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Algemeen 

Stichting Innovatiepact Fryslân, kortweg IPF, staat ingeschreven in het handelsregister onder 

dossiernummer 66192641 op 6 juni 2016. In de statuten van de stichting is opgenomen dat het IPF ten 

doel heeft om in samenwerking tussen ondernemingen, kennisinstellingen en overheid, het innovatie- 

en ondernemerschapsklimaat van Friesland te versterken. De stichting tracht haar doel onder meer te 

bereiken door in uiteenlopende coalitieverbanden op zoek te gaan naar bredere maatschappelijke 

vraagstukken en sectoroverstijgende uitdagingen. Haar primaire rol daarbij is het agenderen, aanjagen 

en het verbinden om vervolgens een betere economische positie te realiseren welke duurzaam en 

inclusief van aard is. De stichting kan haar activiteiten geheel of ten delen overdragen of delegeren aan 

één of meer andere rechtspersonen of instellingen en/of daartoe samenwerkings- en andere 

overeenkomsten met derden aangaan. 

 

Missie 

Overal in Nederland lijkt de balans tussen welvaart en welzijn zoek. In bijna alle regio’s is het 

welvaartsniveau momenteel veel hoger dan het welzijnsniveau. Met één duidelijke uitzondering: 

Friesland. Deze regio voert de lijsten aan wanneer welvaart bezien wordt in de brede zin van het woord. 

Geluk, gezondheid, schone lucht, veiligheid en vertrouwen. Allemaal indicatoren waar Friezen hoog op 

scoren. Bovendien kent deze provincie veel ruimte en een hoge leefbaarheid. In Friesland wordt 

gehandeld met het besef dat welvaart véél meer is dan economische groei. Er bestaat brede consensus 

dat – naar de toekomst toe – Friesland als rijkste brede welvaartsregio het uitgangspunt dient te zijn. 

Zeker in het licht van diepgaande veranderingen die nu gaande zijn. Door als stichting te participeren in 

en het initiëren van programma’s die een krachtige regio met een goede balans tussen welvaart en 

welzijn voorstaan, wordt de hoge mate aan welbehagen ingezet om duurzame vooruitgang te realiseren. 

 

Stichting Innovatiepact Fryslân (IPF) pakt die opgaven op die voor de Friese regio de grootste urgentie 

hebben. Daarbij voert het IPF geen politiek en richt  het zich  op alle energie die het Friese ecosysteem 

willen versterken en vergroten ongeacht om wie of welke organisatie het gaat. Er wordt gestreefd naar 

zoveel mogelijk evenwicht tussen en diversiteit van partners.  

 

Organisatie en bestuur 

Sinds 2019 is de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status 

onderschrijven wij twee heel wezenlijke waarden van de stichting: volledige transparantie en publieke 

verantwoording. Om die reden publiceert het IPF elk jaar, na vaststelling, een publieke versie van de 

jaarrekening op de website. Bovendien wil de stichting hiermee duidelijk maken naar toekomstige 

partners dat het belang van de Friese samenleving als geheel het enige belang is dat voor ons telt. 

 

Voor de financiering van mensen en programma’s is de stichting afhankelijk van subsidiering. Deze 

inkomsten zijn altijd tijdelijk van aard en om die reden zijn benoemingen/aanstellingen, met 

inachtneming van geldende wet- en regelgeving, voor bepaalde tijd. De mate van autonomie voor elk 

programma is in beginsel gelijk. 

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie bestuurders waarbij elke partij uit de triple helix 

van Friesland is vertegenwoordigd. In 2019 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

• Vernooij, Johannes Wilhelmus Gerardus – Voorzitter 

• Schaper, Erica – Penningmeester 

• Douwstra, Rang Friso – Secretaris 

• van Dalen, Gerrit Alex – Algemeen bestuurslid 

 

Het bestuur is statutair belast met het besturen van de stichting. Als aanvulling op de geldende statuten 

is er sprake van een bestuursreglement. De bestuurders doen het werk voor de stichting onbezoldigd. 



De dagelijkse leiding over de uitvoeringsorganisatie ligt bij de gemandateerde directeur. Daarmee komt 

de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toe aan de facultatief ingehuurde niet-statutair directeur en 

kent bovendien een volledige volmacht. In 2019 lag de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding 

bij de volgende persoon: 

• van der Snee, Johannes Paulus – Directeur 

 

 

 

De stichting is bevoegd om personeel in loondienst te nemen. Er is geen CAO van toepassing. 

