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Jeroen van der Burgt van SLIMhuis, zelfstandigondernemer DOOR 
communicatie en vorm, parkmanager Bedrijventerrein Westelijke 
Mijnstreek:

“Bij lokale innovatie is de ge-
meentelijke afdeling EZ een 
natuurlijke partner”

SLIMhuis is een innovatiehub in Sittard/Geleen. Jeroen 
van der Burgt is hier nauw bij betrokken. Bevlogen legt 
Jeroen het concept van innovatiehub SLIMhuis uit: “Van-
uit de Triple Helix gedachte – en ook de manier hoe we 
onze organisatie daadwerkelijk dagelijks hebben inge-
richt - koppelen we ondernemers, overheid en onderwijs 
aan elkaar. Zij ontmoeten elkaar fysiek en digitaal bij 
SLIMhuis in Sittard-Geleen.” 

Grote reikwijdte 
Alles is hier mogelijk, van kleinschalige co-creatie concepten tot initiatie-
ven voor herstructurering van publiek-private organisaties en samenwer-
kingsverbanden. Let wel: actief ín en inzetbaar vóór de hele Westelijke 
Mijnstreek in Zuid-Limburg. De connectie met de gemeentelijke afdeling 
EZ is hierin cruciaal stelt Jeroen: “Elke partij die een ondernemende 
grondhouding aanneemt, is welkom, en daarmee óók de afdelingen EZ! 
Het is daarbij heel goed als je in je gemeente op dat terrein een proactie-
ve portefeuillehouder zoals Pieter Meekels hebt.”

Jeroen: “Deze toegevoegde waarde kwam dan ook direct vanuit de 
O3-partijen die aan tafel zaten. De vraagstukken en projecten worden 
ondergebracht binnen de strategisch/tactische basisinfrastructuur van 
SLIMhuis (op basis van de pijlers: Samen, Leren van en met elkaar, Inno-
vatief en Maatschappelijke verbonden ondernemen).” 

Onderwijs, overheid en ondernemers op SLIMme wijze verbonden
Eenmaal ondergebracht in deze basisstructuur wordt het mogelijk om pro-
jecten en evenementen te organiseren die versterkend werken en een toe-
gevoegde waarde leveren aan het vraagstuk of project. Waarbij het netwerk 
van SLIMhuis additioneel wordt gevormd door de aangesloten keypartners, 
partners en ondernemersverenigingen. Jeroen: “Waar ondernemers, 
mensen, én ondernemersverenigingen in de ‘driver-seat’ zitten, leggen we 

vanuit visie en strategie verbindingen die er echt toe doen! Dan verbind 
je onderwijs, overheid en ondernemers op SLIMme wijze. Voorwaarde 
van elke deelnemende partner is wel dat zij een ondernemende houding 
aannemen en concreet met projecten aan de gang gaan. Het hoeven dus 
niet per se ondernémers te zijn. Juist de lokale overheid met zijn afdeling 
EZ, kan ondernemend en innovatief actief zijn.”

Concreet succesvoorbeeld
Jeroen heeft een mooi voorbeeld: “Op een klassiek 
gemêleerd en wat ouder maar vooral bruisend 
bedrijventerrein in Sittard-Geleen hebben we de 
handen op elkaar gekregen om voor de onderne-
mers open source glasvezel voor elkaar te boksen. 
Het dialoog tussen de overheid en het private veld, 
samengekomen bij parkmanagement en het SLIMhuis, 
leidt tot het aantrekken van de juiste marktpartijen en kunnen we zo om-
zetten tot een geslaagd lokaal initiatief. Daarbij heeft het enorm geholpen 
dat onze actieve afdeling EZ upfront in het SLIMhuis meedoet. Daardoor 
kom je veel laagdrempeliger samen tot goede projecten. Daar worden 
ondernemers blij van, de gemeenten krijgt meerwaarde doordat een 
verglaast bedrijventerrein een meer courante marktwaarde oplevert, en 
de eigenaren van grond en panden zien hun waarde ook stijgen. Hiermee 
heeft SLIMhuis voor alle betrokkenen een win/winsituatie geschapen.” 

