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1. DE PROEFTUIN ‘MAAK VERSCHIL’ NOORDOOST FRYSLÂN  

Noordoost Fryslân wordt al een aantal jaar geconfronteerd met de negatieve gevolgen 

van demografische veranderingen (minder inwoners, minder jongeren en meer ouderen). 

Sinds 2015 heeft de regio officieel de status van krimpregio. 

In 2016 bood de minister van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer het ‘Actieplan 

bevolkingsdaling’ aan. Daarin staan voor de krimp- en anticipeerregio’s acties vermeld 

die in de komende periode in gezamenlijkheid worden opgepakt. In Noordoost Fryslân 

wordt daarin stevig ingezet op economische structuurversterking als belangrijk antwoord 

op de problematiek van bevolkingsdaling. Deze acties zijn in lijn met wat de regio in de 

eigen programma’s als doel heeft opgenomen. Ongeveer tegelijkertijd met het Actieplan 

Bevolkingsdaling verscheen het rapport ‘Maak Verschil. Krachtig inspelen op regionaal-

economische opgaven’ van de Studiegroep Openbaar Bestuur. In dit rapport staan 

aanbevelingen voor nieuwe vormen van regionale samenwerking tussen overheden, 

bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderwijs waarbij de economische opgave in 

de regio centraal wordt gesteld. Tijdens het VNG jaarcongres werd een oproep gedaan 

aan samenwerkende gemeenten en regio’s om zich aan te melden als proeftuin. Het doel 
van de proeftuinen is om, vanuit de bestaande praktijk, de vervolgstappen te verkennen 

naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport ‘Maak verschil’. Voor Noordoost 
Fryslân was dit een uitgelezen kans om aan de slag te gaan met een concrete afspraak 

uit het actieplan bevolkingsdaling, namelijk de economische structuurversterking in de 

regio. Zij meldden zich aan als proeftuin en werden, samen met vijf andere regio’s in 
Nederland, als proeftuin ‘Maak verschil’ gekozen.   
 

Het doel van de proeftuin is drieledig. In de eerste plaats het bepalen van het regionaal 

economische profiel van Noordoost Fryslân en ten tweede de uitwerking van het profiel 

en ambitie in een door de triple helix gedragen meerjarenprogramma. Ten derde is 

afgesproken te zoeken naar bestuurlijke leerpunten, vooral in de relatie tussen regio en 

provincie en het betrekken van gemeenteraden bij de regionale opgave. De meerwaarde 

als proeftuin is dat Noordoost Fryslân stappen vooruit zet en tegelijkertijd kunnen 

ervaringen en leerpunten gebruikt worden in de andere krimp- en anticipeerregio’s, met 
name die regio’s die nog geen werk maken van economische structuurversterking.  
 

Tot slot past deelname aan de 

proeftuin in de ambitie zoals 

Noordoost Fryslân die, samen met de 

vijf krimpprovincies, heeft verwoord in 

het position paper ‘Nederland in 
Balans’. De provincies formuleren 

daarin een antwoord op de negatieve 

gevolgen van de demografische 

transitie om daarmee de negatieve 

spiraal waarin zij terecht dreigen te 

komen, te doorbreken. De provincies 

stellen zichzelf ten doel om de 

economische vitaliteit (het verdienend 

Noordoost Friese economie in de versnelling 

Noordoost Fryslân is op weg naar een ambitieuze 

Versnellingsagenda. Met deze agenda wordt een 

gezamenlijk (bedrijfsleven, onderwijspartijen en 

overheden) programma gerealiseerd met een 

gedeelde ambitie: in 2025 € 400 mln. extra 
bijdragen aan het BRP en de werkgelegenheid op 

peil houden. Hiervoor wil de regio de regionale 

economische structuur flink versterken. Daarmee 

wordt een stevige bijdrage geleverd aan de 

economische vitaliteit en de leefbaarheid van 

Noordoost Fryslân.  
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vermogen) en leefbaarheid van de regio met minder mensen en een andere 

samenstelling van de bevolking toch op peil te houden. 

Leeswijzer en verantwoording 

Gedurende de looptijd van de proeftuin is gewerkt conform de aanbevelingen uit ‘Maak 
Verschil’. In voorliggend stuk wordt op hoofdlijnen verslag gedaan van de werkwijze, de 
bevindingen en de wijze waarop Noordoost Fryslân de komende jaren verder wil. Het 

aflopen van de proeftuin markeert geen einde voor de regio, maar juist een begin. De 

inhoud, de regionaal economische opgave, is de afgelopen periode leidend geweest. Het 

vertrekpunt voor Noordoost Fryslân is de probleemstelling waaruit duidelijk wordt dat bij 

continuering van het reguliere beleid (het doen zoals we het altijd deden) een negatieve 

spiraal wordt ingezet die de economische vitaliteit en leefbaarheid van de regio aantast. 

Het antwoord op deze problematiek wordt gezocht in de regionale economische 

structuur, de vitale kernen en versterking hiervan. De wijze waarop de regio dit wil is 

gebaseerd op bijdragen van wetenschappers (Prof. Dr. Pieter Tordoir, de Vitaliteitsscan 

van de Fryske Akademy) en adviesbureau Public Result (Economische 

Transformatiemonitor). Conform de aanbevelingen uit ‘Maak Verschil’ worden vervolgens 
bij de uitdagingen en maatregelen de juiste partners gezocht. Om het partnership in de 

regio vorm te geven wordt gebruikgemaakt van de bijdrage van Prof. Dr. Ing. Geert 

Teisman. Als bijlagen bij dit stuk zijn opgenomen: 

 Op weg naar een Versnellingsagenda. Regiodeal Noordoost Fryslân (concept). 

