

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

80 300 

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 1 

3.3 Reflectie stakeholders NICE 

Er zijn voor deze tussenevaluatie in totaal 11 stakeholders geïnterviewd. Het gaat hierbij om 
vertegenwoordigers van: NICE, de provincie Drenthe, een gemeente, 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 tussenevaluatie beantwoord 
moeten worden. De definitieve onderwerpenlijst is in overleg met de opdrachtgever 
vastgesteld. Deze onderwerpenlijst is bedoeld als leidraad bij de interviews. In de interviews 
is ingegaan op de volgende onderwerpen: behoefte, verloop en toekomst.  

Behoefte circulaire economie 

Alle stakeholders geven aan dat er een noodzaak c.q. behoefte is aan het creëren van een 
(nieuwe markt voor) circulaire economie in Drenthe. In de gesprekken komt naar voren dat de 
maatschappelijke druk toeneemt om te gaan investeren in een duurzame ofwel circulaire 
economie. Vanuit de overheid wordt de noodzaak voor een circulaire economie in gang gezet 
en gestimuleerd door nieuwe wet- en regelgeving en het tekenen van het klimaatakkoord. Door 
veel van de stakeholders wordt gezegd dat circulaire economie een nieuwe markt is, waarbij 
de ontwikkelingen heel snel gaan. Wel wordt aangegeven dat er nog enige discussie bestaat 
over wat wordt verstaan onder circulaire economie dan wel circulair bouwen. Binnen diverse 
projecten is hier in de eerste fase dan ook veel tijd aan besteed, voordat men daadwerkelijk 
begon met uitvoeren. 

Door de stakeholders wordt meerdere malen genoemd dat Drenthe een geschikte provincie is 
om een voortrekkersrol te willen krijgen als het gaat om duurzaamheid/circulariteit. Er worden 
urgentie en grote kansen gezien voor deze nieuwe economie. Drenthe is een groene provincie, 
veel bedrijven zijn al bezig met circulaire economie en er is veel landbouwgrond aanwezig. 
Meestal wordt circulaire economie in  een stedelijke context geplaatst. In Drenthe liggen er 
kansen om circulaire economie expliciet in een plattelandscontext te plaatsen. Hier spelen 
problemen door grootschalige landbouw waar alternatieven voor geboden kunnen gaan 
worden.  

In gesprekken met het bedrijfsleven komt verder naar voren dat in de ‘nieuwe’ circulaire 
economie er Drentse bedrijven zijn die business zien in circulaire economie en zich al als 
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koplopers ontwikkelen. Deze bedrijven opereren zelfstandig en actief op de nieuwe markt. De 
provincie en gemeente zien voor zichzelf een faciliterende rol om circulaire economie op gang 
te helpen. Vanuit deze gedachte is NICE Matters immers opgericht in een samenwerking tussen 
provincie, gemeenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.  

In alle gesprekken wordt genoemd dat NICE Matters bijdraagt aan het creëren van een nieuwe 
markt op het gebied van circulaire economie. Een paar citaten uit de gesprekken: 

“Alles wat nog uitgevonden moet worden, hangt van netwerken aan elkaar. 
NICE Matters is daarbij een belangrijke verbinder”. 

“Het is begonnen op het gebied van bouw, maar het verbreedt zich nu. 
Nu ook voedselproductie, handel en dynamiek en straks ook 

plattelandsproblematiek. NICE is succesvol bezig om het in de breedte te trekken”. 

“Eén van de grote opbrengsten van dit project is dat we anders hebben 
leren kijken naar bouwen, transport en alles wat erbij hoort. 

Anders leren denken en rekenen”. 

Alle stakeholders zien een (sterk) toegevoegde waarde door de rol die NICE Matters inneemt 
om de circulaire economie in Drenthe op gang te helpen. Ze vinden dat NICE Matters een 
belangrijke rol speelt in het delen van opgehaalde kennis en ervaringen.  

Daarnaast wordt aangegeven dat NICE Matters een belangrijke rol speelt in het aanjagen van 
initiatieven. 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. Een greep uit de gemaakte opmerkingen over NICE Matters: 

• Een goede sparringpartner voor onderwijs/bedrijfsleven en overheid waar veel kennis zit.
• Een hulpinstelling waar onderwijs en bedrijfsleven samenkomen om circulaire

vraagstukken op te lossen.
• Inspiratiebron om vanuit projecten ook met onderwijsvernieuwing aan de slag te gaan.
• NICE Matters kan helpen bij bewustwording om anders met grondstoffen om te gaan.
• Heeft een aanjagende functie.
• Een ‘plek’ waar studenten gemotiveerd kunnen worden om circulair te gaan denken en die

ze kan motiveren om te werken in deze nieuwe economie in de toekomst.

In de gesprekken wordt het belang genoemd dat studenten kennis over circulaire economie 
en circulair bouwen meenemen naar bedrijven waar ze aan de slag gaan. Door schoolverlaters 
deze ‘nieuwe’ kennis en kunde mee te geven, kan dit proces worden versneld. Daarnaast 
kunnen de opleidingen nu profiteren van binnen de projecten van NICE Matters.  

De vraag welke projecten binnen NICE Matters de meest toegevoegde waarde hebben, wordt 
vaak vanuit een eigen directe betrokkenheid met een project beantwoord. Daarbij komen 
verschillende projecten langs en stakeholders ervaren de projecten die lopen/afgerond zijn 
als waardevol en succesvol. Succesvol kan daarbij op twee manieren uitgelegd worden. In 
eerste instantie als ‘het project is succesvol’ afgerond maar ook als ‘de student heeft zijn 
stageopdracht succesvol afgerond binnen het project’. 
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Drie projecten worden door stakeholders vaak als succesvol genoemd. Dit zijn ‘Drenthe woont 
circulair’, ‘Port of Zwolle’ en ‘Volta2020’. Bij deze projecten zeggen stakeholders dat er veel 
(potentieel) circulaire vraagstukken spelen, dat het gaat om een interessante ontwikkeling en 
dat het bedrijfsleven, onderwijs en overheid nauw betrokken zijn. Deze projecten hebben 
volgens de stakeholders een grote impact.  

