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Bestuurlijke samenvatting 

Green PAC is in 2013 opgericht als een initiatief om het (economische) belang van de chemiesector voor 

Noordoost-Nederland te behouden en waar mogelijk te vergroten. Berenschot is gevraagd om een onafhankelijke 

analyse uit te voeren naar de daadwerkelijke (economische en maatschappelijke) impact van het initiatief. Aan de 

hand van een aantal veronderstelde mechanismen rondom de werking van Green PAC is onderzocht in hoeverre 

het aannemelijk is dat het initiatief de beoogde doelen heeft behaald.  

Op basis van deze impactstudie concluderen we dat Green PAC over de periode 2014 tot 2017 heeft bijgedragen 

aan haar vier gestelde doelen: 

1. Het innovatief en groeiend vermogen van het bedrijfsleven in de regio Noordoost-Nederland. Green PAC slaagt 

er in om via de onderzoeksprojecten kennis op het gebied van (groene) kunststoffen, vezels en composieten 

te valoriseren en te delen. In het iLab (Innovation Lab) krijgen startende ondernemers ondersteuning bij het 

bedrijfsmatig uitwerken van hun innovatieve ideeën, waarbij Green PAC een belangrijke rol heeft gespeeld bij 

het realiseren van innovaties.   

2. De circulaire en biobased economische ambities van de provincies. Green PAC heeft in de regio bijgedragen 

aan het realiseren van nieuwe groene producten en het bevorderen van samenwerkingen onderling. Het 

ontwikkelen van nieuwe kennis wordt in sommige gevallen belemmerd doordat Green PAC, met name NHL 

Stenden, wegens beperkte capaciteit niet altijd in alle kennisvragen vanuit de regio kan voorzien.  

3. Het vestigen van jonge en innovatieve ondernemingen in de regio. Green PAC slaagt er in jonge 

ondernemingen te vestigen op het iLab. Het aantal iLab-bedrijven is de laatste jaren flink gegroeid. Er is 

recentelijk een iLab in Emmen geopend en er is behoefte aan opschaling op het iLab in Zwolle. Los van een 

sterker regionaal innovatievermogen, draagt Green PAC ook bij aan de werkgelegenheid in de regio. 

4. Het versterken van het menselijk kapitaal in de regio. Green PAC brengt studenten in contact met het 

bedrijfsleven. Met de masteropleiding Polymer Engineering verstevigt Green PAC de samenwerking met het 

bedrijfsleven en de doorstroom van hbo-studenten naar het wo. Ook met het mbo wordt samengewerkt, 

maar daar is nog verbetering mogelijk. Hiermee draagt Green PAC tevens bij aan de Human Capital agenda 

Chemie. 

De afgelopen jaren is er in de regio zowel innovatie als werkgelegenheid gerealiseerd, waaraan Green PAC een 

belangrijke (versnellende) bijdrage heeft geleverd. We kunnen enkel een grove schatting maken van de 

toegevoegde waarde van Green PAC, waarbij we tevens constateren dat deze schatting met grote zekerheid een 

ondergrens is. Maar zelfs als we uitgaan van de ondergrens van onze schatting, € 10 miljoen aan gecreëerde 

werkgelegenheid binnen de iLab-bedrijven (52 fte), kunnen we concluderen dat de opbrengsten van Green PAC 

fors groter zijn dan de overheidsinvesteringen die de afgelopen drie jaar hebben plaatsgevonden. Maar we 

kunnen geen harde uitspraken doen over de absolute omvang van de netto-opbrengsten van Green PAC. 

Omdat het niet zeker is hoelang de investering vanuit OCW zal voortbestaan, bevelen we aan om ook andere 

financieringsmogelijkheden in de regio te overwegen, zoals het project Go Chem dat wordt opgezet vanuit de 

Topsector Chemie of een (grotere) bijdrage van betrokken bedrijven. Al lijkt voor het laatste de 

betalingsbereidheid van bedrijven op dit moment nog te missen. Om de doorlopende leerlijn te verbeteren en de 

instroom in het hbo te vergroten, is het aanbevelenswaardig om de samenwerking met het mbo te verbeteren. 

Ten slotte is het ten aanzien van het innovatief vermogen in de regio volgens diverse stakeholders wenselijk als 

meer capaciteit wordt gericht op het behandelen van meer kennisvragen van bedrijven binnen de regio in plaats 

van buiten de regio.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Green PAC is in 2013 opgericht als een initiatief om het (economische) belang van de chemiesector voor 

Noordoost-Nederland te behouden en waar mogelijk te vergroten. Het beeld van de direct betrokkenen partijen 

zelf is dat Green PAC hierin succesvol is. Om een en ander te objectiveren, is Berenschot gevraagd een 

onafhankelijke analyse uit te voeren naar de daadwerkelijke (economische en maatschappelijke) impact van het 

initiatief.  

1.2 Projectdoelen 

Voor de beoogde impactmeting zijn de volgende projectdoelen geformuleerd: 

1. Kwantitatief schetsen van de economische waarde die de door Green PAC ondersteunde bedrijven toevoegen 

aan de regionale economie. 

2. Schetsen (voornamelijk kwalitatief) van de overige waarden die de door Green PAC ondersteunde bedrijven 

toevoegen aan de regionale economie. 

3. Blootleggen van de beoogde werkende mechanismen waarmee Green PAC de gewenste maatschappelijke 

waarden moet realiseren en aannemelijk maken of deze mechanismen zich wel of niet in de praktijk hebben 

voorgedaan.  

4. Inzicht bieden (voornamelijk kwalitatief) in de multiplier die gerealiseerd is met de investeringen die gedaan 

zijn in Green PAC. 

5. Schetsen van eventuele verbetermogelijkheden voor Green PAC om het maatschappelijk rendement voor de 

regio te vergroten. 

De uitgevoerde impactmeting heeft betrekking op de periode 2014-2017. 

1.3 Onderzoeksaanpak 

1.3.1 Conceptueel kader 

In deze impactstudie hebben we gebruikgemaakt van de realistische-evaluatiemethodiek. Het is vaak niet goed 

mogelijk om in onderzoek onomstotelijk vast te stellen dat de maatschappelijke doelen die beoogd zijn met een 

initiatief ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Bijvoorbeeld omdat de doelrealisatie moeilijk feitelijk is vast te 

stellen of dat het hiervoor gewoon nog te vroeg is. Dit geldt ook voor Green PAC. We hebben daarom, met name 

voor projectdoel 3 (zie paragraaf 1.2), een onderzoeksmethodiek ingezet die gericht is op het aannemelijk maken 

dat de beoogde (maatschappelijke) ambities en doelstellingen bereikt worden. De te onderzoeken kwestie is wat 

de werkende mechanismen hierin zouden moeten zijn, en of deze mechanismen zich in de praktijk voordoen en 

onder welke randvoorwaarden (context) het wel of niet zo werkt. 

Deze benadering van doeltreffendheid is afgeleid van de door Pawson en Tilly ontwikkelde realistische-

evaluatiemethodiek voor het vaststellen van de doeltreffendheid van interventies in het sociale domein. Zij stellen 

dat evaluaties daarbij primair de vraag moeten beantwoorden ‘what works for whom in what circumstances and in 

what respects, and how?’ In dit onderzoek hebben we dit kwalitatief gedaan aan de hand van interviews (stap 3, 4 

en 6 uit onze projectaanpak, zie volgende subparagraaf). 
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1.3.2 Projectstappen 

Onze projectaanpak kende zeven projectstappen, die hierna schematisch zijn weergegeven. In bijlage I lichten we 

de stappen 2 tot en met 6 nader toe. Belangrijk is verder dat Berenschot parallel aan deze impactanalyse voor 

Green PAC, ook een impactanalyse heeft uitgevoerd voor de Taskforce Groene Chemie. Deze meting had een min 

of meer vergelijkbare projectaanpak. 

 

 

1.3.3 Aantal bevraagde bedrijven en organisaties in de regio 

Het aantal bedrijven (zowel startende als bestaande ondernemingen) in de groenechemiesector in Noordoost-

Nederland is gering. Het aantal bedrijven waarop Green PAC zich kan richten is daarmee ook redelijk beperkt. De 

resultaten die we hebben gevonden in interviews met projectleiders, de enquête onder ondernemers en eerdere 

studies hebben dan ook betrekking op een relatief beperkt aantal bedrijven. Sommige bedrijven en lectoren zijn 

(samen met onze studie voor de Taskforce) wel twee of drie keer benaderd. In de resultaten dient er dan ook 

rekening mee gehouden te worden dat deze betrekking hebben op dit relatief beperkte aantal respondenten.  

1.3.4 Onderzoek Technopolis 

Naast de enquête die we zelf hebben uitgezet onder ondernemers (stap 5 uit onze projectaanpak), beschikten we 

ook over de resultaten van een enquête die door Technopolis is gehouden onder ondernemers in de provincie 

Overijssel die door Green PAC zijn ondersteund
1
. Vanwege een op onderdelen andere vraagstelling hebben we de 

resultaten niet een-op-een kunnen meenemen in onze analyse. We hebben deze resultaten enkel gebruikt als 

beeldvorming en om na te gaan of de uitkomsten uit het Technopolisonderzoek over het algemeen aansluiten bij 

die van ons. Bij de benadering van bedrijven voor onze enquête hebben we rekening gehouden met de 

Technopolisenquête. Bedrijven die de Technopolisenquête al hadden ingevuld, mochten in onze enquête vragen 

overslaan. 

                                                           

1
 Deze enquête is uitgezet in het kader van een lerende evaluatie van de Open Innovatie Faciliteiten (OIF’s) in Overijssel die 

Technopolis heeft uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel. Green PAC is een van deze OIF’s.  

