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Inleiding
Voor u ligt de jaaragenda van de stichting Innovatiepact Fryslan. Een jaaragenda die gaat over groei.
Groei in de wijze waarop we succesvol verder willen ontwikkelen als economisch
samenwerkingsverband in Friesland. Groei in de ontwikkelingen naar Noord-Nederland, Nederland
en Europa en groei in de professionalisering van de stichting als organisatie.
Deze groei is alleen maar ontstaan doordat binnen Friesland de afgelopen jaren gewerkt is aan een
sterk gezamenlijke verhaal. Onze ambitie om te werken aan een Friesland die schoon, gelukkig en
gezond is. Daarbij zijn de investeringen van alle partners de afgelopen jaren in het eco-systeem het
bewijs van de ontwikkelkracht van de regio en de basis voor de verdere groei als onderscheidende
en vitale regio.
Deze groei betekent ook een volgende fase in samenwerking en organisatie. De fundamenten om
grotere stappen te zetten liggen er. Dit vraagt nu om nieuwe elementen in onze samenwerking,
zoals een cultuur van positie innemen in grotere verbanden, proactief onze aantrekkingskracht
zichtbaar maken en mee-acteren op de snelheid die de omgeving van ons vraagt.
Maar deze gewenste grotere slagkracht buiten de regio geeft ook direct een opdracht binnen de
provincie. Zonder een fundament waar iedereen logisch aangehaakt kan zijn bereiken we onze
doelen niet. Voor een gezonde economie zullen alle zeilen bijgezet moeten worden om de
stuwende en verzorgende economien in balans te houden. De druk op de arbeidsmarkt, de
noodzaak om de productiviteit te verhogen door digitalisering maar ook de groter wordende
tweedeling in de maatschappij en uiteraard de druk op de vitaliteit van onze leefomgeving door
klimaatveranderingen vraagt verbinding met alle partners. Iedereen draagt bij en is van toegevoegde
waarde.
De basis voor bovenstaande ligt in het investeren in kwaliteit en positionering van goede mensen. In
de jonge leiders van de toekomst maar ook in de kwaliteit van de mensen die nu onze ambities
realiseren en gezamenlijke visie kunnen vertalen naar gerichte duurzame acties. Binnen eigen
organisaties maar ook in samenwerking daar tussen.
In bijgaand jaarplan zal deze groei en transitie naar de volgende fase centraal staan. Elke nieuwe fase
is spannend en vraagt nieuwe vaardigheden maar het is ook fijn om daar deel van uit te mogen
maken en daarmee met elkaar de impact verder te vergroten.

Hans-Paul van der Snee
December 2021
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3x5 kernopgaven IPF voor 2022
Opgave

Resultaat

IPF Netwerk

1

2
3

4

5

Het IPF-Netwerk bouwt door naar de volgende fase van
professionalisering en samenwerking en legt dit vast in
een meerjaren samenwerkingsovereenkomst.
Het IPF netwerk realiseert in 2022 een uitvoeringsagenda
voor de regiopropositie van Friesland.
De onderwijspartners van het IPF Netwerk presenteren
het Onderwijsakkoord Fryslan inclusief een ingebedde
uitvoeringsagenda.
De overheidspartners presenteren hun strategie om te
komen tot één economische zone.
Het IPF Netwerk heeft met elkaar een Noordelijke
Verbindingsstrategie uitgewerkt

- Herziene governance
ingericht en vastgelegd in
een
samenwerkingsovereenkomst
- Uitvoeringsagenda
Regiopropositie Fryslan
- Uitvoeringsagenda
Onderwijsakkoord Fryslan
- Economische
Samenwerkingsagenda Friese
Overheden gepresenteerd
- Heldere bijdrage en positie
vanuit Friesland in de
Regionale Innovatie strategie
Smart Specialisation (RIS3)

IPF Executieprogramma’s
Friesland realiseert door de Europese Verbindingsalliantie
een groei met Europese programma’s.
1

2

Friesland heeft voor al haar economische speerpunten
een langetermijn triple helix strategie uitgewerkt vanuit de
opgave van onderscheidend vermogen. Voor al deze
agenda’s is een Friese, Noordelijke, Landelijke en
Europese ontwikkelstrategie uitgewerkt. Daarbij zal het
IPF vooral richten op
1. Gedragen Economische Agrofood agenda:
Caring for Soil, Caring for Life
2. Watercampus crossectoraal versterken met het
thema Soil (Wetsus Soil/CEW SOIL)
3. Maritieme Sector-strategie over drie pijlers
4. Circulaire Kunststoffen over vier pijlers
5. Noord NL als vijfde Nederlandse tech-regio
positioneren via Smart Industry Hub, European
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- Ingerichte
Uitvoeringsorganisatie EVA
- Minimaal 10 miljoen groei in
Europese middelen voor de
partners van de EVA

- Economische
speerpuntstrategie inclusief
een Friese positionering.
- Positie in landelijke groeifonds
vergroot
- Positie in Europese
Structuurfondsen vergroot
- EU-strategie per speerpunt

Digital Innovation Hub en AI-Coalition en
Techsus

3

4

5

Talent voor morgen programma fase 1 wordt
geoperationaliseerd, gericht op 1. Collectief presenteren
van de kansen voor talenten bij Friese bedrijven 2.
Gerichte acties om talenten aan deze bedrijven te
verbinden.
Friesland heeft een structurele monitoring van de
realisatie van de economische strategie binnen de
Bredewelvaartsmonitoring ingericht in relatie met de
Noord Nederlandse monitoring
Founded In Friesland, Sterk MKB/Ynbusiness en
Gastvrijheidseconomie ontwikkelen door en realiseren
een Noordelijke samenwerking. In 2022 realiseert elk
team een actieagenda 2023-2028

Talentattractionprogramma
actief
Bredewelvaartsmonitoring met
daarbinnen een economische
monitoring ingericht en
verbonden met de Noord
Nederlandse monitoring
Actieagenda Sterk MKB
Actie Agenda Founded in
Friesland
Actieagenda
Gastvrijheidseconomie

IPF Organisatie
1

2

3
4

5

De stichting versterkt de basisorganisatie met een zakelijk
directeur en een afdeling Finance&Control.
Het IPF werft in 2022 ca 15 nieuwe medewerkers (incl.
E.V.A.) . Hiervoor gaat het IPF haar organisatiebranding
versterken, werken met een huntingteam en haar
functiehuis/arbeidsvoorwaarden verder professionaliseren
Het IPF gaat in 2022 toe werken naar een publiek jaarplan
en publiek jaarverslag
Het IPF richt een operationeel afstemmingsstructuur in
met onderwijs, gemeenten en verscheidene
bedrijfsvertegenwoordigingen.
Het IPF maakt voor elk uitvoeringsprogramma een
continuiteitsstrategie op basis van drie scenario’s,
stoppen, stabiliseren, groeien
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Versterkte basisorganisatie
Aantrekkelijke professionele
werkgever
Publiek Jaarverslag en Publiek
Jaarplan 2023
Operationele verbinding met
partners gesturctureerd.
Risico monitoring voor
programma’s en projecten