 Managementsamenvatting Economisch profiel en ambitie Noordoost Fryslân. Studie 

in het kader van proeftuin ‘Maak Verschil’. 
 Verslag bijeenkomst ‘Raad in Beraad’. 
 Notitie ‘De economische kracht van onze regio’ van Prof. Dr. Ing. Teisman. 

 Conclusies en beleidsimplicaties Vitaliteitsscan 2017. 

 Ondersteuningsvraag voor de bredere regionale agenda Noordoost Fryslân. 
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2. VOORKOMEN NEGATIEVE SPIRAAL IN NOORDOOST FRYSLÂN 

De economische vitaliteit en de leefbaarheid van Noordoost Fryslân zijn onderhevig aan 

ingrijpende veranderingen in de bevolkingssamenstelling, waaronder een afname van de 

potentiële beroepsbevolking. Een stuwende kracht achter deze ontwikkelingen is de 

(selectieve) migratie van met name kansrijke groepen mensen als gevolg van beperkte 

opleidings- en carrièrekansen in de regio. De afgelopen jaren is er door de 

regiogemeenten, de provincie Fryslân en het Rijk samen met maatschappelijke en 

economische partners in de regio al veel inzet gepleegd om de negatieve gevolgen van 

de demografische veranderingen te keren of in ieder geval te dempen. Dit is o.a. gebeurd 

met het Sociaal Economisch Masterplan Noordoost Fryslân, Agenda Netwerk Noordoost 

(ANNO), ANNO II, het Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling en het Actieplan 

Bevolkingsdaling.  

 

Na een aantal jaren krimpaanpak is de krimpregio’s in Nederland (naast Noordoost 
Fryslân zijn dat Zeeuws-Vlaanderen, 3 Zuid-Limburgse (sub)regio’s, 3 Groningse regio’s 
en de Achterhoek) duidelijk geworden dat de huidige inzet niet leidt tot de noodzakelijke 

trendbreuk om de negatieve spiraal, waarin de regio’s terecht zijn gekomen (de oudere 
krimpregio’s) of dreigen te komen (de nieuwere krimpregio’s), te doorbreken. Een 
trendbreuk realiseren staat voor de regio’s niet gelijk aan de krimp keren of de 
demografische trend ontkennen, dit is voor hen een gegeven. Waar het de regio’s om 
gaat is de economische vitaliteit en leefbaarheid in de regio op peil houden om daarmee 

te voorkomen dat de demografische veranderingen versneld doorzetten. Voor de regio’s 
betekent dat met minder mensen en een andere samenstelling van de bevolking het 

verdienend vermogen van de regio in stand houden en daarmee de economische vitaliteit 

en leefbaarheid. In het position paper ‘Nederland in Balans’ is deze redeneerlijn nader 
uiteengezet en hebben de krimpregio’s een bod gedaan richting andere partners. Daarin 
staan de contouren van een investeringspakket genoemd voor structuurversterkende 

maatregelen en de uitnodiging om in partnerschap op te blijven trekken samen te zorgen 

voor economisch vitale en leefbare regio’s. Dit is niet alleen in het belang van de regio’s, 
maar in het belang van heel Nederland. 

 

De urgentie om te komen tot economische structuurversterking is voor Noordoost Fryslân 

onverminderd hoog. Op een aantal belangrijke sociaaleconomische indicatoren behoudt 

de regio nog gelijke tred met het gemiddelde in Nederland (arbeidsparticipatie, 

huishoudens onder de lage inkomensgrens, de ervaren gezondheid van de bevolking en 

het aantal mensen met een of meer langdurige aandoeningen), maar op andere 

indicatoren raakt de regio achterop (leerlingen die school verlaten met havo of vwo 

diploma, het gemiddeld besteedbaar inkomen, de WOZ waarde en werkgelegenheid op 

een hoger beroepsniveau).  

Indicator NOF (2015) Nederland (2015) 

Op hoger beroepsniveau werkzaam 36,8% 21.000 46,3% 

Gemiddeld besteedbaar inkomen (inkomen 

gedurende heel jaar) 
 € 18.200 € 20.600 

Hh. onder lage inkomensgrens 8,6% 4.000 9,0% 

Ervaren gezondheid niet goed 18,9% 23.000 23,5% 

WOZ-waarde  € 162.800 € 206.000 
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Proeftuin biedt aanknopingspunten voor de toekomst 

Om een antwoord te bieden op de geschetste problematiek heeft Noordoost Fryslân de 

kans om proeftuin te worden met beide handen aangegrepen. Er is een bestuurlijke 

kopgroep gevormd voor de duur van de proeftuin en een ambtelijk kernteam om tot 

uitvoering van het projectplan te komen. Daarnaast is een regioteam samengesteld 

waarin ook het bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen zijn vertegenwoordigd. 

Vanaf de start zijn deze partijen dus betrokken geweest bij de proeftuin.  

 

Conform de aanbevelingen uit het rapport ‘Maak Verschil’ is de inhoudelijke economische 
opgave voorop gezet. Startpunt is een gedegen analyse van de regionale economie om 

tot een gedeeld (door overheden, ondernemers en onderwijspartijen) profiel van de regio 

en een gedeelde ambitie te komen. Prof. Dr. Pieter Tordoir heeft in twee presentaties aan 

de regio geanalyseerd welke positie de regio heeft in de stadsstaat Nederland en welke 

gevolgen dit heeft voor de economie en arbeidsmarkt. Tordoir schetst het beeld van een 

regio die functioneert als een (middelgrote) stad, opgenomen in het Friese netwerk, maar 

die zeer beperkt is aangehaakt bij het nationale stedelijke netwerk. Tegelijk ziet Tordoir 

kansen voor de regio door de positieve ontwikkeling in de kennis- en dienstensector rond 

Burgum en Buitenpost en opwaardering van industrieel werk, van lagergeschoold naar 

vaktechnisch. De Fryske Akademy heeft de opdracht jaarlijks een Economische 

Vitaliteitsscan uit te voeren voor de regio. In 2016 was dit vooral een kwantitatieve 

analyse die de stand van de regio weergaf. Hieruit werd duidelijk welke economische 

sectoren het belangrijkst zijn voor de regionale economie. Op verzoek is de 

Vitaliteitsscan 2017 versneld uitgevoerd voor de Proeftuin, in deze editie zijn vijftig 

ondernemers geïnterviewd die gezamenlijk een kwalitatief beeld van de economische 

kracht van Noordoost Fryslân schetsen. De regio wordt gekarakteriseerd als een van 

makers en doeners, ondernemers die een gat in de markt zien en daar slim op inspelen. 

