
 

Programma voor de FoodValley regio 
“FoodValley Source of ambition and innovation” 
 
 

   
 
 
 
  
 
 
 
      
 
 
 
 
 +    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 



 1 

 
 
 
 
 
 
 

I CONTEXT ACHTERGROND VAN DIT PROGRAMMA 
 
In 2009 is het Ambitiedocument FoodValley 2020 vastgesteld en een groot aantal partijen heeft 
zich door ondertekening van een intentie overeenkomst verbonden aan het uitvoeren van deze 
ambities. De gemeenten in Regio FoodValley hebben hun samenwerking inmiddels vormgegeven 
in de Regio FoodValley. Ook zijn er in de afgelopen jaren verschillende onderdelen uit het 
Ambitiedocument tot planvorming en tot uitvoering gekomen. 
Mede door gewijzigde economische omstandigheden is in 2012 het besef gegroeid dat een focus 
op speerpunten en de herkenbaarheid van FoodValley noodzakelijk is, willen de ambities 
waargemaakt kunnen worden. Een éénduidige boodschap van alle partners in FoodValley, een 
goede samenwerking van de drie O’s (Ondernemers, Onderwijs en Overheid) is daarbij als 
onontbeerlijke randvoorwaarde gesteld. 
Dit besef heeft geresulteerd in een Mission Statement en – daarvan afgeleid – het voorliggende 
programma. Zowel het Mission Statement als het programma wordt door alle betrokken partners 
onderschreven en hieraan zal door alle partners, in wisselende allianties, in de komende jaren 
uitvoering worden gegeven. 
 
De projecten in dit programma worden door de deelnemende partners beschouwd als 
doorslaggevend voor het realiseren van de FoodValley ambitie. Een excellent vestigingsklimaat 
voor de innovatieve agrofood sector staat centraal, met daarbij een (versterking van) de goede 
kwaliteit van de leefomgeving in zijn verschillende facetten.  
Maar dit programma onderscheidt zich, doordat het én van alle partners in de driehoek is én 
omdat het breder is samengesteld én uitvoeringsgericht is. Juist deze factoren maken het een 
krachtig regionaal gebiedsgericht programma. Dat het programma van alle partners is wil 
overigens niet zeggen dat alle partners bij elk van de projecten een rol in de uitvoering hebben.  
Dit programma is flexibel en moet worden beschouwd als een voortrollende agenda. Wijziging 
van omstandigheden en/of inzichten (die bijv. kunnen voortkomen uit het MIRT-onderzoek) kan 
leiden tot aanpassing van onderdelen van het programma. 
Zoals al aangegeven kan de inzet van de partners bij de uitvoering van de verschillende 
projecten uit het programma verschillen, per project, qua aard en qua omvang.  
De projecten die opgenomen zijn in het voorliggende programma zullen de komende maanden 
afzonderlijk verder worden uitgewerkt en worden voorzien van concrete voorstellen voor 
uitvoering (in tijd, geld, personele inzet en randvoorwaarden).Ook het governance model zal nog 
verder worden uitgewerkt. 
Het uitgewerkte programma zal t.z.t. (ter vaststelling) worden aangeboden aan de verschillende 
partners. 
  
Mission Statement voor de FoodValley regio 
Het Mission Statement,  waarin elke partner in FoodValley zijn eigen sterke punten en ambities 
terugvindt,  luidt als volgt: 
 
FoodValley is een belangrijke voedingsbodem voor de Nederlandse economie en een inspirerende 
kennisregio in Europa. Karakteristiek voor FoodValley is de toonaangevende innovatie en vakkennis 
op het gebied van agrofood, het aantrekkelijke vestigingsklimaat en de dynamische groene 
leefomgeving. 
 
Toelichting: 
FoodValley ambieert uit te groeien tot een stevige Europese topregio op het gebied van agrofood. Om 
deze doelstelling te realiseren, is het cruciaal dat Ondernemers, Onderwijs- en kennisinstellingen en 
Overheid ( de drie O’s) de handen ineen slaan en met een gezamenlijk gezicht, boodschap en ambitie 
naar buiten treden.  
 
De basis voor deze ambitie is ingegeven door meerdere factoren en omstandigheden: 
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 Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en focus op gezond & duurzaam. 
• De wereldbevolking groeit aanzienlijk en de voedselbehoefte stijgt fors. 
• Het besef van het belang van gezonde levensstijl en duurzame voeding neemt toe. 
• Er is een toenemende vraag naar innovatie en techniek om in deze groeiende 

behoefte te voorzien.  
• Er is een leidende rol voor Nederland met FoodValley als geografisch zwaartepunt. 

 Agrofoodsector is sterk vertegenwoordigd in de regio en biedt (inter)nationale 
groeikansen.  

• Agrofoodsector is één van de topsectoren van Nederland en levert een bijdrage van 
bijna 10% aan de Nederlandse economie en de werkgelegenheid.  

• Wageningen UR heeft internationaal aanzien. Intensieve samenwerking met andere 
kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden kan dit aanzien en de effectiviteit 
verder versterken. 

• FoodValley is het kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector. 

 Regio met aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat en uitstekende leefomgeving. 
• Goede infrastructuur en bereikbaarheid ten opzichte van andere (agrofood)regio’s in 

en buiten Gelderland (o.a. Noord Brabant), Schiphol, Randstad en Ruhrgebied (weg, 
spoor en water). 

• Goede balans tussen landelijk gebied, stedelijke voorzieningen en cultureel erfgoed. 
• Volop mogelijkheden voor wonen, werken, leren en recreëren.  

 Internationale, nationale en regionale herkenbaarheid van de regio bij beleidsmakers, 
bedrijven, kennisinstellingen en burgers. 

 Focus op partnerschap: ‘Samenhang is onderscheidend’. 
De samenhang en samenwerking binnen de FoodValley is onderscheidend. Het Mission 
Statement vormt de basis van de samenwerking tussen de drie O’s. Het biedt een fundament 
dat de partners op eigen wijze vanuit hun eigen specifieke kracht kunnen invullen. Zo ontstaat 
eenheid in verscheidenheid. Dat is de kracht van FoodValley. We werken samen aan het 
realiseren van de FoodValley Ambitie. 

 
De FoodValley Ambitie 
FoodValley biedt een goede kwaliteit van wonen, werken, leren en recreëren in de regio en wij willen 
ons hiermee krachtig positioneren. 
Wij werken als ondernemers, onderwijs en overheid samen aan een duurzame FoodValley en wij 
werken aan het behoud van de aantrekkingskracht die onze regio onderscheidt: een rijke 
voedingsbodem voor kennis, innovatie en ondernemerschap gecombineerd met een aantrekkelijk 
woon- en vestigingsklimaat en de dynamische, groene leefomgeving. 
FoodValley is uniek door de combinatie van deze kwaliteiten.  
Dus versterken wij waar we goed in zijn.  
 
Onderstaande citaten van vertegenwoordigers van de 3 O’s illustreren hun inzet voor deze ambitie en 
voor dit programma en de daarin onderscheiden projecten: 
 
Aalt Dijkhuizen, Wageningen UR “Het tot maatschappelijke en economische waarde maken van 
wetenschappelijke kennis – valorisatie – is een kerntaak van de Wageningen UR. Versterking van het 
regionale netwerk van en de samenwerking tussen instellingen, bedrijven en overheden is voorwaarde 
voor valorisatie en daarop gerichte acties.” 
 
Henk Anema, voorzitter VNO-NCW Valleiregio “Samen met de Overheid en Onderwijs willen de 
Ondernemers in de Valleiregio de krachten bundelen en werken aan een welvarende regio met 
voldoende werkgelegenheid in een prettige woonomgeving”. 
 
Cees van der Knaap, voorzitter Regio FoodValley “Deze regio heeft de potentie van een 
economische top regio “Food”, wanneer de bedrijven de kennis van de instellingen zoals Wageningen 
UR en ROC A12, weten te verzilveren. De overheden zetten zich in voor een goed vestigingsklimaat. 
 
Annemieke Traag, gedeputeerde provincie Gelderland: “Regio Food Valley is door de unieke 
concentratie van hoogwaardige kennis en bedrijvigheid in de agro en food het kristallisatiepunt van de 
agrofoodsector in Nederland. Als samenwerkende partners moeten we ervoor zorgen dat we bedrijven 
maximaal faciliteren, o.a. door het creëren van een excellent vestigingsklimaat.”  
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II DE PROJECTEN 
De projecten zijn onderscheiden naar voorwaardenscheppende projecten (projecten die nodig zijn 
om c.q. bijdragen aan het succesvol kunnen uitvoeren van de beeldbepalende projecten). 
  