Afdeling EZ van cruciaal belang
Jeroen is ervan overtuigd dat lokale innovatie erg gebaat is bij de 
deelname van de gemeentelijke afdeling EZ: “Ja, die participatie is van 
cruciaal belang. Én let op: ik zie het gemeentelijk zelfs nóg breder. Ook 
de afdeling Sociale Zaken kan innovatief meedoen in lokale projecten. 
Bijvoorbeeld met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Namelijk 
met die groep kun je ook heel actief het ondernemersveld inhoudelijk 
goed faciliteren. Dus EZ met stip op één en daarop direct volgend allerlei 
gemeentelijke afdelingen zoals SZ. Hét summum daarin zijn proactieve 
portefeuillehouders binnen het college.”

Praktisch handvat voor lokale innovatie
Tot slot heeft Jeroen een praktisch handvat voor lokale innovatie: “Ik 
heb wel 100 tips. Maar specifiek geredeneerd vanuit het SLIMhuis zeg 
ik: dé gouden tip is om met elkaar altijd vanuit een Triple Helix situatie 
over innovatie te durven én willen praten. Dus niet met ondernemers, 
kennisinstellingen en de overheid apart, of tussen hen in één-tweetjes, 
maar altijd in de vorm van de driewieler die we kennen als Triple Helix. Dé 
gouden tip, er is geen betere!”

Als er één organisatie is die lokale innovatie kan 
spotten, dan is het wel De Innovatiespotter. Gea 
Vellinga is voor De Innovatiespotter werkzaam: 
“Uit mijn omgeving merk ik dat de lokale over-
heid een cruciale rol kan spelen in het vormen 
van netwerken, het bouwen van bruggen met 
andere overheden en de rol van launching 
customer op zich kan nemen.”

De Innovatiespotter biedt een unieke oplossing om snel de 
juiste innovatieve bedrijven te vinden. Gea Vellinga: “We ver-
zamelen en indexeren online gegevens over alle 2 miljoen 

bedrijven in Nederland. Deze gegevens 
doorzoeken we met geavanceerde 
zoektechnologie.” De expertise ligt 
bij het opsporen van bedrijven rond 
technologie- en innovatiethema’s. 
Innovatieve bedrijven ontstaan snel, 
ontwikkelen zich voortdurend en 
opereren vaak over grenzen van secto-
ren heen. Gea: “Daarom zijn ze extra 
moeilijk te vinden met traditionele 
zoekmethodes.”

Belang van lokale innovatie
Gea: “Wij vinden lokale innovatie heel 
belangrijk. Wij zien dat innovatiepro-
jecten vaak op provinciaal en landelijk 
niveau ontstaan. Terwijl de innovator 
die bij jou om de hoek zit, soms niet 
gezien wordt. Dat is een gemiste kans. 
Als je lokaal de juiste partijen bij elkaar 
brengt en inhoudelijk met elkaar de 
match maakt, dan maak je écht het 
verschil.” Gea gaat verder: “Uit mijn 
omgeving merk ik dat lokale innovatie 

Gea Vellinga van De Innovatiespotter:

“Weet jij als gemeente wie en wat jouw belangrijkste innovatie-
aanjagers zijn, dan zou dat enorm helpen”
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Het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân 
timmert hard aan de weg met lokale innovatie. 
Directeur Martin van der Veen: “Ik benadruk dat 
het belangrijk is voor lokale innovatie om amb-
telijk al in te zetten op een lange termijn visie. 
Lokale innovatie kun je nu eenmaal niet in een 
korte cyclus van 3 tot 4 jaar realiseren. Dat zijn 
langlopende processen.”