Verloop project NICE Matters 

Over het verloop van de projecten zijn alle stakeholders tevreden. Deze tevredenheid gaat 
vaak over de voortgang van het project waarbij ze betrokken zijn. Er zijn inmiddels veel 
projecten gestart (waarvan een deel ook al is afgerond). Met deze projecten zijn al mooie 
resultaten behaald, aldus NICE zelf.   

De onderwijsinstellingen benoemen dat door deelname aan NICE Matters docenten veel kennis 
hebben opgedaan over circulaire economie, die ze weer integreren in het onderwijs. Zo is de 
Hanzehogeschool bezig om samen met NICE een module ‘circulair bouwen’ op te zetten en 
ook bij het Alfa College is lesmateriaal ontwikkeld over dit onderwerp. Beide 
onderwijsinstellingen geven aan dat er behoefte is aan scholing vanuit het werkveld. 

Volgens de stakeholders is de vele kennis en ervaring die inmiddels binnen de projecten is 
opgedaan één van de belangrijkste resultaten van NICE Matters. Eén van de stakeholders uit 
het bedrijfsleven noemt als belangrijkste resultaat van NICE Matters dat de urgentie van 
circulair bouwen duidelijk is geworden. Daarnaast dat het alle partijen in een project duidelijk 
is geworden dat dit alleen lukt als dit in hele de keten wordt opgepakt. Er zijn nu gemotiveerde 
partijen om dit op te pakken en de opgedane kennis te gaan delen.  

Wel vinden de stakeholders dat de verspreiding en het delen van de opgedane kennis en 
ervaring nog te wensen overlaat. Dit geldt ook voor de zichtbaarheid van NICE Matters. Veel 
kennis zit nu nog alleen binnen de projecten en bij de daarbij betrokken partijen. Andere 
partijen die mogelijk wel iets met circulaire economie willen, worden op dit moment (nog) niet 
bereikt. Ook de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de verschillende projecten binnen 
NICE Matters is nog minimaal. Volgens de stakeholders is COVID-19 één van de oorzaken dat 
dit is blijven liggen. Aan de andere kant wordt ook benoemd dat NICE hier op een creatieve 
manier mee om had kunnen gaan door de kennis en ervaring op een andere manier te delen. 
Zo had er meer gebruik kunnen worden gemaakt van de website. Deze biedt volgens de 
stakeholders nu nog te weinig informatie. Alhoewel het al verbeterd is, kan hier zeker nog 
meer uitgehaald worden. Zo staan er nauwelijks documenten op de site. Partijen die NICE (nog) 
niet kennen en op zoek zijn naar informatie, over circulaire economie of bepaalde specifieke 
onderwerpen hierbinnen, kunnen nu weinig informatie vinden.     

De stakeholders benoemen de volgende punten als verbeterpunten voor NICE Matters: 
• Wordt (beter) zichtbaar voor bedrijven die een eerste stap op de circulaire markt willen

zetten.
• Maak kennis toegankelijk (digitale databank).
• Zet meer in op ecologische versterking.
• Op het gebied van businessmodellen c.q. waardemodellen geldt dat naast het financiële

aspect ook het sociale aspect en biodiversiteit heel erg belangrijk is. Dit kan nog beter
opgepakt worden in de projecten.

• De informatie-uitwisseling tussen de partijen die betrokken zijn bij de verschillende
projecten kan beter. Iedereen is vooral bezig met zijn eigen project en heeft geen idee wat
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zich verder nog afspeelt. Misschien zitten er hele interessante contacten en informatie 
tussen die nu niet in beeld komen.  

Invloed COVID-pandemie 

Alle stakeholders geven aan dat de pandemie mogelijk van invloed is geweest op NICE Matters. 
Fysieke bijeenkomsten zijn al geruime tijd niet meer mogelijk. Hierdoor is het delen van de 
opgedane kennis en ervaring nog niet echt van de grond gekomen. Ook op de deelname van 
studenten aan projecten heeft de pandemie zijn invloed gehad (alles op afstand). Naast dat er 
veel meer tijd is gaan zitten in het begeleiden van studenten, kunnen studenten ook minder 
fysiek betrokken worden bij projecten. Stakeholders geven ook aan dat veel tijd gaat zitten in 
een andere manier werken, waardoor netwerken en het contact met NICE Matters minder 
frequent is geworden. 

Van uit een hbo-instelling wordt aangegeven dat NICE Matters geen extra studenten meer heeft 
kunnen plaatsen, omdat de begeleiding lastig is, groepen niet gevormd kunnen worden en de 
dynamiek van het inzetten van een opleidingenmix bij projecten in deze tijd ook niet haalbaar 
is. De bedoeling is om vanaf februari 2021 wel weer enkele studenten te plaatsten. Een mbo-
instelling geeft aan dat zij studenten wel voldoende aan het werk kunnen zetten: twee 
projecten die worden uitgevoerd met NICE Matters gaan (in house) door. Wel is samenwerking 
met bedrijfsleven/instanties lastiger en is het contact met NICE Matters ook veel minder 
intensief geworden. De stakeholder geeft aan dat minder partijen/mensen aan de projecten 
werken. Daarnaast worden fysieke bijeenkomsten gemist die wenselijk zijn om nieuwe 
‘dingen’ te starten, elkaar te inspireren en van elkaar te leren. 

Onderwijs 

Hbo-studenten zijn volgens stakeholders over het algemeen positief over deelname aan een 
project van NICE Matters. De directeur-bestuurder geeft op het juiste niveau de juiste uitdaging 
en kan goed verbindingen leggen. Studenten interesseren voor projecten van NICE Matters 
kost soms wat meer inspanning. Veel studenten kiezen vaak toch nog voor een meer 
traditionele stage bij één bedrijf. Wel wordt door diverse stakeholders benoemd dat de 
studenten zeggen veel geleerd te hebben van hun stage bij NICE Matters. Als zij beginnen 
hebben ze vaak weinig tot geen kennis van circulaire economie.  