Deel 1| De Friese strategie
Fryslân is een onderdeel van de Regio Noord-Nederland, de Blue Delta. De basis van de Friese
strategie ligt daarmee op Noord-Nederlands niveau. Deze Noord-Nederlandse strategie is het
antwoord op onze bijdrage aan de Europese ambities en de 17 Sustainable Development Goals van
de Verenigde Naties. Deze bijdrage is vertaald in de Regionale Innovatiestrategie 2021-2027, en is
het fundament van de Friese economische samenwerkingsagenda.
De RIS strategie is vertaald in onderstaand model:

Figuur 1. RIS3 2021-2027 in beeld

Om maximaal aan bovenstaande strategie te kunnen bijdragen, is het van groot belang zelfbewust
te zijn van waar en hoe je kunt bijdragen. Door een sterke doorvertaling kan Fryslân gericht
onderdeel zijn van het Noordelijk ecosysteem en daar impactvol meewerken aan de realisatie van
de ambities. In de benoemde dynamische werkwijze (continuos entrepreneurial discovery proces) is
juist het denken in bijdragen en het goed verbinden van de verschillende schaalniveaus cruciaal.
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De Friese bijdrage vertaalt zich in de
ambitie om te ontwikkelen als sterke
brede welvaartregio: Fryslân, Gezond,
Schoon en Gelukkig.
Dit betekent dat Fryslân integraal kijkt
naar de strategie waarbij maximaal
gestreefd wordt naar de balans
tussen omgeving, maatschappij en
economie. Als kijkvenster worden
daarbij de Sustainable Development
Goals gebruikt.
Binnen deze SDG’s kiest Fryslân voor
drie deelmissies waar integraal aan
gewerkt wordt.

Geïnspireerd door water
In 2030 is de Blue Delta wereldwijd een leidende regio in water- en delta-gerelateerde
onderwerpen. Van klimaatadaptatie, nieuwe technologie en watertoerisme tot realisatie van
ecologische doelen.
Water is een verbindende factor. In het Blue Delta-gebied leren we omgaan met een stijgende
zeespiegel, verzilting, overtollig (regen)water, de veenweide problematiek, vervuiling en afvalstoffen,
uitstroom van bestrijdingsmiddelen, medicijnen en mest naar het oppervlaktewater en beschikken
we over voldoende drinkwater. Dat lukt door kennis te bundelen en verdere gezamenlijke innovaties
te faciliteren, maar bovenal met een sector overstijgende, samenwerkingsgerichte aanpak.

Realiseren van een circulaire samenleving
In 2030 is de Blue Delta de meest circulaire regio van Noordwest-Europa. Transformatie van
energie, landbouw, water en grondstoffen tot circulaire systemen.
Een circulaire samenleving heeft tot doel het gemeenschappelijke ‘kapitaal’ weer op te bouwen; of
het nu gaat om financieel, gefabriceerd, menselijk, sociaal of natuurlijk kapitaal. Bij de Blue Delta zijn
de doelstellingen voornamelijk afgestemd op de industrie, landbouw en energiesector in onze regio.
We zien realisatie van deze missie in een nauwe samenwerking met partners en ondersteunen
initiatieven in de hele regio om meer circulaire waardeketens te creëren. Denk hierbij aan onder
meer bodem, biodiversiteit, duurzame energie, voedselproductie, herbruikbare grondstoffen en
schoon water. Allemaal randvoorwaarden voor een gezonde gemeenschap met een florerende
economie. Circulair worden is daarvoor het kernbegrip.

Verkennen van het verbonden, rurale landschap
In 2030 is de platteland samenleving betrokken en verbonden. Het zorgt ervoor dat we ons de
gelukkigste mensen van Europa voelen.
Brede welvaart is in grote lijnen de optelsom van welzijn, welbevinden en welvaart. In de loop der
eeuwen hebben maar weinig landen en regio's in de wereld een solide evenwicht gevonden tussen
de behoeften van de velen en de rijkdom en privileges van de weinigen. Toch kan er veel aan
worden gedaan, onder meer door goede samenwerking tussen werknemers en werkgevers, een
open discussie op gemeenschapsniveau, een serieuze rol voor de culturele identiteit en adequate
beleidsontwikkeling. Samen met de Europese, landelijke en regionale partners bevorderen we de
indicatoren die van toepassing zijn op de brede welvaart die we voor ogen hebben. Thema’s als
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diversiteit, digitalisering, human capital, healthy ageing en cultuur zijn in deze missie centrale
aspecten.
Om de bovenstaande brede welvaart ambitie en missies te realiseren zijn er enkele belangrijk
economische opgaven binnen Fryslân te realiseren waar deze economische samenwerkingsagenda
zich primair op richt:

1. Voldoende duurzaam en autonoom verdienvermogen

Vanuit het uitgangspunt brede welvaart is expliciet de vraag: wat is voldoende verdienvermogen om
de brede welvaart duurzaam te borgen? Om duurzaam verdienvermogen te realiseren, dien je je op
enkele speerpunten te focussen en daarbij je internationale concurrentiepositie duurzaam te
versterken. Het gaat hierbij niet om de lineaire groei, maar om slimme kwalitatieve groei die in
balans is met de omgeving en de maatschappij: wij streven naar een duurzame en circulaire
maatschappij. Door hier passend bij de kenmerken en omvang van de regio ondernemend op in te
zetten, wordt de basis voor de economische autonomie van de regio gegarandeerd en leveren we
een directe bijdrage aan de transitie van lineair naar circulair. Autonomie heeft daarbij een
zelfbewuste externe focus en is gericht op een wendbare en weerbare regionale economie die
nauw (inter)nationaal samenwerkt.

2. Aantrekkelijk voor juist gekwalificeerd en wendbaar menselijk kapitaal

De demografische ontwikkeling laat in tegenstelling tot de afgelopen decennia de schaarste van de
juiste medewerkers op de juiste plek zien. De opgave is zoals in de afgelopen zeventig jaar niet
meer het aantrekken van zo veel mogelijk banen ongeacht het soort, maar het zorgdragen voor
gerichte groei en balans tussen de stuwende economische sectoren en de verzorgende
economische sectoren. Het gemiddelde verdienvermogen per fte zal daarbij een belangrijke
indicator zijn om de bredewelvaart ambities als geheel te kunnen dragen.
Een belangrijk principe in lijn met de SDG’s en de brede welvaart ambities is dat ieder mens een
positieve bijdrage heeft aan de economische opgaven. Het gemiddelde verdienvermogen zegt
weinig in onze ambities als deze niet gepaard gaat met een hoge participatiegraad, sterke
wendbaarheid, een gezond werkloosheidspercentage en een sterke burgerparticipatie.

