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OVERZICHT PROJECTEN REGIO DEAL 
UPDATE – JUNI 2022 

 
De Cleantech Regio Deal kent twee actielijnen met de volgende verdeling en voortgang:  

 

Actielijn Cleantech Werkt  

• 11 projecten, waarvan er 2 zijn ingebracht door de provincie Overijssel en geen cofinanciering van Rijk 

of Provincie Gelderland ontvangen. Van de 9 overige projecten hebben 8 projecten inmiddels een 

eerste financiële bijdrage ontvangen van Rijk/ provincie Gelderland. Daarvan hebben 2 projecten de 

tweede tranche gekregen.  

Actielijn Groene Groei 

• Energietransitie: 6 projecten. Hiervan hebben 4 inmiddels een bijdrage hebben ontvangen, daarvan 

heeft 1 project al de tweede tranche ontvangen. De overige twee projecten zijn goedgekeurd en 

ontvangen spoedig de eerste tranche.  

• Circulaire Economie kent 5 projecten, waarvan één project is ingebracht door de provincie Overijssel 

en ontvangt geen cofinanciering van Rijk of Provincie Gelderland. De overige 4 hebben allen een 

positief advies gekregen van de werkgroep Regio Deal. 

 

ACTIELIJN CLEANTECH WERKT 

1. Technicampus Experience Centre Deventer 
Het Technicampus Experience Centre “TEC” wordt de plek waar bedrijven uit de maakindustrie, techniek- en IT-
sector samenwerken met onderwijs en overheid om kinderen, jongeren en volwassenen in contact te brengen 
met wetenschap en technologie. Om ze zo te inspireren hun talenten te ontdekken. Dit om de instroom in 
technische opleidingen en beroepen te vergroten.  
 
Stand van zaken:  
De uitvoering van werkpakket 1 duurt langer dan gedacht. De verwachting is dat begin juli een rapportage van 
werkpakket 1 wordt opgeleverd samen met een eerste aanzet van het businessplan voor werkpakket 2. Met 
name coalitievorming blijkt lastig. Er zijn nu KPI's opgesteld, zodat er harde en concrete doelen nagestreefd 
kunnen worden. Hiermee moet het bedrijfsleven overtuigd worden van nut en noodzaak van een fysieke plek 
om promotie en werving voor Techniek te laten ontstaan. Ook de samenwerking met het onderwijs (PO) valt 
tegen. Er is een infographic (nu nog concept) om dit verhaal beter aan stakeholders te kunnen vertellen. Mocht 
dit niet het gewenste resultaat hebben, dan wordt deze stagnerende voortgang voorgelegd aan de stuurgroep 
en om advies gevraag hoe nu te handelen.  
 

2. NewTechPark Apeldoorn 
De vereniging NewTechPark inspireert en faciliteert Apeldoornse talenten, bedrijven en onderwijs om zich een 
leven lang te ontwikkelen in de techniek. Met als focus samen ontdekken en innoveren binnen de kansrijke 
techniek en een altijd actueel en uitdagend programma van activiteiten. Samen met slim onderwijs en actieve 
innovators uit de maakindustrie, techniek en IT. Dit wordt niet alleen centraal en fysiek op een inspirerende plek 
op het Zwitsalterrein gedaan, maar ook met meerdere satellieten binnen heel Apeldoorn.  
 
Stand van zaken:  
Voortgang loopt volgens het projectplan. De tweede tranche is inmiddels uitgekeerd.  

 
3. Techniekfabriek Zutphen 

In 2022 verrijst op het Noorderhaven de ‘Techniekfabriek’ waar vernieuwde en intensieve samenwerking tussen 
bedrijfsleven en onderwijs op het gebied van duurzame ontwikkeling vorm krijgt. In de Techniekfabriek wordt 
een inspirerende leerwerkomgeving rondom duurzame (innovatieve) technologie voor studenten én 
nascholende werknemers gerealiseerd. Het bedrijfsleven gaat in ‘labs’ en werkplaatsen van het centrum een 
deel van de onderwijstaak vervullen. 
 
