
 

 

OPLEGNOTITIE GOVERNANCE ECONOMISCHE AGENDA DUIN - EN BOLLENSTREEK  



Oplegnotitie opzet Governance voor de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek 

De eerste opgave na de vaststelling van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek (EAD&B) was 
het opzetten van een nieuwe Governance structuur. Deze structuur moest zorg dragen voor de 
doorontwikkeling van de agenda en de ondersteuning en coördinatie van de lopende projecten. 
Daarbij moest rekening worden gehouden met de bestaande Economic Board.  
 
Aanleiding 
Het samenspel tussen ondernemers, onderzoekswereld, onderwijs en overheden is cruciaal om de 
economie van de Duin- en Bollenstreek te dragen en in te spelen op kansen voor nieuwe markten. 
Juist in de samenwerking tussen alle partijen ontstaat de meerwaarde die noodzakelijk is om de 
economie te versterken. In de visie van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek is dan ook het 
belang van een goed samengestelde Governance onderstreept.  
 
Om de uitvoering van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek succesvol te maken, is het 
noodzakelijk dat gezamenlijk de koers vast wordt gehouden en impulsen worden gegeven vanuit een 
breed gedragen stip op de horizon. Hiervoor is het noodzakelijk dat er aansturing vanuit de Triple 
Helix plaatsvindt. Er zijn in onze regio nu reeds veel actoren betrokken bij het realiseren van de tien 
projecten uit de Economische Agenda en dat zullen er alleen maar meer worden. Een Governance 
moet dan ook een goede reflectie zijn van de sectoren die bepalend zijn voor de economie van de 
streek.  
 
In de visie en het uitvoeringsprogramma is de Economic Board, die voor de uitvoering van de 
Economische Agenda Greenport D&B is opgericht, genoemd als partij die bij de ontwikkeling van een 
nieuwe Governance moet worden betrokken. De leden van de Board hebben inmiddels hun zetels ter 
beschikking gesteld om ruime te bieden aan een nieuwe invulling van de aansturing. Dit biedt de 
kans om een model toegesneden op de specifieke behoeften vanuit de Economische Agenda Duin- 
en Bollenstreek te kiezen.  
 
Wat hebben we gedaan 
Aan het bureau Berenschot is gevraagd om de vraag te bezien hoe de besturing van de regionale 
Economische Agenda eruit zou kunnen zien, zodat partijen optimaal kracht en snelheid kunnen 
maken met de economische agenda en projecten in de regio. 
 
In de Duin- en Bollenstreek  wil men kracht en tempo maken met de regionale Economische Agenda. 
Lange tijd is er vanuit gegaan dat het  daarvoor nodig is dat er een krachtige organisatie wordt 
opgericht, met bevoegdheden en beschikking over (publiek en privaat)  geld en middelen. Pogingen 
een dergelijke organisatie op te richten, hebben tot op heden niet tot succes geleid. 
 
Berenschot heeft  allereerst een aantal cruciale betrokken partijen bevraagd. Belangrijkste vraag 
daarbij:  wat zijn criteria waaraan de besturing moet voldoen? Voorts hebben zij succesfactoren in 
enkele andere regio’s bestudeerd. Vervolgens hebben zij een advies voor de besturing van de 
Economische Agenda ontwikkeld (zie ook bijgevoegd rapport van Berenschot). 
 
Criteria die zij daarbij hebben gehanteerd zijn onder meer: 

- praktisch en goed werkbaar, niet te complex; 
- partijen (publiek en privaat) voelen niet voor overdracht van bevoegdheden, willen 

zeggenschap houden over (eigen)  middelen, die men in regionale economische ontwikkeling 
investeert; 

- afstemming en samenwerking tussen publieke partijen onderling, tussen private partijen 
onderling en tussen publiek/private partijen is een belangrijk criterium voor geslaagde 
sturing; 



- omdat wenselijk is om voor de realisatie van de Economische Agenda ook private middelen 
te genereren, dient er private deelname te zijn in de wijze waarop het economisch 
programma gestuurd wordt; 

- uitgangspunt moet zijn: naast oog voor het eigenbelang ook oog voor het grotere geheel, als 
de regio er beter van wordt, wordt iedereen er beter van. 

 
Conclusie en advies Berenschot 
 
De conclusie van Berenschot is dat men geen (nieuwe) organisatie moet oprichten met een 
formelere (rechts)vorm en overdracht van geld en bevoegdheden. Dat wordt geen katalysator, maar 
een blokkade, een ‘showstopper’. Het oprichten van een formele organisatie is in dit stadium niet 
effectief en er is geen draagvlak voor. 
 
