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1. Samenvatting 

Monitoring van de uitvoering en de impact van de businesscases op de regionale economie 

vindt plaats langs de lijnen van de ANNO-structuur en houdt drie verschillende niveaus in: 

businesscases, co-productie en effecten. Dit vraagt een 360 graden benadering van monitoring 

en rapportage. Leren, evalueren en bijsturen wordt mogelijk gemaakt door een coherente, maar 

ook een efficiënte wijze van monitoren. Het voorstel om de uitvoering van de Regiodeal te 

monitoren is als volgt:  

 

- Per kwartaal houden de trekkers van de businesscases de voortgang bij door middel van 

een makkelijk in te vullen voortgangsformulier. Op basis hiervan wordt door de 

uitvoeringsorganisatie een stoplichtschema ingevuld dat direct laat zien welke 

businesscases volgens planning verlopen, waar achterstand heerst en welke onderdelen 

afgerond zijn. Op basis van de ingevulde formulieren worden de resultaten in perspectief 

gezet. Dit levert slimme dashboards op die snel een overzicht geven van de belangrijkste 

outputs en dwarsverbanden. De Regioboard bewaakt de voortgang van alle businesscases 

tijdens de 2 à 4 jaarlijkse bijeenkomsten.  

- Jaarlijks wordt tijdens vergaderingen van de Regioboard over de procesmatige voortgang 

gesproken. Een vast agendapunt co-productie zorgt ervoor dat de betrokken partijen hun 

(manier van) samenwerken regelmatig gezamenlijk evalueren en de voortgang van de 

businesscases in het afgelopen jaar bespreken. Hierdoor wordt het proces aan de 

organisatie en de inhoud gekoppeld.  

- Twee jaar na begin van de uitvoering wordt er bovendien een enquête gehouden onder de 

trekkers van de businesscases om hun mening over de manier van samenwerken op te 

halen. De resultaten hiervan in een gecomprimeerd dashboard co-productie vullen de 

discussie in de Regioboard (zie hierboven) aan.  

- Twee jaar na begin van de uitvoering vindt een tussenmeting plaats van de voortgang op 

het gebied van beoogde effecten. Wederom geeft een dashboard impact snel inzicht in de 

effecten die de businesscases op de regionale economie en leefbaarheid hebben (gehad). 

De meting van indicatoren hiervoor wordt door Fryske Akademy en NHL Hogeschool 

uitgevoerd. 

- Na afronding van de Regiodeal vindt de eindmeting plaats van de voortgang op het gebied 

van de beoogde effecten. De eindevaluatie omvat overzichtelijke dashboards, de 

resultaten in perspectief, maatschappelijke impact en een analyse van de co-productie (op 

basis van interviews, focusgroepen, enquête).  

 

 

  



 

 
 

 

  

 

 

 

  



 

 
 

 

  

2. Inleiding en achtergrond 

Op 16 november 2018 heeft Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) € 25 miljoen toegekend 

gekregen voor de Regiodeal ‘Versnellingsagenda Noordoost Fryslân’, samen met de regiodeal 

Holwerd aan Zee. Deze toekenning is een geweldige impuls voor de uitvoering van de plannen 

die de regio heeft gemaakt. Het is een erkenning van het Rijk voor de uitdagingen waar de regio 

voor staat.  

De Versnellingsagenda kent negen gedetailleerd uitgewerkte businesscases op de 

onderwerpen onderwijs en arbeidsmarkt, innovatie en ondernemerschap en doorontwikkeling 

van de samenwerking, geaccordeerd door 42 partijen. Vanuit de triple helix samenwerking in de 

regio is een uitvoeringsprogramma ontwikkeld dat de economie in NOF in de versnelling moet 

brengen. De doelstelling van de Regiodeal en het bijhorende uitvoeringsprogramma is om de 

vitaliteit van de economie en de leefbaarheid versneld te versterken.  

Monitoring van de uitvoering en de impact van de businesscases op de regio vindt plaats langs 

de lijnen van de nieuwe ANNO-structuur i.o. en houdt drie verschillende niveau’s in: 

businesscases, co-productie en effecten. Dit vraagt een 360 graden benadering van monitoring 

en rapportage. Leren, evalueren en bijsturen wordt mogelijk gemaakt door een coherente, maar 

ook een efficiënte wijze van monitoren.  