3. Een sterke en open samenwerking en actiegericht handelingsperspectief

In deze tijden van grote transities (o.a. circulair, digitaal en internationaal) zijn er veel
onduidelijkheden over wat de oplossingen zullen worden en hoe snel die zullen komen. Om binnen
deze context te blijven handelen en bewegen, is open samenwerking cruciaal om steeds
slagvaardige en nieuwe coalities te kunnen vormen. Het leren werken, handelen en besluiten
nemen in een open en constant bewegende omgeving vraagt veel aandacht. De basishouding van
bijdragen aan het collectief en het actief ruimte geven aan handelen is een voorwaarde in het
versterken van de samenwerking. Ook het leren te handelen en versterken tussen de verschillende
schaalniveaus is een noodzakelijke vaardigheid: tussen de ecosysteempartners; binnen de provincie,
tussen de provincies, in Nederland en Europa. Binnen Fryslân willen we minimaal op Friese schaal in
deze periode één gezamenlijke economische koers en beleid gerealiseerd hebben.
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In onderstaand model is de economische strategie weergegeven over drie lijnen: Speerpunten,
Vitale Regio en Basisinfrastructuur. En dienend aan de integrale Blue Delta ambitie voor omgeving,
maatschappij en economie.

Belangrijk om bij de uitvoering van deze economische strategie te benoemen dat hier altijd
verbinding gezocht wordt met de sociaal-maatschappelijke en omgevingsopgaven binnen de brede
welvaartsdoelen. Vraagstukken en oplossingen zijn nooit eendimensionaal. Deze
samenwerkingsagenda heeft echter als startpunt een economisch perspectief maar acteert integraal
verbonden met andere agenda’s.
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Deel 2 | Het economisch samenwerkingsverband
Het IPF netwerk heeft de afgelopen jaren zijn waarde in het richten van de strategie en het vormen
van handelende coalities bewezen. De wens voor de komende jaren is om de uitvoering van de
benoemde ambities verder collectief te versterken: doelgerichter, in een groter context
denken/handelen en de handelingssnelheid omhoog brengen. Daarbij heeft het platform
aangegeven meer eigenaarschap binnen het strategisch platform en bij de verschillende triple helix
partners te willen beleggen. Daarnaast wil men de onderlinge cultuur van aanspreken en bijsturen
ter versterking van elkaar meer gestructureerd inrichten.
Het doel van het IPF netwerk is vastgesteld in drie functies:
1.

Vormgeven gemeenschappelijke economische strategie (opgaven en urgenties worden
collectief omschreven met een gedeeld ontwikkelperspectief/transitie)

2. Neutraal platform waar verschillende partijen op een gelijkwaardige manier samenwerken
aan economische opgaven.
3. Ontmoetingsplek die het gemeenschappelijk doel levendig vasthoudt, waardoor je
minder afhankelijk bent van individuen en wisselingen.
In de bijlage 3 is het netwerk en haar leden nader toegelicht.
2022 staat in het teken van groei als netwerk. In de samenwerking met elkaar, in de sturing en focus
op activiteiten en doelen, in devegroting van de realisatiekracht en het creeren van meer overzicht
en inzicht bij alle partners.
Jaaracties

Omschrijving

1.

Doorontwikkelen
Governance

2.

Regiopropositie

3.

Onderwijsakkoord Fryslan

4.

Een economische Zone

5

Noordelijke
verbindingsstrategie
Scope
samenwerkingsverband

Het IPF-Netwerk bouwt door naar de volgende fase van
professionalisering en samenwerking en legt dit vast in een meerjaren
samenwerkingsovereenkomst.
Het IPF netwerk realiseert in 2022 een uitvoeringsagenda voor de
regiopropositie van Friesland.
De onderwijspartners van het IPF Netwerk presenteren het
Onderwijsakkoord Fryslan inclusief een ingebedde uitvoeringsagenda.
De overheidspartners presenteren hun strategie om te komen tot één
economische zone.
Het IPF Netwerk heeft met elkaar een Noordelijke
Verbindingsstrategie uitgewerkt
Binnen het samenwerkingsverband dient de scope van het
samenwerkingsverband besproken te worden. In hoeverre wil het
samenwerkingsverband ook de sociaal maatschappelijke agenda
onderdeel van het netwerkverband maken en wat betekent dat?

6.

Voorwaarden
1. Capaciteit

2.

Ontmoeting

Uitbreiding basisorganisatie voor voldoende capaciteit om dit goed te
kunnen faciliteren.
De covid-pandemie heeft impact op de samenwerking. Het fysiek
ontmoeten als netwerk is cruciaal in het bouwen van samenwerking.
Dit bepaalt mede de snelheid van de gewenste doorontwikkeling
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Platformbijeenkomsten 2022
Kwartaal

Inhoud

Q1

Noordelijke en Europese samenwerking versterken
vanuit een krachtige eigen positie

Q2

Talent voor morgen + Regiopropositie

Q3

Behaalde Resultaten en Monitoring

Q4

Jaarplan 2023 + Focusagenda
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Deel 3 | IPF Uitvoeringsagenda 2022
A. Kerntaak
De uitvoeringsorganisatie heeft als hoofdtaak het agenderen, aanjagen en verbinden van
het ecosysteem. De huidige werkwijze is proactief, breed en verbonden aan veel
verschillende ontwikkelingen bij alle partners. Zowel op strategisch, tactisch en
operationeel niveau. Deze samenhang van topdown en bottum-up is juist heel belangrijk
om te kunnen verbinden, te adviseren en aan te jagen. Steeds weer vanuit de
gemeenschappelijk visie beweging veroorzaken en ontwikkelingen in actie krijgen.
Daarbij kan echter ook geconstateerd worden dat dit te fragmentarisch gebeurt en aan
individuen is verbonden. De samenhang en de bovenliggende opgaven zijn bij te weinig
betrokkenen inzichtelijk. Hierdoor is het vaak onduidelijk hoe operationele projecten bij
dragen aan de bovenliggende opgaven. Het structureel doorvertalen van de strategische
opgaven naar acties en instrumenten is voor elke partner cruciaal en moet systematischer
ondersteund worden.
In 2022 wordt de capacitiet voor de basisorganisatie versterkt. Met deze versterking willen
we de kerntaak gestructureerder inrichten en met meer focus en structuur partners
adviseren en verbinden.
Jaaracties

Omschrijving

1.

Publiek Jaarplan en Publiek Jaarverslag opstellen

2.

Publieke verantwoording
vergroten
Afstemming met partners
versterken

3.

Resultaten monitoren

4.