Stap 1: startoverleg 
via conference call 

Stap 2: 
documentenstudie 

Stap 3: 
groepsgesprekken 

met uitvoerders 
Green PAC 

Stap 4: telefonische 
interviews met vier 

stakeholders 

Stap 5: opzetten en 
uitvoeren van 
webenquête 

Stap 6: face-to-face-
interviews over drie 

projecten Green PAC 

Stap 7: 
overallanalyse en 

opstellen en 
bespreken 
rapportage 
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1.4 Leeswijzer 

Het rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 geven we een beschrijving van de organisatie en de doelen 

van Green PAC en de historische context. In hoofdstuk 3 tot en met 6 gaan we per doel in op de resultaten die 

Green PAC heeft geboekt in de periode van 2014 tot 2017 en of hieruit blijkt dat de beoogde mechanismen tot 

doelbereik zich hebben voorgedaan. In hoofdstuk 7 beschrijven we de regionale economische effecten die zijn 

gerealiseerd. We sluiten het rapport af met een hoofdstuk met conclusies en aanbevelingen.  
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2. Beschrijving van Green PAC 

2.1 Inleiding 

Green PAC is in 2013 opgericht door Stenden Hogeschool (inmiddels NHL Stenden) en Hogeschool Windesheim. 

Het opereert als een zogenaamde Centre of Expertise (CoE), een kennis- en innovatiecentrum, op het gebied van 

‘Smart Polymer Materials’. Beide hogescholen werkten ook voor 2013 al langere tijd samen op het gebied van 

polymeren, vezels en composieten.  

Historische context 

De provincie Drenthe heeft van origine een relatief sterke chemische industrie. Vanaf de jaren ’50 vestigde de 

Algemene Kunstzijde Unie (AKU) zich in Emmen, het latere Akzo Nobel, met de productie van textielgaren. Dit 

leverde veel werkgelegenheid op. Sinds de jaren ‘90 had ook deze sector veel last van concurrentie in de 

Aziatische ‘low cost’-landen, waardoor een deel van de productie van garens uit Emmen verdween. In 2003 

besloot Akzo Nobel het onderdeel PET industrieel garen te verzelfstandigen, waaruit Diolen IF ontstond. In 2008 

ging Diolen IF failliet, waardoor bijna 500 medewerkers hun baan verloren. Dit had grote impact op de 

werkgelegenheid in dit deel van Drenthe. Onder andere dit faillissement zette de lokale overheden op scherp om 

zich in te zetten voor groene chemie en biobased economy om zo de werkgelegenheid in de regio te behouden 

en waar mogelijk te versterken. Zo heeft de provincie Drenthe in 2017 € 750.000 vrijgemaakt om te investeren in 

groene chemie
2
. Deze gelden zijn/worden onder andere aangewend ten behoeve van Green PAC en de Taskforce 

Groene Chemie.  

De bedrijven die nu in en rondom Emmen actief zijn binnen in sector chemie zijn overwegend midden- en 

kleinbedrijven. Het gaat het dan om bedrijven als Morssinkhof Rhymoplast, H&P Moulding, Senbis (voorheen API) 

en Machinefabriek Emmen. Er is een aantal grote bedrijven gevestigd, zoals DSM en Teijin, maar dit zijn de 

productielocaties. De hoofdkantoren zitten elders, (beslissingen over) research en development vinden buiten de 

regio plaats. 

Ook in de provincie Overijssel is de sector chemie sterk vertegenwoordigd, met name rondom Zwolle. Het gaat 

vooral om bedrijvigheid in de subsectoren kunststof en rubber. Ook hier heeft de chemische sector het de 

afgelopen jaren zwaar te verduren gehad, maar wordt er nu geprofiteerd van een herstellende economie. Lokale 

overheden in Overijssel zetten ook in op ondernemerschap en versterking van het midden- en kleinbedrijf.  

Voor het geheel van Noordoost-Nederland valt ons op dat het aantal bedrijven dat actief is in de 

(groene)chemiesector, relatief beperkt is. Dit terwijl de afgelopen jaren er relatief veel initiatieven ontstaan zijn die 

(een deel van) deze bedrijven willen ondersteunen. Veel van deze initiatieven zijn, net als Green PAC, 

medegefinancierd door dezelfde (lokale) overheden. In de volgende tabel wordt een aantal van deze initiatieven 

weergegeven.  

Tabel 1. Initiatieven in de regio (niet uitputtend). 

Initiatief Dienstverlening Sectoren en regio’s  

Greenlincs Samenwerking en uitwisseling van kennis, 

financiering in de biobased business  

Agrifood en chemie in Drenthe, 

Friesland en Groningen 

Taskforce Groene Chemie Ondersteuning van bedrijven door middel 

van onder andere businessdevelopment 

en netwerkvorming 

Biocomposieten en –polymeren in 

Drenthe 

                                                           

2
 Evaluatie 2013- 2015: Cluster Vezelchemie Zuidoost Drenthe, p.2. 
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Initiatief Dienstverlening Sectoren en regio’s  

Kennispoort Drenthe Innovatie- en kennisnetwerk voor 

aansluiting ondernemers, onderwijs en 

overheid 

Chemie sector in Drenthe 

Kennispoort regio Zwolle Ondersteuning bij advies, netwerkvorming Diverse sectoren, onder andere 

maakindustrie, in Zwolle 

Chemielink (onderdeel van breder geënte 

Innovatielink) 

Ondersteuning in faciliteiten van 

ondernemers 

Landelijke chemiesector 

Dutch TechZone (voormalig Vierkant voor 

Werk) 

Samenwerkingsverband tussen onderwijs, 

gemeenten en bedrijfsleven 

Maakindustrie en logistiek in de 

gemeenten Coevorden, Hardenberg, 

Emmen en Hoogeveen 

(Bron: DrentheBIOBZD Magazine.) 

2.2 Doelen Green PAC 

Green PAC beoogt de volgende vier doelen te bereiken:  

1. Vergroten van het innovatief en groeiend vermogen van het bedrijfsleven.  

2. Bijdragen aan circulaire en biobased economische ambities van de provincies. 

3. Vestigen van jonge, innovatieve ondernemingen. 

4. Versterken van het menselijk kapitaal om te voldoen aan de ambities van de regio Emmen en Zwolle. 

In de door ons uitgevoerde impactmeting staan deze doelen centraal. In de volgende paragraaf gaan we kort in 

op de activiteiten van Green PAC, om later in de hoofdstukken 3 tot en met 6 per doel na in hoeverre (het 

aannemelijk is dat) Green PAC deze met zijn activiteiten weet te realiseren. 

2.3 Activiteiten Green PAC 

Hierna zijn voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten de programmalijnen van Green PAC weergegeven.  

 
Figuur 1. Programmalijnen Green PAC.  

(Bron: Green PAC Business Plan 2017- 2021, p.2. ) 

Binnen deze programmalijnen richten twee hogescholen zich gezamenlijk of apart op de volgende drie 

doelgroepen:  

1. De onderzoekers die vanuit de kennisinstellingen zijn betrokken in het onderzoek en het onderwijs.  

2. De ondernemers (mkb en grootbedrijf) die deelnemen en bijdragen aan onderzoeksprojecten. 
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3. Maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven die nauw betrokken zijn of gebruikmaken van de 

kennis van Green PAC
3
. 

2.4 Organisatie en financiën 

2.4.1 Centre of Expertise 

Green PAC is in 2013 gestart als CoE. Een CoE is een samenwerkingsvorm waarin kennisinstellingen, het 

bedrijfsleven en de overheid investeren in een nationaal economisch sleutelgebied. Bij Green PAC is het 

sleutelgebied de chemiesector.  

Doel van een CoE is om een kennisinfrastructuur te creëren, waarin ontwikkelde kennis kan worden 

doorgevaloriseerd naar opleidingen en bedrijven. Er wordt zo bijgedragen aan de kwaliteit van onderwijs en er 

wordt een brug geslagen tussen kennis (onderwijs) en markt (economie)
4
.  

Waar Green PAC zich volgens een landelijke stakeholder het meest onderscheidt van andere CoE’s is de master 

Polymer Engineering. Green PAC is een van de weinige CoE’s die ook een masteropleiding aanbiedt. Daarnaast is 

Green PAC het enige CoE dat zowel een COCI- (Centre of Open Chemical Innovation) alsook een iLAB-status heeft. 

2.4.2 Beschikbare middelen vanuit OCW  

In 2012 is door het kabinet besloten om de verdeling van het onderwijsbudget te koppelen aan de prestaties van 

hogescholen. Hiervoor is toen 7% van onderwijsbekostiging beschikbaar gemaakt. De CoE's zijn een van de 

onderdelen waarop onderwijsinstellingen zich kunnen richten om aan deze prestatieafspraken te voldoen
5
. 

Inmiddels zijn er zestien CoE’s in Nederland die in het kader van de prestatiebekostiging zijn opgestart en door 

OCW worden gefinancierd.  

Om aangemerkt te kunnen worden als een CoE en in aanmerking te komen voor de middelen die OCW daartoe 

beschikbaar stelt, gelden de volgende eisen
6
: 

 Het CoE past in het profiel van de instelling het gaat om integrale focus rondom onderwijs en onderzoek, 

gebaseerd op de (economische) zwaartepunten in de regio. 

 Er is sprake van cofinanciering en privaat-publieke samenwerking.  

Het is dus geen vereiste om met een andere kennisinstelling samen te werken om in aanmerking te komen voor 

CoE middelen. In de praktijk gebeurt dit vaak wel, met name samenwerkingen tussen mbo, hbo en wo, omdat dit 

op lokaal niveau voor de hand ligt.  

De cofinanciering houdt concreet in dat 50% van de financiering van het CoE komt vanuit het consortium, 

waarvan minimaal de helft afkomstig is van het bedrijfsleven. De andere helft van het CoE wordt gefinancierd door 

het Ministerie van OCW.  

Naast de CoE’s die worden gefinancierd door OCW zijn er de laatste jaren nog veel meer CoE’s opgestart, zowel 

op hbo- als op mbo-niveau (op mbo-niveau heten deze Centra voor Innovatief Vakmanschap)
7
. Deze centra 

worden op een andere manier gefinancierd, bijvoorbeeld door provincie of andere subsidies (zoals EFRO). 

Katapult is de netwerkorganisatie van kenniscentra in Nederland, waarbij honderdzestig centra op hbo- en mbo-

niveau zijn aangesloten.  