Het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân
De voorloper van Het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost 
Fryslân in Buitenpost ontstond in 2012, vanuit een groep 
Friese ondernemers. Met de primaire bedoeling startende on-
dernemers een boost te geven van incubation naar accellerati-
on. Maar ook om innovatie te bevorderen in het bedrijfsleven 
in Noordoost Fryslân. Zes gemeenten en de provincie sloten 
in 2016 aan. Martin: “Momenteel begeleiden we starters 
vanuit een uitkeringssituatie. Maar ook focussen we specifiek 
op de twee sterke speerpunten in de economie van Noordoost 
Fryslân: bouw en metaal.”

Mooi voorbeeld van lokale innovatie
Martin geeft aan dat Lokale innovatie van het allergrootste be-
lang is: “Vanuit ons concept heb ik hier al een mooi voorbeeld 
van: Heleos Energy B.V.. Zij hebben een Q-Rotor ontwikkeld. 
Deze Cv-installatie kan volledig draaien op de kracht van 
een zonnecel en daarmee huizen koelen en verwarmen. Een 
innovatie die enorm veel teweeg brengt in energieland. Wij 
brengen hen in gesprek met investeerders en de overheid en 
ontzorgen deze innovator op deze vaak wat lastige vlakken. 
De winst daarvan? Een aantoonbare versnelling in het proces. 
Is de proefserie straks klaar en getest? Dan kunnen wij vanuit 
Het Kennis- en Innovatiehuis een fabriek naar onze regio 
halen die 1500 Fte oplevert. Dáár zit ‘m dus de concrete winst 
van dit soort lokale initiatieven.”

Gemeenteraadsverkiezingen
Volgend jaar komen de gemeenteraadsverkiezingen er aan. 
In hoeverre spelen die een rol in de plannen en processen 
van Het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân? Martin: 
“We zijn uiteraard afhankelijk van de gemeentelijke bijdragen 
omdat die partner in ons concept is. Ambtelijk, merken we, 
omarmt men Het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân. 
Alleen bestuurlijk is de vraag: waar komt de nadruk te liggen 
na de gemeenteraadsverkiezingen?”

heel goed kan werken als een lokale 
overheid hiervan de launching custo-
mer is. Wij hebben enkele jaren de 
business accellerator van de Universi-
teit Groningen geleid. Daar proberen 
we nadrukkelijk de lokale overheid bij 
te betrekken. We zien dat lokale over-
heden de regio en bestuurders goed 
kennen en lobby’s kunnen vormen en 
zo het verschil maken. 

Een concreet voorbeeld
De Regio Groningen-Assen is hiervan 
een goed voorbeeld, geeft Gea aan: “Zij 
probeert op klein regionaal niveau, dus 
met enkele gemeenten samen, partijen 
bij elkaar te brengen. Wij hebben veel 

te maken met de accountmanagers EZ 
van deze gemeenten, voornamelijk die 
in de gemeenten Groningen en Assen. 
Dan zie je dus voortdurend accountma-
nagers onze data gebruiken om partijen 
bij elkaar te brengen. Deze overheden 
zijn hier heel ondernemend in.”

Gemeenteraadsverkiezingen
Er kan meer gebeuren dan nu 
plaatsvindt. Het is niet voor 
niets dat veel gemeenten bij 
ons aankloppen, want eigenlijk 
heeft geen enkele gemeente 
daar goed zicht op. Innovatieve 
bedrijven volgen nieuwe ont-
wikkelingen, experimenteren 

veel en veranderen 
razendsnel hun 
activiteiten. Dat is 
met traditionele 
methoden bijna 
niet bij te houden. 
Om bedrijven 
dan goed vanuit de 
gemeente te kunnen 
ondersteunen, is het belangrijk 
dat je weet waar ze zitten en 
wat ze nu doen. Dat past ook 
goed bij de veranderende rol 
van de gemeenten. Ze zijn niet 
alleen beleidsmaker en vergun-
ningverlener, maar vooral ook 
de smeerolie in de regio.”

     Martin van der Veen, directeur Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân:

“Wij investeren heel veel in het overtuigen 
van gemeentelijke afdelingen EZ”