 



 
 
 

 

  

 



 

 
 

 

  

3. Monitor businesscases 

Aan de basis van de Regiodeal staan de negen businesscases die door de triple helix partners 

worden uitgevoerd. Zij vormen het vliegwiel dat de Noordoost Friese economie in een 

versnelling brengt. Om ervoor te zorgen dat de businesscases de beoogde impact kunnen 

hebben moet de voortgang worden bewaakt.  

3.1 INDICATOREN EN WERKWIJZE 

Voor elke businesscase wordt een voortgangsformulier ingevuld waarin de voortgang van input 

(kosten, toegezegde en gerealiseerde middelen), throughput (partners en rollen, publiciteit) en 

output (gerealiseerde resultaten) wordt bijgehouden. Voor wat betreft de output: voor elke 

businesscase is een aantal specifieke doelen geformuleerd (zie bijlage 2). Dit zijn bijvoorbeeld 

het aantal georganiseerde workshops voor een bepaald onderwerp, het aantal bereikte 

leerlingen (of een toename van het aantal leerlingen met een bepaald profiel), het aantal 

doorlopen trajecten van om-, her- of bijscholing. Daarnaast wordt bijgehouden welke overige 

resultaten zijn geboekt op de economische pijlers people (arbeidsplaatsen, opleidingen), 

technology (ontwikkelde producten, uitgelokte investeringen, gecreëerde 

samenwerkingsverbanden) en basics (acties tbv imagoverbetering, regiomarketing, 

samenwerking 3 o’s). Daarnaast wordt in het voortgangsformulier een planning voor het 

aanstaande kwartaal gegeven.  

Het voortgangsformulier vult de projecttrekker per kwartaal zelf in. De algemene voortgang van 

de businesscase wordt samen met de uitvoeringsorganisatie beoordeeld met een stoplicht 

(groen, oranje, rood). Hierdoor is het mogelijk om op korte termijn operationeel bij te sturen, 

processen te ondersteunen of de businesscases aan te passen. 

Vervolgens brengt de programmawerkgroep de resultaten in perspectief door de voortgang van 

het totale programma op verschillende onderdelen, zoals investeringen, partners, efficiëntie, te 

analyseren. De programmawerkgroep maakt hiervoor slimme uitsnedes van de gegevens uit de 

voortgangsformulieren. Eens per jaar wordt teruggeblikt op het afgesloten jaar door de 

voortgang te koppelen aan de monitor co-productie en waar nodig aanvullende uitsnedes te 

maken. 



 
 
 

 

  



 

 
 

 

  

Overzicht Monitors Rapportage

3.2 DASHBOARD BUSINESSCASES 

De voortgangsformulieren vormen de basis voor per kwartaal op te stellen dashboards. Door 

middel van de dashboards kunnen op een beknopte maar duidelijke manier de voortgang van 

alle businesscases worden weergegeven. Hoeveel investeringen worden er gepleegd op het 

gebied van R&D (per businesscase, per programmalijn, per type instelling/organisatie)? 

Hoeveel re-integratie trajecten zijn uitgevoerd, hoeveel extra stages hebben de businesscases 

kunnen realiseren?  

De dashboards bieden een mogelijkheid om de voortgang te laten zien. Dit gaat naast de input 

en output ook om het aantonen van dwarsverbanden en om een inschatting van eventuele witte 

vlekken, businesscases die op de planning vooruitlopen of juist wat steun in de rug nodig 

hebben. De dashboards laten op een aansprekende manier informatie over de voortgang, de 

gemaakte kosten, de inzet van mens en kapitaal en de mijlpalen zien.  

Dit geeft enerzijds een overzicht over de algemene stand van uitvoering en biedt anderzijds de 

mogelijkheid om trends te ontdekken. Wordt er meer voortgang geboekt bij innovatie dan bij 

arbeidsmarkt? Als algemene trends vroegtijdig worden gesignaleerd is er ruimte om bij te sturen 

en de uitvoering op koers te houden. De resultaten worden in perspectief gezet.



 
 
 

 

  

 

 



 

 
 

 

  

4. Monitor co-productie 

De businesscases maken deel uit van de Regiodeal die is ingebed in de ANNO-structuur. In de 

beoogde (nieuwe) structuur wordt waarde gehecht aan de samenwerking binnen de triple-helix. 