                                                           

3
 Bron: Green PAC Review rapportage 2013- 2016, p. 13. 

4
 Bron: https://www.bvekennis.nl/Bibliotheek/12-0135.pdf, geraadpleegd op 22 maart 2018.  

5
 Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/prestatieafspraken-met-universiteiten-en-hogescholen, 

geraadpleegd op 29 maart 2018.  
6
 Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0032163/2012-11-03, geraadpleegd op 29 maart 2018. 

7
 De term is Centre of Expertise is geen beschermde term. Ieder centrum mag zichzelf een Centre of Expertise noemen, maar niet 

alle centra worden bekostigd door OCW. 

https://www.bvekennis.nl/Bibliotheek/12-0135.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/prestatieafspraken-met-universiteiten-en-hogescholen
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032163/2012-11-03
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2.4.3 iLab- en COCI-status  

In november 2013 heeft de topsector Chemie aan beide hogescholen de status van een gecombineerd iLab en 

COCI voor het CoE toegekend. Het COCI en iLab vallen gezamenlijk onder Green PAC. 

In de iLabs in Zwolle en Emmen ontvangen ondernemers met een innovatief productidee ondersteuning bij het 

opstarten van een bedrijf. Het COCI in Emmen geeft ondernemers met een bewezen techniek de mogelijkheid hun 

productiecapaciteit te verhogen. Naast de twee kennisinstellingen zijn bij het CoE ook het regionale bedrijfsleven 

en overheden (provincies en gemeenten) betrokken. 

2.4.4 Bezetting 

Green PAC wordt gevormd door lectoren en andere medewerkers vanuit Windesheim en NHL Stenden. 

Deelnemers van Green PAC zijn de lectoren en programmamanagers Harm-Jan Bouwers, Jan Jager en Rudy 

Folkersma vanuit Stenden. Margie Topp, Geert Heideman en Bastian Coes zijn betrokken vanuit Windesheim. Per 

onderzoeksproject worden ook andere onderzoekers en studenten aangehaakt.  

Tabel 2. Ontwikkeling bemensing Green PAC. 

Ontwikkeling bemensing Green PAC 2014 2015 2016 2017 2018 

Windesheim Aantal fte betrokken 4 10 12 14 14 

NHL Stenden Aantal fte betrokken 2 5 7 10 12 

Totaal  Aantal fte betrokken 6 15 19 24 26 

(Bron: schattingen door direct betrokkenen bij Green PAC. De cijfers voor 2018 betreffen een prognose.) 

We zien dat het geschatte aantal fte dat werk verricht voor Green PAC de afgelopen jaren gestaag is gegroeid. De 

geschatte inbreng van Windesheim in absolute cijfers is groter dan van NHL Stenden, maar NHL Stenden is als 

hogeschool qua omvang ook kleiner dan Windesheim en heeft minder capaciteit en lectoren.  

De uitvoeringsorganisatie van Green PAC wordt aangestuurd door een drieledige stuurgroep, waarvan ook de 

directeur van Green PAC onderdeel uitmaakt. De stuurgroep wordt bijgestaan door een raad van advies.  

2.4.5 Financiën 

Tabel 3. Overzicht financiën Green PAC 2014- 2017. 

Financiën Green PAC  (x €1.000) 2014 2015 2016 2017 

Baten       

Overheid Subsidie CoE  1.000  1.000   1.000  1.000 

  Provincie Overijssel   -   -    400  126 

  Provincie Drenthe/gemeente Emmen  145   145    53  309 

  EDR     -      16      -   136 

Totaal overheid    1.145    1.161   1.453  1.571 

Cofinanciering Stenden in-kind/ cashbijdrage  175  96  153 173 

  Windesheim in-kindbijdrage  141   111   89  310 

  Bedrijven in-kindbijdrage  89   174   313  313 

Totaal cofinanciering    405   381   555  797 

 Externe opbrengsten Kennisoverdracht  50   121  180   60 

  Huuropbrengsten  4    -    -    -   
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Financiën Green PAC  (x €1.000) 2014 2015 2016 2017 

Totaal externe opbrengsten  54   121  180  60 

Totale baten    1.604   1.663   2.188  2.428 

% Subsidie overheid  72% 70% 66% 65% 

Lasten        

 Personeelslasten bedrijfsbureau 225 160 310 387 

  Onderzoek/business development 849 1.299 1.962 1.939  

  Materiële kosten 170 154 158 238 

Totale lasten   1.244 1.613 2.430 2.564 

Resultaat   360 50 -242 -136 

Noot: De resultaten van Green PAC worden via de balans verrekend  

(Bron: Interne cijfers Green PAC.) 

Veruit het grootste deel van de baten bestaat uit inkomsten van de overheid, met name het bedrag wat Green 

PAC jaarlijks van het Ministerie van OCW ontvangt in het kader van CoE. Daarnaast dragen ook beide hogescholen 

bij in de vorm van in-kind of een cash bijdrage. Bedrijven dragen bij door middel van het beschikbaar van uren. 

We zien dat de cofinanciering vanuit de kennisinstellingen en bedrijven nog onder de 50% ligt, maar volgens het 

businessplan van Green PAC groeit de bijdrage en zal deze op termijn 50% bedragen.  
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3. Vergroten van het innovatief en groeiend vermogen van het 
bedrijfsleven  

Op basis van onze analyse is het aannemelijk dat Green PAC bijdraagt aan het innovatief en groeiend 
vermogen van het bedrijfsleven in de regio Noordoost-Nederland. Via de onderzoeksprojecten waarin 
kennisinstellingen en bedrijven samenwerken, wordt bij de onderwijsinstellingen opgebouwde kennis op 
het gebied van (groene) kunststoffen, vezels en composieten gevaloriseerd en gedeeld. In het iLab krijgen 
startende ondernemers ondersteuning bij het bedrijfsmatig uitwerken van hun innovatieve ideeën. Uit 
onze enquête onder iLab-bedrijven die de afgelopen jaren met Green PAC te maken hebben gehad, blijkt 
verder dat zij in die tijd innovaties hebben kunnen realiseren en dat de ondersteuning van Green PAC 
hierin een belangrijke rol heeft gespeeld.  

 

3.1 Hoe wil Green PAC dit doel bereiken?  

Het eerste doel van Green PAC is het vergroten van het innovatief en groeiend vermogen van het bedrijfsleven. 

Dit doel wil Green PAC behalen aan de hand van de volgende mechanismen: 

 Het valoriseren van excellent onderzoek op het gebied van (groene) kunststoffen, vezels en composieten. 

Deze kennisvalorisatie komt voort uit onderzoeksprojecten waarin de kennis binnen de lectoraten in 

samenwerking met en voor het bedrijfsleven wordt benut. 

 Bij Green PAC iLab krijgen ondernemers laagdrempelig toegang tot het verkennen van 

ondernemerskwaliteiten om, in drie jaar tijd, van zoekende starter naar zelfbewuste ondernemer te groeien. 

De ondernemers krijgen ondersteuning om hun productidee verder te ontwikkelen en uit te werken.  

 Kennisdisseminatie: het beschikbaar stellen van kennis aan bedrijven en het delen van openbare kennis, door 

publicaties, onderzoekstrajecten, symposia en congressen. 

3.2 Hoe werkt het in de praktijk? 

3.2.1 Het valoriseren van excellent onderzoek  

Kijken we naar het beoogde mechanisme van het valoriseren van excellent onderzoek op het gebied van (groene) 

kunststoffen, vezels en composieten, dan is het allereerst belangrijk dat binnen Stenden en Windesheim hiervoor 

(ruim 20 fte) structurele en additionele onderzoekscapaciteit beschikbaar is (gekomen). Om de kennis die dit 

oplevert te valoriseren, zijn er in totaal 24 valorisatieprojecten onder de noemer van Green PAC opgezet (en ook al 

deels uitgevoerd). Het doel van deze valorisatieprojecten is het valoriseren van wetenschappelijk onderzoek naar 

de praktijk. Belangrijke voorbeeldprojecten zijn het biocomposieten fietspad, de biocomposieten brug voor 

WILDLANDS of het project kunststoffen in de medische technologie. De werkwijze daarbij is dat op een voor 

Green PAC relevant thema, de lectoraten van NHL Stenden en/of Windesheim een (gezamenlijk) project starten 

samen met een of meerdere bedrijven die in de regio op dit thema actief zijn. In de praktijk blijken zowel de 

lectoraten als de bedrijven zelf het initiatief te nemen tot het opzetten van valorisatieprojecten. Los van wie het 

initiatief neemt, zijn het uiteindelijk de lectoren en bedrijven samen die de feitelijke inhoud van de projecten 

bepalen. De contacten tussen de hogescholen en bedrijven zijn goed, waardoor bedrijven op de hoogte zijn van 

wat er speelt bij de hogescholen en andersom. Bedrijven die betrokken zijn (geweest) bij projecten van Green PAC 

geven in onze enquête bijna allemaal aan dat zij samenwerken met Green PAC voor de kennis en 

valorisatiemogelijkheden.  
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In de volgende tabel zijn de resultaten van Green PAC, uitgedrukt in kengetallen, weergegeven. 

Tabel 4. Resultaten met betrekking tot kennisvalorisatie. 

Resultaten met betrekking tot kennisvalorisatie  

Aantal fte aan onderzoekscapaciteit 20  

Aantal valorisatieprojecten uitgevoerd of in ontwikkeling 24 

 

In de onderzoeksprojecten bundelen NHL Stenden en Windesheim regelmatig hun expertise op het gebied van 

respectievelijk materialen en constructie binnen het thema groene chemie. Betrokkenen geven aan dat de 

samenwerking tussen deze hogescholen en de nieuwe kennis die hieruit is ontstaan, echt een verdienste is van 

Green PAC. Deze nauwe samenwerking zou zonder het oprichten van het CoE niet (zo snel) tot stand zijn 

gekomen. Betrokkenen van de hogescholen geven aan dat zij eerst meer concurrentie ervaarden, waardoor ze 

elkaar minder snel opzochten. Nu men gezamenlijk een pot met geld heeft voor projecten, is men sneller geneigd 

elkaar op te zoeken. Overigens betekent dit niet dat op alle valorisatie wordt of moeten worden samengewerkt. 

Per project wordt bekeken of een of beide lectoraten daarbij een rol moeten hebben.  