Vanuit het hbo-onderwijs wordt aangegeven dat NICE Matters succesvol is en snel groeit. De 
keerzijde daarvan is dat alles zo breed wordt dat studenten dit soms als lastig ervaren. De 
begeleiding van studenten is goed, maar staat door de snelle groei ook onder druk, omdat er 
te weinig capaciteit is voor de begeleiding. Verder is de bereikbaarheid van NICE niet altijd 
even goed. “Ze hebben het gewoon hartstikke druk”, aldus een stakeholder. Tot slot  wordt 
opgemerkt dat project NICE Matters op een prachtige locatie zit, maar dat de ruimte wel 
beperkt is om bijvoorbeeld 25 studenten te ‘huisvesten’. 

Het doel van het hbo voor de komende periode is om de toestroom van studenten richting 
NICE Matters nog meer op gang te brengen. Mede daarom is er nu opleiding breed het besluit 
genomen om in alle leerjaren duurzaamheid/circulair bouwen meer onder de aandacht te gaan 
brengen. Door meer aandacht voor het thema, verwacht de onderwijsinstelling dat de interesse 
vanuit de studenten voor projecten van NICE Matters ook zal toenemen. Een docent van de 
hbo-instelling heeft de taak gekregen studenten aan NICE Matters te koppelen (soort NICE in 
school). Daarnaast gaat hij studenten die een opdracht hebben bij bijvoorbeeld een 
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adviesbureau dat met circulariteit te maken heeft, in contact brengen met NICE Matters om 
kennis te ontsluiten voor hun opdracht. 

Stakeholders uit het onderwijs geven aan dat ze graag willen zien dat meer 
onderwijsinstellingen (mbo/hbo) uit de regio gaan participeren. Nu worden andere 
onderwijsinstellingen nog te vaak als concurrenten gezien. Volgens de stakeholders is het 
thema ‘circulaire economie’ echter zo groot en belangrijk, dat je alleen verder komt als partijen 
belangeloos samen kunnen werken en kennis willen delen. Dit vraagt om een andere mindset. 
Verder geeft een aantal stakeholders aan dat het betrekken van onderwijsinstellingen van 
buiten de provincie ook wenselijk is. Zeker omdat een aantal projecten zich op/over de 
grenzen van de provincie afspelen. 

Toekomst 

De stakeholders zien als spilfunctie van NICE vooral de aanjagende, inspirerende en 
motiverende functie. De rol van NICE bij de daadwerkelijke uitvoering dient volgens hen 
beperkt te blijven, het gaat vooral om een ondersteunende c.q. coachende rol. Wel moeten zij 
een belangrijke rol blijven spelen in het verbinden en matchen van de verschillende partijen 
vanuit onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Een andere belangrijke functie van NICE is het 
delen van ervaringen en kennis. Dit kan volgens de stakeholders nog worden verbeterd. Het 
gebeurt wel, maar op een beperkte schaal. Speerpunt voor de komende periode zal moeten 
zijn het delen van kennis en ervaringen over de projecten heen (kruisbestuiving).  

NICE moet er volgens de stakeholders voor zorgen dat bij bedrijven en organisaties draagvlak 
wordt gecreëerd om bepaalde doelstellingen op het gebied van circulaire economie en circulair 
bouwen te behalen. Veel partijen willen wel iets doen op het gebied van circulaire economie 
en circulair bouwen. Ze weten echter vaak niet precies hoe ze dat moeten aanpakken en 
hebben vaak niet de juiste contacten. Door hun netwerk te benutten en zelf ook een belangrijk 
onderdeel van het netwerk te zijn, is NICE in staat om matches te maken. Bedrijven zoeken 
vaak in hun eigen netwerk, maar door deelname aan NICE Matters komen ze in contact met 
partijen daarbuiten. Hierbij is het wel van belang dat ook NICE zelf haar netwerk uitbreidt en 
niet steeds werkt met dezelfde partijen.  

Volgens de stakeholders kan de spilfunctie van NICE richting de toekomst grotendeels 
hetzelfde blijven, wel kan de rol/functie van NICE op de volgende punten worden verbeterd: 

• Platform dynamisch netwerk
• Kennis-/ervaringsplek
• Opleidingsplek
• Een rol van coach
• Netwerkfunctie tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid

In het algemeen zijn de stakeholders het erover eens dat NICE essentieel is en echt moet 
doorgaan. De spilfunctie kan echt verbeterd worden, maar zonder NICE en het project NICE 
Matters zou circulaire economie in Drenthe veel minder ver zijn.  

3.4 Reflectie deelnemers projecten 

Voor het in beeld brengen van de reflectie op NICE Matters vanuit de deelnemers aan de 
verschillende projecten is hen gevraagd een online enquête in te vullen. Er zijn zowel 
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studenten benaderd als andere betrokken vanuit het onderwijs (docenten, opleidingsmanagers 
en dergelijke), ondernemers en personen werkzaam bij de overheid. In totaal zijn 273 
personen benaderd voor het invullen van de vragenlijst, 91 studenten en 182 andere 
deelnemers. Van de 91 studenten hebben 37 de vragenlijst ingevuld, een respons van 41%. Bij 
de overige deelnemers ligt de respons op 29% (53 respondenten). 

Studenten 

De 37 studenten die hebben deelgenomen aan de online enquête, zijn betrokken geweest bij 
verschillende projecten vanuit NICE Matters. Het gaat hierbij met name om Drenthe Woont 
Circulair (6), Zernike GREEN Campus (5) en Innovatiekas Frederiksoord (5). Het merendeel 
(55%) is van mening dat het project waarbij ze betrokken zijn geweest, heeft 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 7,5. Studenten geven aan 
dat door naast ondernemers ook studenten te betrekken, goed wordt ingespeeld op de 
toekomstige ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie. Studenten raken op deze 
manier geïnspireerd en nemen dit mee in hun verdere loopbaan. Verder wordt opgemerkt dat 
de kracht van NICE ligt in het verbinden en betrekken van verschillende partijen, die elkaar 
vervolgens weer inspireren en motiveren.  