Met de uitvoering van de businesscases zijn dan ook alle stakeholders uit de triple-helix 

gemoeid. Het effect dat de businesscases in de regio teweeg zullen brengen wordt mogelijk 

gemaakt door de nauwe samenwerking tussen alle partners.  

4.1 INDICATOREN EN WERKWIJZE 

De samenwerking binnen de Regiodeal moet continu worden bewaakt. Alle partijen uit de drie 

o’s leveren een bijdrage aan de succesvolle uitvoering van de businesscases en het versterken 

van de regionale economie. De Regioboard is verantwoordelijk voor de juiste afstemming 

tussen alle partners en biedt gelegenheid om bij te sturen en de samenwerking aan te passen 

(zie ook hoofdstuk 6 Rapportagestructuur).  

In de evaluatie van ANNO II zijn zes uitgangspunten voor regionale samenwerking benoemd, 

die leidraad voor de monitor co-productie zijn. Het gaat om: 

 

 



 

 
 

 

  

Overzicht Monitors Rapportage

Op basis van deze uitgangspunten wordt jaarlijks op het niveau van de uitvoeringsorganisatie 

Regiodeal en de Regioboard naar de samenwerking gekeken. Dit gebeurt aan de hand van 

een open discussie en gezamenlijk overleg. De betrokken partners en vertegenwoordigers 

krijgen de mogelijkheid om positieve en negatieve ontwikkelingen te signaleren.  

Naast dit jaarlijkse gesprek wordt er twee jaar na aanvang een enquête gehouden onder de 

stakeholders van de Regiodeal. Stakeholders zijn trekkers van de businesscases, betrokken 

partners, vertegenwoordigers van de uitvoeringsorganisatie, de Regioboard en van andere 

partijen (kennisinstituten, onderwijsinstellingen, zorgorganisaties, het Rijk, andere 

overheden,…). De vragen zullen gaan over successen en verbeterpunten op de zes 

uitgangspunten. 

 

4.2 DASHBOARD CO-PRODUCTIE 

Twee jaar na begin van de Regiodeal wordt er een dashboard gemaakt met de belangrijkste 

bevindingen over de manier van samenwerken (co-productie). Hiervoor worden de resultaten uit 

de jaarlijkse overleggen en de enquête (zie 4.1) bij elkaar gevoegd  

Uit het dashboard moet blijken op welke onderdelen de samenwerking soepel of stroperig 

verloopt. Waar kansen nog onbenut zijn en waar door een betere afstemming nog meerwaarde 

behaald kan worden. Langs de bovengenoemde uitgangspunten (focus en koppelkansen, 

voldoende middelen, slagvaardigheid en efficiëntie, zichtbaarheid, betrekken 

samenwerkingspartners, maatwerk in uitvoering) wordt een beeld geschetst van het proces van 

uitvoering en sturing.  

De tussentijdse evaluatie leidt tot aanbevelingen en verbeteringspunten die er aan kunnen 

bijdragen om de doelstellingen te behalen en de beoogde impact te realiseren. Aan het einde 

van de uitvoeringsfase Regiodeal wordt deze evaluatie uitgebreid en opnieuw uitgevoerd.



 
 
 

 

  

 

 



 

 
 

 

  

5. Monitor impact 

In de Regiodeal zijn een aantal streefwaarden opgenomen op het niveau van maatschappelijke 

effecten. De businesscases moeten een bijdrage leveren aan de economische 

structuurversterking en vitaliteit van de regio. De Regiodeal wordt ingezet om een bepaald 

impact te realiseren (‘Noordoost Friese economie in de versnelling’).  

De streefwaarden zijn concreet becijferd: in 2025 is het BRP met € 400 mln gegroeid, is het 

aantal banen stabiel gebleven (tegen de krimp in), heeft de beroepsbevolking gemiddeld een 

hoger niveau, is er meer besteedbaar inkomen, zijn er minder vroegtijdige schoolverlaters en is 

de gemiddelde WOZ-waarde toegenomen. (zie ook tabel). Naast de hier genoemde onderdelen 

wil de regio toe naar een ‘brede welvaart’. Dit houdt meer in dan economische vooruitgang door 

bijvoorbeeld te kijken naar de leefbaarheid in een gebied, het voorzieningen niveau en de 

duurzaamheid.  