Vanzelfsprekend is de stichting zich bewust van de wettelijke bepalingen van toepassing zijn als gevolg 

van het ontbreken van een CAO. In de kern geldt dat voorafgaand aan de indiensttreding bij de stichting 

elk persoon op zijn of haar eigen merites wordt bezien en vraagt om een eigen beloningspakket. 

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten per programmaonderdeel 

 

Basisorganisatie 

De Basisorganisatie fungeert als olie in het Friese ecosysteem. Deze eenheid treedt op als 

ecosysteemontwikkelaar en gaat daarbij op zoek naar krachtige coalities die met gerichte interventies 

het functioneren van het regionale ecosysteem willen verbeteren. Dit gebeurt in basis aan de 

bestuurlijke tafel (strategisch platform) waar vertegenwoordigers uit de triple helix van Friesland elkaar 

meerdere keren per jaar ontmoeten. De basisorganisatie organiseert en faciliteert deze ontmoetingen. 

Aan deze tafel worden de gewenste interventies besproken en besloten. Vervolgens krijgen interventies 

zowel binnen als buiten de stichting gestalte en dienen deze een bijdrage te leveren binnen de volgende 

vier speerpunten: 

 



➢ Impactvol talent voor de regio 

➢ MKB business facilitering 

➢ Internationalisering en export 

➢ Zichtbaarheid en storytelling 

 

Leden aan de bestuurlijke tafel committeren zich aan een of meerdere initiatieven en/of uitdagingen die 

aansluiten bij hun eigen organisatie, kennis en netwerk. Daarbij zetten leden middelen, kennis en 

netwerken in om deze ambities te realiseren. Dit gebeurt aan de hand van het zogenoemde 

celdelingsprincipe. Hierdoor wordt een immer sterkere netwerkorganisatie gerealiseerd die wordt 

aangejaagd door de directeur met ondersteuning van overige personen van de basisorganisatie.  

 

Daarnaast is de Basisorganisatie IPF het secretariaat van de stichting als geheel. Daarmee ondersteunt 

het tevens het bestuur van de stichting met het uitoefenen van zijn taken. 

 

Ynbusiness 

Het ondersteunen van ondernemers bij de ontwikkeling en groei van hun bedrijf verloopt via Ynbusiness 

(hierna: YB) In het tweede jaar van de uitvoeringsfase heeft YB een volwaardige positie in het regionale 

ecosysteem voor ondernemerschap gerealiseerd. Met name op de kennisthema’s Financiering, 

Innovatie, Kennis & Ontwikkeling en Ondernemerschap bieden de specialisten van YB toegevoegde 

waarde voor het MKB in Friesland.  

 

In 2019 zijn 1.214 bedrijfsbezoeken bij MKB’ers in Friesland afgelegd. Daarmee is het beoogde doel 

van 1.000 bezoek behaald. In 2019 beoordeelde de ondernemer de ondersteuning door de specialisten 

van YB met een 8,8. Daarmee is de doelstelling van een gemiddeld cijfer van minimaal 7,5 behaald. 

907 keer van de gevallen was er sprake een succesvolle ondersteuning door het aanreiken van de juiste 

oplossing op het ondernemersvraagstuk. De gestelde norm van 60% is daarmee behaald. 

 

Op basis van de ondernemersvraagstukken en de ondersteuning bij het vraagstuk is er een analyseplan 

van het aanbod in dienstverlening per sector ontwikkeld en vervolgens gevalideerd. Presentatie en 

aanbieding van het analyseplan volgt in 2020. 

 

Sterk Fries Ondernemerschap / Entrepreneur Mentoring Service 

Het versterken van het Friese startup-ecosysteem voor starters en groeiers verloopt via het Sterk Fries 

Ondernemerschap / Entrepreneur Mentoring Service (hierna: SFO). In het eerste jaar van de 

uitvoeringsfase is SFO begonnen met het in kaart brengen van het regionale startup-klimaat door het 

vergaren van data over alle relevante actoren en factoren in het ecosysteem. Deze inventarisatie heeft 

geresulteerd in een regionale kaart waarop inzichtelijk is gemaakt wie de spelers in het ecosysteem zijn. 