De beroepsbevolking wordt geroemd om haar arbeidsethos. Deze inzichten (kwantitatief 

en kwalitatief) zijn van groot nut geweest voor het vervolg. 

 

De Economische Transformatiemonitor (ETM) van adviesbureau Public Result bouwde 

voort op deze bijdragen door de maximale economische potentie voor de sterke sectoren 

in de regio te berekenen. Om economische groei te bereiken zal innovatie nodig zijn, die 

hand in hand gaat met een stijging van de arbeidsproductiviteit. Met een gezamenlijke 

inzet van ondernemers, onderwijs en overheid op de stuwende sectoren agrofood, 

metaalindustrie, overige industrie en bouwnijverheid, investeringen van het grootbedrijf 

en investeringen in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is er veel mogelijk in 

de regio.  

 

Deze analyses hebben de basis gevormd voor een gezamenlijke ambitie. Op 

verschillende momenten zijn aannames getoetst en beelden gedeeld in besprekingen en 

bijeenkomsten met partijen binnen en uiten de regio, waaronder een interactieve 

bijeenkomst met 50 ondernemers, onderwijsinstellingen, bestuurders van overheden en 

ambtenaren. Daaruit werd duidelijk dat met een nieuwe blik naar de regio kijken 

herkenbare beelden en een scherper profiel oplevert. Ook werden de gesignaleerde 

kansen gedeeld. In het samenspel tussen analyse en een verscheidenheid aan partijen in 

de regio ontstond ook veel energie bij betrokkenen. Daarbij ontstond, zoals bij veel 

processen, een groep koplopers (afkomstig uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid) die 

in vervolgbijeenkomsten zijn geprikkeld al nadere invulling te geven aan de 
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Versnellingsagenda. Dit heeft al tot een aantal concrete projecten en businesscases 

geleid, deze zijn onderdeel van de regiodeal in concept (zie bijlage). De neiging is dan al 

snel veel meters te maken, maar belangrijk is ook aandacht te hebben voor de grote 

groep die daarna komt en het benodigde draagvlak te organiseren.  

 

Parallel aan het economische spoor is door de regio in de proeftuin aandacht besteed 

aan de relatie met de provincie en het betrekken van de gemeenteraden. In een 

rondetafelbijeenkomst voor bestuurders van provincie en gemeenten is gesproken over 

de invulling van een partnerschap conform ‘Maak verschil’. Prof. Dr. Ing. Geert Teisman 

is gevraagd op deze bijeenkomst te reflecteren en stelt dat de samenwerking die de regio 

nu kent in ANNO een goede basis is. Daarnaast biedt de proeftuin aanknopingspunten 

voor samenwerking die nog meer past bij complexe netwerken en 

afhankelijkheidsrelaties van deze tijd. Productieve samenwerking kan bereikt worden 

door over grenzen van bestuursniveaus (gemeente, provincie, Rijk), privaat en publiek en 

sectoren heen te stappen. Om raads- en statenleden ook te betrekken bij de Proeftuin is 

een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd die uit twee delen bestond. In het eerste 

deel werden zij geïnformeerd over de stand van zaken en in het tweede deel gingen zij 

actief aan de slag in een workshop met fictieve dilemma’s die echter wel realiteit zouden 
kunnen worden in de regio. In de terugkoppeling maakten raadsleden duidelijk dat zij te 

ver af staan van regionale samenwerking. Zij willen graag meer aan de voorkant 

betrokken worden en daar ook als raadsleden binnen de regio over in gesprek blijven. 

Over de manier waarop dit vorm zou moeten krijgen (bijvoorbeeld in een regioraad of 

juist niet) lopen de meningen uiteen. Grote tevredenheid was er wel bij de raadsleden 

over de opzet van de bijeenkomst. De combinatie van informeren en zelf het gesprek 

voeren over hun rol bij regionale samenwerking wordt positief ervaren. 

 

Tot slot heeft de Proeftuin voor Noordoost Fryslân als belangrijke inzichten opgeleverd de 

relatief grote afhankelijkheid van spelers buiten de eigen regio, het belang van netwerken 

en het gebruikmaken daarvan en wat dit betekent voor het organiseren van draagvlak bij 

partijen. Met een dynamische inhoud en een dynamisch veld heeft dat consequenties 

voor de Versnellingsagenda waar alle partijen zich vervolgens aan committeren. Dat 

betekent beginnen waar het kan, maar ook de ruimte en de flexibiliteit inbouwen om 

onderwerpen aan de agenda toe te voegen of eerst een tussenstap in te bouwen als het 

proces daar om vraagt. De complexiteit, de dynamiek en de verscheidenheid aan partijen 

maken dan ook dat Noordoost Fryslân voor een dergelijke tussenstap kiest bij het 

opstellen van de agenda. Geheel in lijn met ‘Maak Verschil’ wil de regio dat niet-
vrijblijvend doen.  