 

 
 

 

  

Overzicht Monitors Rapportage

5.1 INDICATOREN EN WERKWIJZE 

Om de voortgang ten opzichte van de gestelde doelen te bewaken wordt een aantal indicatoren 

bijgehouden. Deze indicatoren zullen om de twee jaar door Fryske Akademy en NHL 

Hogeschool worden gemeten. Het gaat in ieder geval om de indicatoren zoals in de 

Versnellingsagenda genoemd:  

Deze indicatoren gaan voornamelijk over de domeinen materiële welvaart, werken, wonen en 

leren. De meting wordt uitgebreid met indicatoren om zo samen ‘brede welvaart’ meten. Brede 

welvaart is gedefinieerd als de kwaliteit van leven van huidige bewoners en de mate waarin die 

invloed heeft op de welvaart van latere generaties en die van mensen elders in de wereld. 

Aanvullende indicatoren die zicht geven op deze brede welvaart zijn bijvoorbeeld indicatoren 

rond milieu en natuurlijk kapitaal (biodiversiteit, waterkwaliteit, fijnstof, invoer van grondstoffen), 

gezondheid en menselijk kapitaal (gezonde levensverwachting, opleidingsniveaus), 

samenleving en sociaal kapitaal (vertrouwen, contacten) en economisch kapitaal (schulden, 

consumptie).1 Fryske Akademy en NHL Hogeschool zullen voor deze monitor bepalen welke 

indicatoren relevant zijn, gegeven de inhoud van de businesscases. 

De partners die zich hebben verbonden aan de projecten door investeringen te doen willen 

weten of hun investeringen het maatschappelijke rendement leveren dat we nu verwachten. Zij 

krijgen met deze monitor een 'plek in de cockpit' om de voortgang bij te houden. 

De resultaten uit deze analyse die gaan over economie en innovatie worden gekoppeld aan de 

voortgang van de businesscases, om te leren hoe innovatie zich ontwikkelt en om bij te houden 

of de projecten goed op weg zijn om de economie structureel te versterken. 

  

                                                 
1 CBS 2018 ‘Monitor brede welvaart 2018’ 

BRP Werkgelegenheid in banen Besteedbaar inkomen per 

inwoner 

Arbeidsproductiviteit per 

sector (toegevoegde 

waarde per werknemer) 

Opleidingsniveau 

beroepsbevolking 

WOZ-waarden 

Investeringen per sector Beroepsniveau 

beroepsbevolking 

Arbeidspendel 

Beroepsbevolking 

(werkzaam en niet-

werkzaam) 

Aandeel mkb Bedrijfsvestigingen 



 

 
 

 

  

5.2 DASHBOARD IMPACT 

De voortgang per doelstelling wordt in een overzichtelijk dashboard weergegeven. Dit maakt het 

mogelijk om te analyseren of het totaalpakket aan maatregelen de beoogde impact heeft gehad 

in de regio. 

Naast de geactualiseerde indicatoren wordt in een impactmonitor de verbinding gelegd tussen 

de projecten uit de Regiodeal en de bijdrage aan de economie: het zogenaamde vliegwiel dat 

op gang wordt gebracht door de projecten. De monitor houdt bij wat het structurele effect van 

de projecten is. Door de juiste dingen te doen (inzetten op de sterkste sectoren en de 

arbeidsmarkt) en deze goed te doen (concrete projecten, gedragen door de 3 o’s) brengt de 

versnellingsagenda een vliegwiel (directe impact) op gang. Dit zal de (deels autonome) groei in 

Noordoost Fryslân aanjagen naar het verwachte niveau van € 400 miljoen.  

De actualisatie van het dashboard effecten vindt twee jaar na begin van de Regiodeal plaats 

(samen met het dashboard co-productie) en bij de eindevaluatie.  

 



 
 
 

 

  



 

 
 

 

  

6. Rapportagestructuur 

Het monitoren van de voortgang van de businesscases en (op een hoger niveau) de Regiodeal 

wordt efficiënt gerapporteerd. Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de beoogde 

structuur.  

De structuur kan worden gesplitst in drie lagen: het operationele niveau houdt zich bezig met de 

uitvoering van de businesscases en het dagelijkse management. Het tactische niveau zorgt 

voor onderlinge communicatie en afstemming, bewaakt de voortgang van de businesscases op 

hoofdlijnen en is in staat om hier een coördinerende rol in te nemen. Het strategische niveau 

onderhoudt contacten met de achterban en de denktank en is tevens verantwoordelijk voor de 

grote lijnen van de Regiodeal. Op dit niveau wordt de samenwerking als geheel geëvalueerd en 

worden strategische keuzes genomen. Ook de impact van het programma op de regionale 

economie wordt op dit niveau bewaakt. 