Stand van zaken:  
De Techniekfabriek Zutphen komt op stoom. Het heeft veel tijd en aandacht gekost om de projectaanvraag te 
kunnen goedkeuren. Inmiddels is de eerste tranche uitgekeerd. Men heeft in afwachting van, én vooruitlopend 
op, een goedgekeurde projectaanvraag de opdrachten al een tijd voorbereid. Hierdoor hebben zij op de 
planning van de uitvoering gelukkig slechts enige vertraging opgelopen. De wens is om korte lijnen te houden 
met de themalijnmanager. Hier voldoen we aan.  
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4. Plek voor techniek: New Tech Park Apeldoorn, Technicampus, Techniekfabriek 

Gezamenlijk regionaal verbindend kennisontwikkelingsprogramma inclusief pilot voor techniekhotspots. Dit 
programma is geïnitieerd door de hotspots in Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Het is nadrukkelijk de bedoeling 
dat dit programma ook openstaat voor deelname door andere hubs in de regio, zoals die in Epe. 
 
Stand van zaken:  
De hubs zijn met elkaar in gesprek over de gezamenlijke projectaanvraag. De meest recente versie van de 
projectaanvraag is van 15 juni en ligt ter bespreking aan de werkgroep. Hierin is meegenomen dat de 
verschillende hubs in uiteenlopende ontwikkelfases zitten, wat de samenwerking niet eenvoudiger maakt. 
Indien de huidige aanvraag goedgekeurd wordt, is de uitvoering nog haalbaar binnen de looptijd van de Regio 
Deal. Als de huidige aanvraag niet goedgekeurd wordt, komt deze aanvraag ter bespreking bij de stuurgroep. 

 
5. Stadscampus / de Kien 

Bij de Kien komen talent en techniek samen. Medewerkers en studenten binnen de Kien (van bedrijven, 
onderwijs, overheid), krijgen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en samen met anderen nieuwe wegen te 
bewandelen. Er wordt gewerkt aan maatschappelijk relevante, technologische opgaven, zoals zorg, onderwijs, 
klimaat en de inrichting van ons land. 
 

6. Kenniscentrum Digitale Transformatie, inmiddels bekend als Centrum voor Veiligheid en    
Digitalisering  

In het op te richten ‘Centrum voor Veiligheid en Digitalisering’ (CVD) wordt een innovatieve omgeving gecreëerd 
waar studenten veiligheidsvraagstukken gaan aanpakken. Het centrum gaat antwoord geven op vraagstukken 
rond cybercrime, zoals: bewustzijn vergroten, bestrijding ervan, opleiden van medewerkers. De plannen zijn 
groot en ambitieus. Een aantal deelprojecten van het CVD zijn opgenomen in een Regio Deal aanvraag. 
 
Stand van zaken:  
Er wordt gewerkt aan uitvoering van het plan. Er is vooral ook aandacht voor de samenwerkingsovereenkomst 
die op zich laat wachten, wat veroorzaakt wordt door de vele partners op verschillende deelonderwerpen. De 
afspraak is nu dat de SOK nog vóór de zomervakantie (half juli) wordt opgeleverd. In dat geval kan overgegaan 
worden op uitkering van de tweede tranche. Belangrijk om te noemen is het onderzoeken van de samenwerking 
met de Digitale Werkplaats voor Apeldoorn, Deventer en Zutphen, om daarmee de digitale ontwikkeling van het 
MKB in de regio te ondersteunen.         

 
7. Fieldlab Energietransitie Energy4Business  

Het Fieldlab Energietransitie ‘Energy4Business’ wordt de centrale plek waar vraagstukken rondom 
energietransitie verder worden gebracht. Het wordt een fysieke plek én online omgeving waar de partners en 
deelnemers van het Fieldlab elkaar eenvoudig weten te vinden en van elkaar kunnen leren. Saxion (waaronder 
lectoraten maar ook het Saxion Centrum voor Ondernemerschap) gaat samen met partners werken aan 
vraagstukken die er liggen rondom energietransitie.  
 