1. VOORWAARDEN SCHEPPENDE PROJECTEN   
 

1.1. Gebiedsvisie Regio FoodValley en Omgevingsvisie provincie Gelderland 
De verschillende functies in de regio hebben voor hun ontwikkeling fysieke ruimte nodig. 
Bijvoorbeeld ruimte voor aantrekkelijk wonen, ruimte voor natuur en landschap,  voor een goede 
bereikbaarheid en voor bedrijventerreinen. Deze ruimtevragende ontwikkelingen grijpen steeds 
meer op elkaar in en vragen om keuzes en het vinden van de juiste balans tussen alle belangen.  
Regio FoodValley is daarom gestart met het opstellen van de gebiedsvisie van de regio. 
Tegelijkertijd en in gezamenlijkheid met de regio werkt de provincie thans aan de (provinciebrede) 
provinciale omgevingsvisie (“Gelderland Anders”).  De omgevingsvisie gaat uit van regionale 
differentiatie en flexibiliteit en definieert zowel de provinciale als de regionale opgaven. Deze visie 
komt in de plaats van de vigerende afzonderlijke “omgevingsplannen” (streekplan, verkeers-  en 
vervoersplan, waterhuishoudingsplan, milieubeleidsplan en  reconstructieplan). 
 
Betrokken partners: Regio FoodValley is trekker bij het opstellen van de gebiedsvisie. 
Betrokkenheid van maatschappelijke groeperingen (VNO/NCW, WUR, KvK, onderwijsinstellingen  
en vele anderen), de provincies Utrecht en Gelderland is in het voorbereidingsproces 
georganiseerd. 
De provincie Gelderland is trekker van de omgevingsvisie. 
 
Resultaat tot 2016: 
2013: Vaststelling gebiedsvisie en provinciale omgevingsvisie. Deze visies bepalen de agenda  
voor de jaren daarna. 

 
1.2.  MIRT-onderzoek 
Samen met de regionale overheden zorgt de rijksoverheid ervoor dat grote ruimtelijke projecten 
in samenhang met elkaar worden voorbereid en uitgevoerd. De basis daarvoor is het  
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Dit meerjarenprogramma loopt  
tot 2020. Het kabinet is van plan het MIRT te verlengen van 2020 naar 2028. Brain-, main- en  
greenports krijgen hierbij prioriteit. Provincies en regio’s kunnen MIRT-investeringen  
voorfinancieren, het initiatief nemen en de eindverantwoordelijkheid hebben.  
 
In het Bestuurlijk Overleg MIRT (BO MIRT) 2011 tussen vertegenwoordigers van het rijk  
(Ministeries I&M en EL&I) en het landsdeel Oost Nederland zijn afspraken gemaakt over een 
MIRT- onderzoek naar de vraag welke ruimtelijke fysieke belemmeringen en kansen er zijn bij het  
uitbouwen van de internationale concurrentiepositie van FoodValley. FoodValley is in het  
verleden voor het MIRT geagendeerd vanwege de Ambitie FoodValley 2020 en het belang is  
sindsdien toegenomen door de erkenning van Agro&Food als topsector. 
Het MIRT-onderzoek is een eerste stap om helder te krijgen welke maatregelen bijdragen aan de  
innovatie, spin off en economische groei in de regio en de beantwoording van de vraag welke  
overheidslaag/lagen of private partij(en) daarvoor verantwoordelijk is/zijn. De uitkomsten van dit  
onderzoek moeten vervolgens de agenda’s van rijk, landsdeel/provincie en regio gaan bepalen.  
De maatregelen die het rijk betreffen  worden geagendeerd in het bestuurlijk overleg voor een  
MIRT verkenning. Dat laatste is een formele stap die – binnen de budgettaire mogelijkheden –  
uiteindelijk leidt tot daadwerkelijke uitvoering. 
 
Betrokken partners: Ministerie EZ, Ministerie van I&M, provincie Gelderland, provincie  
Utrecht en Regio FoodValley in de begeleidingsgroep, met daarnaast een breed samengestelde 
klankbordgroep. 
 
Resultaat tot 2016: 
2012: Start onderzoek. 
2013: Oplevering onderzoeksrapport. De resultaten van het MIRT-onderzoek kunnen aanleiding 
zijn dit programma op onderdelen te herijken. 
2013: Vaststelling conclusies in BO MIRT. 
2014 e.v.: Daadwerkelijke uitvoering binnen budgettaire mogelijkheden. 

http://www.rijksoverheid.nl/regering/het-kabinet/regeerakkoord/infrastructuur
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1.3.  Woningbouwmarkt, bedrijventerreinen, bedrijfsruimten 
De economische crisis heeft grote gevolgen voor de woningmarkt, bedrijventerreinen en 
bedrijfsruimten.  Afstemming tussen gemeenten is nodig om de overcapaciteit aan te pakken. De 
gemeenten werken samen en zetten samen de schouders onder deze opgaven. 

 
1.3.1. Woningmarkt 
In opdracht van Regio FoodValley heeft bureau Companen het onderzoek “Inventarisatie en 
probleemanalyse woningmarkt FoodValley” uitgevoerd. 
De rapportage bevat conclusies en aanbevelingen. Het belangrijkste advies aan de gemeenten is 
om binnen hun eigen gemeente gelijktijdig te gaan zoeken naar mogelijkheden om het 
woningbouwprogramma voor de korte termijn af te stemmen op de woningvraag. 
 
Betrokken partners: Regio FoodValley, acht gemeenten, provincie Utrecht, provincie Gelderland 
(via kwalitatief woningbouwprogramma en via het regiocontract), verschillende 
woningmarktpartijen.  
 
Resultaat tot 2016: 
2012: Vaststelling conclusies en aanbevelingen “Inventarisatie en probleemanalyse  
woningmarkt FoodValley”. 
2012: Vaststellen advies en actiepunten. 
2013 e.v.: Uitvoering advies en actiepunten.  
 
1.3.2. Regionale Programmering Bedrijventerreinen en bedrijfsruimten 
RPB:  
In maart 2012 is het Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) door Regio FoodValley 
vastgesteld. De provincies Utrecht en Gelderland hebben hiermee ingestemd. 
In het RPB is een aantal vervolgacties voorgesteld met als doel de in het RPB gemaakte 
afspraken op een goede manier te registreren, monitoren en evalueren. Hieraan wordt nu 
gewerkt. Met een – in overleg met de provincie Gelderland en omliggende regio’s – op te stellen 
format voor de monitoring wordt jaarlijks aan het Regiobestuur gerapporteerd en dit vormt de input 
voor het voortgangsoverleg met de provincies.  
Het RPB zal regelmatig worden geactualiseerd. 

Bedrijfsruimten (en detailhandel) 

Voor een goede oriëntatie op de Regio FoodValley en het ontwikkelen van een effectief ruimtelijk 

beleid is inzicht vereist in een aantal sociaal economische ontwikkelingen en de gevolgen hiervoor 

voor bedrijfs- en kantoorruimten en detailhandel.  

Regio FoodValley wil samen met de Provincies Gelderland en Utrecht inzicht in de omvang van 

deze problematiek (mismatch tussen vraag en aanbod) krijgen. Er is daarvoor eerst behoefte aan 

geordende informatie (“wat is het probleem en de omvang daarvan”). Daarbij wordt rekening 

gehouden met maatschappelijke en sociaal economische ontwikkelingen. De gevolgen van de 

economische crisis zullen nog lang merkbaar zijn. Dit versterkt het belang van het onderling 

afstemmen van ambities ten aanzien van bestaande en toekomstige werklocaties.  

 

Betrokken partners: Regio FoodValley. De Stichting Vastgoedmonitor is opgericht door een aantal 

ondernemers in de vastgoedsector uit Regio FoodValley. Inmiddels hebben de acht 

woningcorporaties uit de regio en diverse ondernemers zich aangesloten bij dit initiatief.  Met de 

provincies Utrecht en Gelderland wordt afgestemd en waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van 

gegevens die bij de provincies voorhanden zijn. Er wordt ook samengewerkt met diverse 

vastgoedpartijen en het bedrijfsleven. 

 

Resultaat tot 2016: 

2013: De beoogde diepgang in de monitoring is gerealiseerd en regelmatige actualisatie van de  

resultaten vindt plaats. Monitoring is basis voor gezamenlijk beleid in de regio. 

2016: Alle beoogde activiteiten zijn uitgevoerd. 

  
 1.4. Database Regio FoodValley 
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Regio FoodValley wil een goed overzicht hebben van de direct en indirect food gerelateerde 
bedrijven in Regio FoodValley met meer dan vijf werknemers. Het belang van inzicht in de 
aanwezigheid van foodbedrijven in Regio FoodValley is evident: 

 Promotie en marketing: hoe ‘scoort’ deze regio? 

 Acquisitie: instrument om eventueel nieuwe investeerders te overtuigen van potentie van  
regio: welke toeleveranciers (diensten, kennis) zijn er in de regio? 

 Aanknopingspunt voor formulering van beleid en uitvoering van beheer: inventarisatie 
eventuele problemen bij werving van personeel (kennis). Aansluiting arbeidsmarkt en  
scholing. Deze gegevens zijn nodig voor een op feiten gebaseerde Human Capital  
Agenda. 

De bestaande bestanden van de Kamer van Koophandel en de Provincies (o.a. PWE - 
Provinciale Werkgelegenheidsenquête) zullen hiervoor als uitgangspunt dienen. De behoefte en 
noodzaak van aanvullende bestanden worden onderzocht. 