Sterker in Noord Nederland

Voorwaarden
1. Capaciteit

Structurele overlegvorm met partners op operationeel en tactisch
inrichten uitgaande van de opgaven zoals vastgelegd in de IPFstrategie (de bol)
Monitoring van resultaten worden structureel ingebed in nauwe
samenwerking met o.a. Fries Sociaal plan bureau, RUGKenniscentrum Regionale Economie. Jaarlijks (Q3) worden deze
inzichten gepresenteerd in het strategisch platform van het IPF.
Verbreden van de verbindingstrategie naar Noord-Nederland

Uitbreiding basisorganisatie voor voldoende capaciteit

B. Aanjaagprogramma’s
1.

Onderscheidende economische speerpunten

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de opbouw van de meerjarige strategie van de
economische speerpunten. Daarbij richten we in 2022 ons nog nadrukkelijker op de doorvertaling
van deze strategie naar een actiegerichte agenda voor de triple helix.
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Te vaak zien we nog dat we projecten starten omdat de kans voor een project voorbij komt. Een basis
van een ecosysteem is dat iedereen in actie mag komen vanuit zijn of haar perspectief. De kunst
daarbij is om het grote verhaal en de eigen opgave scherp te hebben en daar op te organiseren en te
acteren.
Hierdoor zie je dat je in de aansluiting op de agenda’s op andere schaalniveaus er een beperkte
aansluiting is. In 2022 willen we verder werken aan de versterking van deze slagkracht. Het IPF werkt
samen met de verschillende clusters aan deze strategien en ondersteunt bij een sterkere positionering
in deze ontwikkleingen binnen Noord-Nederland maar ook landelijk en Europees.
Daarbij richten we ons bijvoorbeeld op sterkere inbedding in de Europese structuurfondsen, de
landelijke fondsen zoals het groeifonds en uiteraard in meer competatievere fondsen zoals Horizon
2020.
In 2022 heeft Friesland voor al haar economische speerpunten een langetermijn triple helix strategie
uitgewerkt vanuit de opgave van onderscheidend vermogen. Voor al deze agenda’s is een Friese,
Noordelijke, Landelijke en Europese ontwikkelstrategie uitgewerkt op provinciaal niveau.
Jaaracties

Omschrijving

1.

Agrofood

2.

Watertechnologie

3.

Circulaire Kunststoffen

4.

Maritieme Sector

5.

High Tech Systems &
Materials

De vier businessproposities in de agenda caring for soil, caring for life
zijn onderschreven door de strategische partners. Vanuit de
gevormde businesscoalities wordt samen met de kennisinfrastructuur
gewerkt aan een sterke kennislijn. Daarbij zoeken we de verbinding
met andere Noord Nederlandse ontwikkelingen zoals Fascinating,
Gebiedsagenda’s, Veenweide-opgaven etc..
De uitvoeringsorganisatie IPF versterkt de watertechnologie door
samen te werken op de thema’s Entrepreneurship, ontwikkeling
kennislijn soil, ontwikkeling van een Centre of Expertise Soil en in de
Europese Horizon Mission programming in de verbinding met de
Noordelijke quadruple helix.
Via het programma Het Schone Noorden is een Noordelijke
Ecosysteemstrategie uitgewerkt. In 2022 zal de Friese positionering
en deelname verder versterkt worden door te werken aan een
bidbook aansluitend bij de Noordelijke agenda. Dit zal resulteren in
meer bedrijven verbonden aan de ambities als topregio Circulaire
Kunststofffen. Daarbij zetten we naast de hoogwaardige scheiding en
recycling-ketens volop in op Circulair Design, XXL printing en
construction.
In 2022 worden de drie strategische lijnen (Emissieloze Schepen,
Circulaire Ketens, Semi-autonome vaart) ingebed in een Noordelijke
samenwerking tussen bedrijven in de Maritime Board Northern
Netherlands. Deze agenda wordt verbonden aan de Noordelijke
kennisagenda’s en Arbeidsmarktagenda’s.
In 2022 willen we NoordNL als vijfde Nederlandse tech-regio
positioneren via Smart Industry Hub, European Digital Innovation Hub
en AI-Coalition NN en Techsus. Het innovatiecluster Drachten is als
grootste cluster een belangrijk fundament hierbinnen. Daarbij wordt
extra ingezet op de nauwe verbinding met de Universiteit van het
Noorden, het Onderwijsakkoord Fryslan en sterke gebiedsontwikkeling
rondom het ICD.

6.

Horizon Missionprogrammering

De Blue Delta Coalition werkt toe naar de positie als Europese
voorbeeldregio voor het Horizon mission programma op basis van
een allin approach (quadruple helix). Dit leidt tot een maatschappelijke
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investeringsagenda rondom klimaatadaptie. Daarvoor ontwikkelt het
IPF met het netwerk onder andere het maatschappelijke R&D
instrument: de Uitkijkers op basis van de drie missies van de Blue
Delta.
Voorwaarden
1. Capacitiet

Door het aantrekken van een extra directeur ontstaat er meer
strategisch ruimte en tijd om bovenstaande agenda’s te ontwikkelen.

2

Voldoende Werkbudget

Voor bovenstaande programma’s wordt specialistische capactiteit
ingehuurd, procesgeld wordt in samenwerking met provincies en
gemeenten georganiseerd.

3

Europese
Verbindingsalliantie

Al deze agenda’s dienen langer termijn ontwikkeling te realiseren
onder ander met Europese en Landelijke fondsen. Hiervoor is de
infrastructuur van de Europese Verbindingsalliantie noodzakelijk.

2.

Vitale Regio

Sterk MKB

De basis van de Friese economie ligt bij een sterk en ondernemend bedrijfsleven. In 2022 ontwikkelen
we naast Ynbusiness als sterke eerstelijns organisatie meerdere programma’s gericht op de versterking
van het brede MKB. Vanuit het IPF en Ynbusiness werken we actief mee aan de MKB-deal Skillsbooster,
de Smart Industry Hub, de AI-Coalitie, de digitale werkplaats, Noord-Nederland verdient Circulair, de
CircoTracks en de innovatiematrix. Allemaal aaneengesloten instrumenten direct gericht op het MKB.
In 2022 zal, als uitkomst van de evalutie van de afgelopen vijf jaar, de monitoring van de effecten (de
golven) die de eerste lijnsveroorzaken worden ingericht om ontwikkeling nauwer te volgen en waar
nodig te versterken.
Op noordelijk niveau is in navolging op Ynbusiness gestart met eerstelijnsservices in Drenthe
(ikbenDrentsondernemer) en Groningen (Grobusiness) In 2022 gaan we deze samenwerkingstructuur
door ontwikkelen en gezamenlijke toewerken naar een Europese investering toewerken voor 20242028.
Naast bovenstaande programma’s ligt de focus van Sterk MKB in 2022 op de aansluiting tussen
Sterk MKB en de kennisinstellingen. Hiervoor zal Sterk MKB in samenwerking met de kennisinstellingen
toe werken naar een Noordelijke Programma Connect. In 2022 moeten alle partners werken aan de
versterking en de noodzakelijke systeemdoorbraken voor sterkere verbindingen tussen bedrijfsleven
en kennisintellingen.
Founded In Friesland
Founded in Friesland heeft de afgelopen jaren de funnel van nieuw ondernemerschap ingericht. De
landelijke positionering van Friesland als aantrekkelijke regio om te starten in als ondernemer groeit
Dit leidt tot goede resultaten.
In 2022 werken we globaal toe naar de volgende doelstellingen:
- Van 160 naar 200 schaalbare startups in Friesland
- 1200 studenten (MBO,HBO, WO) actief in ondernemerschapsprogramma’s
- 12 Start-up in Residence Challenges
- 10 Non-EU Startups naar Friesland
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Daarnaast werken in nauwe samenwerking in het noordelijk ecosysteem aan een noordelijke startup
investeringsagenda 23-28. Hiermee wordt de basis gelegd voor de volgende fase van het startupbeleid
van Friesland en Noord-Nederland.
Gastvrijheidseconomie
De uitvoeringsagenda van de gastvrijheidseconomie als cruciale factor in de vitalitiet van Friesland
ontwikklet door. De zeven ontwikkelpopgaven en de investeringsagenda van in totaal 23 Miljoen
worden in nauwe samenwerking met de Toerisme Alliantie Friesland (TAF) geoperationaliseerd.
Daarbij richt de TAF zich in 2022 sterk op de businessdevelopment kracht van de regio. Door de
kansen door sterke businessdevelopmentcapaciteit te versterken wordt de collectieve impact op
Friesland als vitale provincie maximaal benut.
Om deze ontwikkeling goed in te vullen is eind 2021 gestart met een krachtige stuurgroep en zal de
TAF doorontwikkelen en verbreden als krachtig en ondernemend triple helix ontwikkelplatform.