Voor onze studie hebben we drie valorisatieprojecten nader bekeken, door middel van verdiepende gesprekken 

met de projectleiders. In alle drie de projecten geldt dat kennisvalorisatie heeft plaatsgevonden. Bij twee van de 

drie projecten geven de projectleiders nadrukkelijk aan dat Green PAC hieraan een belangrijke inhoudelijke 

meerwaarde heeft geleverd. Bij het derde project, Sustainable Fibers
8
, zijn de extra financiële middelen die 

hiermee beschikbaar kwamen als toegevoegde waarde van het zijn van een Green PAC-project benoemd. 

Naast de valorisatieprojecten met het regionale bedrijfsleven en kennisinstellingen, treedt Green PAC ook op als 

contractpartij voor contractresearch (en consulting) voor het bedrijfsleven op het terrein van (groene) 

kunststoffen, vezels en composieten. Hierbij gaat het ook om opdrachten van bedrijven buiten de regio of 

Nederland.  

3.2.2 Het ondersteunen van ondernemers op het iLab 

Het tweede mechanisme heeft betrekking op het iLab. Op de iLab-locaties in Zwolle en in Emmen biedt Green 

PAC startende ondernemers ondersteuning in de praktijk bij het uitwerken van een innovatief productidee. Uit 

onze enquête onder iLab ondernemers blijkt dat de ondernemers die de vragenlijst hebben ingevuld vooral 

gebruikmaken van het iLab om innovatieve redenen, maar dat praktische redenen ook meespelen. Zo noemen zij 

de inhoudelijke ondersteuning bij het opzetten van een onderneming, de beschikbaarheid van testlocaties en 

R&D-faciliteiten als meerwaarde. Maar daarnaast kiezen zij ook voor goedkope bedrijfsruimte en contact met 

andere ondernemers.  

Desalniettemin geven zes van de acht iLab-ondernemers die de enquête hebben ingevuld aan ten tijde van de 

ondersteuning door Green PAC binnen hun bedrijf innovaties te hebben gerealiseerd
9
. Belangrijk voor de 

impactmeting is dat deze jonge ondernemers hierbij aangeven dat deze innovaties niet of minder snel zouden 

hebben plaatsgevonden zonder de ondersteuning van Green PAC. Hieruit kunnen we concluderen dat Green PAC 

een belangrijke rol heeft gespeeld bij het realiseren van innovaties van deze jonge ondernemers.   

                                                           

8
 In de werkelijkheid gaat het hier om een verzameling van onderzoeksprojecten op het gebied van duurzame vezels, waaronder 

het deelproject waarin NHL Stenden en Morssinkhof Rhymoplast samenwerken rondom het fabriceren van rPET-garen. 
9
 De andere twee bedrijven geven aan dat er nog geen innovaties zijn gerealiseerd. Dit gebeurt mogelijk dus nog wel.  
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In de volgende tabel zijn deze resultaten weergegeven. 

Tabel 5. Innovaties onder iLab-ondernemers. 

Innovaties onder iLab-ondernemers   

Aantal iLab-ondernemers dat enquête heeft ingevuld 8 

Aantal iLab-ondernemers met innovaties 6  

Rol van Green PAC  

Niet gerealiseerd zonder Green PAC 2 

Minder snel gerealiseerd zonder Green PAC  4 

Wel gerealiseerd zonder Green PAC 0 

 

3.2.3 Kennisdisseminatie 

Het derde mechanisme om innovatie in de regio te stimuleren betreft het delen van kennis. Green PAC heeft dit in 

de evaluatieperiode onder andere gedaan door het organiseren van kennisbijeenkomsten voor onderzoekers, 

ondernemers, overheden, onderwijs en andere geïnteresseerden. Voorbeelden hiervan zijn het jaarlijkse 3D print 

EU in 2013 tot en met 2016, het Biobased Business Event Emmen in 2015 en 2016 en een bijeenkomst over 

kunststoffen in Osnabrück. Daarnaast heeft Green PAC bijgedragen aan rapporten en initiatieven, zoals BERNN en 

Green Logistics
10

. Ten slotte wordt de opgedane kennis uit de eerder gesproken valorisatieprojecten gedeeld in de 

vorm van openbare onderzoeksrapporten en in het onderwijscurriculum, waaronder in de minor Duurzame 

kunststoffen.  

Buiten dat deze activiteiten zorgen voor kennisdisseminatie, dragen ze ook bij aan een verbeterde zichtbaarheid 

van Green PAC binnen de regio. Betrokkenen geven aan dat Green PAC met name in de regio Drenthe zeer 

herkenbaar is voor bedrijven. Dit komt volgens stakeholders ook doordat de directeur een ondernemer is, wat 

bedrijven aanspreekt. Wel wordt aangegeven dat Green PAC zich vooral in Drenthe laat zien bij bijeenkomsten en 

beurzen. In de regio Overijssel is Green PAC minder bekend volgens geïnterviewde stakeholders. Dit kan ermee te 

maken hebben dat in Overijssel ook andere CoE's zijn opgezet, waardoor de aandacht van bedrijven voor deze 

centra is verdeeld.   

 

                                                           

10
 Green PAC Business Plan 2017- 2021, p. 6 en 7. 
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4. Bijdragen aan circulaire en biobased economische ambities van de 
provincies Drenthe en Overijssel 

Green PAC draagt bij aan de circulaire en biobased economische ambities van de provincies. De door 
Green PAC ondersteunde bedrijven geven in de enquête aan nieuwe groene producten te hebben 
ontwikkeld, waaraan Green PAC een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Bedrijven geven aan dat ze ook 
de samenwerking met andere organisaties (deels) te danken hebben aan Green PAC. Het ontwikkelen van 
nieuwe kennis verloopt in sommige gevallen echter stroef omdat Green PAC, met name NHL Stenden, niet 
altijd in alle kennisvragen van bedrijven uit de regio kan voorzien.  

 

4.1 Hoe wil Green PAC dit doel bereiken? 

Het tweede doel van Green PAC is bijdragen aan de circulaire en biobased economische ambities van de 

provincies Drenthe en Overijssel. De provincies zetten sterk in op de thema’s circulair en biobased economy. 

Hiervoor hebben zij middelen beschikbaar gesteld aan Green PAC, de afgelopen drie jaar in totaal ongeveer 

€ 400.000. Green PAC beoogd dit doel te bereiken met behulp van de volgende mechanismen: 

1. Het ontwikkelen van nieuwe groene producten. 

2. Het ontwikkelen van nieuwe kennis, die zorgt voor innovatie in de regio. 

3. Het clusteren van bedrijven in projecten, dan wel toepassen van ketenbenadering.  

4.2 Hoe werkt het in de praktijk? 

4.2.1 Het ontwikkelen van groene producten 

Het eerste beoogde mechanisme heeft betrekking op het ontwikkelen van nieuwe groene producten. In de 

enquête onder bedrijven die door Green PAC zijn ondersteund, geven alle bedrijven die innovaties hebben 

doorgevoerd (14), dat het (onder andere) om productinnovatie gaat, waarvan bijna de helft (6) weer betrekking 

heeft op nieuwe groene producten. Het gaat om nieuwe groene producten op het gebied van biobased 

kunststoffen, recycled PET (rPET) en een biobased materiaal voor het filament voor 3D-printing.  

Deze bedrijven zijn zowel iLab-ondernemers als partners in valorisatieprojecten. In hun beantwoording van onze 

enquête geven deze ondernemers aan dat zonder Green PAC deze nieuwe producten mogelijk niet of minder snel 

gerealiseerd waren. Het ontwikkelen van nieuwe groene producten wordt in de praktijk dus (mede) dankzij Green 

PAC gerealiseerd.  

De volgende tabel geeft deze cijfers weer.  

Tabel 6. Ontwikkelen van nieuwe groene producten. 

Ontwikkelen van nieuwe groene producten  

Aantal bedrijven met innovaties 14 

Aantal productinnovaties 14 

 Waarvan nieuwe groene producten 6 
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Bijdrage van Green PAC aan groene producten  

Product minder snel gerealiseerd zonder Green PAC 4 

Product niet gerealiseerd zonder Green PAC 2 

Ook gerealiseerd zonder Green PAC 0 

 

Ook in een van de valorisatieprojecten waarvan we met de projectleider hebben gesproken, is een nieuw groen 

product ontwikkeld. Het gaat om het project Sustainable Fibers, waarbij als deelproject NHL Stenden in 

samenwerking met onder andere Morssinkhof Rhymoplast garens van rPET ontwikkelt, waarvan bijvoorbeeld 

spanbanden en tapijtgarens kunnen worden gemaakt. De verwachting is dat deze nieuwe producten de komende 

jaren naar verwachting tientallen fte’s aan werkgelegenheid zullen opleveren. 

4.2.2 Het ontwikkelen van nieuwe kennis 

Het tweede mechanisme voor dit doel heeft betrekking heeft op het ontwikkelen van nieuwe kennis. Het 

ontwikkelen van kennis gebeurt in de al in hoofdstuk 3 besproken valorisatieprojecten. Hierbij gaat het echter 

bijna altijd om kennisvragen waarop vanuit de hogescholen projecten worden opgezet en waarbij vervolgens 

bedrijven uit de regio worden betrokken. Het bedrijfsleven kan echter ook zelf kennisvragen hebben, waarmee ze 

een beroep zou willen doen op de kennisinstellingen in de regio (en dus ook op Green PAC).  