 

  



 

 
 

 

  

6.1 OPERATIONEEL 

Centraal staat de uitvoering van de businesscases en de voortgang ervan. Per kwartaal vullen 

de trekkers van de businesscases een formulier in: de monitor voor het meten van de output en 

met kwalitatieve omschrijvingen van het afgelopen kwartaal jaar en de geboekte resultaten.  

De ingevulde formulieren worden aan de programmawerkgroep gestuurd en aan de 

uitvoeringsorganisatie voorgelegd.  

6.2 TACTISCH 

De programmawerkgroep verzamelt de formulieren van de trekkers van de businesscases en 

legt deze voor aan de uitvoeringsorganisatie. Omdat dit direct met de (operationele) voortgang 

van de businesscases te maken heeft gebeurt dit vier keer per jaar. De uitvoeringsorganisatie 

bewaakt de voortgang van elke businesscase en evalueert de stand van zaken in een 

stoplichtenschema. Dit stoplichtenschema wordt voorgelegd aan de Regioboard.  

Additioneel stelt de programmawerkgroep een keer per jaar dashboards op die een breder 

beeld schetsen van de voortgang. Dwarsverbanden worden toegelicht, witte vlekken 

geïdentificeerd en trends worden gesignaleerd. De uitvoeringsorganisatie stuurt op basis van 

analyses omtrent de inzet van geld, tijd of personeel aan. Verder zorgt de uitvoeringsorganisatie 

voor een coherente communicatie over de businesscases en faciliteert de zichtbaarheid van de 

activiteiten en successen.  

De uitvoeringsorganisatie is, samen met de programmawerkgroep, verantwoordelijk voor het 

opstellen van het stoplichtenschema en de dashboards co-productie en effecten voor de 

Regioboard. 

6.3 STRATEGISCH 

De Regioboard bewaakt de voortgang van de Regiodeal op strategisch niveau. Hierin zijn alle 

triple helix stakeholders uit de regio vertegenwoordigd. Ook het Rijk is onderdeel van de 

Regioboard (agendalid).  

In de Regioboard wordt tijdens elke bijeenkomst de voortgang van de Regiodeal op hoofdlijnen 

besproken. Basis van dit overleg zijn het stoplichtenschema (per kwartaal) en de dashboards 

die op het tactische niveau worden opgesteld. Daarnaast wordt er een keer per jaar ruimte in de 

agenda van de vergadering gereserveerd om de co-productie kwalitatief te beoordelen. Op 

basis van de vastgestelde criteria worden in gezamenlijk overleg verbeterpunten voor het 

volgende jaar vastgesteld.  

 

  



 

 
 

 

  

BIJLAGE I – Presentatie monitor Regiodeal NOF 
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Noordoost Friese economie in de versnelling

Een sterke en vitale economie en leefbaarheid in de regio

Innovatie en ondernemerschap Regionale samenwerking

2 A Bouwcampus

2 B Shared facilities center

2 C Lerend ondernemerschap

2 D Fjildlab

Onderwijs en arbeidsmarkt

1 A Mobiliteitscentrum

1 B Wendbaar Vakmanschap

1 C Bouwen aan ambitie

Financiën Personeel Mijlpalen Communicatie OrganisatieActiviteiten

Monitor businesscases

• # extra stages

• # ingevulde banen

• # doorlopen trajecten 

(arbeidsmarkt en onderwijs) 

• # ontwikkelde producten

• # ontwikkelde faciliteiten

• # investering in R&D

• # uitgevoerde projecten

• # succesvolle samenwerking 3O’s

Input, throughput, output

• Gemaakte kosten

• Uitgevoerde activiteiten

• Mijlpalen

• Partners en rollen

• Planning kwartaal

Onderwijs Overheid

Ondernemers

Monitor impact

• Bruto regionaal product

• Werkgelegenheid in banen

• Besteedbaar inkomen/inwoner

• Arbeidsproductiviteit per sector

• Opleidingsniveau 

beroepsbevolking

• WOZ-waarden

• Investering per sector

• Beroepsniveau beroepsbevolking

• Arbeidspendel

• Beroepsbevolking 

(werkzaam/niet werkzaam)