Jaaracties

Omschrijving

1.

-

Sterk MKB

2.

Fouded In Friesland

3.

Gastvrijheidseconomie

Voorwaarden
1. Capaciteit
2. Noordelijke Samenwerking

3.

Ynbusiness voert 1250 MKB-gesprekken in 2022
Sterk MKB versterkt het aanbod direct aan Friese ondernermers
rondom digitalisering, HC-skils en circulair ondernemen door
actief mee te erken aan tweedelijns programmering in het
ecosysteem
Sterk MKB werkt actief mee aan de structurele versterking tussen
bedrijfsleven en Kennisinstellingen in de Connect-agenda.
Ynbusiness ontwikkelt een Noordelijke samenwerkingsagenda’s
eerstelijnsdiensten.

Groei van het aantal deelnemers (1200+), startups (200+), Non EU
Startups (10+) in het Friese Ecosysteem
Toewerken naar een investeringsagenda 2023-2028
Operationaliseren uitvoeringsstructuren zeven opgaven
Versterken kwaliteit van businessdevelopment in de sector
Voldoende kwalitatieve capaciteit aantrekken
Bestuurlijke ruimte om NoordNederlandse samenwerking en
investeringsagenda op te zetten

Essentiele Voorwaarden

Om bovenstaande economische agenda’s te realiseren zijn er essentiele voorwaarden die de ambities
maximaal ondersteunen. Allerlei partners zijn volop bezig met het realiseren van deze voorwaarden.
Denk aan het vestigingsklimaat, de onderwijsagenda’s, het culturele landschap en de bereikbaarheid
van Noord-Nederland.
In 2022 wordt vanuit het IPF actief gewerkt aan de volgende programma’s
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Regiopropositie
De kracht van Friesland moet sterker gepositioneerd worden over de lijnen werken, leven en
recreeren. Daarvoor zal in samenwerking met de Club Diplomatique Friesland toegewerkt worden
naar een eerste productie om in 2022 het grote verhaal van Friesland te vertellen door een nieuwe
versie van de Fryske ambassade te realiseren. Daarnaast ontwikkelen we in samenwerking met de
provincie, RUG en For the Love of Place een langetermijn imago monitoring waardoor we inzicht
hebben in ons imago en daarop kunenn acteren. Met deze elementen willen we toewerken naar de
gewenste samenhangende uitvoeringsstrategie voor de regiopropositie. Hierbij kijken we nauwgezet
naar het regio OSLO-model.
Talent voor Morgen
In 2022 wordt fase 1 van Talent voor Morgen ontwikkeld. Met dit programma werken we aan twee
elementen. Ten eerste zorgen we ervoor dat we het prachtige bedrijfsleven zich krachtiger en
gemeenschappelijker laten presenteren aan talent. Ten tweede gaan we actief en gerichte acties
ontwikkelen om talent te verleiden voor deze bedrijven.
Europese Verbindingsalliantie
Een brede coalitie van kennisinstellingen, gemeentes en provincie, gaat invulling geven aan onze
Europese bijdrage. Deze coalitie is gevormd onder de werknaam Friese Projecten Machine (FPM) en
gaat nu verder als de Europese Verbindingsalliantie (E.V.A.), De E.V.A. richt hiermee een
gemeenschappelijke infrastructuur in om projecten en netwerken te ontwikkelen voor Europese
programma’s. Door deze infrastructuur willen we betere en sterkere projecten aan de Europese
agenda verbinden en Fryslân beter in Europa positioneren. In de regio willen we een substantiële
groei realiseren in de participatie in Europese programma's (financieel een plus van tenminste €130
miljoen).
Onder leiding van een slagvaardige stuurgroep vanuit overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven
wordt een team gevormd die de motor van deze alliantie zal zijn. De E.V.A. zal niet juridisch in het IPF
worden geplaatst maar de directeur van het IPF neemt plaats in de stuurgroep en zal als gedelegeerd
opdrachtgever functioneren ten opzichte van de E.V.A.
Digitalisering
Friesland moet versneld inzetten op de digitalisering van de maatschappij en haar bedrijven. Vanuit
het IPF werken we actief met allerlei ontwikkelingen vanuit overheden, bedrijven en kennisinstellingen
samen. In 2021 zijn hiervoor veel initatieve gestart. In 2022 dienen deze agenda’s verder in samenhang
gebracht worden en op kwalitiatief niveau worden geoperationaliseerd.

Jaaracties

Omschrijving

1.

Regiopropositie

2.
3.

Talent voor Morgen
Europese
Verbindingsalliantie

4.

Digitale maatschappij

Realiseren van een uitvoeringsstrategie voor een sterkere
regiopropositie.
Operationaliseren fase 1 van talentattraction
Een breed collectief heeft de Europese Verbindingsalliantie gevormd
die toewerkt naar een sterker aansluiting op de Europese agenda’s.
Doel is om de komende zeven jaar minimaal 130 miljoen extra
Europees in Friesland te investeren. Daarvoor wordt de E.V.A. in 2022
ingericht en wordt gestart met de eerste versterking naar Europa. In
2022 willen toewerken naar 10 miljoen extra EU budget in
samenwerkign met de E.V.A.
Toewerken naar een samenhangende set van activiteiten om
digitalisering in Friesland te bevorderen. (Smart industry, Digitale
Werkplaats, Digitale Academy, AI-Coalitie etc.)
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4.
Voorwaarden
1. Bestuurlijke draagkracht

2.

Kwalitatieve capaciteit

Om het collectief voor een regiopropositie te ontwikkelen vraagt
verbinding tussen meerdere agenda’s en belangen. Bestuurlijke
draagkracht voor een gemeenschappelijke regiopropositie is daarbij
voorwaardelijk.
Voor de verschillende programma’s is kwalitatief goede capaciteit
nodig op een seniorniveau. Het liefst in dienstbetrekking om
langetermijn ontwikkeling te borgen.
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Deel 4 | Organisatie
De stichting gaat in 2022 haar zesde bestaansjaar in. Van een éénpersoonsinitiatie naar een
organisatie van meer dan 30 medewerkers en een groeiende schil van detachering van
partners en ingehuurde specialisten.
De medewerkers zijn stuk voor stuk intrinsiek gemotiveerde mensen die willen bijdragen en
een verschil willen te maken. In de eerste jaren acteer je pragmatisch en actiegericht. Dit
heeft geleid tot de organisatie die we nu zijn. Trots, actiegericht en impactvol, maar altijd
neutraal en dienend aan het ecosysteem. Maar ook klaar voor een volgende stap waar
verdere structurering en professionalisering gewenst is. Daarbij is het ook van belang om
de huidige meer persoonsgebonden functies steviger in te bedden binnen de organisatie
waardoor afhankelijkheden beperkter worden.
Bij deze ontwikkeling willen we juist niet onnodig bureaucratiseren maar het
ontwerpgerichte en actiegerichte werken in stand houden. De neutrale olie in het
ecosysteem is een belangrijke rol die behouden moet blijven.
Om deze slag waar te maken worden in 2022 de volgende acties ingezet:
Jaaracties

Omschrijving

1.