Een deel van de studenten (42%) geeft aan dat zij vinden dat het project waarbij zij betrokken 
zijn geweest heeft bijgedragen aan het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en 
het bedrijfsleven. De begeleiding vanuit NICE waarderen studenten gemiddeld met een 6,9. 
Door de vele studenten c.q. stagiaires die betrokken zijn bij de verschillende projecten binnen 
NICE Matters, is er volgens de studenten niet altijd voldoende tijd voor de begeleiding. 
Hierdoor komt er veel op de studenten zelf neer en moeten ze veel zelf uitzoeken. Door 
sommige studenten wordt echter opgemerkt dat dit ook wel weer erg leerzaam was en goed 
voor het verder ontwikkelen van hun zelfstandigheid. Bijna alle studenten (93%) geven dan ook 
aan dat ze door hun deelname veel nieuwe kennis hebben opgedaan rond circulaire economie. 
Drie kwart 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. 

“Voor mij heeft het veel kennis over circulair bouwen meegegeven. 
Een nieuwe manier van bouwen waarbij er vooraf gekeken wordt 

welke materialen er gebruikt worden. Daarnaast heb ik 
kennis mogen maken met het materialenpaspoort, waarin alle 
gebruikte materialen worden ingevuld. Dit paspoort gaat in de 

toekomst steeds meer gebruikt worden en denk dan ook dat het naast 
een leerzame ervaring ook een zeer nuttige ervaring is geweest. 

Ik heb de stage als leerzame tijd beschouwd met 
kennis die ik nog steeds toe pas binnen en buiten mijn studie”. 

“Ik heb gedurende mijn periode bij NICE zeer veel kennis opgedaan 
over de circulaire economie. Ik vind het belangrijk 

om bij te dragen aan een duurzame wereld in mijn professionele 
carrière en heb het idee dat ik aardig wat handvatten heb 

meegekregen om dit later in mijn baan 
toe te kunnen passen”. 
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“Een heleboel nieuwe inzichten op wat CE inhoudt en 
wat wij persoonlijk als individu kunnen doen om alvast bij te dragen aan CE. 

Ik kan nu ook meepraten met anderen binnen het 
onderwerp 'duurzaamheid' zonder me te pretentieus 

te voelen met daadwerkelijke kennis en inzichten, 
die als waardevol wordt beschouwd”. 

“Meer kennis over circulaire economie en ik heb mijn 
netwerk enorm uitgebreid. Ik heb veel mensen mogen interviewen en 

het praktijkgericht onderzoeken heeft ook daadwerkelijk iets in 
mij gemotiveerd om hiermee door te gaan. 

Verder heeft dit mijn toekomst ook bepaald door bezig 
te blijven in duurzaamheid en door te gaan studeren 

met een master wat mij nog meer gaat leren over duurzaamheid”. 

De studenten geven de website van NICE wat betreft actualiteit een 7,3 als gemiddeld 
rapportcijfer. Daarnaast vindt het merendeel (74%) de website aansprekend. Volgens de 
studenten is deze de afgelopen periode wel verbeterd, maar kan er zeker nog meer uitgehaald 
worden als het gaat om zichtbaarheid, transparantie en inhoudelijke informatie. 

Overige deelnemers 

Het grootste deel van de overige deelnemers die de online vragenlijst heeft ingevuld, heeft 
deelgenomen aan het project Drenthe Woont Circulair (15), gevolgd door Volta2000 (5) en 
NICE|TREX Westerveld (5). In het algemeen zijn de overige deelnemers van mening dat het 
project (of de projecten) waarbij ze betrokken zijn geweest veel heeft bijgedragen aan de 
ontwikkeling van circulaire economie. NICE Matters als manier om circulaire economie aan te 
jagen, geven ze dan ook een 7,3 als gemiddeld rapportcijfer. Zij zien NICE vooral als aanjager, 
verbinder en inspiratiebron. Zo wordt door een van de respondenten het volgende opgemerkt: 

“NICE vervult de rol van aanjager en is vooral een intermediaire partij 
die belangen bij elkaar brengt en commitment voor 

gezamenlijk doel weet te realiseren. 
Als onafhankelijke partij zonder commercieel belang 

heeft NICE de mogelijkheid om belang overstijgend 
die partijen bij elkaar te brengen”. 

Wel wordt door sommigen opgemerkt dat NICE nog weinig zichtbaar is. Een van de 
respondenten zegt hierover het volgende:  

“Er zit heel veel potentieel in, maar komt slechts eenzijdig en beperkt tot zijn recht. 
Vooral gericht op studenten en onderwijs. Te weinig zichtbaar 

over behaalde resultaten en opgedane kennis. 
Te weinig steunpunt/vraagbaak/kennispunt voor individuele ondernemers. 

Ook zeer slecht bereikbaar/toegankelijk merk ik zelf, maar ook van veel collega’s”. 

Over de bijdrage van NICE Matters aan het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs 
en bedrijfsleven zijn de meningen verdeeld. Zo geeft een kwart aan dat dit niet of een beetje 
het geval is, terwijl eveneens een kwart zegt dat NICE Matters daar (heel) veel aan heeft 
bijgedragen. De begeleiding vanuit NICE wordt gewaardeerd met een 6,9 gemiddeld. Aan de 
ene kant wordt aangegeven dat de betrokkenheid van NICE inspirerend heeft gewerkt en men 
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blij is met de vele kennis die er is, terwijl aan de andere kant wordt gezegd dat de rol van NICE 
niet altijd even duidelijk is.  

Het merendeel (70%) van de overige deelnemers zegt door hun deelname aan c.q. 
betrokkenheid bij NICE Matters, zij nieuwe kennis hebben opgedaan rondom circulaire 
economie. Daarnaast is hun netwerk vergroot en is het voor hen nog duidelijker geworden hoe 
urgent het is om hiermee aan de slag te gaan. Door COVID-19 hebben fysieke bijeenkomsten 
niet plaatsgevonden. Dit heeft volgens de overige deelnemers vooral invloed gehad op het 
delen van kennis en ervaringen.  