 

In het vervolg van dit stuk worden de contouren van de Versnellingsagenda regionale 

economie gepresenteerd: de gezamenlijke ambitie, de programmalijnen om dit te 

realiseren en de bijbehorende organisatiestructuur. Bij dit stuk hoort een Regiodeal in 

concept waarvan het beoogd moment van ondertekening juni 2017 is. Daarmee tonen 

betrokken partijen zich bereid zich in te zetten voor de eerste fase, namelijk het 

concretiseren van de Versnellingsagenda. Deze dient gereed te zijn voor de zomer van 

2018. Het slotstuk is het ondertekenen van een Regiodeal voor de tweede fase, namelijk 

de uitvoering van de Versnellingsagenda.  
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3. DE AMBITIE: ECONOMISCHE VITALITEIT MAXIMAAL BENUTTEN 

De analyses laten zien dat er voldoende perspectief zit in de economie van Noordoost 

Fryslân. Daarvoor wordt voortgebouwd op wat nu al sterk is. De meest stuwende en 

innovatieve sectoren in de regio zijn agrifood, maakindustrie (in het bijzonder metaal) en 

bouwnijverheid. Hierin zijn bedrijven actief die producten maken of diensten leveren die 

over de regiogrenzen heen gaan en daarmee toegevoegde waarde voor de regio 

genereren. Als deze sectoren goed presteren, gaat het ook goed met de rest van de 

economie, want het levert werk op voor de accountant, de dienstverlener in de ICT en de 

detailhandel. Vooral in de maakindustrie en de bouw kent Noordoost Fryslân een aantal 

‘verborgen kampioenen’. Spelers die veelal wereldwijd actief zijn, vaak koplopers binnen 

hun branche of niche, die bij het grote publiek onbekend zijn. Een aantal voorbeelden zijn 

Stertil (hefconstructies voor voertuigen), Haitsma Beton (prefab betonconstructies voor 

stadions, kunstprojecten, bouw en infra), Barkmeijer Stroobos (scheepsbouw), Holtrop 

Jansma (industriële afzuig- en filtersystemen), Noord Nederlandse Draadindustrie 

(metaaldraad voor allerlei toepassingen) en Dijkstra Draisma (totaaloplossingen in de 

bouw). Binnen de maakindustrie is kenmerkend voor de regio dat veel sprake is van 

‘related variety’: individuele bedrijven houden zich bezig met de bewerking van metaal en 
productie van metalen toepassingen, maar het product is telkens anders. Dit is kansrijk 

voor een sterke regionale economie, waarin ondernemers elkaar niet wegconcurreren 

maar elkaar opzoeken voor innovaties.  

In de agrifood wordt reeds geëxperimenteerd met precisielandbouw om daarmee de 

productiviteit in de primaire sector te verhogen. Het relatief grote en diverse 

landbouwareaal maakt dat dit in potentie nog veel kan opleveren. Ook zit er muziek in de 

samenwerking met de verwerkende industrie, want Noordoost Fryslân telt een aantal 

bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. Uniek voor de regio daarbij is het 

‘bakkerscluster’ rond Hallum waar drie grote industriële bakkers zitten. Tussen de 
stuwende sectoren in de regio zijn ook cross-overs mogelijk die passen bij het regionale 

DNA. Noordoost Fryslân als regio van makers en doeners, met oververtegenwoordiging 

van de maakindustrie en de bouw, is met de agrarische sector erbij een potentiële bron 

van nieuwe materialen, duurzame constructietechnieken en toepassingen. Daarbij valt 

o.a. te denken aan teelt en gebruik van hennep, vlas en hout voor de bouw. Volop 

inzetten op de kansrijke sectoren en het verzilveren van de kansen betekent tot en met 

2025 een maximale extra bijdrage aan het BRP van € 400 mln. Dit is dan ook de ambitie 
waar de regio voor gaat.  

Voor het realiseren van de ambitie is het nodig dat overheid en bedrijfsleven substantieel 

investeren en dat zij hun samenwerking (ook met onderwijs- en kennisinstellingen) 

versterken. Ca. de helft van de groei kan gerealiseerd worden door economische 

ontwikkelingen (ondernemerschap, technologische innovatie) en de andere helft is sterk 

afhankelijk van ontwikkelingen in de randvoorwaardelijke sfeer (de mensen en het woon- 

en leefklimaat). Om hier aan te werken, zijn twee robuuste programmalijnen ontwikkeld: 

voor de arbeidsmarkt (aansluiting van het onderwijs en om- her- en bijscholing) en voor 

innovatie en ondernemerschap (innovatieve cross-overs en het versterken van het 

innovatief vermogen). Deze worden gepresenteerd in het volgende hoofdstuk. 

Versterking van het woon- en leefklimaat, regiobranding, destinatiemarketing en 

acquisitie worden met een economische bril gevolgd, maar kennen voorlopig hun plek in 
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de bestaande ANNO structuur. Hoe dit in samenhang wordt georganiseerd en de 

samenwerking tussen de drie o’s wordt verbeterd, staat in het slothoofdstuk.  
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4. AMBITIEUZE VERSNELLINGSAGENDA NOORDOOST FRYSLÂN 

In samenspraak met overheden, ondernemers en onderwijspartijen is de afgelopen 

periode hard gewerkt aan de Versnellingsagenda regionale economie. Dit proces heeft 

vooralsnog geleid tot een robuuste programmalijn voor de arbeidsmarkt en één voor 

ondernemerschap en innovatie. Binnen de programmalijnen zijn samen met de betrokken 

partijen (m.n. uit het bedrijfsleven) ook de eerste concrete projecten en businesscases 

uitgewerkt. De mate van concreetheid varieert van eerste verkenningen tot bijna klaar 

voor uitvoering. Hieronder worden deze kort benoemd en ze zijn ook verwerkt in de 

Regiodeal in concept in de bijlage. Benadrukt dient te worden dat het gaat om eerste 

verkenningen en in het vervolgproces wordt nadere invulling gegeven aan deze en 

andere concrete projecten binnen de programmalijnen. Daar waar mogelijk wordt 

uiteraard vast gestart met uitvoering van de eerste projecten.  