Sterkere Basisorganisatie

2.

Externe Communicatie

3.

Structurele afstemming
partners

4.

Talenthunting

De stichting versterkt de basisorganisatie met een zakelijk directeur en
een afdeling Finance&Control.
Het IPF gaat in 2022 toe werken naar een publiek jaarplan en publiek
jaarverslag
Het IPF richt een operationeel afstemmingsstructuur in met
onderwijs, gemeenten en verscheidene
bedrijfsvertegenwoordigingen.
Het IPF werft in 2022 ca 15 nieuwe medewerkers (incl. E.V.A.) .
Hiervoor gaat het IPF haar organisatiebranding versterken, werken
met een huntingteam en haar functiehuis/arbeidsvoorwaarden verder
professionaliseren

Voorwaarden
1. Snelheid aantrekken

De snelheid van deze doorontwikkelen hangt af van het aantrekken
van goede kwalitatieve medewerkers en de snelheid van inwerken van
deze nieuwe collega’s.

In de bijlage 1 is in rood aangegeven welke functies we dienen in te vullen.
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Deel 5 | Begroting 2022
In 2022 groeien de uitgaven naar meer dan 4 Miljoen Euro. Daarnaast ontstaat ook de
Europese Verbindingsalliantie met een jaarbegroting van ca 900k€.
Het begrote resultaat is -148k€. Dit ontstaat door uitgaven binnen projecten en wordt
gedekt door projectreserves. Bottomline stuurt het IPF op een resultaat van nul euro.

Begroting 2022

Totaal St IPF
Begroting 2022

Totaal St IPF
LE 2021

Totaal St IPF
Begroting 2021

Projecten/opdrachten

€ 380.000
€ 435.000
€ 2.486.850
€ 225.000
€ 350.000

€ 369.812
€ 363.600
€ 1.716.460
€ 205.000
€ 445.000

€ 380.000
€ 363.600
€ 1.406.200
€
60.000
€
37.000

Totaal Opbrengsten/Inkomsten

€ 3.876.850

€ 3.099.872

€ 2.246.800

€ 1.880.975
€ 235.350
€ 1.908.640

€ 1.295.099
€ 140.500
€ 1.031.800

€ 1.549.000
€ 172.500
€ 611.500

€ 4.024.965

€ 2.467.399

€ 2.333.000

€

-148.115

€

632.473

€

-86.200

# €

-148.115

€

632.473

€

-

€

-

€

-

€

-86.200

Opbrengsten/Inkomsten
Contractpartner onderwijs
Contractpartner bedrijfsleven
Contractpartner overheid
Contractpartner gemeenten

Kosten
(Personeels)Kosten
Apparaatskosten/Organisatiekosten
Werkbudget/Project uitgaven

Totaal Kosten
Mutatie tlv reserve lopende projecten
Saldo inkomsten/uitgaven

In bijlage 2 is de businessunit begroting opgenomen.
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Bijlage 1
Strategisch platform Innovatiepact Fryslân

Stichtingsbestuur Innovatiepact Fryslân

Algemeen Directeur
(1,0)

Zakelijk Directeur
(1,0)

Progr.Managers
Aanjaagprogramma’s
(inhuur)

Controller (1,0)
Projectcontroller (0,6)

Team de Uitkijkers
(inhuur)

Officemanager (0,8)

Stafmedewerker(0,6)

Ynbusiness
Programmamanager (1,0)

Officemanager (1,0)
Projectmedewerker (0,5)
Progr.Communicatie (0,4)
Industriespecialist (1,0)
Financieel Specialist (0,8)
Agrofood Specialist (1,0)
Retail Specialist (1,0)
Specialist Gastvrijheid
(0,5)
Specialist Health (0,4)
Stagiair (1,0)

Founded in Fryslan
Private Lead (1,0)

Public Lead (1,0)
Officemanager (1,0)
Lead Future Founders(1,0)
Lead Communication (1,0)
Lead Finance (0,2)
Lead Inno-dorp (0,4)
Prod. Inno-dorp (0,8)
Lead StartupVisa (0,4)
Lead Startup in Residence
(0,4)
Lead mentoring (0,4)
Stagiair (1,0)

Toerisme Alliantie
Friesland
Voorzitter (0,4 inhuur)

Progr.secretaris (0,5)
Progr.medewerker(0,5)
Stagiair (1,0)
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Vitale Logies
Programmamanager (1,0)
Progr.medewerker 0,8

Talent van Morgen
Programmamanager (1,0)

Progr.medewerker 0,8
Comm. Medewerker 0,8

Europese
Verbindingsalliantie
Programmamanager (1,0)
Progr.Medewerker(1.0)
Progr.Secretaris (1,0)
Progr.Communicatie (0,8)
ProductieEuropeReady
(0,4)

- €

- €

€

€

Mutatie tlv reserve lopende projecten

Saldo inkomsten/uitgaven

- €

-

-

560.000 € 870.000 € 437.000

€

Totaal Kosten

- €

560.000 € 870.000 € 437.000

Werkbudget/Project uitgaven

Apparaatskosten/Organisatiekosten

(Personeels)Kosten

€

560.000 € 870.000 € 437.000

€

425.000 € 280.000 € 292.000
35.000 € 35.000 € 35.000
100.000 € 555.000 € 110.000

200.000
60.000
200.000
100.000
-

SFO/EMS
LE 2021

€

€
- €

- €

-15.000 € 172.812 €
-

-

€ 720.000 € 666.000 € 740.000

€ 720.000 € 666.000 € 740.000

€ 425.000 € 365.000 € 450.000
€ 45.000 € 45.000 € 40.000
€ 250.000 € 256.000 € 250.000

€ 705.000 € 838.812 € 740.000

TAF
LE 2021

€

€
- €

- €

- € 126.651 €
-

-

€ 260.000 € 177.349 € 344.000

€ 260.000 € 177.349 € 344.000

€ 125.000 € 54.849 € 110.000
€ 20.000 € 22.500 € 17.500
€ 115.000 € 100.000 € 216.500

€ 260.000 € 304.000 € 344.000

28.250 €

28.250 €

15.250 €
3.000 €
10.000 €

€

- €

- €

€ -133.115 € 333.010 €

€ 809.965 €

€ 809.965 €

€ 175.975 €
€ 70.350 €
€ 563.640 €

€ 676.850 € 361.260 €

€
- €
- €
€
- €
- €
€ 676.850 € 361.260 €
€
- €
- €
€
- €
- €

-

-

-

-

-

-

-

TAF
Vitale Logies Vitale Logies Vitale Logies
Begroting 2021 Begroting 2022
LE 2021
Begroting 2021

