Evaluatie clusterorganisaties Economie
In opdracht van de provincie heeft Bureau Bartels een kwalitatieve evaluatie uitgevoerd naar de
tevredenheid en effectiviteit van het organiserend vermogen voor het Gelders economisch beleid.
Tevens is er een verkenning gedaan naar de financiering van vergelijkbare clusterorganisaties in
binnen- en buitenland. Deze rapporten worden u ter kennisname als bijlage bij deze Najaarsnota
aangeboden.
In de evaluatie is het functioneren van en de waardering voor de valleybureaus (Food Valley NL,
Health Valley en GreenTech Alliances), de RCT’s en de valorisatieprogramma’s (Startlife, Red Med
Tech Ventures en Gelderland Valoriseert!) onder de loep genomen. Daarbij is ook gekeken naar de
samenwerking met diverse andere organisaties, zoals Oost NV, PPM Oost NV, de kennisinstellingen
en de provincie.
Bureau Bartels concludeert dat de samenwerking over het algemeen goed verloopt en dat het
bedrijfsleven de innovatie-infrastructuur waardeert en effectief vindt. Vooral de netwerkfunctie, de
ondersteuning bij vroege fase financiering, de goed toegankelijke vraagbaakfunctie, de coaching en
de makel- en schakelfunctie zijn van grote toegevoegde waarde voor de bedrijven.
Bureau Bartels stelt ook vast dat de resultaten over het algemeen de vooraf verwachte prestaties
hebben overtroffen.
Tegen deze achtergrond komt Bureau Bartels tot de aanbeveling de ondersteuningstructuur voor
innovatie in Gelderland voort te zetten. Zij doet daarbij een aantal aanbevelingen voor het verder
verbeteren van de efficiëntie, o.a. met betrekking tot branding van Gelderland als innovatieve regio,
de versterking van de ondersteuning bij het uitwerken van kansrijke business cases en het
versterken van de synergie met het valorisatiebeleid van de kennisinstellingen.
De inventarisatie bij de clusterorganisaties laat zien dat er verschillende modellen zijn om de
samenwerking en netwerkvorming tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen vorm te
geven. Er blijkt niet één ideale vorm te zijn die zondermeer als blauwdruk kan worden gebruikt in
Gelderland. Het hangt van de omstandigheden en de beoogde doelstellingen af welke vorm qua
organisatie, financiering en activiteitenaanbod het meest passend is.
Zoals al aangegeven in het Coalitieakkoord en de Voorjaarsnota 2015 willen wij ook in deze
coalitieperiode een efficiënte ondersteuningsstructuur in Gelderland bieden aan het MKB, en het
bestaande en nieuw ontwikkelde instrumentarium stroomlijnen. Bij de Begroting 2016 en het traject
van de Visie Economie komen wij met voorstellen op welke wijze wij daar invulling aan willen geven.
De aanbevelingen uit deze evaluatie worden daarbij betrokken.