De overige deelnemers zijn gematigd positief over de actualiteit van de website van NICE, zij 
geven dit een gemiddeld rapportcijfer van 6,3. Men vindt dat de website al wel is verbeterd, 
maar er kan nog meer informatie op worden geplaatst. Verder is het niet goed duidelijk bij 
wie je waarvoor moet zijn en welke projecten er nu allemaal zijn geweest. Wel is het merendeel 
van mening dat de website aansprekend is.  

3.5 Reflectie Raad van Transitie 

Twee leden van de Raad van Transitie (RvT) zijn door ons geïnterviewd in het kader van de 
tussenevaluatie van project NICE Matters. Met de twee leden van de RvT is gesproken over het 
verloop van project NICE Matters, de tot nu toe 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 

In 2020 heeft de RvT samen met de directeur-bestuurder veel gekeken naar de interne 
bedrijfsvoering. Het was echt het moment van een hick-up van een start-up. Het succes van 
NICE Matters vergde aanpassingen in de bedrijfsvoering, maar de directeur-bestuurder was 
erg druk met projecten en de uitvoering daarvan. Om de bedrijfsvoering beter te laten ‘lopen’ 
zijn een aantal aanpassingen c.q. wijzigingen in gang gezet. Binnen NICE Matters gaat vanaf 
dit jaar gewerkt worden met een projectstructuur en een projectbureau. Er zijn twee 
medewerkers bijgekomen en een accountant is betrokken om mee te helpen het financieel 
inzicht/onderbouwing van de lopende projecten te vergroten. Volgens de RvT is de basis nu 
op orde en kan het team van NICE gaan werken aan de volgende stap. Afgesproken is dat voor 
het komende jaar een jaarplan geschreven wordt en dat de directeur-bestuurder samen met 
de RvT aan de slag gaat om een toekomstbestendig businessmodel voor NICE Matters te 
ontwikkelen. 

Volgens de RvT is één van de belangrijkste resultaten die tot nu zijn behaald 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. Dit lukt tot nu toe 
goed. Verder geeft de RvT aan dat het nu nog niet heel erg kijkt naar de resultaten die zijn 
behaald, mede doordat de afgelopen periode met name een opstartfase betrof. Wel wordt 
gekeken in hoeverre er progressie in zit. Volgens de RvT is er inderdaad sprake van progressie. 

Toekomst 

De ambitie is om over twee jaar (zoveel mogelijk) op eigen benen te staan. Een project 
gedreven organisatie, waarbij het aantal strategische partners zal toenemen. Voor de toekomst 
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zou het wenselijk zijn om het meer regionaal op te pakken, gezamenlijk met de andere 
provincies in het noorden. Hiervoor zou volgens de RvT politiek ook een statement moeten 
worden gemaakt. Iemand zou de regie c.q verantwoordelijkheid op zich moeten nemen om 
circulaire economie gezamenlijk verder op gang te brengen. 
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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).    

Bij het opstellen van de voortgangsrapportage voor NICE Matters is een tussenbalans 
opgemaakt van de gerealiseerde projectkosten, waarbij als peildatum is uitgegaan van 
september 2020. Dit betekent een realisatieperiode van 24 maanden, wat neerkomt op 86% 
van de looptijd van projectfase 1.  

In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde uitgaven op peildatum ultimo september 2020 
opgenomen, afgezet tegen de begroting. Wat betreft de begroting, is daarbij ten behoeve van 
een goede vergelijking de begroting (28 maanden) aangepast op een periode van 24 maanden. 

Begroting origineel 
o.b.v. 28 mnd.

Begroting aangepast 
o.b.v. 24 mnd.

Realisatie 
24 mnd. 

Werkpakket 1 
Innovatietrajecten € 263.851 € 226.157 € 159.382 

Werkpakket 2 
Studentenprojecten € 231.972 € 198.833 € 207.806 

Werkpakket 3 
Kennis & Innovatie € 310.721 € 266.331 € 145.544 

Werkpakket 4 
Organisatie NICE Matters € 200.301 € 171.686 € 138.627 

Totaal € 1.006.845 € 863.007 € 651.359 

Uit de tabel blijkt dat de totaal gerealiseerde projectuitgaven tot en met september 2020 € 
651.359 bedragen. Dit is € 211.648 (= 25%) minder dan begroot. 
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Wanneer we inzoomen op de uitgaven binnen de vier werkpakketten, valt op dat met name 
binnen werkpakket 1 (Innovatietrajecten aanjagen) en werkpakket 3 (kennis & en innovatie) 
minder uitgaven zijn gedaan dan begroot. Binnen werkpakket 1 gaat het om 30% minder dan 
begroot en binnen werkpakket 3 om 55% minder dan begroot. 

De verschillen verklaard 
Het verschil tussen begroting en realisatie in werkpakket 1 (30%) betreft een financieel 
voordeel, dat verklaard kan worden door het gegeven dat de projectleider eerder in loondienst 
is gekomen dan begroot. Hierdoor zijn de kosten voor inhuur afgenomen, tegenover een 
relatief beperkte toename van de loonkosten. Per saldo levert dat een voordeel op. 

Het verschil tussen begroting en realisatie in werkpakket 3 (55%) wordt verklaard door het feit 
dat NICE minder heeft uitgegeven aan promotie en publiciteit dan verwacht. De verklaring die 
NICE hiervoor geeft is dat in 2020 minder externe bijeenkomsten konden worden gehouden 
vanwege COVID-19. Daarnaast geeft NICE aan in het begin van de projectperiode het 
voorzichtigheidsprincipe gehanteerd is ten aanzien van PR, omdat nog geen concrete 
middelen beschikbaar waren.  