Hervorming arbeidsmarkt 

Met het realiseren van de maximale economische potentie zou de werkgelegenheid in de 

regio stabiel blijven op ca. 30.600 fte. Dat zou betekenen dat in 2025 in totaal 1.300 

nieuwe fte nodig zijn. Dit is namelijk de netto kwantitatieve mismatch in de regio, oftewel 

het resterende tekort na instroom van nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt en de 

uitstroom van gepensioneerden. Dit verwachte tekort is het gevolg van ontgroening en 

vergrijzing. Los van de extra benodigde 1.300 fte zal ook het proces van in- en uitstroom 

vlekkeloos moeten verlopen om te zorgen dat de toetreders aansluiten op de vraag van 

de arbeidsmarkt. Dit is een opgave die 4.000 tot 6.500 arbeidsjaren betreft die moeten 

worden vervangen tot en met 2025. De werknemers van de toekomst zullen zowel van 

binnen als buiten de regio kunnen komen. Het gevraagde opleidingsniveau van deze 

werknemers zal variëren: hoewel de vraag naar hoog opgeleid personeel stijgt, is de 

verwachting dat ook in de toekomst vraag blijft naar goed opgeleide vakkrachten.  

 

Dit stelt Noordoost Fryslân voor de uitdaging om het maximale te halen uit een slinkende 

beroepsbevolking. Deze uitdaging gaat de regio aan door volop in te zetten op re-

integratie, om-, her- en bijscholing van personeel (leven lang leren), het aansluiten van 

onderwijs en arbeidsmarkt en het formeren van een of meerdere arbeidsmarktpools in de 

regio. Dit zal vooral inzet en betrokkenheid vragen van gemeenten, UWV, 

werkgeversorganisaties, bedrijven, onderwijsinstellingen, de provincie en de ministeries 

van SZW en OCW. Het komende jaar wordt gezamenlijk verkend wat de kosten zullen 

zijn, een eerste indicatieve raming wijst op een orde van grote van € 6 mln. per jaar. Voor 
een deel kan dit gerealiseerd worden uit bestaande budgetten (van UWV, gemeenten, 

sectorfondsen) en slimmer met elkaar samenwerken, voor een deel gaat dit om een 

additionele opgave. Hoe deze verhoudingen precies liggen, is uitkomst van de nadere 

verkenning. waarbij ook mogelijke inverdieneffecten worden meegenomen.  

 

Innovatie en ondernemerschap 

Zoals eerder gesteld is Noordoost Fryslân een regio van makers en doeners. Met de 

ondernemingszin lijkt het dus wel goed te zitten. Toch zijn er nog veel mogelijkheden 

voor verbetering, want op onderdelen laat de regio ook nog zaken liggen. Voor velen in 

de regio is het de vraag of het aanpassend vermogen van de ondernemers voldoende is 

nu (technologische) veranderingen elkaar steeds sneller lijken op te volgen. De rol van 

kennisinstellingen kan daarin zeer belangrijk zijn, maar het blijkt dat relatief weinig 
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bedrijven in de regio daar (structurele) contacten mee onderhouden. Daarmee ontbreekt 

er een belangrijke schakel in de keten om te komen van kennis, naar kunde, naar kassa. 

Wat daarbij ook zou kunnen helpen is het zelfbewuster maken van ondernemers, met 

soms fantastische innovaties, die mogelijkheden om deze te vermarkten onvoldoende of 

niet benutten. Tot slot is de opgave voor de regio ook meer te halen uit het potentieel 

voor kansrijke cross-overs, o.a. in de sfeer van duurzame materialen.  

 

Ondernemers hebben aangegeven in ieder geval aan de slag te willen met (het 

verkennen van) een netwerk voor bouwen en nieuwe materialen (onder de werktitel 

‘campus voor bouwen en nieuwe materialen’), het aanstellen van een kennismakelaar, 

een ondernemersnetwerk voor maakbedrijven om van elkaar te leren rond concrete 

vraagstukken (‘lerend ondernemersnetwerk’) en het gezamenlijk delen van faciliteiten 

(‘shared facilities center’). Vooralsnog zijn daarbij betrokken: ondernemers, KEI NOF, 

ondernemersfederatie ONOF, Innovatieplatform Fryslân, onderwijsinstellingen, 

gemeenten en provincie. Andere partijen die de regio nog graag wil betrekken zijn o.a. de 

NOM, SNN, het ministerie van EZ en clusterorganisaties en kennisinstellingen buiten de 

regio. Het komende jaar wordt gezamenlijk verkend wat de kosten zullen zijn voor deze 

programmalijn, een eerste indicatieve raming wijst op een orde van grote van € 3,5 mln. 
per jaar. Voor een deel kan dit gerealiseerd worden door bestaande budgetten, fondsen 

en subsidies te benutten (o.a. OP EFRO Noord Nederland, innovatiefonds NOM, 

Ondernemersimpuls Fryslân en Kennis & Innovatie-subsidie Noord Nederland) en 

slimmer met elkaar samenwerken, voor een deel gaat dit om een additionele opgave. 

Hoe deze verhoudingen precies liggen, is uitkomst van de nadere verkenning, waarbij 

ook mogelijke inverdieneffecten worden meegenomen. 
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5. UITONTWIKKELEN EN UITVOEREN IN PARTNERSHIP 

Het nader concretiseren van de projecten en vervolgens de uitvoering ervan vraagt om 

partnership, zowel interbestuurlijk (tussen verschillende overheidslagen) als publiek-

privaat. De organisatie van het partnership is daarmee de derde programmalijn in de 

Versnellingsagenda. 