 
 Betrokken partners: Regio FoodValley overweegt om de CHE opdracht te geven. Ten  
 behoeve van de besluitvorming daarover wordt door Regio FoodValley een begroting  
 opgesteld. Ook KVK, VNO/NCW en gemeenten zijn betrokken. 
 
 Resultaat tot 2016: 
 De opdracht aan CHE is gegeven. 

De regio levert jaarlijks actuele cijfers over de stand van zaken over food(gerelateerde) bedrijven 
en werkgelegenheid in de regio. Dit biedt de grondslag voor beleidsbeslissingen en 
projectinitiatieven en vormt de basis voor de Human Capital Agenda van regionale partners. 

 
 

2. BEELDBEPALENDE PROJECTEN 
2.1 Projecten omgeving Wageningen en Ede 

 2.1.1. Kennisas Ede-Wageningen 
De Kennisas Ede-Wageningen als de motor voor FoodValley & Agrofood betekent: 

 Versterken van ruimtelijke kwaliteit.        

 Versterken van bereikbaarheid en verbinding van de locaties. 

 Verbinding economie en onderwijs (versterken vitaliteit). 
De traditionele aanpak (overheden stellen een eindbeeld op en vragen  hierop commitment bij 
partijen) is niet effectief gebleken.In de nieuwe werkwijze gaan de (onderwijs)partners van de 
WUR en Kenniscampus Ede de samenwerking met elkaar aan; dit heeft inmiddels al enkele  
onderwijsprojecten opgeleverd. 
De gemeenten Ede en Wageningen opteren voor een proces-aanpak langs een weg van 
‘verbinden en ontmoeten’. Dit betekent mensen (stakeholders) bij elkaar brengen in de vorm van 
events, overleg en netwerken. Vervolgens focus en gemeenschappelijkheid creëren rondom de 
centrale thema’s. Dit wordt vastgelegd in een plan, waarin prioriteit wordt gegeven aan die 
onderdelen waarop “energie zit”.  
 
Betrokken partners: gemeente Ede (projectleider), provincie Gelderland, gemeente Wageningen, 
Regio FoodValley, Wageningen UR, CHE, ROC A12 en bedrijven. 
 
Resultaat tot en met 2016: 
In de eerste helft van 2013 ligt er een proces-aanpak die door partners wordt onderschreven. De 
proces-aanpak omvat een aantal concrete projecten en een innovatieve wijze van ontmoeten 
zonder institutionalisering.  
Na uitvoering van het proces: 
- erkennen de partners de waarde van de Kennisas en FoodValley en dragen die uit; 
- weten de partners (de drie O’s in brede zin) elkaar blindelings te vinden; 
- ontmoeten partners elkaar rond gerichte thema’s; 
- ontstaan coproducties en nieuwe investeringen en initiatieven; 
- zijn inwoners, (aspirant)studenten en bedrijven bekend met Kennisas en FoodValley; 
- is de Kennisas en FoodValley bekend bij nationale en Europese overheden, wat bijdraagt  
 aan de allocatie van (overheids)middelen richting FoodValley. 
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 2.1.2. World Food Centre 
Het World Food Centre (WFC), icoon en landmark voor de Regio FoodValley, moet een centrum  
worden waarin de gehele voedselketen - van natuurlijke grondstof tot de productie en verwerking,  
van verkoop tot bereiding centraal staat. Het WFC dient daarnaast een plek te worden waar  
verschillende partijen elkaar ontmoeten en zaken kunnen doen. Het is de ambitie om het WFC  
zowel als een Experience Center voor de consument als een Business Center voor bedrijven  
te ontwikkelen.  Daarmee is het een belangrijk informatie- en ontmoetingspunt met betrekking tot  
Food. De bedrijven, overheden en kennisinstituten die zich verenigen in dit initiatief kunnen zich  
daarmee presenteren aan een breder publiek.  
 
Betrokken partners: De gemeente Ede (namens Regio FoodValley) spant zich maximaal in om 
Ede als vestigingsplaats voor het WFC te krijgen. Daarin wordt de gemeente gesteund door de 
gemeente Wageningen, Wageningen UR, Regio FoodValley, regionale ondernemers, 
onderwijsinstellingen en de provincie Gelderland.  

 
Resultaat tot 2016: 
2013: Keuze voor vestigingsplaats Ede. 
2013-2015: Exploitabel plan opstellen en voorbereiding bouw. 
2016: Start bouw. 
 
2.1.3. Wageningen Campus (accelerator) 
Het hart van de kennisontwikkeling en R&D bedrijvigheid ligt in de Wageningen Campus. De  
FoodValley kenniseconomie beschikt met de Wageningen Campus over een  
kenniscampus van nationale en internationale betekenis. De campus is de thuisbasis voor  
Wageningen UR, KNAW-NIOO, Vilentum STOAS en Friesland Campina (bedrijfs-R&D) en heeft  
onder meer een competence center voor ontmoeting en debat (Impulse). De campus wil  
aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden creëren voor kennisinstellingen en bedrijfsleven. Kleine  
R&D bedrijven en R&D dependances van grote voedselbedrijven zullen hier een plaats vinden  
dichtbij de kennisdragers. De inzet is gericht op het verder versterken van de Wageningse 
Campus als kenniscentrum van internationaal niveau, aansluitend op de Food Valley Ambitie  
2020.  
 
De corebusiness van Wageningen UR is gelegen in onderzoek, onderwijs en innovatie. 
Specifieke programma-activiteiten –gericht op innovatie- zijn facility sharing (CAT-AgroFood), 
starters (StartLife), ontmoeting en debat (Impulse). In ontwikkeling zijn Food Valley Expat Centre 
(zie ook 2.1.5.) en Campus Plaza (studentenhuisvesting, short stay, kinderopvang), detailhandel 
(en horeca) en acquisitie. Met het programma Accelerator worden de activiteiten rond startende 
ondernemers verder gestimuleerd (ook met een fysieke Incubator). 
 
Betrokken partners: De Wageningen UR trekt dit project. De gemeente Wageningen faciliteert,  
diverse partners participeren. 
 
Resultaat tot 2016:  
De Wageningen Campus is een aantrekkelijke en inspirerende werk, woon- en verblijfslocatie 
voor studenten, docenten en kenniswerkers. De Campus biedt tevens aantrekkelijke vestigings-
voorwaarden voor nationale en internationale onderwijs- en onderzoeksinstellingen en start-ups. 

 
 2.1.4. Kenniscampus Ede (samenwerkingsarrangementen) 
 Het realiseren van de Kenniscampus Ede - als onderdeel van de Kennisas Ede-Wageningen –  
 beoogt een hoogwaardige kennis- en onderwijsinfrastructuur met als doel: een herkenbaar en  
 aantrekkelijk gebied met een contextrijke leeromgeving en innovatieve bedrijvigheid. In goede  
 samenwerking met o.m. de Wageningen UR wordt voor circa 12.000 studenten en scholieren  
 toponderwijs geboden. In de fysieke omgeving is en wordt ruim geïnvesteerd, zowel door  
 gemeente, onderwijsinstellingen als woningcorporaties. Op dit moment geraamd op € 90 miljoen.  
 
 Daarnaast zijn samenwerkingsprogramma’s opgestart. De kosten daarvan worden geraamd op  
 € 2,3 miljoen. De helft wordt door de onderwijspartijen opgebracht (CHE, ROC A12, Aeres en het  

 Streek). Voor de andere helft wordt aanvullende financiering gezocht. 
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Deze samenwerking voltrekt zich langs drie sporen: 

 Gezonde campus: o.a.fysieke inrichting:  beweegvriendelijke omgeving Kenniscampus 
Ede, verbinding sportverenigingen met sportonderwijs op de Kenniscampus Ede (o.a. 
alliantie topsportvereniging kernsport volleybal en ROC A12, ontwikkeling sport-
highschool VMBO, regionale voorziening (top)sportaccommodatie, uitvoeren Fit- en 
leefstijltesten leerlingen, studenten Kenniscampus Ede en aansluitend sportclinics binnen 
het onderwijs en arrangementen aanbieden vanuit (breedte)sportverenigingen. Project 
Skill and Field labs CHE, ROC A12, zorginstellingen. 

 Ondernemende campus: inrichting één Frontoffice/loketfunctie Kenniscampus Ede in 
samenwerking met bedrijven en VNO/NCW, verkenning en inrichting doorlopende leerlijn 
Ondernemerschap vmbo-mbo-hbo, ‘ruimte’ voor jonge ondernemers (stagiaires en 
studenten) en alumni op de Kenniscampus Ede; zie ook initiatief Centrum voor Jonge 
Ondernemers (CvJO). Ook de ontwikkeling (business case) van een leerwerkbedrijf Agro-
food op de Kenniscampus Ede . 

