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Agenda

• Waarom dit onderzoek?

• Onderzoeksmethode

• Bevindingen
• Bedrijven

• Overheid

• Andere Valley bureaus (food, health)

• Aanbevelingen

• Next steps



Aanpak onderzoek – april/mei 2022

Aanleiding: sterk veranderend landschap van de energietransitie en circulaire economie

Vraagstelling: Hoe moet de rol van Kiemt in de transities energie en circulair vorm krijgen 
de komende jaren? 

Gesprekken en deskresearch:

• Participanten

• Deelnemers / netwerk partners

• Ambassadeurs

• Relaties

• Financiers

Onderzoek door Peter Hermans, Witteveen+Bos



Wat we hebben opgehaald

Sterke punten

• Sterk netwerk

• Ondersteunen bij essentiele
stappen in het innovatie traject: 
verwijzen niet alleen maar gaan
ook aan tafel

• Integrator

• Goede evenementen

• Goede communicatie

• Bouwen consortia

• Hands-on en pro-actief

Aandachtspunten

• Meer eigen financiering?

• Focus op grote bedrijven en
human capital agenda

• Ben actieve antenne voor beleid

• Zet economie en welvaart centraal

• Focus op minder met meer impact



Netwerken: regionaal of nationaal?

• Netwerkfunctie Kiemt is één van de belangrijkste 
assets om ondernemers verder te helpen

• Startups en scale-ups hebben behoefte aan 
regionaal contact

• Grotere bedrijven hebben behoefte aan landelijke
positie en netwerk

• Netwerken moeten breder zijn dan het netwerk 
deelnemers aan Kiemt



Conclusies

• Kiemt doet er toe, heeft gevestigde reputatie en 
netwerk en wordt gewaardeerd

• Kiemt is bottom-up en hands-on, en daarmee 
onderscheidend

• Hoe kan Kiemt optimale waarde toevoegen door 
bijv. regie te nemen in de programmering van de 
energietransitie en de circulaire economie?



Advies: drie mogelijke lijnen voor Kiemt

1. Continueren huidige lijn; netwerkorganisatie centraal

2. Transitieagenda centraal en netwerk ondersteunend

3. Kiemt centrale transitieplatform voor Oost-Nederland



Advies: 

Waarom? Randvoorwaarden

• Meer focus op thema’s, meer diepte, 
minder breed en oppervlakkig; dit 
geeft meer slagkracht van de relatief 
kleine organisatie en draagt bij aan 
herkenbaarheid en draagvlak;

• Nauwere aansluiting programmering 
Provincie Gelderland / regio

• Technologische, sociale en 
economische innovaties.

• Koers vraagt duidelijke focus op wat 
we wel en wat we niet doen

• Focus op versterking van de keten, 
minder 1:1

• Balans moet gezocht tussen breedte 
en verdieping 

• Deels andere partners nodig om het 
programma uit te voeren

van netwerk organisatie naar transitie organisatie



Transitie thema’s

Energietransitie Circulaire economie

• Grotendeels aansluiten bij thema’s 
Provincie en klein deel in de breedte:

Thema’s:
• Elektrische energie techniek
• Elektrochemische energieopslag
• Duurzame aandrijfsystemen

• Focus in het domein circulair
• Draag bij aan het opstellen van 

beleidslijnen en accenten

Thema’s: 
• Circulaire oplossingen binnen de regio
• Maakindustrie
• Bouw
• Reststromen



Vervolgstappen

• Kiemt werkt business plan uit met duidelijke positionering en concrete 
acties. Dit is gereed in september.

• Plan wordt na bestuurlijk akkoord, breed gedeeld met alle stakeholders

• Er wordt aansluiting gezocht bij andere spelers in het werkveld in Oost-
Nederland