Bestuurskracht nieuwe stijl vraagt om… 

Noordoost Fryslân is een regio waar al relatief lang wordt samengewerkt door overheden 

(gemeenten, provincie en waterschap), eerst met het Sociaaleconomisch Masterplan en 

vervolgens met ANNO I en II. Ook kent de regio al verschillende initiatieven die 

overheden, ondernemers en onderwijs met elkaar verbinden. Bijvoorbeeld De Gouden 

Driehoek, Kenniswerkplaats NOF, Kennislab en KEI NOF. Dit toont aan dat de bereidheid 

tot samenwerking bij de partijen zeer hoog is en dat partijen elkaar in ieder geval al 

kennen. Wel is er nog sprake van versnippering en het is niet altijd even duidelijk hoe 

samenwerkingsinitiatieven zich tot elkaar verhouden en of mogelijk sprake is van overlap. 

Dit heeft tot gevolg dat er nog een stille reserve in de gezamenlijke slagkracht zit. Partijen 

in de regio erkennen dit ook en momenteel is een proces in de regio gaande om de 

krachten van Gouden Driehoek, Kenniswerkplaats, Kennislab en KEI te bundelen o.a. 

met een gezamenlijke toegangspoort.  

Dit is een eerste stap naar een slagvaardiger regio en voor het vervolg maakt Noordoost 

Fryslân gebruik van de adviezen van prof. dr. Geert Teisman. Teisman signaleert een 

behoefte aan meer bestuurskracht in de regio. Dit kan niet (alleen) meer gerealiseerd 

worden door bestuurlijke opschaling door herindeling, maar juist door productieve 

samenwerking tussen bestaande entiteiten en netwerken. Dit past in wat Teisman 

‘bestuurskracht nieuwe stijl’ noemt. Om productieve samenwerking te bevorderen wordt 

de aanbeveling gedaan de samenwerking in drie dimensies te versterken. Deze 

dimensies zijn samenwerking tussen overheden (zowel horizontaal tussen bijv. 

gemeenten onderling als verticaal tussen bestuurslagen); samenwerking tussen 

overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en bedrijfsleven; en samenwerking over 

sectoren heen (bijv. tussen verschillende economische sectoren of tussen economie en 

zorg en wonen).  

De regio wil, deze aanbeveling indachtig, toewerken naar een organisatiestructuur waarin 

overheden (gemeenten, provincie en Rijk), onderwijs- en kennisinstellingen en bedrijven 

op basis van gelijkwaardigheid met elkaar samenwerken. Regiovorming verschuift voor 

Noordoost Fryslân daarmee van een structuur gebaseerd op territoriale afbakening naar 

een structuur gebaseerd op het vermogen om te verbinden en te organiseren rondom 

concrete en inhoudelijke uitdagingen. In dit geval organiseert een vaste kern zich rondom 

de Versnellingsagenda en voor het initiëren en uitvoeren van concrete projecten worden 

andere samenwerkingspartners (binnen en buiten de fysieke regio Noordoost Fryslân) 

betrokken.  

De ontwikkeling van de samenwerking in Noordoost Fryslân begint bij partners die 

hetzelfde doel nastreven. Dit gebeurt doordat eenieder zich committeert aan dezelfde 

Versnellingsagenda met een gezamenlijke ambitie. De partijen verbinden hier ook 

allemaal middelen aan. Ook herkennen zij elkaars sterkte punten en weten op welke 

punten zij elkaar kunnen versterken, maar weten ook wanneer zij los moeten laten. Dit 
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vraagt iets van alle deelnemers. Voor overheden betekent dit dat de gemeenteraden en 

staten goed meegenomen dienen te worden in het proces, tegelijkertijd dienen zij ruimte 

te geven aan bestuurders om snel te kunnen schakelen. Voor alle partners in de triple 

helix betekent dat boven het eigen belang uit kunnen stijgen in het belang van de hele 

regio. 

…een vaste kern in een flexibele regio 

Voor de eerste fase, waarin het verkrijgen van meer draagvlak en het verder vullen en 

concretiseren van de Versnellingsagenda prioriteit heeft, wordt gebruikgemaakt van de 

bestaande ANNO-structuur. De Themagroep Economie is verantwoordelijk voor het 

bepalen van de koers en het sturen op de Versnellingsagenda. De regio is zich er 

terdege van bewust dat ‘het doen zoals we het al deden’ waarschijnlijk niet tot de 

gewenste versnelling zal leiden. Tijdens de looptijd van de proeftuin is gebleken dat door 

de constante (bestuurlijke) aandacht voor het onderwerp en het vroegtijdig betrekken van 

ondernemers en onderwijspartijen de benodigde snelheid en slagkracht wordt 

gegenereerd. Daarom worden bijv. organisatie, besluitvormings- en vergaderfrequentie 

van de Themagroep Economie hier op aangepast waar nodig. 

