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Programma

• Aanleiding en doel van het onderzoek
• Afbakening en centrale vraagstelling
• Eerder onderzoek
• Theoretische uitgangspunten
• Onderzoeksopzet
• Resultaten tussenmeting
• Leermomenten voor de praktijk
• Vervolg onderzoek
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Aanleiding
2008 Sluiting Cordis

874 fte (in hoogtijdagen 2100 fte)

Oprichting Vereniging Springboard
kennis voor regio behouden door: 
- ontwikkelen kennisdomein, 
- van baan naar baan & 
- van baan naar business

2015 Start Health Hub Roden



Aanleiding

• Als gevolg van technologische innovaties en globalisering voltrekken de 
veranderingen in de economie zich in een hoog tempo

• Noodzaak om snel en adequaat in te spelen op deze veranderingen om 
concurrentiepositie te behouden (veerkracht).

• Innovaties van bedrijven als antwoord op de uitdagingen waar we voor 
gesteld worden en als belangrijke motor voor het economische klimaat
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Aanleiding

• Bouwen aan een lerende economie 

• Inzetten op zowel kennisproductie als kenniscirculatie

• Behoud en versterking menselijk kapitaal

• Samenwerking!!!
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Aanleiding
• Triple Helix samenwerking!!!

• Samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven
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1. overheid-onderwijs: kennisinfrastructuur; 
2. overheid-bedrijfsleven: politieke economie; 
3. hoger onderwijs - bedrijfsleven: innovatie; 
4. condities voor een kenniseconomie.  



Concreet praktijkvoorbeeld

Concrete 

“the ability of a region to anticipate, prepare for, 
respond to, and recover from a disturbance”

Foster (2007: 14)







Health Hub Roden
Doelstelling:
Het doel is het creëren van nieuwe bedrijvigheid (startups en bedrijven van 
elders) op basis van bestaande kennis die gedeeld en nieuwe kennis die 
ontwikkeld wordt. Er ontstaat dus meer werkgelegenheid, maar ook wordt 
voorkómen, dat bedrijvigheid wegtrekt of inkrimpt. Daarmee wordt dus ook 
bestaande werkgelegenheid behouden!
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Hoofdvraag van het onderzoek

In hoeverre draagt de Health Hub Roden als triple helix 
partnership bij aan het vergroten van de economische 
veerkracht (in termen van werkgelegenheid en 
arbeidsparticipatie) van de regionale arbeidsmarkt en welke 
causale  mechanismen binnen dit partnership spelen hierbij 
een rol?
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Eerder onderzoek & theoretische uitgangspunten
1. Baanopeningenmonitor (van Lieshout et al)

2. Triple helix partnerships (o.a. Etzkowitz & Leijdesdorf); 
Focus op startende ondernemers en R&D
Positieve effecten verondersteld, niet aangetoond

2. Regionale veerkracht (o.a. Foster & Martin);
Vier dimensies van regionale veerkracht (Martin, 2012). Dit onderzoek richt 
zich expliciet op de 3e (heroriëntatie) en 4e (vernieuwing) dimensie

3. Process tracing (o.a George & Bennett, Beach & Pedersen); 
Tot nu toe vooral gebruikt voor politicologisch en historisch onderzoek



Onderzoeksopzet 

Triple Helix 
Partnership 

(THP) 

Economische 
veerkracht 

Collectieve hypothese 

Macro-niveau 

Micro-niveau 

Optelsom WG ontwikkeling door: 
* Groei & krimp in (+50) bestaande     
  bedrijven  
* Starters 
* Verhuizers 
 
 

 
     Waarom heeft er een 

WG ontwikkeling in het     
 bedrijf plaatsgevonden? 

Wat binnen het 
THP was van 

invloed? 

Individuele hypothese 



Onderzoeksopzet
• Dataverzameling; 

o.a., alumni onderzoek, logboek, interviews 
en arbeidsmarktmonitor

• 3 metingen over een periode van 5 jaar 
(nul-, tussen- en eindmeting)

• Single casestudy



Arbeidsmarktmonitor - schematisch

Voor meer informatie zie: Van Lieshout et al. (2016)



Resultaten tussenmeting

• Resultaten:
– Werkervaringsplaatsen
– Baan ihkv Participatiewet
– Werkgelegenheidsgroei



Resultaten tussenmeting

Werkervaringsplaatsen

Doelstelling tussenmeting Minimaal 3

Realisatie tussenmeting 9

Doelstelling eindmeting Minimaal 10



Resultaten tussenmeting

Baan ihkv Participatiewet

Doelstelling tussenmeting 2

Realisatie tussenmeting 1

Doelstelling eindmeting 5



Resultaten tussenmeting

Werkgelegenheidsontwikkeling

Doelstelling tussenmeting + 20 fte

Realisatie tussenmeting + 26,4 fte*

Doelstelling eindmeting + 60 fte

* Betreft realisatie 9 bedrijven



Verwachting resultaten eindmeting

Werkgelegenheidsontwikkeling

Nulmeting + 1361,8 fte

Verwachting eindmeting + 1659,9 fte

Doelstelling eindmeting + 298,1 fte



Verwachting resultaten eindmeting



Verwachting resultaten eindmeting
Verwachting behoeft nuancering!

Want:
- Betreft verwachting voor over 5 jaar (voorbij 

einddatum project)
- Beeld tussenmeting: bijstelling groeiverwachting 

(namelijk 73% van eerdere verwachting)



Verwachting resultaten eindmeting

Werkgelegenheidsontwikkeling

Doelstelling eindmeting + 60 fte

Verwachting eindmeting + 93,7 fte



Verwachting resultaten eindmeting
Top 10 baanopeningen

Verzorgenden thuiszorg 60 fte

Elektrotechnici 55,2 fte

Technici werktuigbouwkunde 45,9 fte

Bedieners machines en installaties vervaardiging chemische producten 42,5 fte

Toezichthoudend personeel in de bouwnijverheid 35,7 fte

Farmaceutisch medewerkers en apothekersassistenten 35 fte

Softwareontwikkelaars 26 fte

Machinebedieners vervaardiging kunststofproducten 23,8 fte

Elektronica- en hardware ingenieurs 22,5 fte

Werkvoorbereiders, productieplanners en orderbegeleiders 19,1 fte



Leermomenten voor de praktijk

• Werkgelegenheidsontwikkeling (realisatie én verwachting)

• Groei- of krimpberoepen?
• Knelpunten in de personeelsvoorziening
• Bijscholen of omscholen? 
• Personeel uitwisselen?

• Samenwerken?



Vervolg van het onderzoek
• Human capital call – reeds gestart

• Laatste interviews nulmeting uiterlijk februari 2019 afgerond
• Start eindmeting maart 2019
• Eindmeting afgerond februari 2020

• Ontrafelen causale mechanismen
• Afronding promotieonderzoek september 2020



Bedankt voor jullie aandacht!
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