Daarnaast is het niet passend om de uitvoering van de Economische Agenda onder te brengen bij 
bestaande organisaties. Die zijn met andere, specifieke doelen opgericht en lenen zich niet zomaar 
om dit meervoudige programma uit te voeren. Bovendien speelt daar ook dat er geen draagvlak is 
om geld en bevoegdheden over te dragen. 
 
Het advies luidt dan ook dat in plaats daarvan in de Duin- en Bollenstreek in de sturing van de 
Economische Agenda de projecten centraal moeten staan. Daar zit immers enthousiasme, 
betrokkenheid van bedrijven en kennisinstellingen. Daar kan privaat geld worden gegenereerd. 
Deelnemers in de projecten zijn bedrijven, kennisinstellingen en overheden (lokaal, provinciaal, 
Europees bijv). De potentie tot kracht en versnelling ligt in de projecten besloten. 
 
Om die kracht tot zijn recht te laten komen, is van belang ook bedrijven en kennisinstellingen 
duurzaam de Economische Agenda te laten bepalen en daar waar mogelijk projecten te laten 
trekken. 
 
Laat een klein aanjaagteam, gefinancierd door de samenwerkende gemeenten (en waar mogelijk 
door bedrijven of andere stakeholders) deze projecten ondersteunen en faciliteren. Dit aanjaagteam 
is dienend aan de projecten en aan de samenhang daartussen. 
Voorts is een brede raad met stakeholders nodig (een regionale Economic Board) die de projecten 
onderling afstemt en de samenhang in de projecten van de Economische Agenda bewaakt, erover 
adviseert en krachtige partijen van binnen en buiten de regio aan de Economische Agenda verbindt. 
 
Bestuurlijke afstemming  
In het bestuurlijk overleg is meerdere malen gesproken over de Governance en het advies van 
Berenschot. Daarbij is uitgebreid gediscussieerd over de feitelijke invulling van het model dat 
Berenschot voorstelt. Vanuit het overleg zijn de volgende criteria naar voren gekomen die van belang 
zijn voor de verdere invulling:  
 

- de projecten vormen het hart van de Governance van de EAD&B; 
- de voorzitters (en leden) van de projectgroepen moeten niet te veel worden belast in de 

aansturing van de gehele agenda (en dus niet standaard in de Economic Board);  
- bij de uitvoering en aansturing van de EAD&B is het van belang goed het strategisch, tactisch 

en operationeel niveau vast te leggen;   
- de Economic Board wordt gevuld vanuit de triple Helix; 
- in de Economic Board moeten de 4 thema’s uit de EAD&B zijn vertegenwoordigd; 
- projecten die essentieel zijn voor de voortgang van de EAD&B moeten in de Economic Board 

vertegenwoordigd kunnen zijn.  
- de overheid is faciliterend; 
- de opzet van de Economic Board wordt klein gehouden; 



- het aanjaagteam krijgt een beperkte omvang; 
- de samenhang tussen de projecten moet worden bewaakt; 
- nieuwe projecten moeten worden gestimuleerd. 

 
In deze oplegnotitie wordt een nadere invulling van het Governance-model beschreven. Dit omdat 
een verdere concretisering noodzakelijk is om snel tot invulling te komen om te voorkomen dat een 
leemte ontstaat tussen de (huidige) tijdelijke aansturing en de definitieve aansturing.  En er moet een 
link worden gelegd naar die projecten die bij de invulling/uitvoering de inzet van uitvoerende en/of 
coördinerende functies bevatten. Ten opzichte van het advies van Berenschot wordt minder een 
beroep gedaan op de voorzitters van de projectgroepen en wordt de totale omvang van de Economic 
Board verlaagd van 15 tot 20 mensen naar maximaal 10.  
 
Om sturing te geven aan de uitvoering van de EAD&B wordt een bredere Economic Board (voor de 
gehele economie van de streek, gericht op alle branches) opgericht. Deze board is verantwoordelijk 
voor de voortgang, doorontwikkeling en samenhang binnen de Economische Agenda. Zij wordt 
hierbij ondersteund door een aanjaagteam. De projecten binnen de Economische Agenda vormen 
het feitelijke hart van de programmering en kennen per project hun eigen structuur en financiering.  
 
Hieronder wordt een nadere invulling gegeven. 
 
Projecten 
De projecten zijn het hart van de EAD&B. Daar wordt invulling gegeven aan de doelen van de EAD&B, 
worden resultaten geboekt en successen behaald. Investeringen in de EAD&B vanuit ondernemers en 
onderwijs vinden vooral hier plaats. Deze investeringen overstijgen vele malen de investeringen die 
de overheid doet in EAD&B (die vooral bestaan uit apparaatskosten en stimuleringsgelden). De 
projectstructuur vormt daarmee de basis van de Governance.  
 