Stand van zaken:  

Dit project loopt conform projectplan. Men is verheugd over de samenwerking met de verschillende partners, 

ook met het MBO. De begeleiding van dit project wordt door de themalijnmanager Energietransitie 

overgenomen, nu de focus van de begeleiding meer inhoudelijk is. 

 

8. Pilot wijkgericht werken aan talentontwikkeling  
Het project ‘Pilot Wijkgericht werken aan talentontwikkeling’ sluit aan op de ambities van de Cleantech Regio 
om te investeren in verborgen arbeidspotentieel. Specifieke duurzaamheidsopgaven worden benut om 
werkgelegenheidskansen te creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit draagt ertoe 
bij dat het percentage mensen met een uitkering zich in de richting van het provinciale gemiddelde ontwikkelt. 
Binnen drie deelprojecten wordt ingezet op een wijkgerichte benadering, samen met diverse partners. De 
deelprojecten worden één voor één ingediend bij het kernteam Regio Deal: 

1. Bewonersparticipatie in het Waterkwartier: ‘Bewoners in the lead’. 
2. Waterkwartier: werkgelegenheid en sociale activering gedurende renovatie, verduurzaming en 

herstructurering. 
3. Kennisdeling aanpak Waterkwartier naar vergelijkbare wijken in de Cleantech Regio. 

 
Stand van zaken:  
Het plan voor het derde werkpakket is ter beoordeling voorgelegd aan de werkgroep en goedgekeurd. Men is 
van start gegaan met de uitvoering van de gemaakte afspraken.  
 
 
 

9. Scholingsfonds, inmiddels bekend als Ontwikkelfonds Cleantech Regio 
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Een nieuw ontwikkelfonds gebruiken we om het bestaande leerwerkloket te versterken voor de projectgerichte 
aanpak van om- en herscholing. Eerste prioriteit: technische en ICT-vaardigheden vanwege de energietransitie 
en groei van de circulaire economie.  De tweede prioriteit betreft scholing richting tekortsectoren waaronder 
ook zorg en logistiek. De derde prioriteit betreft scholing voor een inkomen. Belangrijk onderdeel daarvan zijn 
de werkervaringsplaatsen.   
 
Stand van zaken:  
De voucheraanvragen verlopen stroever dan gedacht, zoals in een eerdere update ook gemeld. Een mogelijke 
oorzaak is een stukje communicatie: de klantreis om een voucher af te kunnen nemen is erg ingewikkeld en 
klantonvriendelijk. Op de korte termijn wordt actie ondernomen om de communicatie te verbeteren. Overigens 
is dit gegeven niet uniek: vrijwel alle regio's kampen met een lage afname van beschikbaar ontwikkelbudget. 
Ook het budget van de AMR (Arbeidsmarktregio) wordt matig afgenomen. Dit staat haaks op het gegeven dat 
het STAP-budget van UWV (Landelijk gecommuniceerd en beschikbaar voor alle onderwijsinstellingen) gretig 
afgenomen wordt. Op dit moment wordt gezocht naar mogelijkheden om vouchers meer collectief te besteden 
aan (eenmalige, kortdurende) speciaal opgezette trainingen/cursussen, bijvoorbeeld m.b.t. digitalisering. 
Hiervoor hebben we nauw contact met de penvoerder en de manager leerwerkloket waar de vouchers worden 
uitgegeven. Grote aanpassingen of afwijkingen zullen worden besproken in de werkgroep.  
 

 

10. Platform Werk stad als werkgever, inmiddels bekend als Vindwerk.nl 
Het hoofddoel van dit project is het creëren van een online omgeving en offline ontmoetingen waar bedrijven 
en talenten uit de regio waardevol in contact worden gebracht en er matches voor werk of opdrachten gemaakt 
kunnen worden. Dit draagt eraan bij dat mensen ‘van student tot pensioen’ hun carrièrepad in de regio volgen. 
Deze online omgeving en offline ontmoetingen noemen we het platform vindwerk.nl. Onderwijsinstellingen, 
werklocaties en businessclubs in de regio zijn dé partners.  
 