Link: https://startupthermometer.frl/ 

 

De oplevering van de thermometer is de start geweest van een dialoog met stakeholders over de 

sterktes en zwakten van het Friese startup-systeem voor starters en groeiers. De uitkomst van deze 

dialoog heeft geresulteerd in een integraal programma waarin regionale sleutelspelers het eens zijn 

over welke voorwaarden goed werken en onderscheidend zijn voor een krachtig startup-ecosysteem in 

Friesland. Als regisseur en aanjager zagen de leden van Team SFO toe op de start en ontwikkeling van 

een goed functionerend ecosysteem. Hierbij was aandacht voor de volgende elementen: 

1. Algemeen (regie ecosysteem), bestaande uit: zichtbaarheid en communicatie van het 

ecosysteem, verbinden van stakeholders, ontwikkeling van nieuwe projecten/initiatieven indien 

nodig, verbinding en gezicht richting noordelijke en landelijke netwerken en faciliteiten en de 

monitoring en ontwikkeling van het startup-ecosysteem 

2. Inspiratieprogramma, bestaande uit: een algemeen inspiratieprogramma, een specifiek 

inspiratieprogramma voor de topclusters en programmering voor de lokale hotspots. 

https://startupthermometer.frl/


3. Educatieprogramma, bestaande uit: docentenprogramma, De Noorderlingen en Student 

Entrepreneur Mentoring (SEM) in samenwerking met de onderwijsprogramma’s van de 

Friese kennisinstellingen. 

4. Business Development programma, bestaande uit: generiek incubatie- en 

acceleratieprogramma BeStart, Entrepreneur Mentoring Service (EMS) en een business 

coaching systeem. 

Toerisme Alliantie Friesland 

Het versterken van ondernemerschap in de gastvrijheidssector en de realisatie van een 

toekomstigbestendige gastvrijheidseconomie in Friesland verloopt via Toerisme Alliantie Friesland 

(hierna: TAF). In het tweede jaar van de uitvoeringsfase is de TAF doorgegroeid naar een partij met een 

belangrijke katalysatorfunctie in deze sector. Als brug tussen overheden, kennisinstelling en het 

bedrijfsleven is een bijdrage geleverd aan het ontsluiten van ideeën en initiatieven op het gebied van 

gastvrijheid, bedrijfsvoering, scholing, professionalisering, innovatie en marketing. 

 

Om de vernieuwing aan te jagen is in 2019 begonnen met het continu voeden van de 

samenwerkingspartners met kennis en ideeën. De organisatie van deze kenniscirculatie lag in handen 

van de TAF. De toepassing van deze praktische inzichten heeft in 2019 tot onderstaande resultaten 

geleid. Bij de uitvoering van deze resultaten had de TAF een rol als inspirator en stimulator. 

1. Provinciale Icoonprojecten, ter bevordering van kwaliteit, zichtbaarheid en de 

professionalisering van het regionale aanbod is meer samenhang en verbinding gerealiseerd 

in de gastvrijheidsinitiatieven die vanuit de samenleving zijn ontstaan (vb. Sense of Place, 

Holwerd aan Zee, Tsjûkemar) 

2. Toerisme Collectief Friesland, ter bevordering van innovatief ondernemerschap zijn concrete 

verbindingen aangegaan met de gastvrijheidsopleidingen van de Friese kennisinstellingen. 

Studenten uit het MBO en HBO werken gezamenlijk aan de vraagstukken waar 

gastvrijheidsondernemers mee geconfronteerd worden, ondernemers zetten op hun beurt 

kennis, ervaring en netwerk in ten behoeve van de student.  

 

  



Financiële verantwoording 

 

1.Balans per 31 december 2019 

(na voorstel batig saldoverdeling) 

 

Activa 

Vlottende activa       € 108.641 

Liquide middelen        509.106 

 

Totaal activa        € 617.747 

         ============= 

Passiva 

Stichtingsvermogen 

Overige reserve       € 167.233 

Kortlopende schulden        450.514 

 

Totaal passiva        € 617.747 

         ============= 

 

2.Staat van baten en lasten over 2019 

 

Baten         €         1.881.671 

 

Directe projectkosten         502.340- 

Personeelskosten                  1.015.684- 

Huisvestingskosten           49.037- 

Overige kosten          217.208- 

Totaal van de som der kosten      €         1.784.269- 

         ------------------------ 

Totaal van bedrijfsresultaat           97.402 

Rentelasten en soortgelijke kosten               258- 

 

Totaal van netto resultaat      €     97.144 

         ============== 

3.Algemene grondslagen voor verslaggeving 

 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 

organisaties zonder winststreven. 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs of 

de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats 

tegen de verkrijgingsprijs. 

 

Grondslagen 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien 

geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale 

waarde van de vorderingen.  

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 

beschikking staan, dan wordt hiermee de waardering rekening gehouden. 



 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 

meestal de nominale waarde. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd 

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. 

De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen. 

 

Lonen 

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden 

verwerkt in de staat van baten en lasten. 

 

Overige bedrijfskosten. 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zijn 

betrekking hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