 Technologisch-innovatieve campus: ontwikkelen Centrum voor Innovatief 
Vakmanschap (Agro-food i.c.m. voedsel en productietechniek en technologie), i.s.m. 
Aeresgroep. Facility sharing vormgeven op de Kenniscampus Ede in de vorm van een 
centrum voor de bouw op Kenniscampus. Ontwikkeling expertisecentra PTC+ (Mobiele 
techniek, Food & Feed, Koude Techniek & klimaatbeheersing). Samenwerking 
Technasium met bedrijven en andere kennisinstellingen. Technodiscovery: vergroten 
instroom leerlingen in het technisch bedrijfsleven en samenwerking met bedrijfsleven en 
branche regio combinaties (technisch bedrijfsleven, CHE, ROC A12 en VOscholen). 
Wetenschapsknooppunt Natuur en Techniek (CHE, WUR) 

 
 Betrokken partners: De sporen omvatten diverse activiteiten en projecten. In de regiegroep  
 Onderwijs van de Kenniscampus Ede, thans onder leiding van CvB-voorzitter ROCA12 met  
 deelname op directieniveau van de onderwijspartners, worden de projecten en activiteiten  
 onderling verdeeld en voorzien van een projecttrekker. Voor verschillende projecten is er sprake  

van een alliantie met de gemeente Ede, de Wageningen UR, of (georganiseerd) bedrijfsleven. De 
provincie Gelderland is betrokken vanuit het programma Sport,voor de projecten die passen 
binnen de randvoorwaarden (o.a. regionale voorziening en breedtesport).  
 
Resultaat tot 2016: 
De Kenniscampus Ede is een aantrekkelijke en inspirerende werk- en verblijfslocatie voor 
studenten, docenten en kenniswerkers. De Kenniscampus biedt tevens aantrekkelijke 
vestigingsvoorwaarden voor nieuwe onderwijs- en onderzoeksinstellingen faciliteiten voor 
startende ondernemingen. 

 
 2.1.5. Centrum voor Jong Ondernemerschap (Kenniscampus Ede) 

Samen met de universiteitscampus en het Business & Sciencepark in Wageningen vormt de 
Kenniscampus Ede de kern van de Kennisas. In de Kenniscampus Ede ontwikkelt zich voor de 
Regio Food Valley kenniseconomie de concentratie van praktijkleren en de doorlopende leerlijn 
van VMBO, MBO en HBO met zo’n 12.000 studenten. De centrale locatie is hier de Zandlaan met 
onder andere de Christelijke Hogeschool Ede, ROC A12 en het Aeres/Groenhorst college. Door 
realisatie van een Centrum voor Jong Ondernemerschap wil de gemeente Ede samen met 
onderwijspartners het ondernemerschap van startende ondernemers (waaronder studenten van 
de Kenniscampus) bevorderen met als resultaat: meer succesvolle starters. Hierbij is een sterke 
verankering met de ondernemers in de regio belangrijk (“kruisbestuiving”met ondernemers in de 
regio). Een Centrum voor Jong Ondernemerschap is een bewezen concept, waarbij door 
clustering van starters in een open space met onderlinge interactie en door gerichte begeleiding 
de slagingskans van een doorgroei naar een gezonde onderneming aanzienlijk toeneemt.  

 
Betrokken partners: De betrokken partijen zijn Aeres-groep (in samenwerking met CvJO trekker), 
CHE, ROC A12, de gemeente Ede, KvK, Stichting Ik Start Smart en de provincie Gelderland. 
 
Resultaat tot 2016: 
Het CvJO is operationeel. 

 
 2.1.6. ExpatCentre Food Valley 
 Het ExpatCentre Food Valley is een faciliteit (fysiek en virtueel), gericht op de ‘settling in’ van  
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kennismigranten. Deze faciliteit houdt zich bezig met het afhandelen van de formaliteiten bij het 
werven van internationale kenniswerkers (werk- en verblijfsvergunningen). De Wageningen UR 
heeft momenteel een vergelijkbare dienstverlening in het ‘International Office’. Deze service is 
bedoeld voor internationale studenten en medewerkers van de Wageningen UR. Deze 
dienstverlening wordt nu  uitgebreid naar internationale kenniswerkers van bedrijven en 
instellingen in Wageningen e.o. De door het ExpatCentre aangeboden diensten houden het 
volgende in: 

1. GBA-inschrijving en uitreiking IND verblijfspassen en  overige gemeentelijke en IND- 

diensten; 

2. dienstverlening rond (toegang tot) bankzaken, huisvesting, gezondheidszorg, reizen,  

verzekeringen, scholen en 

3. sociale netwerken: bieden van mogelijkheden (of informatie bieden hieromtrent) tot  
introductie van internationale kenniswerkers in sociale netwerken. 

 
 Betrokken partners: WUR, Stichting Food Valley, Regio FoodValley, provincie Gelderland,  
 gemeente Wageningen. 
 
 Resultaat tot 2016:  
 Het Expat Centre is operationeel en voldoet aan de verwachtingen. 
 

2.1.7. Veluwse poort 
 De spoorzone “Ede-Wageningen” ondergaat de komende jaren een grootschalige transformatie  

 waar het rijk en provincie actief bij betrokken zijn. Bijzondere aandacht gaat uit naar de integrale  

 ontwikkeling van de stationsomgeving met hoogwaardige stations voorzieningen en een  

 aantrekkelijke omgevingskwaliteit voor reizigers, bedrijven en bewoners. 

 De Parklaan vormt een belangrijk structuurversterkend element in de ontwikkeling. De  

 bereikbaarheid van het station Ede-Wageningen zal door de directe verbinding met de A-12 sterk  

verbeteren. De Parklaan maakt verder de ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige woon-

werkgebieden (waaronder Enka-terrein) mogelijk. 

  

 Veluwse Poort bestaat uit diverse samenhangende projecten. De volgende projecten zijn van  

 regionale en/of bovenregionale toegevoegde waarde en sluiten aan bij de strategische agenda  

 van FoodValley:  

1. Spoorzone station Ede-Wageningen vormt een essentiële toegangspoort van de Regio 
FoodValley (in het bijzonder de WUR) en kan worden gezien als een van de belangrijkste 
vestigingsplaatsfactoren voor bewoners en (kennisintensieve) bedrijven. 

2. Parklaan: verbetering stedelijke bereikbaarheid en bereikbaarheid van station Ede-

Wageningen. 

 

 Betrokken partners: de gemeente Ede (als trekker) werkt hierbij samen met het Ministerie van  

 I en M, Rijksvastgoed en Ontwikkelbedrijf, ProRail, NS, diverse vastgoedpartijen en de provincie  

 Gelderland. 

 

 Resultaat tot 2016: t/m 2013 werken naar definitief ontwerp, vanaf 2014 start werkzaamheden. 
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2.2.  Projecten omgeving Barneveld, Nijkerk, Veenendaal 

2.2.1. ICT-centrum Veenendaal 
Veenendaal heeft een sterke ICT-sector. Verdere ontwikkeling en profilering van de ICT sector 
vormt sinds 2010 een belangrijke inzet van het beleid van de gemeente Veenendaal. De ICT als 
motor voor innovatie en duurzame vernieuwing kan tevens bijdragen aan de realisatie van de 
FoodValley ambitie.  
Om Veenendaal als ICT-centrum verder te ontwikkelen worden door de gemeente in samen-
werking met het (ICT-) bedrijfsleven, onderwijsinstellingen etc. tal van initiatieven ontplooid. Een 
greep uit de vele initiatieven voor de periode 2010 - 2014: 

 De instelling van een ICT-Platform Veenendaal 
Gemeentelijke denktank die zich bezighoudt met de ontwikkeling en profilering van 
Veenendaal als ICT-centrum.  
Betrokken partners: Vertegenwoordigers van zes ICT-bedrijven uit Veenendaal, de ICT-
tak van BedrijvenKring Veenendaal, de stichting ICT-Valley en vertegenwoordigers van de 
gemeente. Is gestart. 

 De ‘Maatwerk ICT-Ad opleiding', ontwikkeld in samenspraak met het lokale en regionale 
ICT-bedrijfsleven en met ROC A12 en Hogeschool NOVI.  
Betrokken partners: Gemeente Veenendaal, ICT-bedrijfsleven, ROC A12, Hogeschool 
NOVI 
Beoogde start: januari 2013. 

 ICT-Community Veenendaal: ICT-gemeenschapsgebouw waar startende ICT-
ondernemers voorzieningen kunnen delen en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen, 
opleidingen geboden worden, ruimte is voor ontmoeting etc. 
Betrokken partners: gemeente Veenendaal, ICT-Platform Veenendaal, Bedrijven Kring 
Veenendaal (BKV) 
Beoogde start: 2013 

 De oprichting van een Stichting ICT-Valley: een Veens initiatief met een regionale 

reikwijdte om te komen tot een virtuele marktplaats (website) waar vraag en aanbod op 

ICT-gebied in brede zin bij elkaar kunnen komen.  

Betrokken partners: gemeente Veenendaal, ICT-Platform Veenendaal, lokale ICT-

bedrijven, Bedrijven Kring Veenendaal (BKV), stichting Promotie Veenendaal, Regio 

FoodValley, provincie Utrecht 

Start: oktober 2012.  

 Activiteiten als ICT-diners, ICT-borrels en Innovatieseminars voor ICT bedrijven: 

georganiseerde bijeenkomsten om de onderlinge bekendheid te vergroten en ter 

matchmaking van innovatieve bedrijven c.q. projecten.  

Betrokken partners: Stichting Promotie Veenendaal, Bedrijven Kring 

Veenendaal,gemeente, ad-hoc deelnemers als banken, onderwijsinstellingen, etc.  