€
- €
- €
€
- €
- €
€ 260.000 € 304.000 € 344.000
€
- €
- €
€
- €
- €
-

SFO/EMS
TAF
Begroting 2021 Begroting 2022

€ 180.000 € 184.812 € 200.000
€
- €
- €
€ 400.000 € 529.000 € 540.000
€ 125.000 € 125.000 €
€
- €
- €
-

IPF
SFO/EMS
Begroting 2021 Begroting 2022

€ 185.000 € 180.000
€ 45.000 € 45.000
€ 115.000 € 115.000
€ 80.000 € 60.000
€ 445.000 € 37.000

IPF
LE 2021

€
€
€
€
€

IPF
Begroting 2022

€
€
€

Kosten

Totaal Opbrengsten/Inkomsten

Projecten/opdrachten

Contractpartner gemeenten

Contractpartner overheid

Contractpartner bedrijfsleven

Contractpartner onderwijs

Opbrengsten/Inkomsten

Begroting 2022 in concept

375.000
350.000
350.000

YB
Begroting 2021

€
- €
€ 318.600 € 318.600
€ 407.200 € 407.200
€
- €
€
- €
-

YB
LE 2021

610.000 € 580.000 € 697.000
35.000 € 35.000 € 80.000
430.000 € 110.800 € 35.000

€

€
- €

- €

-

- € -86.200

- €

€ 1.075.000 € 725.800 € 812.000

€ 1.075.000 € 725.800 € 812.000

€
€
€

€ 1.075.000 € 725.800 € 725.800

€
€
€
€
€

YB
Begroting 2022

€

€

€

€

€
€
€

€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

- €

- €

600.000 €

600.000 €

120.000 €
30.000 €
450.000 €

€
€
€
€
€

- €

- €

- €

- €

- €
- €
- €

-

-

-

-

-

-

-

Talent van morgen
Begroting 2021

- €

-

Talent van morgen
LE 2021

600.000 €

600.000
-

Talent van morgen
Begroting 2022

Bijlage 2 Businessunit Begroting
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Bijlage 3. Inrichting Innovatiepact Fryslan

Netwerkstructuur

Omschrijving

Rol

Strategisch Platform

Het breed strategisch platform is de basis van
het netwerk. Driemaal per jaar is een breed
strategisch overleg gepland en eens in de twee
jaar een tweedaagse strategische conferentie.
Tijdens deze sessies vindt monitoring,
agenderen van strategische thema’s, afspreken
van interventies en bijsturing plaats.
Deurbeleid: Elk lid onderschrijft de
netwerkprincipes, het dagelijks bestuur treedt op
als selectiecommissie. Elk lid heeft een duidelijke
rol vanuit zijn of haar onderwerp en weet hoe bij
te dragen aan het netwerk. Er is een breng- en
haalplicht.
Op verzoek of vanwege de thematiek kunnen er
gasten uitgenodigd worden.

IPF Executieprogramma’s

Binnen de agenda van het IPF netwerk worden
programma’s benoemd en vormgegeven. Elk
thema kent namens het IPF strategisch platform
minimaal één eigenaar.
Alle triple helix partners kunnen bepalen
structureel of op basis van behoefte aan te
sluiten bij een programmacoalities. De
programma’s koppelen terug naar het
strategisch overleg.

• Strategisch koers
vaststellen en monitoren
• Witte vlekken en opgaven
agenderen en
doorvertalen naar
interventies
• Bestuurlijke interventies
bepalen
• Doelen vaststellen en
bestuurlijk trekker
benoemen

• Coordinatie/Eigenaar voor
de realisatie van een
programma/interventie
• Linking pin voor het
onderwerp naar de
partners
• Inhoudelijk opdrachtgever
van de gezamenlijke
uitvoeringsstructuur

Het strategisch platform beslist over de vorming
van programma’s, de strategische doelstelling en
stelt vast wie bestuurlijk eigenaar is van het
thema.
Programma’s kunnen verschillende
aggregatieniveau hebben (langlopende
programma’s, kortlopende strategische
interventies) en wisselende coalities (coalition of
the willing).
IPF Public Affairs

Een belangrijke strategische taak is het netwerk
verbinden en bijsturen op de
gemeenschappelijke regiopropositie en die
doorvertalen naar een sterkere
aantrekkingskracht van Fryslân. De taak is om
het collectieve strategische verhaal door te
vertalen naar een krachtige regiopropositie die
op basis van haar kernwaarden zorgdragen over
het breed on-brand zijn van ons handelen en
commuincatieuitingen.
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• Regisserend netwerk voor
koers gemeenschappelijke
public affairs
• Linking-pin naar het
strategisch platform
• Inhoudelijk opdrachtgever
van de verschillende
programma’s

IPF Lobby

IPF
Netwerkontwikkeling

Hierbij maken we voor de inrichting gebruik van
het ‘Oslo’-model, waarbij een collectieve
netwerk wordt gevormd die het collectief richt,
maar dat elke partij zijn eigen bevoegdheden
met betrekking tot regiopropositie behoudt.
Namens het strategisch platform zijn er
verantwoordelijke leden voor de public affairs
aangewezen.
Om als Fries ecosysteem maximaal bij te dragen
en aan te sluiten bij de noordelijke, Nederlandse
en Europese agenda’s organiseert het IPF
netwerk een triple helix afstemming om
agenda’s, kansen en ontwikkelingen te delen.
Fryslân moet volop inzetten op het slim
doorvertalen van de ambities naar acties. Deze
ontwikkelingen binnen de organisatie van de
partners als zowel in het netwerk als geheel
vraagt gerichte programmering.
Dit vraagt onder andere om:
- Toe te werken naar een hechte
samenwerking tussen de verschillende
overheidspartijen.
- Gericht investeren in een select en steeds
vernieuwend netwerk van slimme
actiegerichte ‘rainmakers’ die de ruimte
hebben om binnen en tussen partijen te
acteren. Dit selecte netwerk resulteert in
een pool van personen vanuit de
verschillende verbonden instituties die nu en
in de toekomst vorm kunnen geven aan de
ambities.
- Gericht toewerken naar een hogere
betrokkenheid van jongeren in de invulling
van de opgaven
- Tevens gaat het er ook over om met elkaar
de monitoring van de ontwikkeling versterkt
in te richten
Vanuit het strategisch platform is minimaal één
bestuurlijk trekker aangewezen.
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• Informeren en agendaafstemming moordelijke,
landelijke en Europese
samenwerkingen
• Netwerk vormen van
voorlopers en rainmakers
• Eenheid in economisch
beleid overheden
realiseren
• Jongeren actief betrekken
bij strategische
ontwikkeling Blue Delta
koers
• Het monitoren van de
tranisitie en de
ontwikkeling als geheel en
bij de verschillende
partners

IPF Uitvoeringsorganisatie

De basisorganisatie is de regisserende
organisatie en een neutrale uitvoeringsstructuur
voor gemeenschappelijk programma’s. De
uitvoeringsorganisatie valt onder het dagelijks
bestuur en wordt aangestuurd door een
algemeen directeur.
De basisorganisatie heeft drie kerntaken; het
verbinden, signaleren en stimuleren van de
activiteiten zoals door het bestuur is vastgesteld.