Alle door ons geënquêteerde bedrijven geven bijvoorbeeld aan ook zelf kennisvragen te hebben, en dat zij 

hiermee soms wel en soms niet terecht kunnen bij NHL Stenden en/of Windesheim. Als zij dat niet kunnen, komt 

dat volgens de bedrijven in sommige gevallen doordat de kennisvraag niet aansluit bij de kennis en expertise van 

NHL Stenden en/of Windesheim. Daarnaast lijkt een knelpunt te zitten in de beschikbare capaciteit van NHL 

Stenden. Aan de ene kant lijkt dat ermee te maken te hebben dat NHL Stenden kleiner is dan Windesheim in 

termen van aantallen lectoren en studenten. Aan de andere kant ervaren stakeholders dat NHL Stenden soms 

kennisvragen van bedrijven buiten de regio bedient, met als gevolg dat regionale kennisvragen blijven liggen. Dit 

zou een risico kunnen meebrengen dat de ontwikkeling van nieuwe kennis wordt belemmerd en zo ook het 

realiseren van innovaties. Uit de enquête blijkt echter dat als kennisinstellingen uit de eigen regio niet kunnen 

voldoen aan de kennisvragen van de bedrijven, in de meeste gevallen deze vragen niet blijven liggen. De 

geënquêteerde bedrijven geven aan deze kennis dan actief buiten de regio te zoeken, bijvoorbeeld bij andere 

kennisinstellingen (Groningen, Arnhem) of bij andere bedrijven (bijvoorbeeld TNO) of ze zoeken het zelf uit. 

Desalniettemin geven geïnterviewde bedrijven en regionale stakeholders aan dat het wenselijk zou zijn als de in 

Green PAC samenwerkende hogescholen zich meer richten op regionale kennisvragen.  

Een van de drie onderzoeksprojecten waarnaar we in deze studie nader hebben gekeken en waar nieuwe kennis is 

ontwikkeld, is het project biocomposieten brug in Emmen. Het ontwikkelen van deze brug heeft geleid tot nieuwe 

inzichten over de toepasbaarheid van biocomposieten in constructies. Na dit succesvolle project in Emmen is nu 

een vervolgproject voor een grotere biocomposieten brug van start gegaan in Ritsumasyl, waarbij deze opgedane 

kennis weer wordt toegepast en verder wordt uitgebreid. De financiële bijdrage door bedrijven is in dit project 

groter, omdat Green PAC in het vorige project al zichtbare resultaten heeft behaald waardoor de drempel voor 

bedrijven nu mogelijk kleiner is geworden  

Volgens een stakeholder in de regio loopt Green PAC door de soms beperkte capaciteit het risico om 

financieringsmogelijkheden te missen, omdat de lectoraten onvoldoende tijd hebben om onderzoeksvoorstellen 

in te dienen en vervolgens deze onderzoeksprojecten uit te voeren binnen de lectoraten.  
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4.2.3 Het clusteren van bedrijven in projecten, dan wel toepassen van ketenbenadering 

Het derde mechanisme om te voldoen aan de ambities van de provincies, heeft betrekking op het clusteren van 

bedrijven. Bedrijven werken in de valorisatieprojecten naast de kennisinstellingen ook met andere bedrijven 

samen. De meeste bedrijven geven aan dat Green PAC heeft bijgedragen bij het tot stand komen van deze 

samenwerkingen. Een mooi resultaat van deze clustervorming is het bedrijf Fiby Products. Dit nieuwe bedrijf is 

ontstaan uit de samenwerking tussen Machinefabriek Emmen en Composite Technology Center rondom de 

biocomposieten brug. Een ander praktijkvoorbeeld van het toepassen van een ketenbenadering komt verder 

volgens ons duidelijk naar voren in het project Closing the Loops. Dit project verbindt spelers in de recyclingketen 

van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval met als doel het hergebruik van kunststoffen die uit huishoudelijk 

afval worden gescheiden.  
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5. Vestigen van jonge, innovatieve ondernemingen 

Het is aannemelijk dat Green PAC door het iLab in Emmen en Zwolle jonge en innovatieve ondernemingen weet te 

vestigen in de regio. De afgelopen jaren zijn er diverse ondernemers gevestigd op het iLab. Een extra iLab-locatie in 

Emmen en de behoefte aan opschaling op de iLab-locatie in Zwolle zijn voor ons indicaties dat het aantal innovatieve 

ondernemingen in Noordoost-Nederland groeit. Los van een sterker regionaal innovatievermogen, draagt Green PAC 

hierdoor ook bij aan de werkgelegenheid in de regio. 

 

5.1 Hoe wil Green PAC dit doel bereiken? 

Het derde doel van Green PAC is het vestigen van jonge, innovatie ondernemingen in de regio Drenthe en 

Overijssel. Dit doel wil men bereiken door de inzet van het iLab in respectievelijk Zwolle en nu ook in Emmen. 

Jonge ondernemers met een innovatief (kunststof) productidee worden drie jaar lang ondersteund om het idee 

verder te ontwikkelen, te maken en te vermarkten. Green PAC biedt hiertoe ondersteuning tegen gunstige 

voorwaarden, zoals goedkope bedrijfsruimte. 

5.2 Hoe werkt het in de praktijk?  

In de praktijk zien we dat jonge, innovatieve ondernemingen gebruikmaken van het iLab. Eind 2016 waren er 10 

startende bedrijven gevestigd op het iLab in Zwolle
11

. Het aantal iLab-bedrijven is sinds de opening flink gegroeid. 

Over 2015 en 2016 hebben 16 startende bedrijven zich gevestigd op het iLab. En in mei 2017 is het iLab in Emmen 

geopend waar nu ook een aantal bedrijven zijn gevestigd. In hoofdstuk 3 concluderen we al dat het aannemelijk is 

dat dit deze ondernemers innovatie in de regio bevorderen. Uit cijfers van Green PAC blijkt verder dat op de iLab-

locaties in totaal 52 fte aan het werk zijn: 38 fte in Zwolle en 14 fte in Emmen. Naast innovatie draagt het iLab dus 

ook bij aan de werkgelegenheid in de regio.  

Tabel 7. Vestiging van iLab-ondernemers. 

Vestiging van iLab ondernemers   

Aantal bedrijven Aantal iLab-bedrijven peildatum eind 2016 10 

 Groei aantal iLab-bedrijven 2015 en 2016 16 

Werkgelegenheid Werkgelegenheid iLab Zwolle, in fte 38 

 Werkgelegenheid iLab Emmen, in fte 14 

 Totaal werkgelegenheid iLabs 52 

 

Stakeholders in Overijssel geven aan dat, vanwege de groei van het iLab, meer ruimte voor het iLab op het 

Polymer Science Park in de nabije toekomst wenselijk is. Ook de geënquêteerde iLab-bedrijven geven in de 

enquête aan dat zij behoefte hebben aan opschaling in de vorm van meer faciliteiten en bedrijfsruimte. Om 

opschaling te realiseren, wordt de samenwerking met grotere bedrijven als suggestie aangedragen vanwege de 

(niet altijd volledig benutte) R&D-faciliteiten binnen deze bedrijven.  

                                                           

11
 Green PAC Business plan 2017- 2021, p.7. 



58494 – Openbaar 20 

 

  

In de regio is weliswaar een aantal grotere bedrijven gevestigd, maar dit zijn niet de hoofdkantoren waar de 

beslissingen over onderzoek en de innovatie worden genomen. Ook hebben deze grote bedrijven hun eigen 

R&D-afdelingen buiten de regio gehuisvest.  

Voorgaande maakt het voor Green PAC ingewikkelder om met deze grote chemiebedrijven in de regio een 

samenwerking te bereiken op het terrein van innovatie.  
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6. Versterken van het menselijk kapitaal om te voldoen aan de 
ambities van de regio Emmen en Zwolle 

Op basis van de vier mechanismen is het aannemelijk dat Green PAC erin slaagt het menselijk kapitaal in de regio te 

versterken. Hiermee wordt ook bijgedragen aan de Human Capital agenda Chemie. Door onderzoeksprojecten maken 

studenten kennis met het bedrijfsleven. Met de masteropleiding Polymer Engineering verstevigt Green PAC de 

samenwerking met het bedrijfsleven en de doorstroom van hbo-studenten naar het wo. Met het mbo wordt 

samengewerkt in valorisatieprojecten, maar daar is nog verbetering mogelijk. 

 

6.1 Hoe wil Green PAC dit doel bereiken? 

Het vierde doel dat Green PAC nastreeft, is het versterken van het menselijk kapitaal om te voldoen aan de 

ambities van de regio Emmen-Zwolle op dit terrein. De regio zet sterk in op het versterken van de 

werkgelegenheid in de chemiesector. Green PAC beoogd dit doel te behalen door de volgende mechanismen:  

1. Bijdragen aan Human Capital agenda Chemie. 

2. Ontwikkelen van master Polymer Engineering. 

3. Actief koppelen van het onderwijs aan het bedrijfsleven, waarmee Green PAC positief bijdraagt aan kansrijke 

perspectieven voor studenten. 

4. Mogelijkheid bieden om te promoveren. 

6.2 Hoe werkt het in de praktijk? 

6.2.1 Human Capital agenda Chemie 

De Human Capital agenda (HCA) Chemie is opgezet vanuit de Topsector Chemie. Iedere topsector heeft een er 

een. Het doel van de HCA Chemie is het op structurele basis realiseren van de beschikbaarheid van voldoende, 

goed gekwalificeerd personeel voor de chemische sector. Naast kwantiteit is ook kwaliteit van belang, met 

aspecten als leven lang leren, talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid als speerpunten
12

.  

Om na te gaan in hoeverre dit in de praktijk ook wordt gerealiseerd, kan in feite worden gekeken naar de andere 

drie mechanismen. Als in de praktijk blijkt dat daaraan wordt voldaan en het levert extra werkgelegenheid op, lijkt 

het ook aannemelijk dat wordt voldaan aan de HCA Chemie en het doel om het menselijk kapitaal in de regio te 

versterken.  

Het enige punt waarop we hier daarom ingaan is de samenwerking met het mbo. Er wordt op diverse vlakken 

vanuit Green PAC samengewerkt met het mbo, maar volgens stakeholders in de regio is hierin nog wel 

verbetering mogelijk. Op mbo-niveau werkt Green PAC als CoE samen met het Centrum van Innovatief 

Vakmanschap (CIV) van het Drenthe College (genaamd DC Tech), een expertisecentrum op mbo-niveau. Deze 

samenwerking vindt plaats in de vorm van kennisuitwisseling tussen de lectoraten, onder andere door het 

dubbellectoraat van NHL Stenden en het Drenthe College. Ook wordt er regelmatig samengewerkt in 

gezamenlijke onderzoeksprojecten.  