Ontvangen subsidie 

De aan NICE verleende subsidie door SNN en provincie Drenthe voor het project NICE Matters, 
bedraagt in totaal € 1,6 miljoen. Die subsidie wordt in verschillende tranches overgemaakt. 
Tot nu toe heeft NICE € 300.000,-- aan voorschot van SNN ontvangen en € 180.000,-- aan 
voorschot van provincie Drenthe (2 x 15% 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. 
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Eigen bijdrage project NICE Matters 

Voor de financiering van het project NICE Matters is een eigen bijdrage nodig van € 400.223, 
wat neerkomt op 20% van de totale projectfinanciering. 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 bleek dat lidmaatschap (zonder directe benefits) als 
financieringsmodel in Drenthe niet aansloeg. Dat geldt overigens niet voor alle partners. Er 
zijn drie organisaties (reeds bij de vroege start van NICE betrokken) die voor deelname aan 
het platform rond NICE een lidmaatschapsbijdrage betalen. In totaal zijn er negen organisaties 
die bijdragen op basis van strategisch partnerschap.  

Toegezegde bijdragen NICE Matters 
Gehele projectperiode 

Organisatie € 

Uit lidmaatschap platform 
Attero €   20.000 
Virol €   10.000 
Natuur en Milieufederatie €     6.000 

Subtotaal Lidmaatschappen €   36.000 

Uit strategische partnerschappen 

Gemeente Meppel € 125.000 
AREA Reiniging €   75.000 
Actium €   22.500 
Domesta €   22.500 
Lefier €   22.500 
De Volmacht €   22.500 
Woonborg €   22.500 
Woonconcept €   22.500 
Woonservice €   22.500 

Subtotaal Partnerschappen € 357.500 

Eindtotaal € 393.500 

Daarnaast is een bedrag van € 50.000,-- 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 

Voor de beoordeling van de financiële positie van stichting NICE is gebruik gemaakt van de 
concept-jaarrekeningen 2019 en 2020 en de interviews met twee leden van de Raad van 
Transitie. In 2020 is NICE gewisseld van administratiekantoor. De oorspronkelijk 
gecontracteerde partner bleek onvoldoende in staat die rol goed uit te kunnen voeren door 
het ontbreken van specifieke expertise aangaande de financieel administratieve verwerking 
van subsidies. In oktober 2020 is daarom een nieuwe accountant aangesteld, die in de 
afgelopen maanden herstelwerkzaamheden heeft verricht en een adequate financiële 
administratie heeft ingericht. De nieuwe accountant heeft begin januari 2021 twee concept-
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jaarrekeningen opgeleverd voor NICE. Eén over het boekjaar 2019 en één over het boekjaar 
2020. Deze conceptjaarrekeningen zijn in de vergadering van de Raad van Transitie op 22 
januari 2021 behandeld. Uit de jaarrekeningen ontstaat het volgende beeld ten aanzien van 
de financiële positie van NICE.  

Financieel resultaat Stichting NICE 2019 en 2020 

Stichting NICE heeft in haar eerste boekjaar (2019) een positief resultaat geboekt van € 30.164 
en in haar tweede boekjaar (2020) een positief resultaat van € 494.027. In totaal is € 960.000 
aan subsidie en € 226.500 van de toegezegde platformbijdragen ontvangen en verwerkt in de 
jaarrekeningen. Het positieve resultaat is het gevolg van het verschil in ritme van het 
ontvangen en het uitgeven van de toegekende subsidiemiddelen. Het positieve resultaat is 
nodig voor de financiering van de geplande kosten in het kader van het subsidieproject in 
2021 en 2022.   

Uit de concept jaarcijfers blijkt eveneens dat de financiële positie van NICE er op dit moment 
gunstig uitziet. De gunstige financiële positie van NICE wordt hoofdzakelijk verklaard door de 
ontvangen inkomsten uit subsidie. Die stroom zorgt voor voldoende ruimte in de dagelijkse 
bedrijfsvoering. Kanttekening daarbij is dat die subsidies uiteraard ook nog moeten worden 
vastgesteld. Dit vraagt om voortdurende aandacht voor het blijven voldoen aan de 
subsidievoorwaarden. Daarnaast vraagt het om anticiperen op de situatie na 2022.  

4.3 Reflectie Raad van Transitie 

Bij de start van NICE Matters heeft de directeur-bestuurder veel last gehad van de mismatch in 
toegezegde subsidiegelden en ontvangen subsidies. Daar zat een behoorlijke tijd tussen en 
voor een startup was het erg ingewikkeld om een dergelijke periode financieel te overbruggen. 

Volgens de Raad van Transitie ziet de financiële situatie van NICE Matters er goed uit, is er 
sprake geweest van een gezonde bedrijfsvoering met zelfs nog een kleine winst onderaan de 
streep (subsidie) over. Met de komst van de nieuwe accountant zijn goede stappen gezet en 
is de administratie goed ingericht. De komende tijd moet NICE zich gaan richten op het 
inrichten van een goede projectadministratie. Verder wordt het komende jaar het toekomstige 
businessmodel uitgewerkt. 
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5 Conclusies 

In opdracht van de provincie Drenthe heeft Partoer een onafhankelijke tussenevaluatie 
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 deelnemers aan NICE Matters. In dit hoofdstuk gaan we 
in op de belangrijkste conclusies.  

Behoefte 
Uit onze gesprekken met betrokkenen komt heel duidelijk naar voren dat de transitie naar een 
circulaire economie in Drenthe nodig en gewenst is. Het beeld van de rol en de resultaten van 
NICE Matters als aanjager van innovatietrajecten en kennispartner hierin, is over het algemeen 
positief. Wij concluderen dan ook dat NICE Matters voorziet in de behoefte op het gebied van 
het ontwikkelen van een circulaire economie in Drenthe. Door de betrokkenen wordt diverse 
keren aangegeven dat men zonder NICE Matters niet zo ver zou zijn geweest in de transitie 
naar een circulaire economie, als nu het geval is. 