• Aandeel MKB

• Bedrijfsvestigingen

3 A Regionale Uitvoering

3 B Regiomarketing

p/j: 

• 2 georganiseerde workshops 

• 20 matches arbeidspool 

• 75 matches Bouw/Metaal/Techniek 

• 30 BBL-trajecten 

• 300 begeleide werklozen 

• 300 samengestelde portfolio’s 

• 100 extra reïntegratietrajecten

• 125 stages bij werkgevers in de regio

Totaal: 

• 200 uitgevoerde trajecten wendbaar 

vakmanschap 

• 500 uitgereikte certificaten (Code, 

Digi-Taal en Innozorg) 

• 2 ingerichte BijkeHuizen

• 1 uitgeveorde TechChallenge

p/j: 

• 12 uitgevoerde scrum-sessies 

• 20 studenten van relevatie studies 

ingezet 

• 40 stages gelopen 

• 20 ondersteunde ondernemers dmv

versnellingstafels 

• 60-75 opgeleide 4de jaars studenten

Totaal: 

• 1 gerealiseerde doorlopende leerlijn 

• 2 mln extra investering in R&D 

• 60 deelnemers die werken aan 

bestaand business concept 

• 240 deelnemers met nieuw business 

concept 

• 4 gerealiseerde proefvelden 

• 50 gerealiseerde verdienmodellen 

• 200 uitgevoerde projecten

p/j: 

• 10-20 nieuwe bedrijven gevestigd in 

de regio 

Totaal: 

• 1 opgezet innovatiecluster metaal 

• 1 aangesteld kennismakelaars 

• 20 ontwikkelde nieuwe producten 

• 5 opgestarte nieuwe bedrijven

• 9 succesvol uitgevoerde 

businesscases 

• 1 uitgevoerd imago-onderzoek 

• 1 uitgewerkte campagne 

regiomarketing 

• 1 acquisitieprogramma 

• 1 toolkit voor ondernemers en 

overheid

• 30% toegenomen binnenlandse 

vestiging naar de regio 

• 12% meer besteding in recreatie en 

toerisme

Hoger niveau 

beroepsbevolkin

g

Stabilisatie 

aantal banen

Hoger gemiddeld 

besteedbaar 

inkomen

Groei BRP 

met € 400 

mln

Minder 

schoolverlater

s

Hoger WOZ-

waarde

Genoeg goede werknemers voor 

veranderende arbeidsmarkt

Innovatie en groei in de stuwende 

sectoren Bouw/Metaal/Techniek
Slimme samenwerking tussen drie 

O’s en beter regionaal imago

Monitor coproductie

Proces

• enquête stakeholders

Inhoud

• Focus en koppelkansen

• Investeren in zichtbaarheid

• Voldoende middelen

• Betrekken 

samenwerkingspartners en 

inwoners

• Slagvaardigheid en efficiëntie 

• Maatwerk in uitvoering



© 2019 | Public Result | Pagina

 ANNO-structuur

 Inbedding monitoring 

en rapportagestructuur

 Poster met overzicht 

samenhang

Overzicht Monitors Rapportagestructuur

 Monitor 

businesscases, 

indicatoren en 

dashboard

 Monitor coproductie, 

indicatoren en 

dashboard

 Monitor impact, 

 Betrokken instanties

 Organisatiestructuur

 Rapportagecyclus 
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Beoogde en gerealiseerde resultaten project

• …

• …

Aanvullende gerealiseerde resultaten 
People

• # arbeidsplaatsen

• …

Technology

• # ontwikkelde producten

• …

Basics

• # acties tbv imagoverbetering

• …

Planning 

komend kwartaal

• …

• …

• …

Voortgangsformulier Arbeidsmobiliteitsplein

Gerealiseerde middelen

 

Kostenverdeling  Beoogd Gerealiseerd 

EU subsidies (ESF)  €           1.610.000   

Provincie Fryslân/lokale overheden  €           2.415.000   

Bedrijfsleven (en transitievergoeding werknemers)  €           3.450.000   

Onderwijs  €               690.000   

Regio-envelop  €           4.899.000   

Overige rijksmiddelen  €           1.886.000  

Totaal  €         14.950.000   

Gemaakte kosten

Coalitiepartners en rollen

• Trekker: 