Stand van zaken:  
De penvoerder heeft gevraagd of het plan herzien kon worden i.v.m. de veranderde arbeidsmarkt t.o.v. 2 jaar 
geleden. Het oorspronkelijke projectvoorstel wordt niet volledig benut. De herziene aanvraag is afgekeurd door 
de projectgroep, omdat er te weinig samenhang leek te zijn tussen online- (de website) en offlineactiviteiten 
(carrièredagen). Momenteel wordt gestuurd op de kwaliteit van de resultaten, waarbij de doelstellingen zijn 
aangepast aan de huidige arbeidsmarktomstandigheden: er wordt minder bemiddeld tussen potentiële 
werknemers en werkgevers omdat er minder mensen beschikbaar zijn.  
 

 
11. Vindstage 

MKB Deventer is enthousiast aan de slag gegaan met de uitvoering van de aanvraag Stageportaal 
Stedendriehoek voortvloeiend uit de regeling Kansen in Overijssel. Hieruit is vindstages.nl ontstaan, een plek 
waar bedrijven en studenten elkaar kunnen vinden omtrent stageplekken.  

 
 
ACTIELIJN GROENE GROEI: ENERGIETRANSITIE 
 

1. Biogas  
In de komende jaren kan het beschikbare biogas en/of groengas ingezet worden in die wijken en op 
bedrijventerreinen waar (op basis van de transitievisie warmte) een hoogcalorisch gas nodig is (in binnensteden, 
oude wijken en voor bedrijven met een hoge temperatuur warmtevraag). 
 
Stand van zaken:  
Op basis van een initiatief van 5 rundveehouderijen in Oxe (verenigd in energie coöperatie Noaber-Energie in 
Bathmen) is een project op gang gekomen om middels boerderijvergisters biogas te leveren aan twee bedrijven 
op de bestaande bedrijventerreinen in Deventer: BYK Cera (chemisch bedrijf) en GD (Gezondheidsdienst voor 
Dieren). Inmiddels is het startsein gegeven voor de aanleg van de biogasleiding. Realisatiefase is gestart. 
Financieringsfase is succesvol doorlopen. 

 
2. CTR H2 programma Hydrogen Connect 2020-2030 

Het Cleantech Regio waterstof programma Hydrogen Connect 2020-2030 levert een basis voor een 
waterstofkennisagenda in de regio. Kennis die ten goede komt aan overheden, bedrijven, kennisinstellingen en 
inwoners. Het ondersteunen en stimuleren van regionale waterstof initiatieven zorgt ervoor dat de waterstof 
economie groeit. Door de inzet van learning communities kunnen we snel leren en kennis verspreiden. 
 
 
 
 
Stand van zaken:  
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Onderzoeken zijn in volle gang en learningcommunities zijn gevormd. Verwachting is dat eind 2022 het project 
afgerond kan worden. 
 

3.  Gld H2 (historische panden) 
Coöperatie GldH2 u.a. is in 2019 opgericht met als doel groene waterstof(H2) tegen een acceptabele prijs te 
produceren en op een veilige manier in Oost-Nederland te distribueren. Afnemers van groene waterstof kunnen 
op deze manier de CO2 en de NOx-uitstoot beperken. 
In de historische binnenstad van Zutphen is samen met een grote bezitter van onroerend goed een gebied met 
tientallen appartementen geselecteerd als demonstratieproject. Deze woningen kunnen van het aardgas af 
gekoppeld worden en hier kan waterstof als vervangende energiedrager worden ingezet voor de verwarming 
van deze optimaal geïsoleerde woningen. Waar mogelijk maakt GldH2, in nauw overleg met netbeheerder 
Liander gebruik van de bestaande aardgasleidingen. 
 