Betrokken stakeholders geven echter aan dat de samenwerking tussen mbo en hbo in praktijk nog meer kan 

worden gezocht. Deze respondenten zijn van mening dat de studenten op hbo- en mbo-niveau nog onvoldoende 

met elkaar samenwerken.  

                                                           

12
 Bron: http://www.topsectorchemie.nl/uploads/userfiles/HCA%20plan%20TSC(1).pdf , geraadpleegd op 27 maart 2018.  
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In de Green PAC-onderzoeksprojecten werken bijvoorbeeld nog geen mbo- en hbo-studenten echt met elkaar 

samen. Dit acht de respondent van belang om studenten op mbo een doorlopende leerlijn te kunnen bieden en 

de doorstoom van mbo naar hbo te bevorderen.  

6.2.2 De master Polymer Engineering 

Naast de samenwerking met het mbo wordt er vanuit Green PAC ook met het wo samengewerkt. Een concreet 

resultaat daarvan is de ontwikkeling en uitvoering van de (deeltijd)masteropleiding Polymer Engineering. De 

masteropleiding is in februari 2014 gestart. Het betreft een tweejarige master waarbij om de twee jaar een nieuw 

cohort start. In 2014 zijn twaalf studenten gestart, die in de loop van 2016 zijn afgestudeerd
13

. In september 2017 

is een tweede lichting van zes studenten gestart die naar verwachting in 2019 afstuderen. Vanwege het zeer 

specialistische karakter is het een kleinschalige master.  

Tabel 8. Aantal studenten masteropleiding Polymer Engineering, 

Aantal studenten masteropleiding Polymer Engineering 

Aantal deelnemers 2014- 2016 12 

Aantal deelnemers 2017- 2019 6 

 

Deze master draagt in de praktijk zowel bij aan de ambitie van de provincies als aan de HCA Chemie. Ten eerste 

wordt door deze master concreet samengewerkt met universiteiten, namelijk de Rijksuniversiteit Groningen en 

Wageningen University. Daarnaast worden hbo-studenten gestimuleerd om door te studeren, waarmee wordt 

geïnvesteerd in het menselijk kapitaal in de regio en in de doorlopende leerlijn.  

Een van de Green PAC-lectoren geeft dat de instroom enigszins lijkt tegen te vallen en wijdt dit aan de interesse 

van bedrijven die soms nog wat uitblijft, omdat zij niet altijd de waarde van een master voor hun hbo-geschoolde 

werknemers inzien. Dit kan ertoe leiden dat deze bedrijven medewerkers niet laten deelnemen aan de master
14

.  

6.2.3 De mogelijkheid om te promoveren 

Het derde mechanisme heeft betrekking op de mogelijkheid om te promoveren binnen Green PAC. In een 

interview met de Green PAC-uitvoerders is aangegeven dat studenten na het afronden van een wo-opleiding ook 

de mogelijkheid hebben om te promoveren op het gebied van groene chemie. Het aanbieden van een 

promotieplek biedt studenten een doorlopende leerlijn en biedt studenten die als wetenschapper of onderzoeker 

aan de slag willen, een kans om dit in de regio te kunnen doen zodat zij ook worden behouden voor de regio. We 

hebben in de bestaande documentatie en in de gesprekken niet kunnen achterhalen of voorgaande gerealiseerd 

is.   

6.2.4 Koppelen van het onderwijs en het bedrijfsleven 

Ten slotte dient het koppelen van het onderwijs en het bedrijfsleven bij te dragen aan de ambitie om het 

menselijk kapitaal in de regio te versterken. Green PAC wordt door de bedrijven gezien als een kennismakelaar in 

de regio doordat het zich zo nadrukkelijk positioneert rondom groene chemie en kunststoffen.  

                                                           

13
 Green PAC Review rapportage 2013- 2016, p.3.  

14
 Het is een deeltijdopleiding die gevolgd kan worden door mensen met een bachelor in Engineering die al een baan hebben in 

de polymeerchemie.  
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In de praktijk zien we dat studenten en bedrijven samenwerken binnen Green PAC. Dit gebeurt in de 

valorisatieprojecten waarbij NHL Stenden en/of Windesheim samen met een of meerdere bedrijven betrokken zijn. 

In de enquête onder bedrijven geven de meeste bedrijven aan de laatste tijd geen vacatures gehad te hebben. 

Hierdoor is het lastig om aan te geven in hoeverre deze koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven ook leidt tot 

een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Wel constateerden we al in paragraaf 5.4 dat de 

werkgelegenheid op de iLab bedrijven de afgelopen jaren is gestegen, wat een gevolg lijkt van een betere 

aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  

Stakeholders in de regio geven nog wel als suggestie mee dat Green PAC (meer) kan bijdragen aan een betere 

aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt in de regio door afstudeerplekken te organiseren bij bedrijven.  
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7. Regionaal economische effecten 

De afgelopen jaren is er in de regio zowel innovatie als werkgelegenheid gerealiseerd, waarbij ondernemers 

aangeven dat Green PAC hieraan een belangrijke bijdrage heeft geleverd. We schatten de toegevoegde waarde als 

gevolg van de werkgelegenheid op de iLab-locaties op € 10 miljoen. Van het effect op de werkgelegenheid bij 

bedrijfspartners van Green PAC en toeleveranciers kunnen we alleen een grove schatting maken die, waarschijnlijk 

vanwege het beperkt aantal bedrijven waarvan we gegevens hebben, een ondergrens is. We kunnen de nettobijdrage 

van Green PAC niet kwantificeren, maar het is aannemelijk dat de opbrengsten van Green PAC fors groter zijn dan de 

overheidsinvesteringen die de afgelopen drie jaar hebben plaatsgevonden. 

 

7.1 Effect op innovatief vermogen regio 

Zoals in de voorgaande hoofdstukken al aan bod is gekomen, draagt Green PAC op verschillende manieren bij 

aan het innovatief vermogen in de regio. Dit gebeurt met name door de iLab-locaties in Emmen en Zwolle en 

door de valorisatieprojecten. De volgende tabel geeft de resultaten van de enquête onder bedrijven weer op het 

gebied van de innovaties die zijn doorgevoerd. De resultaten hebben enkel betrekking op de 18 bedrijven die de 

enquête hebben ingevuld. Over de andere 36 bedrijven hebben we geen gegevens, maar de kans is groot dat 

(een aantal van) deze bedrijven de laatste jaren ook innovaties hebben gerealiseerd.  

Tabel 9. Gerealiseerde innovaties en effecten. 

Gerealiseerde innovaties en effecten   

Aantal bedrijven benaderd 54  

Deelnemende bedrijven aan enquête 18  

Aantal bedrijven met innovaties* 14 Waarvan productinnovatie: 14 

Waarvan procesinnovatie:   3 

Waarvan diensteninnovatie:   2  

Aantal bedrijven waarbij effecten al zichtbaar zijn* 10 Waarvan groei werkgelegenheid:   6 

Waarvan behoud werkgelegenheid:   4 

Waarvan omzetgroei:   3 

Waarvan lagere kostprijs inkoop:   3 

Waarvan nieuwe producten:   2 

* Een bedrijf kan meerdere type innovaties en effecten aangeven. 

Van de achttien bedrijven die de enquête hebben ingevuld, geven er veertien aan dat zij sinds dat zij betrokken 

zijn bij Green PAC innovaties hebben gerealiseerd. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om productinnovaties. Tien 

bedrijven geven aan dat deze innovaties ook al tot effecten hebben geleid. In zes gevallen hebben de innovaties 

geleid tot een groei van de werkgelegenheid. Daar komen we in de volgende paragraaf op terug. Daarnaast 

hebben innovaties ook geleid tot behoud van de werkgelegenheid, omzetgroei, een lagere kostprijs bij het 

inkopen van goederen, en twee bedrijven geven aan dat zij als gevolg van de innovatie een nieuw product 

hebben ontwikkeld. Green PAC lijkt hier een vrij belangrijke rol te hebben gespeeld bij het realiseren van deze 

innovaties. De helft van de bedrijven geeft aan dat de innovaties minder snel gerealiseerd zouden worden en drie 

bedrijven geven aan dat de innovaties helemaal niet zouden zijn gerealiseerd zonder Green PAC.  
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7.2 Effecten op directe en indirecte werkgelegenheid 

7.2.1 Directe werkgelegenheid 

Eerst gaan we in op de effecten op de directe werkgelegenheid die is gerealiseerd bij zowel iLab-bedrijven als 

bedrijven die in een project met Green PAC hebben samengewerkt.  

In hoofdstuk 5 hebben we al vastgesteld dat de iLabs een positieve bijdrage hebben geleverd aan de 

werkgelegenheid in de regio. Het aantal iLab-bedrijven is de afgelopen jaren flink gestegen en dit heeft ook 

geleid tot meer arbeidsplaatsen. Op de iLab-locaties is in totaal tot en met 2017 52 fte aan werkgelegenheid 

gecreëerd en ingevuld, waarvan 14 fte in Emmen en 38 fte in Zwolle. De iLabs zijn opgericht vanuit en dus een 

direct resultaat van Green PAC, waardoor we de totstandkoming van deze arbeidsplaatsen volledig toeschrijven 

aan Green PAC.  

Daarnaast hebben we ook informatie verzameld over groei in de werkgelegenheid onder bedrijven die als 

bedrijfspartner met Green PAC hebben samengewerkt in een of meer van de kennisprojecten. In de vorige 

paragraaf beschreven we al dat diverse bedrijven innovaties hebben gerealiseerd die in een aantal gevallen 

hebben geleid tot meer werkgelegenheid. Omdat we de werkgelegenheid binnen de iLab-bedrijven in 

vorenstaande alinea al hebben benoemd, kijken we hier alleen naar de gecreëerde werkgelegenheid binnen 

bedrijven die niet op het iLab zijn gevestigd. Twaalf bedrijven die niet op de iLab-locatie zijn gevestigd hebben de 

enquête ingevuld, waarvan drie hebben aangegeven dat de gerealiseerde innovaties hebben geleid tot een groei 

van de werkgelegenheid binnen hun bedrijf. De totale groei van werkgelegenheid is 213 fte, waarvan 200 fte 

afkomstig is van één bedrijf. Dit is vergeleken met de andere twee bedrijven een enorm aantal, maar in 

verhouding tot het aantal werknemers dat al in dienst was, is de groei vergelijkbaar met de andere twee bedrijven.  