• Partij X

• Partij Y

• Partij Z

• …

Publiciteit

• # berichten in media

• # views 

• # …
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Dashboard businesscases

Onderwijs en 

arbeidsmarkt

Innovatie en 

ondernemerschap

Regionale 

samenwerking

1.A 2.A 3.A

1.B 2.B 3.B

1.C 2.C 3.C

2.D
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Dashboard co-productie

Monitor coproductie

Proces

• enquête stakeholders

Inhoud

• Focus en koppelkansen

• Investeren in zichtbaarheid

• Voldoende middelen

• Betrekken 

samenwerkingspartners en 

inwoners

• Slagvaardigheid en efficiëntie 

• Maatwerk in uitvoering
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Monitor impact

Monitor impact

• Bruto regionaal product

• Werkgelegenheid in banen

• Besteedbaar inkomen/inwoner

• Arbeidsproductiviteit per sector

• Opleidingsniveau beroepsbevolking

• WOZ-waarden

• Investering per sector

• Beroepsniveau beroepsbevolking

• Arbeidspendel

• Beroepsbevolking (werkzaam/niet 

werkzaam)

• Aandeel MKB

• Bedrijfsvestigingen

Door Fryske Akademy, NHL en Rabobank
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Dashboard impact
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Schema rapportages en monitor
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S
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2019 2020 2021 2022
V

Formulier voortgang en 

stoplichtschema

R
Dashboard resultaten in 

perspectief

C

C
Discussie co-productie en voortgang 

bc’s

I

I
Dashboards impact en co-

productie
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Wanneer Wie Wat Ontvanger

Per kwartaal Projecttrekkers Voortgangsformulier Programmawerkgroep

Per kwartaal Uitvoeringsorganis

atie

Stoplichtschema Regioboard

Per kwartaal Programma-

werkgroep

Dashboard voortgang ‘resultaten in 

perspectief’

Regioboard,

Uitvoeringsorganisatie

Per jaar Regioboard Vast agendapunt 

Discussie co-productie en voortgang 

bc’s

Regioboard, 

Uitvoeringsorganisatie

2 jaar na begin Programma-

werkgroep

Meten voortgang impact (dashboard) Regioboard,

Uitvoeringsorganisatie

2 jaar na begin Programma-

werkgroep

Meten tevredenheid co-productie

(enquête)

Regioboard, 

Uitvoeringsorganisatie, 

Projecttrekkers

Na einde Regiodeal Programma-

werkgroep

Eindevaluatie incl. impact, resultaten in 

perspectief en analyse co-productie

(interviews, focusgroep, enquête)

Regioboard,

Uitvoeringsorganisatie, 

Projecttrekkers
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 ANNO-structuur

 Inbedding monitoring 

en rapportagestructuur

 Poster met overzicht 

samenhang

Overzicht Monitors Rapportagestructuur

 Monitor 

businesscases, 

indicatoren en 

dashboard

 Monitor coproductie, 

indicatoren en 

dashboard

 Monitor impact, 

 Betrokken instanties

 Organisatiestructuur

 Rapportagecyclus 



© 2019 | Public Result | Pagina

Structuur Regiodeal NOF

Regioboard

S
tr

a
te

g
is

c
h

T
a

c
ti
s
c
h

O
p
e
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ti
o
n
e
e
l

Programma

-werkgroep

Coördinatie 

monitoring

Bewaking 

voortgang

Opstellen 

rapportages

Denktank 

+

Achterba

n

Uitvoeringsorganisatie 

Regiodeal

Grien 

en 

Blauw

Vitale 

omgevin

g

Bestuurlijke trekkers

Onderwijs en 

arbeidsmarkt

Innovatie en 

ondernemerschap

Doorontwikkeling 

samenwerking

A B C A CB D A B

Algeme

en 

Directeu

r

Programmerin

g Uitvoering

Agendering

Planning

Financiering

Uitvoering



 

 

 

BIJLAGE II – Specifieke doelen per businesscase 
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Indicatoren 1.A - Arbeidsmobiliteitsplein

Indicator jaarlijks totaal

Georganiseerde workshops / sessies 2

Aangesloten werkgevers aan mobiliteitscentrum (kleiner / groter dan 20 FTE) 30 + 10