Tijdstip: vanaf 2010, periodiek. 

   

Resultaat tot 2016: 

Alle beoogde activiteiten (zie hierboven) zijn uitgevoerd en hebben tot het gewenste resultaat 

geleid. 

 

2.2.2. Food Productie Centrum Nijkerk 

Met 50 % van de regionale werkgelegenheid in de voedings- en genotmiddelenindustrie vormt de 

gemeente Nijkerk het foodproductiecentrum van de Regio FoodValley en profileert zich ook als 

zodanig. Veel grote food bedrijven beschikken over hun eigen productontwikkelingsafdeling en 

hebben veel kennis en expertise in huis De toepassing van kennis kan de bestaande 

agrofoodbedrijven versterken. . Een goed functionerend netwerk van kennisinstellingen en 

bedrijven is hiervoor van groot belang, evenals een goede aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt in de foodsector, maar ook bij toeleveranciers en (maak)bedrijven. Om Nijkerk als 

foodproductiecentrum te versterken, pakt de gemeente Nijkerk samen met het bedrijfsleven en 

onderwijsinstellingen een aantal zaken op. Centraal hierbij staat het realiseren van een betere 

aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de foodsector, maar ook bij toeleveranciers en 

maakbedrijven. 
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Betrokken partners: de gemeente Nijkerk als primair verantwoordelijke, werkt nauw samen met 

Groenhorst College, Accent Praktijkonderwijs, Corlaer College, ROC-ASA, grote food 

producerende bedrijven, Covebo uitzendorganisatie. 

 

Resultaat tot 2016:  

Er is een goed functionerend netwerk van kennisinstellingen en bedrijven. Via de HCAgenda is 

een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt tot stand gebracht. 

 

 2.2.3. Poultry Academy (Campus Barneveld) 

 In Barneveld zijn in samenspraak tussen Aeresgroep (CAH Dronten, Groenhorstcollege,  

PTC+ en Stoas) en het Dutch Poultry Center ideeën ontwikkeld voor een internationaal kennis- 

en opleidingscentrum ten behoeve van de pluimveesector. Het doel is om te komen tot clustering 

en bundeling van opleidingen gericht op veeteelt en in het bijzonder op pluimvee, met 

gebruikmaking van reeds aanwezige faciliteiten bij PTC+ en Groenhorstcollege. Het gaat daarbij 

om complete opleidingen en modulaire onderdelen op MBO (Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap), HBO en WO-niveau, maar ook om onderzoek in samenwerking met de 

Wageningen UR en het bedrijfsleven in de directe omgeving, waarbij bedrijven in de regio gaan 

dienen als proefbedrijven voor innovaties. Het uiteindelijke doel is het realiseren van een op 

praktijkonderwijs in de veeteelt en pluimvee gerichte internationaal topinstituut in Barneveld. Er 

wordt gestart met het opzetten van een lectoraat op HBO-niveau. Na de vernieuwbouw van het 

Groenhorstcollege Barneveld wordt de campus uitgebreid met praktijk-voorzieningen en 180 

studentenwoningen. Deze ontwikkeling wordt betrokken bij de Human Capital Agenda in het 

kader van het Topsectorenbeleid. 

 

Betrokken partners: Aeres-groep (trekker), ROC A12 (CIV-techniek) gemeente Barneveld, 

Wageningen UR, Groene Kennis Coöperatie en Dutch Poultry Center, provincie Gelderland in het 

kader van CIV vorming. 

 

 Resultaat tot en met 2016: 

 2013: Invoering lectoraat Stalgebonden Pluimveehouderij (CAH) op locatie Barneveld. 

 2013: Businessplan Centrum voor Innovatief Vakmanschap en PTC+ (internationale

 opleiding markt gefinancierd). 

 2014: Realisering Centrum voor Innovatief Vakmanschap Pluimveehouderij. 

 2014: Realisatie Campus faciliteiten met studentenwoningen. 

 2014: Doorstart PTC+. 

 2015: Vernieuwing leer-praktijkfaciliteiten Stalgebonden pluimveehouderij (opfok; broederij). 

 

 

3. VERSTERKEN ACQUISITIE 

 De huidige acquisitie van food gerelateerde bedrijven is nog te bescheiden en onvoldoende 

gecoördineerd. In samenwerking met o.a. Stichting Food Valley de Provincie Gelderland/Oost 

NV, en de FoodValley gemeenten is een gecoördineerde aanpak noodzakelijk. 

Immers, het aantrekken van nieuwe food-gerelateerde bedrijven en relatiemanagement op de 

reeds in de regio gevestigde food-gerelateerde bedrijven vormt een wezenlijk onderdeel van de 

FoodValley Ambitie 2020. Deze pro-actieve acquisitie past tevens in het Prioritaire Programma 

Topsectoren van de Provincie Gelderland en het Topsectorenbeleid van het Ministerie van EL&I 

waar Agro-Food als een van de negen topsectoren is benoemd. Onder acquisitie wordt verstaan: 

het (pro)actief en gericht benaderen van mogelijk interessante bedrijven die ‘passen’ bij de 

propositie van de FoodValley regio. Deze acquisitie heeft als doel: 

1. Proactieve acquisitie. Vestiging van nieuwe bedrijven en instellingen in de regio 

FoodValley (R&D, productie, logistiek, marketing). 
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2. Matchmaking. Samenwerking met reeds in de regio gevestigde bedrijven en 

instellingen. 

3. Investor development. Behoud en uitbreiding van reeds in de regio gevestigde 

bedrijven en instellingen. 

 

 Betrokken partners: Regio FoodValley en provincie Gelderland bereiden in samenspraak met de  

andere betrokken partners) een voorstel voor. 

 

Resultaat tot 2016: 

Acquisitie is geïmplementeerd en operationeel en de op de regio gerichte acquisitie heeft 

aantoonbaar tot toename van het aantal (food-gerelateerde) bedrijven geleid. 

  
 
4. ARBEIDSMARKT EN AANSLUITING ARBEIDSMARKT – ONDERWIJS 
 
 4.1.  Arbeidsmarktregio FoodValley 
 De gemeenten in Regio FoodValley gaan een arbeidsmarktregio vormen. 
 UWV en gemeenten gaan de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden organiseren  
 vanuit 35 arbeidsmarktregio’s waarvan deze regio er één is. UWV en gemeenten richten zich  
 hierbij met name op gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers en op de bemiddeling van  
 werkzoekenden met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt, zoals arbeidsgehandicapten,  
 ouderen en bijstandsgerechtigden. 
 
 De arbeidsmarktregio’s krijgen één loket waar werkgevers terecht kunnen voor informatie, advies  
 en expertise. Ook worden vacatures en gegevens van werkzoekenden in één systeem  
 geregistreerd. Verder zal er nauwer worden samengewerkt op het gebied van regionale  
 arbeidsmarktinformatie. De divisie Werkbedrijf van UWV gaat de 35 arbeidsmarktregio’s  
 bedienen vanuit 30 vestigingen.  
 
 De arbeidsmarktregio’s hebben de volgende opdrachten te realiseren: 

 Vormgeven van regionaal arbeidsmarktbeleid (arbeidsmarktanalyses, regionale 
arbeidsmarktinformatie, verbinding arbeidsmarkt –onderwijs); 

 Organisatie van complementaire samenwerking UWV en gemeenten (uitvoeringsmodellen); 

 Samenwerking UWV en gemeenten in werkpleinen. 
 

Betrokken partners: De gemeente Ede is trekker van dit project en werkt nauw samen in 
samenwerking met de andere gemeenten, UWV, POA en bedrijfsleven. 

 
 Resultaat tot 2016: 
 Aan het eind van het project worden de volgende resultaten beoogd: 

 Voor juni 2013 kunnen de arbeidsmarktanalyses en –informatie beschikbaar worden gesteld. 

 Voor juni 2013 zijn er afspraken gemaakt met het UWV over de complementaire 
dienstverlening in de regio en de samenwerking in werkpleinen. 

 Voor juni 2013 is er een regionaal arbeidsmarktplan opgesteld, is er een voorstel gedaan 
over regionale werkgeversdienstverlening en zijn over de transparantie van vacatures 
afspraken gemaakt. 

 Voor juni 2013 zijn er afspraken gemaakt over het voorportaalproces en de transparantie van 
de werkzoekenden. Ook zijn verbindingen met UWV-systemen operationeel. 

 
 4.2. Stichting ACE de Vallei 

Arbeidsmobiliteit Centrum (ACE) De Vallei verbindt bedrijven met elkaar. Zo is een dynamisch en 
actief netwerk van bedrijven in de regio ontstaan. Dit netwerk wordt onder andere ingezet voor 
matching, kennis delen en netwerken. 