Deze drie bedrijven geven aan dat aan deze innovaties gekoppelde effecten mogelijk niet of minder snel zouden 

zijn gerealiseerd zonder Green PAC. Green PAC lijkt dus een belangrijke (versnellende) bijdrage te hebben 

geleverd aan de toename van de werkgelegenheid, maar we kunnen niet vaststellen welk deel van deze 213 fte 

daaraan kan worden toegeschreven  

Een belangrijke noot bij dit aantal is dat deze groei betrekking heeft op slechts drie bedrijven. Niet alle 

aangeschreven bedrijven hebben de enquête ingevuld. Hoogstwaarschijnlijk is de werkgelegenheid bij meer 

bedrijven sinds de samenwerking met Green PAC toegenomen, maar daar hebben wij geen gegevens over. Door 

het ontbreken van achtergrondkenmerken van de drie responderende bedrijven alsook die van de niet-

responderende bedrijven, is het ook niet mogelijk om het werkgelegenheidseffect te extrapoleren naar de totale 

groep bedrijven. Voorgaande geldt ook voor het bepalen van welk deel van het werkgelegenheidseffect dat kan 

worden toegeschreven aan Green PAC. Het is echter wel verdedigbaar om te veronderstellen dat op basis van het 

bij de drie bedrijven gemeten werkgelegenheidseffect en de rol van Green PAC daarbij, het 

werkgelegenheidseffect van Green PAC voor het totaal van door haar ondersteunde bedrijven groter is. Het in dit 

hoofdstuk gepresenteerde effect zien we met andere woorden als een ondergrens.  

De volgende tabel geeft deze kengetallen weer.  

Tabel 10. Toename van de werkgelegenheid. 

Gecreëerde werkgelegenheid iLab-bedrijven Aantal Uitputtende cijfers? 

Aantal fte iLab Zwolle 38 Ja 

Aantal fte iLab Emmen  14 Ja 

Bron: interne cijfers Green PAC   
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Toename werkgelegenheid niet-iLab bedrijven  Aantal Uitputtende cijfers? 

Aantal bedrijven   3 Nee 

Totale toename in fte  213  Nee,  waarschijnlijk ondergrens 

Bron: enquête resultaten onder bedrijven    

 

7.2.2 Indirecte werkgelegenheid 

Ook hebben we gepoogd de groei in indirecte werkgelegenheid in kaart te brengen. Dit is werkgelegenheid die is 

gecreëerd bij toeleveranciers omdat bedrijven meer hebben ingekocht aan goederen en diensten.  

We hebben dit uitgevraagd in de enquête onder bedrijven die door Green PAC zijn ondersteund. Twee bedrijven 

geven aan dat zij door toenemende omzet meer goederen zijn gaan inkopen. In totaal hebben de twee bedrijven 

voor € 87.000 meer ingekocht in de industrie sector en € 15.000 meer ingekocht aan zakelijke diensten. We 

schatten de indirecte werkgelegenheid aan de hand van de omzet per fte in beide sectoren. Dit komt neer op 0,2 

fte in de industriesector en 0,1 fte in de zakelijke dienstensector. De twee bedrijven geven aan dat Green PAC een 

belangrijke rol heeft gespeeld in het realiseren van dit effect. Een belangrijke kanttekening is dat dit aantal is 

gebaseerd op een heel klein deel van de bedrijven in de regio en tevens ook een klein deel van de bedrijven die 

de enquête hebben ingevuld. Dit aantal geeft dus geen volledig beeld.  

Om onze berekening van het indirecte werkgelegenheidseffect van Green PAC te toetsen, hebben we ook 

gebruikgemaakt van bestaand onderzoek. In 2015 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

onderzoek gedaan naar de indirecte werkgelegenheid die wordt gerealiseerd door het biobased cluster
1516

. 

Volgens dit onderzoek op basis van monetaire input-outputtabellen leidt één directe arbeidsplaats in de biobased 

chemiesector tot bijna één extra arbeidsplaats in andere sectoren (de indirecte werkgelegenheid dus). Zij schatten 

de multiplier op 1,9. Als we dit kengetal afzetten tegen de directe werkgelegenheid die bij door Green PAC 

ondersteunde bedrijven is gecreëerd (zie vorige subparagraaf), dan bedraagt de indirecte werkgelegenheid 239 

fte. Met deze uitkomst blijkt onze berekening op basis van de enquêteresultaten een forse ondergrens. Wel geldt 

ook hier de opmerking dat we niet precies weten welk deel hiervan volledig kan worden toegeschreven door 

Green PAC, maar aannemelijk is wel dat Green PAC een belangrijke bijdrage heeft geleverd.  

7.3 Effecten op toegevoegde waarde 

De economisch impact van Green PAC kan ook uitgedrukt worden in de toegevoegde waarde die de gecreëerde 

extra directe en indirecte werkgelegenheid voor de regio tot gevolg heeft. Toegevoegde waarde is het verschil 

tussen de marktwaarde van de extra productie (omzet) en de inkoopkosten van de hiervoor gebruikte 

(intermediaire) goederen en diensten. Toegevoegde waarde is de bron voor vergoedingen voor ingezette 

productiefactoren als arbeid, kapitaal en ondernemerschap.  

We berekenen de toegevoegde waarde per fte aan de hand van CBS-cijfers. De toegevoegde waarde als gevolg 

van de gecreëerde werkgelegenheid binnen de iLab-bedrijven (52 fte) bedraagt € 9,9 miljoen. Dit kunnen we 

direct toeschrijven aan Green PAC. De toegevoegde waarde als gevolg van werkgelegenheid bij andere bedrijven 

(213 fte) schatten we in op zo € 40,7 miljoen. We weten niet welk deel van dit bedrag kan worden toegeschreven 

aan Green PAC, maar op basis van de enquêteresultaten is het aannemelijk dat Green PAC een belangrijke rol 

heeft gespeeld in het realiseren van deze werkgelegenheid.  

                                                           

15
 Hier vallen meerdere sectoren onder, waaronder de chemiesector.  

16
 Zie ook: 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/09/Monitoring%20Biobased%20Economy%20NL%202014_final%20versie.pdf, 

geraadpleegd op 24 mei 2018.  

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/09/Monitoring%20Biobased%20Economy%20NL%202014_final%20versie.pdf
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Daarnaast constateren we dat dit bedrag waarschijnlijk een ondergrens is, omdat er waarschijnlijk ook 

werkgelegenheid is gecreëerd bij bedrijven die niet hebben deelgenomen aan de enquête. De werkelijke 

toegevoegde waarde ligt met grote zekerheid hoger dan het genoemde gedrag, maar hoeveel hoger weten we 

niet.  

Wat de indirecte werkgelegenheid betreft maken we twee berekeningen, aan de hand van de enquêteresultaten 

en aan de hand van het onderzoek van RVO. Aan de hand van de gecreëerde indirecte werkgelegenheid op basis 

van de enquêteresultaten schatten we de toegevoegde waarde op € 48.000
17

. Aan de hand van de creëerde 

indirecte werkgelegenheid op basis van het RVO-onderzoek bedraagt de toegevoegde waarde bedraagt € 45,7 

miljoen
18

. Dit is een grove schatting die is gebaseerd op de geschatte directe werkgelegenheid, waarbij ook hier 

geldt dat we niet precies weten welk deel kan worden toegeschreven aan Green PAC.  

7.4 Gerealiseerde multiplier op investeringen 

Via de multiplier kijken we naar de toegevoegde waarde die is gerealiseerd met de investeringen door de 

overheid. De bijdrage van OCW in het kader van CoE (afgelopen jaren € 1 miljoen per jaar) is hierin de grootste is. 

De overheidsinvesteringen (OCW, de lokale overheden en EDR/INTERREG) over 2014 tot en met 2017 bedragen in 

totaal € 5.330.000.  

De toegevoegde waarde door alleen de iLabs bedraagt al bijna € 10 miljoen, wat neer komt op een multiplier van 

bijna 2. De toegevoegde waarde van de niet-iLab-bedrijven en de indirecte werkgelegenheid schatten we op 

respectievelijk € 40,7 en € 45,7 miljoen, maar dit is zoals eerder genoemd waarschijnlijk een ondergrens omdat we 

maar over gegevens van een beperkt aantal bedrijven beschikken. Ook kunnen we niet vaststellen welk deel kan 

worden toegeschreven aan Green PAC. We kunnen hierdoor geen uitspraak doen over de multiplier op de 

investeringen, maar we kunnen wel concluderen dat de toegevoegde waarde van Green PAC ver boven de 

investeringen van de afgelopen vier jaar uitkomt.  

 

                                                           

17
 Op basis van de toegevoegde waarde per fte in de industriesector en in de zakelijke diensten sector.  

18
 Hierbij zijn we uitgegaan van de toegevoegde waarde per fte in de industriesector.  
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8. Conclusies en aanbevelingen 

8.1 Inleiding 

In deze impactanalyse hebben we aan de hand van een aantal mechanismen onderzocht in hoeverre het 

aannemelijk is dat Green PAC de beoogde doelen heeft behaald.  

Green PAC heeft de volgende doelen:  

1. Vergroten van het innovatief en groeiend vermogen in de regio. 

2. Bijdragen aan circulaire en biobased economische ambities van de provincies. 

3. Vestigen van jonge, innovatieve ondernemingen. 

4. Versterken van het menselijk kapitaal om te voldoen aan de ambities van de regio Emmen-Zwolle.  

Hierna beschrijven we aan de hand van de in hoofdstuk 1 omschreven projectdoelen en de hiervoor 

geformuleerde doelen onze conclusies en geven we aanbevelingen. 

8.2 Regionaal economische effecten 

8.2.1 Effecten op de werkgelegenheid 

Op het iLab is de afgelopen jaren 52 fte aan werkgelegenheid gecreëerd, die volledig kunnen worden 

toegeschreven aan Green PAC. De toename in werkgelegenheid bij bedrijfspartners bedraagt 213 fte. De 

gecreëerde indirecte werkgelegenheid bedraagt op basis van de enquêteresultaten 0,3 fte, maar met behulp van 

cijfers uit eerder onderzoek schatten we de indirecte werkgelegenheid op 239 fte. Dit zijn slechts grove 

schattingen, maar geven wel aan dat de werkgelegenheid fors is toegenomen. 