Dagelijks bestuur
• Vaststellen agenda
strategisch platform
• Selectiecommissie leden
strategisch platform
(deurbeleid)
• Opdrachtgever in de
realisatie van de
vastgestelde programma’s
en taken
• Opdrachtgever van de
directeur van de
uitvoeringsorganisatie

Verbinden: De basisorganisatie zal altijd gericht
zijn op verbindingskansen tussen partners in het
ecosysteem. Daarnaast richt de basisorganisatie
een structurele afstemmingsstructuur in met de
verschillende partners van het IPF. Het is bekend
welke medewerker van welk instituut betrokken Basisorganisatie
is bij welk programma. Het IPF verbindt en
monitoort actief tussen deze uitvoerende
• Agenderen, monitoren/
partijen. Aansluitend op de jaaragenda van het
bewaken doelstellingen,
IPF strategisch platform zullen er structurele
verbinden, aanjagen en
afstemmingsmomenten georganiseerd worden.
stimuleren
Signaleren/Monitoren; De basisorganisatie
monitoort structureel de voortgang van de
verschillende programma’s en signaleert en
agendeert nieuwe kansen en ontwikkelingen. In
samenwerking met onder andere het Fries
Planbureau (FSP) vindt structurele monitoring
van de realisatie van de ambities plaats.
Stimuleren: De basisorganisatie stimuleert actief
programma’s en samenwerkingen binnen het
netwerk. Dit kan door regie te nemen in de
aanjaagfase of actief programma’s te versterken
vanuit haar overkoepelende zicht op activiteiten
en ontwikkelingen binnen het ecosysteem.
Tevens dient de uitvoeringsorganisatie als
neutrale entiteit waar gemeenschappelijke
meerjarige programma’s gepositioneerd kunnen
worden (bijv. Ynbusiness, Founded in Fryslân,
enz.) De juridische verantwoordelijkheid ligt
daarvoor bij de stichting, het inhoudelijk
opdrachtgeverschap bij aangewezen trekkers
vanuit het strategisch platform.
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Strategische platform

Het strategisch platform kent de volgende samenstelling.
Rol

Vertegenwoordiging

Naam

Onafhankelijk Voorzitter

Gekozen door strategisch
platform

Dhr. J.Vernooij

Clustervertegenwoordiger

Dhr. C.Buisman/ Vacature
Business
Dhr. B.Visser

Economische Speerpunten
Watertechnologie

Hightech System & Materials
Agrofood
Maritieme Technologie
Circulaire Plastics
Vitale Economie/Sterk MKB/Basics

Voorzitter Innovatie Cluster
Drachten
VZ speerpuntvertegenwoordiger
VZ speerpuntvertegenwoordiger
Business-vertegenwoordiger
Voorzitter FB Oranjewoud
Voorzitter Club Diplomatique
Regio voorzitter VNO-NCW
Algemeen lid Techniek
Algemeen lid MKB
Algemeen lid Circulair Fryslân
Algemeen lid
Retail/Gastvrijheidseconomie
Algemeen lid Cultuur

Kennisinfrastructuur
MBO

Voorzitter ROC Friese Poort
Voorzitter ROC Fryslân College
Voorzitter Aeres/Nordwin
College
Voorzitter NHLStenden
Van Hall-Larenstein
Dean Campus Fryslan
Wetsus

HBO
WO

Vacature Business
Vacature Business
Dhr. S.Tjalsma
Dhr. J.Volkers
Dhr. G.Reijneker
Dhr. M.Grijmans (a.i.)
Dhr. A. van Dalen
Dhr. R. van de Leur
Dhr. A.J.Zwart en/of
Directeur VCF
Dhr. M. van der Gang
Vacature?
Dhr. R.Meijerink
Dhr. C.Segers
Dhr. B.Pellikaan
Mevr. E.Schaper
Mevr. A. Luijten - Lub
Dhr. A.Zwitter
Dhr. C.Buisman

Overheden

Gemeente Leeuwarden
Gemeente Smallingerland
Gemeente Sudwest Fryslan
Gemeente Heerenveen
Provincie Fryslân

Wethouder EZ of Burgemeester
Directeur Economie
Wethouder EZ of Burgemeester
Wethouder EZ of Burgemeester
Wethouder EZ of Burgemeester
Gedeputeerde Economie
Provinciesecretaris
Directeur Economie
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Dhr.A.Reitsma
Dhr. H. de Jong
Dhr. R.Hartogh Heys van de
Lier
Dhr. B.Dam
Mevr. H.Rinkes
Dhr. F.Douwstra
Mevr. R. Bouius
Mevr. M.Ferwerda

Uitvoeringsorganisatie

De uitvoeringsorganisatie is een onafhankelijk gepositioneerde ANBI-stichting die dienend is aan het
gehele ecosysteem.
Het dagelijks bestuur bestaat uit vier leden van het strategisch platform:
1. Voorzitter:
Onafhankelijk Voorzitter Strategisch platform
2. Secretaris:
Overheid
3. Penningmeester:
Kennisinfrastructuur
4. Algemeen Lid:
Business

dhr J.Vernooij
dhr A. Reitsma
mevr. E.Schaper
dhr. A. van Dalen

Het bestuur is de opdrachtgever en werkgever van de directeur, dhr. J.P van der Snee.
De stichting bestaat in kern uit een basisorganisatie. Deze basisorganisatie is belast met de volgende
taken: verbinden, signaleren/agenderen/monitoren en stimuleren/aanjagen.
De basisorganisatie is een kleine slagvaardige organisatie en kent een vijfjaarlijkse financiering
gedragen door de triple helix. Naast een klein kernteam, heeft de basisorganisatie een werkbudget
voor haar activiteiten en draagt zij de generieke vaste overheadlasten van de stichting.
Op dit moment kent de basisorganisatie een omvang van 3,6 fte. Geconstateerd is dat door de groei
van het aantal programma’s, de toename van de publieke verantwoording en ter voorkoming van
een te grote afhankelijkheid van individuen een versterking nodig is van deze basisorganisatie.
Binnen de stichting worden daarnaast programma’s gepositioneerd die namens het collectief
worden uitgevoerd. Deze worden onder inhoudelijk aansturing van minimaal één bestuurlijk lid van
het strategisch platform aangestuurd. Vanuit de basisorganisatie zal de directie de verbindende rol
van secretaris en budgetbewaker invullen.
De programma’s hebben een eigen financiering en dragen een beperkte transparante afdracht aan
de variabele overhead van de stichting af. Medewerkers van deze programma’s zijn contractueel aan
de financiering van het programma verbonden om elk belang van instandhouding van
instituutsformatie te voorkomen. Eventuele afrondingskosten van meerjarige programma’s worden
in de programmabegrotingen opgenomen.
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