Matches in arbeidspool 20

Matches in Bouw/Metaal/Techniek 75

BBL-trajecten tijdens dienstverband na bemiddeling en stage 30

Begeleide langdurig werklozen of arbeidsbeperkten 300

Samengestelde portfolio‘s voor langdurig werklozen of arbeidsbeperkten 300

Opgerichte opleidingspool voor zij-instromers 1

Extra reintegratietrajecten voor mensen in bijstand, WW of met

arbeidsbeperking
100

Analyse over risicoberoepen 1

Opzetten data informatiesysteem 1

Stages bij werkgevers in de regio via opleidingspool 125

Bemiddeling van (potentiele) werknemers 1.500
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Indicatoren 1.2 – Wendbaar vakmanschap

Indicator jaarlijks totaal

Ontwikkelde organisatiestructuur 1

Uitgoevoerde kennissessies met bedrijven Pm

Bewustwordingscampagne bij werkgevers en werknemers 1

Ontwikkelde leerlijnen pm

Ingericht leerlingenvervoer pm

Ontwikkelde technieklokalen pm

Uitgevoerde pilots pm

Uitgevoerde trajecten voor werkgevers en werknemers 300
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Indicatoren 1.C – Bouwen aan ambitie

Indicator jaarlijks totaal

Geopend DigitaalHuisPlus 5

Geopende Codeschool 1

Uitgereikte Code certificaten 200

Uitegereikte Digi-Taal certificaten 200

Uitgevoerde TechChallenge 1

Ingericht Zorglab 1

Ingericht BijkeHuis 2

Ingericht BijkeZorghuis 1

Uitgereikte InnoZorg certificaten 100
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Indicatoren 2.A – Bouwcampus

Indicator jaarlijks totaal

Ingerichte fysieke testlocatie, proeftuin 1

Uitgevoerde scrum-sessies 12

Inzet van studenten van relevante opleidingen 20

Ontwikkelde nieuwe producten 3

Realisatie start-ups 1

Gerealiseerde doorlopende leerlijn industrieel bouwen 1

Uitgevoerd onderzoek naar nieuwe opleiding circulaire materialen in de 

bouw
1
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Indicatoren 2.B – Shared facilities center

Indicator jaarlijks totaal

Realisatie shared facilities center 1

Studenten die stage lopen 20

Zij-instromers die stage lopen 20

Gerealiseerde investering in R&D door bedrijven € 2 mln.

Realisatie start-ups 1

Gerealiseerde doorlopende leerlijn industrieel bouwen 1

Uitgevoerd onderzoek naar nieuwe opleiding circulaire materialen in de 

bouw
1
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Indicatoren 2.C – Lerend ondernemerschap

Indicator jaarlijks totaal

Uitgevoerd reeks minimaster 1

Ondersteunde ondernemers dmv versnellingstafels 20

Toegepaste methode Kansrijk Eigen Baas 1

Ondersteuning deelnemers aan begin van eigen ondernemerschap 240

Deelnemers die werken aan reeds bestaand business concept 60

Opgeleide 4de jaars studenten 60-75
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Indicatoren 2.D – Fjildlab

Indicator jaarlijks totaal

Gerealiseerde proefvelden 4

Gerealiseerde informatiestructuur 1

Gerealiseerde verdienmodellen 50

Uitgevoerde projecten 200
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Indicatoren 3.A – Regionale samenwerking

Indicator jaarlijks totaal

Opgezet innovatiecluster Metaal 1

Verkende mogelijkheden innovatieclusters andere sectoren 1

Opgezette innovatieclusters andere sectoren pm

Uitgevoerde projecten 200

Aangestelde kennismakelaar agrifood 1

Ontwikkelde nieuwe producten 20

Opgestarte nieuwe bedrijven 5

Ingediende patentaanvragen (doel: verdubbeling tov 2015) pm

Succesvol uitgevoerde business cases Regiodeal 9
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Indicatoren 3.B – Regiomarketing

Indicator jaarlijks totaal

Uitgevoerd imago-onderzoek 1

Opgezette organisatiestructuur 1

Uitgewerkte campagne regiomarketing 1

Ontwikkeld acquisitieprogramma 1

Ontwikkeld toolkit voor ondernemers en overheden gericht op

regiomarketing
1

Ontwikkeld monitoringsysteem 20

Nieuwe bedrijven (in 2020 res. vanaf 2021) 10 / 20

Toegenomen binnenlandse vestigingen in de regio +30%

Toegenomen bestedingen recreatie en toerisme +12%