8.2.2 Effecten op het innovatief vermogen in de regio 

Green PAC draagt bij aan het innovatief vermogen in de regio Noordoost-Nederland. Uit onze enquête onder 

bedrijven blijkt dat zij in die tijd innovaties hebben gerealiseerd en dat deze innovaties zonder de ondersteuning 

van Green PAC minder snel of mogelijk niet tot stand waren gekomen. Dit heeft onder andere geleid tot het 

realiseren van nieuwe groene producten.  

Deze innovaties worden in de praktijk gerealiseerd door middel van de onderzoeksprojecten waarin 

kennisinstellingen en bedrijven samenwerken, waarbij kennis op basis van onderzoek op het gebied van (groene) 

kunststoffen, vezels en composieten gevaloriseerd en gedeeld wordt. Daarnaast krijgen startende ondernemers in 

het iLab ondersteuning bij het bedrijfsmatig uitwerken van hun innovatieve ideeën.  

8.2.3 Gerealiseerde multiplier op de investeringen 

De nettobijdrage van Green PAC aan deze regionaal economische effecten is niet te kwantificeren, maar het is 

aannemelijk dat Green PAC hier een belangrijke (versnellende) bijdrage aan heeft geleverd.  

De toegevoegde waarde in de regio komt ver boven de overheidsinvesteringen (€ 5,9 miljoen) uit, maar we 

kunnen de multiplier niet precies vaststellen. De toegevoegde waarde van de werkgelegenheid binnen de iLab-

bedrijven alleen al is bijna € 10 miljoen. Van de toegevoegde waarde van de andere effecten kunnen we enkel een 

zeer grove schatting maken. De overheidsinvesteringen over de afgelopen vier jaar zijn ruimschoots 

terugverdiend.  
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8.3 Overige regionale effecten  

8.3.1 Bijdrage aan de circulaire en biobased economische ambities van de provincies 

Green PAC lijkt bij te dragen aan de circulaire en biobased economische ambities van de provincies. Dat doet ze 

enerzijds door bedrijven te ondersteunen bij het realiseren van groene biobased producten en door bedrijven te 

clusteren in onderzoeksprojecten, waaruit ook spin-offs ontstaan. Het ontwikkelen van nieuwe kennis wordt 

echter ook beperkt omdat Green PAC, met name NHL Stenden, niet altijd in alle eigen kennisvragen van 

chemiebedrijven uit de regio kan voorzien.  

8.3.2 Vestigen van jonge, innovatieve ondernemingen 

Het lijkt aannemelijk dat Green PAC met het iLab in Emmen en Zwolle jonge en innovatieve ondernemingen weet 

te vestigen in de regio. De afgelopen jaren zijn er diverse ondernemers gevestigd op het iLab. Een extra iLab-

locatie in Emmen en behoefte aan opschaling op de iLab-locatie in Zwolle zijn indicaties dat het aantal 

innovatieve ondernemingen groeit. Buiten innovatie draagt Green PAC hierdoor ook bij aan de werkgelegenheid 

in de regio.  

8.3.3 Versterken van het menselijk kapitaal om te voldoen aan de ambities van de regio Emmen 

en Zwolle 

Het lijkt aannemelijk dat Green PAC erin slaagt het menselijk kapitaal in de regio te versterken. Met de 

masteropleiding Polymer Engineering verstevigt Green PAC de samenwerking met en de doorstroom naar het wo. 

Met het mbo wordt samengewerkt in valorisatieprojecten, maar de samenwerking tussen het hbo en mbo kan 

worden verstevigd. Door middel van deze mechanismen wordt ten slotte bijgedragen aan de Human Capital 

agenda Chemie. 

8.4 Aanbevelingen  

Alhoewel Green PAC een positieve bijdrage levert aan de innovatie en werkgelegenheid in de regio, is het niet 

zeker hoelang de investering van uit OCW nog zal voortbestaan. De vraag is dan of Green PAC voldoende 

financiering kan verzamelen om te blijven bestaan. Een optie om te overwegen betreft andere 

financieringsmogelijkheden in de regio, zoals het project Go Chem dat wordt opgezet vanuit de Topsector 

Chemie. Een andere mogelijkheid is om een (grotere) bijdrage te vragen van betrokken bedrijven. Bedrijven 

hebben nu vooral in-kind betaald, oftewel in de vorm van uren. Lectoren van Green PAC geven echter aan dat er 

op dit moment nog weinig betalingsbereidheid zal zijn om de projecten volledig te kunnen financieren, omdat dit 

vaak risicovolle projecten zijn waarbij van tevoren niet zeker is wat het gaat opleveren. Als Green PAC meer 

bewezen innovaties gaat realiseren en testen, is de kans op betalingsbereidheid onder bedrijven ook groter. Dit is 

al het geval met de biocomposieten brug in Ritsumasyl, waar bedrijven al meer geld inleggen. Het gevaar hierbij is 

wel dat je al snel neigt naar contractonderzoek, en het is de vraag of dat wenselijk is vanuit een kennisinstelling.  

Om de doorlopende leerlijn te verbeteren en de instroom in het hbo te vergroten, is het aanbevelenswaardig om 

de samenwerking met het mbo te verbeteren. Bijvoorbeeld door vaker mbo-studenten te laten meedoen in Green 

PAC-valorisatieprojecten. Dit draagt bij aan het menselijk kapitaal in de regio en kan mogelijk het tekort aan hbo-

opgeleiden opvangen.  

Een derde en laatste verbeterpunt ligt in wat diverse stakeholders in de regio aangegeven hebben over het 

aannemen van kennisvragen van buiten de regio. Dit is natuurlijk wenselijk als hiervoor ruimte is en hiermee kan 

ook de innovatie in andere regio’s worden bevorderd. Het is echter minder wenselijk als dit het oppakken van 

regionale kennisvragen belemmert en daarmee mogelijk ook de innovatie in de eigen regio in de weg kan staan.   
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 Projectstappen Bijlage 1.

Stap 2. Documentenstudie 

Doornemen van beschikbare documentatie over de opzet, de (beoogde) werking en de effecten van Green PAC. 

Maar, we hebben bijvoorbeeld ook documenten geraadpleegd voor meer informatie over de CoE's, de historische 

context van de sector en andere achtergrondinformatie.  

Stap 3. Groepsgesprekken met uitvoerders Green PAC 

We hebben een groepsgesprek gehouden met de direct betrokken uitvoerders van Green PAC. Dit gesprek heeft 

onze inzichten uit de documentenstudie over de opzet, de (beoogde) werking en de effecten van beide 

initiatieven verdiept.  

Stap 4. Telefonische interviews met vier stakeholders 

We hebben de vier meest voor Green PAC relevante stakeholders telefonisch geïnterviewd. Dit zijn partijen die 

een beeld hebben van de beleidsonderwerpen waarop Green PAC toegevoegde waarde heeft willen 

bewerkstelligen (op voorhand vergroening chemie, verhogen innovatievermogen, betere aansluiting onderwijs en 

arbeidsmarkt). De telefonische interviews hebben duidelijk gemaakt welke beelden deze stakeholders hebben van 

de (beoogde) werking van en de bewerkstelligde effecten door Green PAC verdiepen. De selectie van welke 

stakeholders we interviewden, werd gemaakt naar aanleiding van het startoverleg. 

Stap 5. Opzetten en uitvoeren van webenquête 

We hebben een webenquête uitgezet onder startups en reeds gevestigde bedrijven die rechtstreeks door Green 

PAC zijn ondersteund. Betrokken werkgevers stelden we een beperkte set vragen over de door hen ervaren 

meerwaarde van deze ondersteuning. Daarnaast hebben we in de enquête om een aantal kengetallen uitgevraagd 

om de economische waarde (directe en indirecte werkgelegenheid, toegevoegde waarde) te meten. Uit ervaring 

hebben we ons beperkt tot de uitvraag van een zeer beperkte set data. We hebben hierbij de gegevens van de 

ondernemers vertrouwelijk behandeld.  

De enquête is verspreid via Green PAC, zo achtten we de kans het grootst dat ondernemers bereid zouden zijn tot 

deelname. In totaal heeft Green PAC 54 bedrijven benaderd (zowel iLab-ondernemers als reeds gevestigde 

bedrijven). 18 ondernemers hebben de vragenlijst ook ingevuld.  

Stap 6. Face-to-face-interviews over drie projecten Green PAC 

Over drie projecten die door Green PAC zijn opgezet en/of ondersteund hebben we face-to-face-interviews 

gehouden met de betrokken projectleiders. Doel van deze gesprekken was om inzicht te krijgen hoe het project 

verlopen is en hoe het aansluit bij de beoogde werking van Green PAC in het realiseren van hun maatschappelijke 

doelen. De projecten hebben we in overleg geselecteerd. Er is hierbij voor projecten gekozen die het beste 

aansluiten op de doelstelling van Green PAC.  
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 Gesprekspartners Bijlage 2.

Naam Organisatie Naam Organisatie 

Rob Voncken Green PAC Daan Borjeson Green PAC/Noordtij 

Harm-Jan Brouwers Green PAC/NHL Stenden Hogeschool Jaap Jepma Green PAC/Noordtij 

Rudy Folkersma Green PAC/NHL Stenden Hogeschool Willeke de Roo Provincie Drenthe 

Jan Jager Green PAC/NHL Stenden Hogeschool Dominique 

Meijnders 

Provincie Overijssel 

Bastian Coes Green PAC/Hogeschool Windesheim Rolf Teunis Provincie Overijssel 

Geert Heideman Green PAC/Hogeschool Windesheim Henk Lukken Drenthe College DC Tech 

Margie Topp Green PAC/Hogeschool Windesheim Pieter Moerman Platform Bèta Techniek 

Freek Noordhuis Green PAC/Hogeschool Windesheim Bas Allart Go Chem/Topsector Chemie 
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