De belangrijkste taak voor de Economic Board is dan ook het ondersteunen en aanjagen van de 
lopende projecten, het vinden en stimuleren van nieuwe projecten en het bewaken van de 
samenhang tussen de projecten. Om de verbindingen tussen de projecten te versterken, is het van 
belang dat de voorzitters/delegaties elkaar met een zekere frequentie (2 à 3 keer per jaar) treffen. 
Het aanjaagteam ondersteunt dit.  
 
Economic Board 
In de Economic Board moeten de 4 thema’s uit de EAD&B (Zorg, Space, Toerisme en Greenport) en 
de overheid in ieder geval zijn vertegenwoordigd. Deze leden kiezen een (onafhankelijke) voorzitter 
(boegbeeld) al dan niet uit hun eigen groep. Indien mogelijk moeten projecten die essentieel zijn 
voor de verdere ontwikkeling van de EAD&B (bv regiomarketing) in de Board vertegenwoordigd 
kunnen zijn.  
 
De Board is verantwoordelijk voor de aansturing van het aanjaagteam en heeft daarvoor de 
beschikking over een budget. Dit budget wordt in eerste instantie ter beschikking gesteld door de 
samenwerkende gemeenten. Later kunnen wellicht bijdragen worden gegenereerd vanuit hogere 
overheden en/of onderwijs/ondernemers. Daarnaast beslist de Board over welke projecten passen 
binnen de Economische Agenda. Om nieuwe projecten te kunnen stimuleren, wordt een klein 
aanjaagbudget beschikbaar gesteld vanuit de samenwerkende gemeenten. Ook dit budget kan op 
termijn worden aangevuld met bijdragen vanuit hogere overheden en/of onderwijs/ondernemers. 
De Board gaat niet over de inhoud of financiering van projecten (dat ligt bij de projectorganisatie), 
maar kan wel bijdragen aan de positionering van het project en het vinden van financiering.  
 
 
 



Aanjaagteam 
De uitvoering van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek moet worden ondersteund. Deze 
ondersteuning richt zich op het aanjagen van de bestaande projecten, verbindingen leggen tussen de 
projecten, het ondersteunen van nieuwe initiatieven, het verbreden van het netwerk, communicatie,  
het inbrengen van kennis en het ondersteunen van de Economic Board. Het bureau is in de basis 
klein van opzet. Het aanjaagteam bevat één coördinator/aanjager. Daarnaast moeten 
administratieve en communicatieve taken worden belegd.  
 
De functie van aanjager is essentieel voor het slagen van de Economische Agenda Duin- en 
Bollenstreek. Van belang is dat de aanjager zich kan bewegen binnen het krachtveld van zowel de 
publieke als private kant. Hij/zij begrijpt beide talen, heeft snel inzicht in complexe krachtenveld en 
legt onderling, maar ook met het onderwijs verbindingen. 
  
De aanjager functioneert op bestuurlijk en directieniveau en opereert onafhankelijk met respect voor 
en van de verschillende partijen. Met als belangrijk doel het aanjagen van voortgang in bestaande 
projecten maar ook het signaleren van veelbelovende kansen voor de streek. 
  
Hij/zij: 
•          fungeert als sparringpartner en adviseur voor de leden van Economic Board 
•          bouwt aan een netwerk met de CEO’s van de streek en onderhoudt dit netwerk 
•          herkent en stimuleert nieuwe initiatieven zodat die uit kunnen groeien tot kansrijke   
businesscases 
•          legt verbindingen tussen lopende en nieuwe projecten.  
  
Omdat samenwerken in deze streek niet altijd vanzelf gaat, vraagt de aanjager partijen actief aan 
tafel. Hij/zij brengt niet de voordelen van samenwerken in beeld en stimuleert die samenwerking. 
Door boven partijen te staan kan de aanjager het best verbindingen leggen en adviseren. 
 
Binnen verschillende projecten zijn ook coördinatieve en/of uitvoerende functies noodzakelijk (denk 
aan regiomarketing of ondernemershuis). Door daar waar mogelijk functies slim te combineren, is er 
minder personele inzet noodzakelijk dan wanneer elke “organisatie” apart wordt neergezet. Op deze 
manier worden efficiëntievoordelen bereikt, onderlinge samenhang bewaakt en een deel van de 
kwetsbaarheid van een kleine organisatie opgevangen. 
  