Stand van zaken:  
Het project is, zoals omschreven in de aanvraag voor de regiodeal volledig afgerond. Ook is de eindrapportage 
en financiële rapportage ingeleverd. Het vervolg op dit project is de realisatie van de waterstoffabriek. Dit 
vraagt om een dekkende exploitatie en het verwerven van investeringsmiddelen. Hier is mijn momenteel mee 
bezig. De aanvraag voor subsidie uit het React-EU fonds is afgewezen. Er komen niet subsidieprogramma's aan 
waarop actief ingezet gaat worden. 

 
4. Open innovatielab voor DC Project 

De wereld van energievoorziening is volop in beweging. Nieuwe duurzame technieken, decentrale opwekking al 
dan niet gekoppeld aan een centraal energienet. Hierdoor ontstaan er nieuwe mogelijkheden en uitdagingen in 
distributie, opwekking en opslag van energie. Een open Innovatie Lab voor DC is één van de oplossingen waarop 
bedrijven, onderwijsinstellingen samen hier kennis in op kunnen doen wat schaalbaar en herhaalbaar is. De 
komende periode wordt een business case opgesteld voor realisatie en exploitatie van het DC Lab.  
 
Stand van zaken:  
Open DC lab is een integraal onderdeel geworden van de fysieke omgeving van NewtechPark. Het lab is 
ingericht en wordt momenteel getest en de eerste potentiële gebruikers hebben zich gemeld. 

 
5. Eerbeek Loenen 2030 : Electrificatie/Restwarmte  

Naast inzet op de transitie van gas naar elektriciteit wordt ingezet op zonne-energie en het gebruik van 
restwarmte in een warmtenet. In Eerbeek en Loenen zijn veel bedrijven met een groot dakoppervlak dat 
geschikt kan zijn voor zonne-energie. Onderzocht wordt of de restwarmte die nu verdwijnt nuttig kan worden 
toegepast. Papierfabrieken in Eerbeek en Loenen kunnen restwarmte mogelijk duurzaam inzetten in 
bijvoorbeeld een warmtenet voor verwarmen van huizen.  
 
Stand van zaken:  
Aanvraag is ingediend en goed gekeurd. Uitvoering was reeds gestart en vormt een onderdeel van een veel 
groter programma welke uit meerdere projecten bestaat. Focus ligt nu op verbinden aan andere RD-projecten 
en kennis over en weer ontsluiten. 
 

6. Eerbeek Loenen 2030: Logistiek centrum/ E-Hub 
In Eerbeek zijn drie grote papier-/kartonfabrieken gevestigd. Deze zitten al enkele honderden jaren op deze 
locaties en zijn inmiddels uitgegroeid tot internationale bedrijven. De bedrijven zorgen voor veel 
werkgelegenheid in de fabrieken zelf en in de keten van bedrijven die gekoppeld zijn aan de papier- en 
kartonproductie. Eerbeek is ook gegroeid en inmiddels verweven met de industrie. Deze verwevenheid levert 
spanning op voor de leefbaarheid, maar ook voor de doorontwikkeling van de bedrijven. Een logistiek centrum 
voor de papier-/kartonfabrieken draagt bij aan een oplossing om de bedrijven te behouden in Eerbeek en 
tegelijkertijd de huidige balans te verbeteren. 
 
Stand van zaken:  
Aanvraag is ingediend en goed gekeurd. Na een zorgvuldige afweging kiest het College van Gedeputeerde 
Staten voor een nieuw Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) achter bedrijventerrein Kollergang. De andere mogelijke 
locatie op het terrein van een camping valt daarmee af. Het nieuwe LCE moet zorgen voor efficiëntere opslag 
voor de papierfabrieken en zo de overlast in het dorp beperken. 