 Onder regie van de Stichting ACE zullen het bedrijfsleven en het onderwijs mede invulling 
geven aan het loket (zie ook 1.4). 
De wegvallende taken van het UWV kunnen hierdoor aan de Stichting ACE overgedragen 
worden. Hierdoor ontstaat er voor werkgevers en werknemers geen lacune in de  
informatiebehoefte en arbeidsparticipatie. 
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 Deze stichting –van, voor en door Ondernemers-, zorgt voor een juiste communicatie bij de  
arbeidsmobiliteit tussen de bedrijven en instellingen onderling. Bij discrepantie tussen  
onderlinge vraag en aanbod kan i.s.m. overheid en onderwijs de juiste weg gevonden worden  
bij de om- of bijscholing. Daarnaast zullen de lokale overheden ontlast worden door de  
zogenaamde “kaartenbakken” te gebruiken als input (eventueel met bijscholing) voor de 
arbeidsbehoefte. 

 Door middel van de inzet van een stagecoördinator (deels digitaal) kunnen studenten en 
bedrijven elkaar beter vinden. Wat voor beide partijen een positief effect zal hebben. Immers 
studenten en de onderwijsinstellingen kunnen op één centrale plek hun behoefte kenbaar 
maken en de bedrijven kunnen op één centrale plek de beschikbaarheid van studenten inzien 
en hun stageprojecten plaatsen. 

 
Betrokken partners: VNO-NCW, FOV, RCT de Vallei, bedrijvenkringen, kennisinstellingen. 
 
Resultaat tot 2016: 
Een zelf financierende organisatie. Stichting ACE is druk doende om met verschillende 
commerciële organisaties deze taak vanuit eigen middelen te kunnen uitvoeren.  
 
4.3. Stichting Coördinatie Centrum Valleiregio (CCV) 
Het CCV heeft een deel van de activiteiten van het Technocentrum voortgezet. Dit om te 
voorkomen dat e.e.a. op onvoldoende wijze is geborgd. 
In samenwerking met het POA worden op deze wijze diverse door het POA geïnitialiseerde 
projecten gecoördineerd en begeleid. Door de onafhankelijke positie van het CCV worden de 
projecten op een juiste wijze begeleid en afgerond. Hierdoor wordt het POA juist geïnformeerd 
over voortgang van de projecten en wordt het resultaat van het project bewaakt. 
Tevens houdt het CCV zicht op de pragmatiek van de verschillende projecten en houdt controle 
op de doelstellingen. Dit om te voorkomen dat er een groot aantal gremia zich richt op allerlei 
projecten waarbij een overlap van activiteiten ontstaat. 
Verschillende partijen zijn hierbij betrokken, waaronder de Stichting Food Valley. De ervaring van 
deze stichting vanuit innovatieoptiek (het project Kennis Werkt zal zeker worden voortgezet) zal 
worden benut. 

 
Betrokken partners: VNO-NCW Valleiregio, BRC’s, FOV en bedrijvenkringen, 100+ ondernemers, 
Stichting FoodValley, Stichting Technodiscovery, Sap Fabriek, Stichting StartLife, Stichting ACE, 
RCT Valleiregio, POA en voor de Sap Fabriek: Opleidingsbedrijf Metaal, NIZO en FME.  
 
Resultaat tot 2016:  

 Doelstelling is om een groot aantal projecten te coördineren, te begeleiden en te initiëren vanuit 
een pragmatische aanpak en er daarbij op toe te zien dat de resultaten ook bijdragen aan de 
totaaldoelstelling van o.a. het POA, namelijk het verbeteren van de arbeidsmarkt. Eén van de  

 deeldoelstellingen zullen zijn het doorstarten van de SAP Fabriek door het opzetten van een  
 businessplan en het leveren van een interim-directeur totdat de hernieuwde SAP Fabriek als 
 “ondernemende” leerfabriek aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt. 
 
 4.4. Loopbaanoriëntatie VMBO; doorstroom VMBO-MBO+  
 Faciliteren van de doorstroom VMBO-MBO verlaagt het aantal voortijdig schoolverlaters binnen  
 het VMBO. Door het meer betrekken van bedrijven bij de loopbaanoriëntatie van leerlingen in het  
 VMBO, krijgen leerlingen een realistischer beeld van het werk dat bij een bepaalde functie of een  
 bepaalde sector hoort. Hierdoor wordt de relatie tussen bedrijven en onderwijs gestimuleerd en  
 versterkt. 
 
 Regionale context: 
 Leerlingen stromen na het VMBO door naar het MBO. Leerlingen uit Nijkerk gaan bijv. vaak naar  
 Harderwijk (Landstede) of  Amersfoort (ROC ASA). Daarom is het van belang om dit regionaal  
 aan te pakken en te koppelen aan de reeds lopende activiteiten in het kader van doorstroom  
 VMBO & MBO. 
 
 De volgende activiteiten worden ondernomen: 
 Doorstroom VMBO-MBO faciliteren door begeleiding te bieden aan leerlingen gedurende het  
 examenjaar VMBO. Dit geldt voor leerlingen, die nog niet gekozen hebben, een risicovolle keuze  
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 willen maken (bijv. werk) of die inmiddels zijn afgewezen door een ROC. 
Loopbaanoriëntatie traject versterken en uitbreiden met o.a. bedrijfsbezoeken en snuffelstages. 
Ten behoeve van de snuffelstages kan ook worden gedacht aan het ontwikkelen van een 
‘stagecarrousel’ waarbij gedurende acht weken telkens twee weken stage kan worden gelopen bij 
verschillende werkgevers. 
 
Met het project willen we dat jongeren een betere beroepskeuze kunnen maken. Daarmee wordt 
voorkomen dat jongeren hun opleiding staken omdat ze er andere verwachtingen bij hadden. De 
doorlopende leerlijn en de doorstroom van VMBO naar MBO, en hoger, wordt met dit project 
gestimuleerd. 
 
Betrokken partners: onderwijsinstellingen, VNO/NCW Valleiregio, BRC’s, FOV en 
bedrijvenkringen, 100+ ondernemers, Stichting FoodValley, Sapfabriek, Stichting ACE, POA 
Valleiregio. 
 
Resultaat tot 2016: 

 De toename van het aantal betrokken regionale bedrijven, bedrijfsbezoeken en snuffelstages 
en evt. nog andere te ontwikkelen activiteiten; 

 De afname van schooluitval vanwege onjuiste beroepskeuze; 

 Afname van het aantal ongekwalificeerde beroepskrachten; 

 Afname van het aantal beroepskrachten waarvan de opleiding niet aansluit bij de vraag op de 
arbeidsmarkt; 

 Afname van het aantal beroepskrachten zonder startkwalificatie; 

 Het aantal jongeren dat voor 1 oktober is ingeschreven op een MBO of andere vervolgschool 
neemt toe (minimaal 95 % van de eindexamenleerlingen). 

 
 

5.  MOBILITEIT 
   

5.1. Mobiliteitsagenda 
Het creëren van optimale condities voor kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van  
voeding en voedsel in zijn volle breedte is van het allergrootste belang voor de regio. Het gaat  
over een duurzame regio, een regio met een menselijke maat en een prettig leefklimaat. Maar het  
gaat ook over een regio die wereldwijd verbonden is en gemakkelijk toegang biedt tot de daarbij  
passende stedelijke voorzieningen.  
Optimale toegankelijkheid is voor FoodValley dus van levensbelang voor kennis delen en  
ondernemen. Maar ook om te recreëren. Snelle en efficiënte vervoersverbindingen zijn daarom  
een belangrijke randvoorwaarde. 

 
FoodValley ontleent zijn kracht aan de inbedding in internationale (kennis)netwerken. FoodValley 
bestaat bij de gratie van de verbindingen die de regio aangaat met de rest van de wereld. Dit 
betekent dat aansluiting op (inter)nationale netwerken essentieel is. De ambitie voor de regio op 
dit gebied is een goede bereikbaarheid voor het openbaar vervoer, het autoverkeer en het 
vrachtverkeer van en naar de regio. Hierbij willen we zoveel mogelijk de bestaande nationale 
netwerken benutten, en daar waar mogelijk de (inter)nationale verbindingen verbeteren.  

 
De kracht van FoodValley zit vooral ook in de aanwezigheid van food bedrijven in de gehele regio 
en in de diversiteit van de verschillende kernen. Deze complementariteit maakt het voor 
werknemers en bewoners juist zo’n aantrekkelijke regio. Daarnaast staan in de FoodValley 
ambitie de kennisinstellingen centraal. Daarbij gaat het niet alleen om de academische kennis in 
Wageningen (campus), maar juist ook om de daarop aansluitende keten van toegepaste 
wetenschap die wordt uitgerold over de hele regio. Het bewegen tussen de belangrijkste 
‘trekkers’ moet daarom op een slimme en comfortabele manier worden vormgegeven. Nadruk ligt 
dus op het verbinden van deze kernen en de kennisinstellingen door.  

 
De samenwerkende gemeenten in de Regio FoodValley hebben zich tot doel gesteld om in de 

komende jaren met de volgende opgaven aan de slag te gaan: 

 Toegangspoorten voor de regio: 

- Zuidelijke ontsluiting van de regio. De provinciale wegen N225 (Utrecht – Arnhem) en 

N233 (Veenendaal-Ochten) kruisen elkaar in het zuidoosten van de provincie Utrecht 
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in de gemeente Rhenen. Op het kruispunt van beide wegen is al jarenlang sprake van 

ernstige doorstromingsproblemen in vooral de spitsperiodes. Dit is vooral het gevolg 

van de beperkte capaciteit van de huidige Rijnbrug in combinatie met de kruising van 

de N225. Hierdoor is de bereikbaarheid van Regio FoodValley met Rivierenland een 

knelpunt. De hieraan gerelateerde knelpunten zijn de leefbaarheid in de kern Rhenen, 

het sluipverkeer in de kern Kesteren terwijl ook de doorstroming op de Oostelijke 

Randweg van Veenendaal niet optimaal is. 