Het aanjagen van innovatietrajecten in het kader van NICE Matters verloopt goed en wordt 
gewaardeerd door betrokkenen. De gerealiseerde aantallen van zowel projecten als 
participerende studenten bevestigen dit beeld. Wel kan de kennisdeling verbeterd worden. Zo 
geven de betrokkenen aan dat zij behoefte hebben aan een meer en betere verspreiding van 
kennis en opgedane ervaring. Ze zien dit als een gemiste kans en NICE zou zijn rol hierin beter 
moeten oppakken. Opgemerkt wordt dat ze begrijpen dat het in de huidige periode van COVID-
19 niet haalbaar is om fysieke bijeenkomsten te organiseren, maar deze bijeenkomsten 
worden wel gemist. In de beginperiode hebben wel enkele bijeenkomsten plaatsgevonden, dat 
werd enorm gewaardeerd en als waardevol instrument gezien voor kennisdeling, 
kruisbestuiving en uitbreiding van het netwerk.   

Rol NICE 
Voor NICE is met name een belangrijke rol weggelegd in het aanjagen van initiatieven, zo blijkt 
uit deze tussenevaluatie. Diverse partijen willen wel iets doen op het gebied van circulaire 
economie, maar weten niet precies hoe en hebben vaak niet de juiste contacten. NICE Matters 
brengt de contacten 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 betrokken aan dat de rol van NICE in de uitvoering beperkt moet blijven.  

Uit de tussenevaluatie komt naar voren dat NICE Matters een mooi platform is, waar studenten 
kunnen kennismaken met circulaire economie om vervolgens hun opgedane kennis mee te 
nemen in hun verdere loopbaan (richting bedrijven en onderwijsinstellingen). Daarnaast is 
NICE Matters ook een aanjager/inspirator voor de implementatie van circulaire economie in de 
opleidingen in Noord-Nederland. De kracht van NICE Matters ligt in het enthousiasmeren van 
studenten en het opleiden van jong talent.  

NICE speelt een belangrijke rol in de begeleiding van de studenten. In het algemeen zijn de 
studenten positief over de begeleiding die ze vanuit NICE krijgen. Wel geven sommige 
studenten aan dat door de drukte bij NICE en de komst van COVID-19, de begeleiding en 
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bereikbaarheid minder is. Deze onderwerpen verdienen dan ook prioriteit de komende 
periode.  

Doelstellingen en resultaten 
In het projectplan NICE Matters worden 16 resultaatgebieden benoemd, te realiseren in de 
projectperiode van vier jaar. Uit de tussenevaluatie blijkt dat na ongeveer twee jaar de 
doelstellingen op zeven van de zestien resultaatgebieden zijn behaald. Er is een groot 
projectenportfolio ontwikkeld, waar veel studenten van diverse onderwijsinstellingen en 
diverse opleidingsvarianten, in hebben geparticipeerd. 

Ook de Raad van Transitie geeft aan positief te zijn over de tot nu toe behaalde resultaten. 
Het succes van NICE Matters vergde aanpassingen in de bedrijfsvoering. Om de bedrijfsvoering 
beter te laten ‘lopen’ is in samenwerking met de Raad van Transitie een aantal aanpassingen 
c.q. wijzigingen in gang gezet. Zo is de formatie uitgebreid en gaat gewerkt worden in de
vorm van een projectorganisatie. De Raad van Transitie is van mening dat NICE Matters in de
afgelopen periode van een start-up fase naar een grow-up is gegaan.

Financiën 
Wat betreft financiën was met name de beginperiode lastig, omdat nog geen 
voorschotbetalingen van de toegekende subsidies beschikbaar waren. Met de ontvangst van 
de eerste voorschotbetalingen, de aanstelling van personeel en het op orde krijgen van de 
administratie van NICE Matters en met hulp van de nieuwe accountant, is eind 2020 een 
volgende fase gestart in de bedrijfsvoering. De leden van de Raad van Transitie zijn positief 
over de financiële situatie. Uit de tussenevaluatie komt naar voren dat de Raad van Transitie 
het vertrouwen heeft dat NICE Matters zich de komende tijd kan richten op het ontwikkelen 
van een toekomstbestendig businessmodel. 

Tot nu toe zijn er minder uitgaven gedaan dan begroot. Het verschil wordt met name verklaard 
doordat nog niet alle activiteiten zijn gestart binnen de werkpakketen 1 (Innovatietrajecten 
aanjagen) en 3 (kennis & innovatie). Het gaat dan om activiteiten als het opzetten van een 
kennisdatabase, van een monitor en het opstellen van een productencatalogus. Vanuit NICE is 
aangegeven dat dit de komende periode zal worden opgepakt. Dit sluit goed aan bij onze 
bevinding dat betrokkenen behoeften hebben ten aanzien van meer kennisdeling. 

Voor de financiering van het project NICE Matters is een eigen bijdrage nodig. In de 
subsidieaanvraag werd daarbij nog uitgegaan van lidmaatschapsbijdragen van 
partnerorganisaties. Uiteindelijk is in de praktijk gekozen voor een model van strategische 
partnerschappen. Het model van lidmaatschap (zonder directe benefits) bleek als 
financieringsmodel in Drenthe niet bij alle partners aan te slaan. Er zijn op dit moment drie 
lidmaatschap partners en negen strategische partners.  

Toekomst 
Vanuit NICE en de Raad van Transitie is aangegeven dat ze de komende tijd gezamenlijk gaan 
werken aan een toekomstbestendig businessmodel om NICE Matters ook (financieel) 
levensvatbaar te maken na afloop van de subsidieperiode. Door betrokkenen is aangegeven 
dat bij de ontwikkeling van een dergelijk businessmodel nagedacht moet worden over de 
verdeling van het projectportfolio, voor wat betreft opdrachtgevers. De verhouding is op dit 
moment 50% ondernemers, 37% overheid en 13% onderwijs.  

Uit de tussenevaluatie blijkt dat de wens bestaat om meer kennisinstellingen op verschillende 
niveaus (mbo, hbo, wo) te betrekken bij de verschillende projecten van NICE Matters. 
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Betrokkenen geven aan het onderwijs graag te zien als een koploper in kennis rondom de 
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie. Aandachtspunt blijft dat 
instellingen actief studenten moeten motiveren om te participeren in projecten van NICE 
Matters. Circulaire economie moet nog voor een grote groep studenten gaan leven.  