Met de Versnellingsagenda wordt invulling gegeven aan de ANNO-opgave ‘kennis’. Door 

de Versnellingsagenda onder te brengen bij de Themagroep Economie is direct de triple 

helix betrokken, want naast de overheid zijn ook het georganiseerde bedrijfsleven 

(ONOF) en het onderwijs (Gouden Driehoek) in de Themagroep vertegenwoordigd. De 

uitvoering van de eerste fase zou kunnen worden belegd bij een ambtelijk projecttrekker 

in samenwerking met counterparts bij onderwijspartijen en het georganiseerde 

bedrijfsleven. Belangrijke randvoorwaarde daarvoor is dat de betreffende organisaties 

hiervoor voldoende capaciteit vrijmaken. Dit is schematisch weergegeven in 

onderstaande figuur: 
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Dit figuur omvat de vaste kern binnen de flexibele regio Noordoost Fryslân. Dit zijn de 

reeds bestaande overlegstructuren en netwerken (weergegeven in het geel) die 

gezamenlijk de Versnellingsagenda voeden. De Themagroep Economie, in het blauw, is 

verantwoordelijk voor de regie. In het oranje is daaronder het aanjaagteam, de 

“buitenboordmotor” van de Versnellingsagenda, weergegeven. In de eerste fase van de 

Regiodeal is het aanjaagteam verantwoordelijk voor het nader uitwerken van de 

Versnellingsagenda in concrete projecten samen met de partners binnen en buiten de 

regio. Na de eerste fase blijft het aanjaagteam actief met het aanjagen van initiatieven, 

partijen verbinden die mogelijk samen kunnen bijdragen aan de economie, initiëren daar 

waar nog witte vlekken binnen de Versnellingsagenda zijn en de voortgang van de 

projecten, initiatieven en de totale agenda monitoren.  

Daarmee is het aanjaagteam de linking pin in de regio. Het aanjaagteam bestaat uit de 

ambtelijk trekker vanuit ANNO en de counterparts vanuit het georganiseerde 

bedrijfsleven en onderwijs. Ook de door het bedrijfsleven gewenste Kennismakelaar is 

onderdeel van het team. Tot slot is het mogelijk een boegbeeld aan het aanjaagteam toe 

te voegen die fungeert als het uithangbord voor de Noordoost Friese economische 

ontwikkeling. Dit is iemand met affiniteit met de regio, deuren kan openen op provincie- 

en rijksniveau en de taal van bedrijfsleven en overheid spreekt en op die manier een 

belangrijke verbindende factor is binnen de triple helix. Gedurende de verkenningen in de 

eerste fase moet blijken of er sprake is van behoefte, draagvlak en een geschikte 

kandidaat om deze rol in te vullen. 

Door de uitvoering van de Versnellingsagenda op deze manier vorm te geven wordt 

invulling gegeven aan de aanbevelingen van Teisman. De samenwerkingsvorm is zowel 

interbestuurlijk als publiek-privaat. De triple helix is gezamenlijk verantwoordelijk voor het 

vaststellen van de agenda en ook voor de uitvoering ervan. Dat betekent niet dat 

iedereen overal bij betrokken is, maar dat per programmalijn, project of actie wordt 

bepaald welke partij(en) het meest geschikt zijn daar voor aan zet te komen. Inhoudelijk 

wordt ook telkens gezocht naar relevante crossovers, want economische 

structuurversterking omvat meer dan alleen de economische sector. Vanuit deze 

gedachte wordt ook gekeken naar de arbeidsmarkt, het onderwijs, de zorg en het wonen. 

Afhankelijk van de opgave zullen relevante partners worden uitgenodigd om mee te 

denken, wellicht programmalijnen of programmaonderdelen te ontwikkelen en te helpen 

in de uitvoering. Het gaat dus om een adaptieve Versnellingsagenda waarin telkens 

nieuwe allianties nodig zijn. Dit is in de figuur rondom de vaste kern gevisualiseerd met 

de flexibele schil.  

Met deze werkwijze wordt invulling gegeven aan de belangrijkste uitgangspunten die 

partners in de regio hanteren. Geen nieuwe structuren optuigen, maar voortbouwen op 

wat reeds aanwezig is. De bestuurders binnen de Themagroep Economie zorgen voor de 

verbinding met- en het draagvlak onder de respectievelijke achterbannen (de 

gemeentebestuurders naar ANNO stuurgroep, ONOF naar ondernemers en Gouden 

Driehoek richting onderwijs). Op dezelfde wijze wordt de Versnellingsagenda betrokken 

binnen andere netwerkstructuren en intermediairs die in de gele ovalen zijn weergegeven 

(geen uitputtend overzicht). De overheidsbestuurders kunnen via de stuurgroep ANNO 

ook de verbinding leggen met aanpalende thema’s in de ANNO-agenda (woon- en 

leefklimaat, regiobranding etc.). Ook kunnen zij, samen met de respectievelijke 
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bestuurders in de gemeenten, een rol vervullen richting de gemeenteraden. In navolging 

van de bijeenkomst Raad in beraad die tijdens de proeftuin plaatsvond, is het de 

bedoeling dat de gemeenteraden zich uitspreken over de wijze waarop zij bij de 

Versnellingsagenda (en in het algemeen bij regionale samenwerking) betrokken willen 

worden. Daarmee geven de gemeenteraden invulling aan hun eigen toekomstige rol. 

Betrokkenheid van de provincie en het Rijk is daarin ook essentieel, maar de rol zal 

verschillen per project of activiteit. Het ministerie van OCW werkt voor het thema 

leerlingendaling met accountmanagers, zij zijn het eerste aanspreekpunt voor 

schoolbesturen en gemeenten in regio’s en gidsen hen door bijv. regelgeving of het 

departement heen. Ook zijn middelen beschikbaar gesteld om procesbegeleiders aan te 

stellen die regionale samenwerking rondom leerlingendaling op gang brengen. Deze 

manier van werken wordt door de regio zeer gewaardeerd en wellicht kan dit een 

inspiratie zijn voor andere departementen. De betrokkenheid van het ministerie van BZK 

is relevant met het oog op het experiment met nieuwe vormen van bestuurlijke 

samenwerking en vanwege de lessen die getrokken kunnen worden voor andere regio’s. 
Bij de programmalijn arbeidsmarkt zijn de ministeries van SZW en OCW belangrijke 

partners voor de regio, binnen de programmalijn ondernemerschap en innovatie is dat 

het ministerie van EZ. 