 
7. Toekomstbestendige Bedrijventerreinen  

De Cleantech Regio wil dat ons aanbod aan bedrijventerreinen nu en in de toekomst voorziet in de ruimtevraag 
van bedrijven, waarbij bedrijventerreinen tegelijkertijd een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de 
energie-, klimaat en circulaire transitieambities. Het ontwikkelen en in gebruik nemen van innovatieve 
energiesystemen en technische innovaties stimuleren staat hier centraal. Het is vanzelfsprekend dat bedrijven 
nieuwe systemen initiëren en aansluiten bij reeds ontwikkelde systemen. De bestaande duurzame initiatieven 
rondom elektrificatie, biogas, waterstof en (rest)warmte worden gesteund en nieuwe initiatieven worden 
gefaciliteerd. Integrale, slimme, lokale energiesystemen worden ontwikkeld en in gebruik genomen.  
 



 

  

 

5 

Stand van zaken:  
Project is in uitvoering. Programmateam is bezig om alle inspanningen en resultaten op te halen bij de 
verschillende projecten en deze te bundelen. Wp2, circulaire bedrijventerreinen is ook gestart. Oud-
programmamanager Jiska Kortekaas-Bun is op 1 juni j.l. vertrokken. Er wordt momenteel gezocht naar een 
nieuwe programmamanager. 
 

8. De Innovatie Coöperatie 
De Innovatie Coöperatie is als netwerkorganisatie gericht op het stimuleren van innovatie in de agro- en food 
sector. Het doel van dit programma is om maatschappelijk gewenste innovaties van agrariërs en andere MKB-
ondernemers aan te jagen en naar de praktijk te brengen. Hiervoor is er directe ondersteuning door 
innovatiemakelaars, wordt inspiratie georganiseerd en gedeeld en worden netwerken gebouwd. In dit netwerk 
worden projecten en ideeën ondersteund die integraal maatschappelijke waarde toevoegen op het gebied van 
milieu, landschap, biodiversiteit, klimaat en voeding en daarmee het perspectief van de agrosector vergroten. 
 
Stand van zaken:  
De Innovatie Coöperatie loopt qua projecten en werksessie goed op schema. De intensiteit van de nieuwsbrief is 
verhoogd naar 6 tot 8 per jaar. Er staan twee grote bijeenkomsten op de planning. De eerste rondom energie 
met Biogas Oxe en fotonenboer Jan Borgman, de tweede rondom biobased materialen. Aansluitend wordt 
gekeken welke (individuele) vraagstukken kunnen worden opgepakt. Het netwerk blijft ingewikkeld in de 
Cleantech Regio, elkaar vinden is veel minder makkelijk dan bijvoorbeeld in de Achterhoek. Blijven er de best 
voor doen door gebruik te maken van de netwerken van LTO en Boert bewust en Cleantech Regio. Er wordt 
minder geld uitgegeven dan begroot. De doelstelling worden wel gehaald. 
 
 

9. Circulaire fabrieken 
Dit project brengt in beeld waar binnen de regionale (maak)industrie de meest impactvolle circulaire 
bedrijfsprocessen gerealiseerd kunnen worden. De kennis en ervaring van de begeleide bedrijven wordt 
gedeeld. Daarnaast worden de begeleide bedrijven ingezet als ambassadeurs van de circulaire economie binnen 
de Cleantech Regio en wordt de kennis en ervaring gedeeld via allerlei podia met andere bedrijven. Hierdoor zal 
er een uitstralingseffect zijn op de maakindustrie in de hele regio. 
 
Stand van zaken:  
Circulaire Fabrieken is volop bezig met het inregelen van de uitgifte van de kennisvouchers. De formaliteiten 
worden afgerond. In de eerste Challenge Week (14-18 maart) zijn 5 vouchers uitgereikt. De tweede Challenge 
Week wordt georganiseerd in september. Ook wordt er gestart met kennissessies (eerste rondom circulaire 
modulair bouwen) als vervolg op de opgehaalde kennis uit de Quick Scans en Challenge Week. Het betrekken 
van bedrijven vraagt meer tijd en aandacht dan verwacht. Ondernemers willen wel, maar het ontbreekt veelal 
aan tijd. Hierdoor loopt het project ook wat uit de planning. Leads en energie uit de Challenge Week en de 
eerste subsidieronde is heel goed en zorgt ook voor vervolgtrajecten en projecten.   
 