Een andere wens die uit de tussenevaluatie naar voren komt is dat circulaire economie in het 
noorden gezamenlijk opgepakt gaat worden. Betrokkenen zien hierin een belangrijke rol 
weggelegd voor de (provinciale) politiek om op provincie-overstijgend niveau een statement 
te maken. Bedrijven denken niet in provinciale grenzen maar in markten, zo blijkt uit de 
tussenevaluatie. 
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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 
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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 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?

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: Vragenlijst online enquête deelnemers 

1. Vanuit welke rol neemt u deel/heeft u deelgenomen aan het project NICE Matters?
1. Student mbo à naar vraag 2
2. Student hbo à naar vraag 2
3. Student wo à naar vraag 2
4. Onderwijs mbo (docent, opleidingsmanager, en dergelijke) à naar vraag 3
5. Onderwijs hbo (docent, opleidingsmanager, en dergelijke) à naar vraag 3
6. Onderwijs wo (docent, opleidingsmanager, en dergelijke) à naar vraag 3
7. Ondernemer – Opdrachtgever à naar vraag 4
8. Ondernemer – Deelnemer  à naar vraag 4
9. Overheid à naar vraag 4
10. Anders, namelijk ….. à naar vraag 4 

2. Welke opleiding  volgt u en aan welk opleidingsinstituut?
•

……………………………………. 

3. Bij welk opleidingsinstituut werkt u en voor welke opleiding?

…………………………………………. 

4. 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 ……….. 

5. 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

•
6. 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?
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• Rapportcijfer + Toelichting

7. 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

8. Welk rapportcijfer (tussen 1 en 10) zou u de begeleiding vanuit project NICE Matters
geven? Kunt u een korte toelichting geven?

Rapportcijfer + toelichting 

9. 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

10. 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

11. 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: 
• …………………………….

12. Wat heeft uw deelname aan\stage bij project NICE Matters voor u persoonlijk opgeleverd?
……………………………….. 

13. 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

14. 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
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15. In hoeverre vindt u de website van project NICE Matters aansprekend?
1. Helemaal niet
2. Niet
3. Neutraal
4. Wel
5. Helemaal wel

16. 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)?
Hoe ervaart u de samenwerking met de directeur-bestuurder?  Wat gaat goed en wat kan beter?

2. Verloop
Tussenstand projectvoortgang: Van de 16 resultaatgebieden zijn er 7 afgerond, 6 lopende en
3 nog niet gestart. Op een aantal onderdelen loopt het project NICE Matters achter. Met name
op zaken als: kennisdatabase, ontwikkelen monitor circulaire economie en het ontwikkelen
van een productencatalogus. De meeste energie is gaan zitten in organisatie, events,
projectenportfolio en matching met studenten en projecten.
2.1. Herkent u dit? 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?
2.2 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?
2.3 In hoeverre heeft de COVID-pandemie invloed (gehad) op de uitvoering van project NICE
Matters? Welke invloed?
2.4 Welke belangrijkste resultaten heeft project NICE Matters volgens u tot nu toe behaald?

Doelstellingen in aantallen deelnemende studenten zijn ten tijde van deze tussenevaluatie 
behaald. Wat echter opvalt is dat er nog geen evenwichtige spreiding in deelname tussen de 
kennisinstellingen. Bijvoorbeeld: er is nog geen student van NHL Stenden (Emmen) 
betrokken/geweest bij project NICE Matters terwijl er inhoudelijk veel raakvlakken liggen met 
ontwikkelingen in Emmen (bijvoorbeeld groene chemie en kunststoffen cluster). 

2.5 Onderwijsinstellingen geven in interviews aan dat ze betrokkenheid zouden willen van 
meer kennisinstellingen. Hoe kijkt u hier tegenaan als lid van de RvT? 
2.6 Hoe kijkt u aan tegen de rol van NICE Matters in het huidige innovatie ecosysteem? Is er 
(nog) behoefte aan een ‘partij’ als NICE Matters? 

3. Financiën
3.1 Hoe beoordeelt u de huidige financiële positie van de stichting? Welke aandachtspunten
zijn er voor de komende periode en kunt u daar een toelichting op geven?

De uitgaven lopen achter op de projectbegroting. Dat geldt met name voor werkpakket 3 
(kennis en innovatie, 55% minder uitgegeven dan begroot). Werkpakket 3 goed is voor 33% 
van de totale subsidie (grootste component binnen het project).  
3.2 Hoe kijkt u hiertegen aan?  

Er zijn € 400.000, - aan eigen bijdragen in toezegging ontvangen (1 gemeente, 6 
woningcorporaties en AREA zijn grootste ‘donateurs’). Er wordt jaarlijks een groei verwacht 
van € 100.000, -. Vanaf 2020 is dit in de vorm van eigen bijdragen via partnerschappen. Er is 
aanpassing gedaan in het model om eigen bijdrage te genereren; van lidmaatschap naar 
strategische partnerschappen.  
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3.3 Hoe is NICE Matters tot deze keuze gekomen? Op welke wijze is de RVT hierbij betrokken? 
3.4 Wordt er verdere groei in partnerschappen verwacht en hoe komt deze tot stand? in 
hoeverre is de RVT hierbij betrokken? 
3.5 Hoe ziet het toekomstig businessmodel eruit na 2022? Welke visie hebt u hierop en in 
hoeverre wordt hieraan al gewerkt?  

4. Toekomst
4.1 Wat verwacht u van de aanpak van CE op Noordelijke schaal en hoe ziet u daarin een positie
en rol voor 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 Sinds de zomer 2020 is er een personele uitbreiding geweest bij NICE Matters? Zijn
daarmee de openstaande doelstellingen voor de komende 2 jaar te behalen? Kunt u dit
toelichten?
4.4. In de interviews benoemen diverse stakeholders de ‘kwetsbaarheid’ van de organisatie.
(te) Veel is gekoppeld aan de directeur-bestuurder. Welke maatregelen kunnen getroffen
worden om dit risico te mitigeren?
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