- Noordelijke ontsluiting van de regio: knooppunt Hoevelaken en knooppunt A1/A30 
vormen voor de (vracht)auto de noordelijke toegangspoort tot de regio. Momenteel 
vermindert de doorstroming. Zeker als straks knooppunt Hoevelaken gereed is, zal de 
aansluiting A1/A30 de bottleneck worden.  
Beide knooppunten vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van I&M, 
maar dat wil niet zeggen dat de regio achterover kan leunen. 
Door als regio initiatief te nemen en actief betrokken te zijn kunnen we onze wensen 
onder het voetlicht brengen. De regio heeft zich tot doel gesteld om de noordelijke 
ontsluiting van de regio over de stroomwegen structureel te verbeteren. 

 Spoor en bus 
- Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (doel: om in de brede Randstad 

spoorboekloos te gaan rijden in 2020). De spoorlijnen Amsterdam – Utrecht – Arnhem 

– Düsseldorf en Schiphol/Amsterdam – Amersfoort – Hengelo – Berlijn zijn belangrijke 

(inter)nationale vervoersassen, die door de Regio FoodValley lopen. De regio moet 

hierop goed aangesloten zijn/blijven.  

- Studie Verbetering Valleilijn (trein en bus). 

Garanderen kwaliteit en verder ontwikkelen van de hoogwaardige OV-verbinding 
Valleilijn (trein en bus) voor de Regio FoodValley. Trein inzetten op nieuwe 
stations Hoevelaken (eind 2012) en Barneveld Zuid (2015) en een studie naar 
frequentieverhoging om de groei te faciliteren. 

- Verkenning stoptrein Amersfoort – Apeldoorn. 

Een stoptrein realiseren tussen Amersfoort en Apeldoorn (met stops in Hoevelaken en 

Barneveld Noord). 

- Spoorzone Ede (realisatie in 2017). Dit is een sterk regionaal gedragen project, 

waarvoor nu de planstudie plaatsvindt, met bijdragen van Ede, ministerie M&I en 

provincie Gelderland. 

- Verbinding Ede-Wageningen busstation. Het grote aantal reizigers moet 

geaccomodeerd worden. 

- Railterminal Barneveld 

Regio FoodValley streeft (per 2015) naar een overslagpunt (weg – spoor) voor  

goederenvervoer van en naar het gebied. Een dergelijk overslagpunt leidt tot betere  

vestigingsomstandigheden voor transportbedrijven en draagt bij tot een meer 

duurzame modal shift van goederenvervoer. Primair wordt gezocht in Barneveld, 

mede ter vervanging van de in Ede gesloten goederenterminal.  

Het bedrijfsleven in Barneveld en omgeving (o.a. ondernemers in de transportsector)  

wil investeren in een business case. Op basis van de business case wordt gezocht 

naar marktpartijen die het initiatief willen concretiseren. Indien er voldoende overslag 

(20.000 TEU) kan worden gerealiseerd is het Havenbedrijf Rotterdam bereid 

onderzoek te doen naar risicodragende participatie. De gemeente Barneveld, Prorail, 

NS, Railion, Transportondernemers,  Havenbedrijf Rotterdam zijn betrokken. 

 

 Bereikbaarheid in relatie tot Ruimtelijke Ontwikkeling 

- Netwerkvisie. 
Een netwerkvisie op strategisch niveau met ambities en oplossingen voor knelpunten 
in het verkeers- en vervoersnetwerk.  

- Mobiliteitsscan. 
De Mobiliteitsscan is ontwikkeld als pilotproject samen met het Kennisplatform 
Verkeer en Vervoer (KpVV). En geeft de regio meer handvatten om de vraag naar 
vervoer beter te begrijpen en te onderzoeken wat de meest effectieve ingrepen in het 
netwerk zijn om de samenhang te bevorderen. De komende jaren kan dit document 
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worden toegepast om visievorming en de programmering van concrete projecten te 
ondersteunen.  

 

 Benutting/Mobiliteitsmanagement 

- Mobiliteitsmanagement. 

Doel is dat eind 2015 minimaal 40.000 werknemers in de Regio FoodValley bekend 

zijn met, dan wel in staat zijn om flexibel te werken en slim te reizen. 

 

 Fietsnetwerken 
Doel is bevordering van gebruik van de fiets om onnodig autogebruik te voorkomen en op die 
manier bij te dragen aan duurzaamheid en volksgezondheid. Dit vraagt een goed ontwikkeld en 
afgestemd fietsnetwerk. Snelfietspaden maken hiervan deel uit. 

 

Betrokken partners: Regio FoodValley als trekker en de beide Provincies Utrecht en Gelderland, 

regionaal bedrijfsleven en GPPV. 

Voor spoor ook Ministerie I&M, ProRail, vervoerders. Voor studie regiosprinter Amersfoort-

Apeldoorn is de gemeente Barneveld trekker. Provincie Gelderland is betrokken bij studie. 

 

6.  REGIOPOSITIONERING; GEZAMENLIJKE FV-UITSTRALING 

 

 6.1. Regiomarketingplan (positioneringsnota) 

De partners in de regio hebben het Mission Statement op 26 oktober 2012 omarmd. In het 

Actieplan FoodValley hebben zij afgesproken om een meeting ter lancering van het Mission 

Statement te organiseren. Deze meeting voor een brede vertegenwoordiging van ondernemers, 

onderwijs en overheid zal begin 2013 worden gehouden met als thema: “FoodValley, wat doe jij?” 

Om een gezamenlijke FoodValley-uitstraling te bereiken wordt door de partners een 

positioneringsnota opgesteld. Daarin maken de partners (naar de doelgroepen) zichtbaar wat hun 

ambties zijn en hoe zij deze willen realiseren. Gedacht moet hierbij worden aan: 

- Reclamecampagne (verhogen naamsbekendheid, creëren merkbeleving bij de 

doelgroep); 

- Public Relations (aanwezigheid in de media, relatie met de pers); 

- Public affairs (gezamenlijk gezicht naar buiten (Den Haag, Brussel)). 

 De nota zal begin 2013 door de partners worden vastgesteld en vormt de basis voor  

 gezamenlijke activiteiten nadien. 

 
Betrokken partners: Regio FoodValley, VNO-NCW, KvK, Provincies Utrecht en Gelderland, ROC 
A12, Wageningen UR, Stichting Coördinatiecentrum Vallei Regio. 
 
Resultaat tot 2016: 

 - 2013: Vaststelling positioneringsnota door partners. 
 - 2013 e.v.: Uitvoering positioneringsnota. 

  
6.2. Inzet ondernemer als ambassadeur van de Regio 
De ondernemers in de Valleiregio zijn ervan overtuigd dat samen met de andere “O’s” een  
marketingcampagne moet worden opgestart om de regio te promoten als vestigingsplaats voor 
een breed scala aan ondernemingen.  
De FoodValley gedachte zal daarbij gebuikt worden als belangrijkste onderscheidende factor. 
Met de inzet en support van een honderdtal bestaande ondernemers uit de regio (100+ 
Ondernemers) zal actief gelobbyd moeten worden om ook in Brussel FoodValley op de kaart te 
zetten.  
Door de inzet van een Regioambassadeur kan op een juiste wijze inhoud worden gegeven aan 
deze campagne en de regio nadrukkelijker dan nu op de kaart zetten als de plek om zich te 
vestigen. Immers Overheid, Ondernemers en Onderwijs zijn hierbij gebaat. 
Het CCV kan door haar rol in de regio de verbindende factor zijn voor de rol als ambassadeur, 
immers het CCV neemt een onafhankelijke positie in. 
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Betrokken partners: VNO-NCW Valleiregio, BRC’s, FOV en bedrijvenkringen, 100+ ondernemers, 
Stichting StartLife, Stichting ACE, RCT de Vallei, KvK, Stichting Ik Start Smart. 
 
Resultaat tot 2016: 
Aanstellen (interim of deeltijd) Regioambassadeur. 
Opstellen Businessplan, Actieplan en haalbare doelstelling en hierop actief participeren.  
Toekenning van de EFRO gelden uit Brussel voor de periode tot en met 2020. 
 

 

III  GOVERNANCE 

 De projecten (hiervoor genoemd) worden de komende maanden –voor zover dat al niet gebeurd  

 is- uitgewerkt. Per project is een projectleider en bestuurlijk verantwoordelijke benoemd.  