De ambitie staat tot en met 2025 vast, maar de route om deze te bereiken niet. De 

programmalijnen zijn een eerste belangrijke stap, maar gaandeweg kunnen zich 

ontwikkelingen voordoen die wellicht vragen om bijsturing. Het komende jaar wordt 

gebruikt om de Versnellingsagenda te voorzien van concrete projecten en daar waar 

mogelijk wordt reeds gestart met de uitvoering. Vervolgens wordt tweejaarlijks 

gemonitord en worden op basis daarvan telkens twee speerpunten voor de 

eerstvolgende periode gekozen, afhankelijk van waar de situatie op dat moment om 

vraagt. De focus per periode wordt bepaald door de triple helix partners samen.  

Tot slot kan niet genoeg benadrukt worden dat flexibel wordt samengewerkt met partners 

binnen en buiten de regio, op verschillende schaalniveaus, naar gelang de opgave. De 

benodigde bestuurskracht in de regio organiseren, is experimenteren, er kunnen dingen 

fout gaan en het zal tijd vragen. Dat betekent niet dat in de tussentijd niet over de 

regiogrenzen heen wordt gekeken, want contacten en relaties met regio-overstijgende 

netwerken en partijen kunnen ook weer van invloed zijn op de benodigde arrangementen 

en afspraken binnen de regio. Parallel wordt gewerkt aan (verkenningen naar) 

samenwerking met partners en / of bestaande netwerken die de regio overstijgen of zich 

buiten de regio bevinden. Het is de kunst als Noordoost Fryslân slim aan te sluiten daar 

waar het meerwaarde heeft voor beide kanten en de partners te zoeken die passen bij de 

inhoudelijke opgaven. 

Financiële organisatie 

In dit geheel betekent het voor de overheden vooral in de eerste fase van de Regiodeal 

een sterk faciliterende opdracht, die het mogelijk maakt dat er de Versnellingsagenda van 

de grond komt. In de tweede fase van de regiodeal blijft de rol van de overheden in 

eerste instantie sterk faciliterend zodat ondernemers en onderwijspartijen de ambities 

ook werkelijk waar kunnen maken. Tegelijkertijd komen ook overheden aan zet waar het 

gaat om meer grootschalige investeringen in aanpalende ontwikkelingen die wel van 
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cruciaal belang zijn voor de economische structuurversterking van Noordoost Fryslân. 

Daarbij valt te denken aan de woon- en leefomgeving, infrastructuur en voorzieningen.  

Een precieze raming voor de Regiodeal is nog niet te maken. Deze is afhankelijk van de 

afspraken die uiteindelijk worden gemaakt bij het invullen van de Versnellingsagenda. 

Voor de eerste fase is het wel mogelijk op hoofdlijnen reeds een raming te presenteren. 

Het gaat daarbij om de benodigde middelen voor het uitvoeren van de verkenningen en 

haalbaarheidsonderzoeken voor de eerste concrete acties zoals die er nu liggen. Deze 

zijn terug te vinden in de bijlage van de Regiodeal in concept. Daarnaast gaat het om 

financiering voor de inrichting van het aanjaagteam. 

Project Benodigd budget eerste fase 

1. Onderwijs en arbeidsmarkt 

1.a Van uitkering naar werk   

1.b Opzetten arbeidsmarktpools   

1.c Een leven lang leren   

1.d Verbinden onderwijs en ondernemers   

2. Innovatie en ondernemerschap 

2.a Aanstellen kennismakelaar € 150.000 

2.b Bouwcampus € 65.000 

2.c Shared facilities center € 75.000 

2.d Lerend ondernemersnetwerk € 25.000 

2.e Intensiever en duurzaam gebruik landbouwareaal   

3. Doorontwikkeling regionale samenwerking 

    

Algemeen procesgeld (ANNO) € 30.000 

Continuering KEI-NOF € 240.000 

Continuering Kenniswerkplaats NOF € 65.000 

Totaal € 650.000 

 
Voor de eerste fase tot en met de zomer van 2018 is naar verwachting een bedrag nodig 

van € 650.000,-  Daarmee is ook in de financiering van KEI-NOF en Kenniswerkplaats 

NOF tot 1 januari 2018 voorzien. Deze organisaties zijn medebepalend voor het succes 

van de Versnellingsagenda (zij trekken en/of zijn betrokken bij o.a. de voorgestelde 

projecten bouwcampus, verbinden onderwijs en ondernemers en lerend 

ondernemersnetwerk). Om het tempo erin te houden en het belang van de 

Versnellingsagenda te benadrukken zijn de drie betrokken bestuurslagen 

(regiogemeenten, provincie en het Rijk) bereid deze eerste fase te financieren waarbij 

eenieder een derde bijdraagt. 

Voor de tweede fase van de Regiodeal, de Versnellingsagenda, is het afhankelijk van de 

concrete projecten welke investeringen uiteindelijk nodig zijn. Het is niet ondenkbaar dat 

voor de volgende fase een regionaal investeringsfonds nodig zal zijn. Het zou gaan om 

een revolverend fonds waarbij de opbrengsten op termijn de jaarlijkse kosten (een eerste 

indicatieve raming gaat uit van ca. € 9,5 mln. voor de twee programmalijnen samen) 
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kunnen dekken. De regiogemeenten alleen zijn niet in staat dit bedrag op te brengen. 

Daarom wordt ook de uitnodiging gedaan aan alle betrokken partijen (provincie, Rijk, de 

NOM, kennisinstellingen en bedrijven) dit in gezamenlijkheid te verkennen zodat 

uiteindelijk met een relatief kleine investering in 2025 € 400 mln. extra aan het BRP wordt 
toegevoegd en dat is in het belang van ieder. 