Netwerkvorming 
Het netwerk rondom de projecten en de Economic Board is van groot belang voor een succesvolle 
doorontwikkeling van de EAD&B. Dit netwerk moet worden geactiveerd, gebruikt en uitgebreid door 
de Board en vanuit de projecten. Maar het is ook van belang om uit dit netwerk nieuwe projecten, 
ideeën en kansen te halen. Om dat te faciliteren wordt door de Economic Board en het aanjaagteam 
jaarlijks een conferentie georganiseerd waar partijen uit de triple Helix gestimuleerd worden actief 
mee te denken en te doen.  
 
Verbinding naar andere projecten 
De Governance heeft uiteraard een verbinding naar alle projecten. Er is wel een aantal projecten 
waarbij de verbinding intensiever is. De projecten Ondernemershuis en Regiomarketing zijn daar 
voorbeelden van. Daar liggen kansen voor synergie, efficiëntie en versterking. Hier wordt nog verder 
invulling aangegeven.  
 
 
Begroting: 
Uitgaande van een aanjager,  ondersteuning en communicatie bedragen de kosten € 250.000,-. 

Daarnaast is een bedrag noodzakelijk als aanjaaggeld en voor kosten voor de Economic Board. 



Hiervoor is een bedrag van € 50.000,- nodig. Kosten als huisvesting, ICT, enz. zijn nog niet begroot, 

omdat dit moet worden bekeken in relatie tot de overige projecten.  

Invoering 
Het is van belang dat zowel het aanjaagteam als de Economic Board snel van start gaan. De opdracht 
van de kwartiermakers is geëindigd op  31 maart 2017. Het is daarom van belang dat de coördinator 
zo spoedig mogelijk aan de slag gaat. De profielschets is in de bijlage beschreven, dus een 
sollicitatieprocedure kan worden gestart onder de verantwoordelijkheid van de zes wethouders.  
 
Voor de invulling van de Economic Board is het noodzakelijk dat actief wordt gezocht naar 
kandidaten uit de vier Thema’s. Aan de kwartiermakers is gevraagd of zij namen kunnen noemen van 
mogelijke kandidaten. Maar ook vanuit de netwerken van de projecten en/of die van de wethouders 
kunnen kandidaten worden gevonden. Het is wel van belang dat dit op korte termijn wordt 
opgepakt. Vanuit HLT kan ambtelijke formatie worden geleverd om dit op te pakken. 
 
De invulling van de andere functies (administratieve ondersteuning, communicatie,…) kan het beste 
worden opgepakt in samenspraak met de invulling van vergelijkbare functies uit andere projecten.  
 
Ook na het oprichten van het aanjaagteam is er nog ambtelijke inzet noodzakelijk. Als ondersteuning 
van de vertegenwoordiger van de overheid in de Economic Board, maar ook sparringpartner en 
aanspreekpunt voor de coördinator (en rest van het aanjaagteam).  
 
 
 
 
  



BIJLAGE  
 
Profielschets coördinator 

Profiel  

  

We zijn op zoek naar een inspirerende, ondernemende en verbindende persoonlijkheid; je bent 

door de wol geverfd in het leiden van programma’s in een complexe omgeving. Je functioneert op 

bestuurlijk en directieniveau, maar hebt vooral oog voor de ondernemers in de streek. Je bent 

sterk in creatieve oplossingen en weet op een natuurlijke manier draagvlak en voortgang in de 

projecten te creëren. Je hebt kennis van  bestuurlijke als maatschappelijke processen. Daarbij is 

netwerken je tweede natuur en ben je geïnteresseerd in de bedrijvigheid van de Duin- en 

Bollenstreek. 

 

Taken en verantwoordelijkheden  

De coördinator ondersteunt en adviseert de Economic Board, zorgt voor de coördinatie tussen en 

het aanjagen van lopende projecten en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe projecten.   

 

Taken 

• Coördineren van de uitvoering van de projecten; 

• Signaleren van kansen en bedreigingen bij de uitvoering van het uitvoeringsprogramma;  

• Door ontwikkelen en beheren van het uitvoeringsprogramma; 

• Samen met partners initiëren en voorbereiden van nieuwe projecten; 

• Ondersteunen Economic Board;  

• Faciliteren van relevante overlegstructuren; 

• Interne en externe communicatie; 

• Faciliteren bestuurlijke besluitvorming; 

• Aansturing administratieve ondersteuning.  

 

Functie-eisen 

• HBO of Academisch werk- en denkniveau; 

• Capaciteit om strategisch denken te combineren met hands-on realisatievermogen; 

• Ervaring als programma- of projectleider; 

• Bekend met en enthousiast over het werken in een publiek-private omgeving;   
• Sterke communicatieve vaardigheden. 
 

 

 
 