 

10. Fieldlab CIM Circulaire Innovatie in Maakindustrie, Overijssel-Gelderland 
Saxion start een Fieldlab Circulaire ketens in de Maakindustrie (CIM) met als doel de transitie van lineaire naar 
circulaire werkwijzen en systemen voor bedrijven uit de maakindustrie te faciliteren met toegepast onderzoek 
en het delen van praktische kennis. Op termijn wil CIM uitgroeien tot een expertisecentrum in Oost-Nederland 
waar maakbedrijven terecht kunnen met praktische problemen in de transitie richting circulair werkwijze en 
systemen. Het Fieldlab wil innovatief ondernemerschap verbinden met technologie en de regionale condities 
om circulaire ontwikkelingen aan te jagen. 
 
Stand van zaken: 
Het projectenportfolio is voortdurend in ontwikkeling. Projecten worden afgerond en opgestart met 
onderzoekers en studenten. Op de website van het Fieldlab CIM staan de meest recente projecten. Er gaat veel 
tijd naar nieuwe tooling en support om circulaire businessmodellen te ontsluiten via het businessmodel lab. 
Communicatie en disseminatie. De organisatie voor het 2,5 Fieldlab CIM event op 10 juni is volop bezig. De 
activiteiten leveren spin-off, zoals CESI met HAN en Windesheim. En de samenwerking met andere Regio Deal 
projecten (Circulaire Fabrieken en Circulaire bedrijventerreinen) is goed. In gesprek met Energie4Business om in 
te zetten voor de circulaire energietransitie. Circulaire werkplaatsen, meerdere bedrijven rondom 1 thema, 
loopt wat achter op de planning. Daar is aandacht voor en wordt opgepakt. En de bestendiging van het Fieldlab 
in de toekomst vraagt nu ook aandacht. 
 
 

11. Trade office Stedendriehoek 
Het is de missie van TOS om het bedrijfsleven in de Stedendriehoek te faciliteren op het gebied van structurele 
export en internationalisering. Dit om de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven te verbeteren. Te 
bereiken door toename van structurele winstgevendheid door toevoeging van marktgebieden, risicospreiding 
door op meerdere markten aanwezig te zijn en het verhogen van de aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt door 
internationalisatie. 
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Stand van zaken:  
Gaat bijzonder goed! Over de 600 profielen heen (doel totale project was 500 bedrijven). Voor de gemeente 
Voorst is het boek 'Made in Voorst' uitgegeven. Hierin zijn 101 exporterende bedrijven uit de gemeente 
opgenomen en het is in 3 talen vertaald. Alle informatie is ook via de website te vinden (zelfs nog 2 bedrijven 
toegevoegd). Gesprekken met de gemeente Zutphen lopen of ook daar een 'Made in Zutphen' gemaakt kan 
worden.  
 

12. Cirkelstad Deventer 
Cirkelstad Deventer is in augustus 2020 gestart. De gemeente Deventer is ambitieus op het gebied van 
circulariteit. Zij wil namelijk bestaande en toekomstige gebiedsontwikkeling circulair uitvragen, ontwerpen en 
bouwen. Cirkelstad bundelt krachten op lokaal terrein en verbindt die met ervaringen in het hele land. De 
kracht van het collectief, zowel lokaal met opdrachtgevers en opdrachtnemers, als landelijk met verschillende 
ervaringen en initiatieven van anderen, is de kracht van Cirkelstad!” 
 
Stand van zaken:  
Cirkelstad Deventer organiseert bijeenkomsten voor haar CoP (Community of Practice). Er zijn 7 partners, maar 
de kennisbijeenkomsten hebben een aantrekkende werking op bedrijven uit de omliggende Cirkelsteden 
(Apeldoorn, Zwolle, Arnhem en Cirkelregio Achterhoek). 

 

 

 
 

 


