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Topsectorenbeleid 

• Kern Topsectorenbeleid: 

Gouden driehoek: samenwerking bedrijven-kennis-overheden 

 Integrale agenda’s voor 9 kernsectoren NL economie 

Kennis en innovatie 

Human capital 

Internationalisering 

Regeldruk   

• Doelen 2020 

2,5% BBP aan R&D  

Realisatie 2013: 1,98% 

EUR 500 mln in PPS Innovatie wv. 40% privaat 

Realisatie 2014: EUR 814 mln wv. 44% privaat 

Top 5 positie in WEF Global Competitiveness Index 

Realisatie 2014: 5e plaats wereldwijd, 3e plaats Europa    
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Kansen Topsectoren en Regio’s  

• Sterke regionale hotspots, clusters en campussen, zoals:  

HighTechSystems&Materials: Eindhoven,Twente,Delft 

Creatieve steden: Noordvleugel, Eindhoven, Arnhem 

Chemische clusters: Rijnmond, Chemelot, Delfzijl, Terneuzen 

Logistiek: Mainports, Brabant, Venlo 

Life Science-campussen: Leiden, Utrecht, Oss 

Maritiem cluster: Rotterdam-Drechtsteden 

AgroFood/T&U: Wageningen, Greenports 

• Sterke relatie met (innovatief) MKB 

ROM’s 

Economic Development Boards 

Regionale Innovatieregelingen 

EFRO en Interreg 
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MKB samenwerkingsagenda  
EZ-provincies-MKB-topsectoren 
 

Ondertekening  

11 december 2014 

 

 

 

 

 

Ambitie  

MKB innovatie-instrumenten en dienstverlening voor het MKB 
toegankelijk, transparant en efficiënt organiseren. Realiseren van 
concrete opgaven met duidelijke handelingsperspectieven voor EZ en 
provincies 
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MKB samenwerkingsagenda: 

• MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT):  

bundelen middelen en stroomlijnen voorwaarden 

MIT budget van EUR 32 mln in 2014 naar  EUR 50 mln 2015 

• Dienstverlening MKB:  

samenwerking landelijke, sectorale en regionale organisaties 

 integrale regioplannen voor dienstverlening  

• Vroege Fase Financiering:  

versterken regionale betrokkenheid bij VFF 

• Investor Relations programma:  

(financiële) uitbouw programma (NFIA met regionale partners)  

• Strategische reisagenda: afstemmen van buitenlandse missies  

• Additionele afspraken per regio: ROM’s, kennisoverdracht e.d. 
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Randvoorwaarden MKB samenwerkingsagenda 

 

• Gelijkwaardig partnerschap:  

EZ verantwoordelijk nationale beleid kennis, innovatie, ondernemerschap  

Provincies verantwoordelijk regionale economische structuur   

• Verbindingen op kruisvlak van de Regionale Innovatiestrategieën 
en agenda’s Topsectoren 

• Generieke en regiospecifieke afspraken (verschillen in regionale 
prioriteiten).   

• Concrete acties en afspraken. In uitvoering tweerichtingsverkeer. 

• Periodieke herijking. Doorrollend karakter.  
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Resultaten 2015 

    

• MIT: uniformiteit en samenhang in regelingen voor innovatieadvies, 
haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerking. Budget € 50 mln.  

• VFF: regionale teams (ROM’s) voor versterken kwaliteit plannen.  

• Investor Relations: structurele cofinanciering van 6 partijen van de 
Rijksbijdrage van 1,25 mln.  

• Kennis-en Innovatiecontract 2016-2017: steun provincies (én G32) 
bij uitvoering KIC en verbinden initiatieven en netwerken 
(proeftuinen, valorisatie)  

• MKB-dienstverlening: per landsdeel speerpunten aangebracht op 
inrichting loket en eerstelijnsfunctie.  
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Conclusie 

• Topsectorenbeleid ligt op koers 

• Regio en Rijk samen flinke stappen gezet in samenwerking  

• Voor 2016: verstevigen en verdiepen MKB-samenwerkingsagenda 

Landsdekkend: ook Noord Holland 

Bevestiging randvoorwaarden: concrete afspraken, MKB-belang en 
handelingsperspectieven duidelijk 

Uitvoering: geen dubbelingen met bestaande structuren    

Update van afspraken per regio; “bedrijven niet opsluiten in regio’s” 

Nieuw:  

o activeringsfunctie MKB 

o gezamenlijk opdrachtgeverschap ROM’s  

o Nederlands Investerings Agentschap (perspectiefvolle 
investeringsprojecten in pijplijn EFSI)   

 

 

23 december 2015 

Ministerie van Economische Zaken 8 



MKB samenwerkingsagenda: Gezamenlijke 
aanpak voor de motor van de economie 
 
Minister Kamp over het belang van deze samenwerking.  

 

“Het mkb is de motor van onze economie en aanjager van innovatie. 
De ondernemers verdienen dan ook ondersteuning die naadloos 
aansluit op hun praktijk. Voor het eerst hebben we nu als rijk, 
regio’s, bedrijfsleven en topsectoren gezamenlijk afspraken 
gemaakt. Hierdoor krijgt het mkb meer ruimte om te vernieuwen, 
kansen te pakken en te groeien. Zo versterken we het herstel van 
de economie en creëren we werkgelegenheid en inkomsten. Daar 
profiteren we allemaal van”. 
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