
 
 
 
Overzicht G32-steden en innovatie 
TL 11 mei 2016 
Cursief: wil actief meedenken 
* uitgebreidere informatie beschikbaar 
Alkmaar - Living Lab energie, Energy Innovation Park in Alkmaar. 

- InVesta, hét expertisecentrum Groen Gas en Groene Chemie.  
- IDEA (Incubator voor Duurzame Energie Alkmaar), vorig jaar 4 innovaties 

Almere Almere denkt na over het financieren van innovatief MKB 
Flevoland heeft een Technofonds (leningen, participatiekapitaal)  

Alphen aan den Rijn Economisch Actieplan Alphen (ruim 4 miljoen voor 4 jaar); o.a. stimuleren 
van duurzame en groene (biobased, circulair, greenport) innovatie, 
Duurzaamheidsfonds (1 miljoen, revolverend).   
Regionaal: Bestuurlijke tafel Groene Hart Werkt! (9 gemeenten o.a. Alphen, 
Gouda en Woerden) met programmateam stimuleren duurzame en groene 
innovatie www.groenehartwerkt.nl  

Apeldoorn/Stedendriehoek  Centres of excellence, field labs, triple helix-samenwerking, regionaal 
sectorenbeleid http://cleantechregio.nl 

Arnhem http://www.innovatiefabriekarnhem.nl/   

Arnhem/Ede/Gld/Ov Startersprogramma https://ikstartsmart.nl/    
Delft Verbindingen leggen tussen TU en MKB, en koppelen bedrijven met elkaar 

Initiëren/participeren projecten als Innopool en Winst met Design  

Den Bosch - coaching (Ondernemerslift +, Ondernemersklankbord) 
- financiering (Ondernemerslift+, lokaal publiek-privaat investeringsfonds, 
regionale subsidie via REAP en lokaal aanjaag budget) 
- huisvesting via Bossche Investeringsmaatschappij (oa startup locatie 
Jamfabriek) en campus concepten Grow Campus (Agrifood), Spark (Bouw), 
Graduate school Data Science Marienburg (ICT) 
http://www.ondernemenindenbosch.nl/netwerken/sectoren 

Deventer Deventer ‘klasje’ om MKB aan Deveter te binden 
Haalbaarheidsonderzoek starterscentrum vm AKZO-laboratorium 

Dordrecht/Drechtsteden * MKB-katalysatorfonds, triple helix, Duurzaamheidsfabriek 
www.drechtstedenmaritiem.nl. 
https://www.drechtsteden.nl/nieuws/archief/december-2015/drechtsteden-
stimuleren-innovatie-mkb 

Ede/Wageningen - Kennisas Ede-Wageningen; http://www.kennisasedewageningen.nl 
- World Food Center www.worldfoodcenters.com,  
- Triple Helix strategische agenda regio FoodValley 
- Netwerkorganisatie innovatie food http://www.foodvalley.nl/ 

Enschede/Hengelo/Twente - Sectorale aanpak voor hele regio door duo’s economie en werk 
gemeenten regiotwente.nl/in-twente/economie 
- Innovatieplatform Twente http://www.twentse-innovatieroute.nl/ 
- Innovatieprogramma en fonds provincie Overijssel 

Gouda * Innovatie thema in actieprogramma economie, dat samen met Gouda 
Onderneemt! (koepel van ondernemersverenigingen in Gouda) is opgesteld 
Innovatieplatform. Centrum Innovatief Vakmanschap Smart Technology 
http://www.gouda-onderneemt.nl/innovatie-en-kennismanagement/ 

Haarlemmermeer Starters: http://startuphaarlemmermeer.nl/. Startup Haarlemmermeer-
Schiphol gefinancierd vanuit de Metropoolregio Amsterdam 

Leeuwarden Wetsus campus Leeuwarden https://www.wetsus.nl/  

Nijmegen http://www2.nijmegen.nl/ondernemen/innovatieve_stad 

Oss Coaching (Ondernemerslift+, StartersSuccesOss), Financiering 
(Ondernemerslift+, regionale subsidie via REAP), Business development 
(regionaal op het thema Agrifood via AgriFood Capital), Netwerkvorming en 
stimulering ‘new business’ (Kracht van Oss). Campus concepten Pivot Park 
(Life Sciences), Dome X (bouw) en TalentenCampus (Leisure/dienstverl)  

Sittard-Geleen, Heerlen, 
Maastricht 

Elkaar aanvullende en ondersteunende triple-helixverbanden, bijvoorbeeld 
Limburg Economic Development www.ledbrainport2020.nl. Versterken 
innovatie door verbindingen tussen ontwikkelingen in speerpuntsectoren en 
de lokale economie en het midden- en kleinbedrijf 
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Tilburg * - Kenniscentrum aerospace&maintenance http://www.gate2.nl/ 

- Living Labs oa Fuji 
- Tilburg University innovatieactiviteiten: Campione, DAFlab, 3D, 
datascience 
- Starters: Starterslift, Ondernemershuis 

Venlo * - In oprichting Brightlands Greenport Venlo Campus (provincie en UM), 
Brightlands Innovation Network Greenport Venlo  
- drie sectorale verbanden: www.smartlogisticscentrevenlo.com, 
www.technovalleylimburg.com en agrifood 
- Starters: www.kickstartvenlo.nl, www.blue-innovation-center.nl  

Zwolle Accountmanager MKB, polymer science park , health innovation park. 
Kennispoort, een kennis- en netwerk organisatie die bedrijven verbindt en 
innovatie stimuleert 
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