 

  

Naam project Projectleider Bestuurlijk 
verantwoordelijke 

Trekker en  

betrokken partners 

Resultaten tot 2016 

     

Gebiedsvisie M. van Beest / 
R. Hilhorst 

A. de Kruijf 
(gemeente 
Barneveld namens 
RFV) 

Regio Food Valley 

maatschappelijke 

groeperingen 

(VNO/NCW, WUR, 

KvK, 

onderwijsinstellingen 

en vele anderen), 

provincies Utrecht en 

Gelderland  

2013 Vaststelling 

gebiedsvisie. Deze visie 

bepaalt de agenda voor 

de jaren daarna 

Omgevingsvisie Provincie 
Gelderland/ M. 
Koetzier 

Provincie 
Gelderland/J.Meijers 

Provincie 

Gelderland 

Overheden, 

maatschappelijke 

groeperingen 

2013 Vaststelling 

omgevingsvisie. Deze 

visie bepaalt de agenda 

voor de jaren daarna 

MIRT-onderzoek Provincie 
Gelderland/P. 
Rijzebol 

Provincie 
Gelderland/A.Traag 

Provincie 

Gelderland, Min.EZ, 

Min. I&M, provincie  

Utrecht, Regio 

FoodValley, breed 

samengestelde 

begeleidingsgroep 

en klankbordgroep. 

 

 

2012: Start onderzoek 

2013: Oplevering 

onderzoeksrapport 

2013: Vaststelling 

conclusies in BO Mirt 

2014 e.v.: Daadwerkelijke 

uitvoering binnen 

budgettaire 

mogelijkheden.  

Woningmarkt A. de Groot / 
T. Wagteveld 

W.Kolff Regio FoodValley, 

acht gemeenten, 

provincie Utrecht, 

provincie Gelderland 

(woningmarktpartijen.  

 

 

 

2012: ·Vaststelling 

conclusies en 

aanbevelingen 

“Inventarisatie en 

probleemanalyse  

woningmarkt  

2012: Vaststellen advies 

en actiepunten. 

2013 e.v. uitvoering 

advies en actiepunten. 

Regionale 
Progammering 
Bedrijventerreinen 

K. Senden G. Horst Regio FoodValley. 

provincies Utrecht en 

2013: monitoring is 

gerealiseerd en 
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Naam project Projectleider Bestuurlijk 
verantwoordelijke 

Trekker en  

betrokken partners 

Resultaten tot 2016 

en bedrijfsruimten Gelderland + diverse 

vastgoedpartijen en 

het bedrijfsleven. 

 

 

regelmatige actualisatie 

van de resultaten vindt  

plaats. Monitoring is basis 

voor gezamenlijk beleid in 

regio. 

2016: alle beoogde 

activiteiten zijn uitgevoerd. 

 

Database A. Leerling / 
CHE 

L. Hoefsloot Regio FoodValley 

KVK, VNO/NCW en 

gemeenten zijn 

betrokken. 

 

 : 

. 

 

De regio levert jaarlijks 

actuele cijfers over de 

stand van zaken over 

food(gerelateerde) 

bedrijven en 

werkgelegenheid in de 

regio.  

Kennisas Ede-
Wageningen 

F. Dimmendaal  gemeente Ede 

provincie Gelderland, 

gemeente 

Wageningen, Regio 

FoodValley, WUR, 

CHE, ROC A12 en 

bedrijven. 

 

 

2013: vastgestelde 

proces-aanpak met aantal 

concrete projecten en een 

innovatieve wijze van 

ontmoeten.  

2016:.  

Partners kennen de 

waarde van de Kennisas 

en FoodValley en dragen 

die uit. 

Partners weten  elkaar te 

vinden en  

ontmoeten elkaar rond  

thema’s. 

Co producties en nieuwe 

investeringen en 

initiatieven zijn. 

Inwoners, 

(aspirant)studenten en 

bedrijven zijn bekend met 

Kennisas en FoodValley 

en  

de Kennisas  is bekend bij 

nationale Europese 

overheden 

World Food Centre E.Muller E. van Milligen gemeente Ede 

(namens de Regio 

FoodValley). 

gemeente 

Wageningen, 

Wageningen UR, 

Regio FoodValley, 

regionale 

ondernemers, 

2013: keuze voor 

vestigingsplaats Ede 

2013-2015: exploitabel 

plan opstellen en 

voorbereiding bouw 

2016: start bouw 
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Naam project Projectleider Bestuurlijk 
verantwoordelijke 

Trekker en  

betrokken partners 

Resultaten tot 2016 

onderwijsinstellingen 

en de provincie 

Gelderland.  

 

 

Wageningen 
Campus 

A. Groen A. Dijkhuizen Wageningen UR  

gemeente 

Wageningen  

diverse partners. 

 

 

 

PM 

Kenniscampus Ede F. Dimmendaal E. van Milligen ROCA12 met  

deelname op 

directieniveau van de 

onderwijspartners, 

Voor verschillende 

projecten is er 

sprake  

van een alliantie met 

de gemeente Ede, 

de Wageningen UR, 

of (georganiseerd) 

bedrijfsleven. De 

provincie Gelderland 

is betrokken vanuit 

het programma Sport 

PM 

Centrum voor Jong 
Ondernemerschap 

F.Dimmendaal, 
S.v.d. Pol 

R.Kremers Aeres-groep (is.m. 

CvJO),ROC A12, 

CHE, ROC A12, 

gemeente Ede, KvK, 

Stichting Ik Start 

Smart,provincie 

Gelderland. 

 

. 

 

 

2016: het CvJO draait en 

is een begrip in de regio 

Expatcentre A. Groen A. Dijkhuizen WUR, Stichting Food 

Valley, Regio FV, 

provincie Gelderland,  

gemeente 

Wageningen. 

  

 . 

 

 

2016: Het Expat Centre is 

operationeel en voldoet 

aan de verwachtingen 

Veluwse Poort W. van der 
Vlugt 

E. van Milligen Gemeente Ede 

Ministerie van  

I en M, Rijksvastgoed 

t/m 2013 werken naar 

definitief ontwerp. 
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Naam project Projectleider Bestuurlijk 
verantwoordelijke 

Trekker en  

betrokken partners 

Resultaten tot 2016 

en Ontwikkelbedrijf, 

ProRail, NS, diverse 

vastgoedpartijen en 

provincie Gelderland. 

 

vanaf 2014 start 

werkzaamheden. 

Food Productie 
Centrum Nijkerk 

K. Senden G. Horst Gemeente Nijkerk 

Groenhorst College, 

Accent 

Praktijkonderwijs, 

Corlaer College, 

ROC-ASA, grote 

food producerende 

bedrijven, Covebo 

uitzendorganisatie. 

 

 

2016: Er is een goed 

functionerend netwerk van 

keenisinstellingen en 

bedrijven. Via de 

HCAgenda is een goede 

aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt 

tot stand gebracht. 

 

ICT-centrum 
Veenendaal 

T. Westerhof M. Verloop Gemeente 

Veenendaal, ICT 

bedrijven, 

BedrijvenKring, Stg. 

ICT Valley, ROCA 

12, Hogeschool 

NOVI, Stg. Promotie 

Veenendaal, 

provincie Utrecht 

2016: alle activiteiten 

gerealiseerd. 

Poultry Centre J. Berkvens G. van den Hengel Aeres-groep, ROC 

A12, gemeente 

Barneveld, WUR, 

Groene Kennis 

Coöperatie en Dutch 

Poultry Center, 

provincie Gelderland.  

 

2013:Invoering lectoraat 

Stalgebonden 

Pluimveehouderij (CAH)  

2013:Businessplan 

Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap en PTC+  

2014: Realisering 

Centrum voor Innovatief 

Vakmanschap 

Pluimveehouderij 

2014: Realisatie Campus 

faciliteiten  

2014: Doorstart PTC+ 

2015: Vernieuwing leer-

praktijkfaciliteiten 

Stalgebonden 

pluimveehouderij 

 

 

Acquisitie A.Leerling L. Hoefsloot Regio FoodValley 

en alle overige 

partners 

 

2016: 

De op regio gerichte 

acquisitie heeft 

aantoonbaar tot toename 

van het aantal (food-

gerelateerde) bedrijven 
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Naam project Projectleider Bestuurlijk 
verantwoordelijke 

Trekker en  

betrokken partners 

Resultaten tot 2016 

geleid 

Arbeidsmarktregio R. Albersnagel R. Kremers Gemeente Ede, 

gemeenten, UWV, 

POA, 

onderwijsinstellingen 

en bedrijfsleven. 

 

 

2013  

arbeidsmarktanalyses en 

–informatie beschikbaar . 

2013 afspraken met het 

UWV over de 

complementaire 

dienstverlening in de regio 

en de samenwerking in 

werkpleinen. 

2013 regionaal 

arbeidsmarktplan, voorstel 

voor regionale 

werkgeversdienstverlening 

en afspraken over 

transparantie van 

vacatures  

2013  afspraken over het 

voorportaalproces en de 

transparantie van de 

werkzoekenden. 

verbindingen met UWV-

systemen zijn 

operationeel. 

 

Stichting ACE De 
Vallei 

G. Versteeg Stichting CCV / H. 
Anema 

VNO-NCW, FOV, 

RCT de Vallei, 

bedrijvenkringen, 

kennisinstellingen. 

 

 

2016: 

Een zelf financierende 

organisatie.  

 

Stichting 
Coördinatiecentrum 
Valleiregio (CCV) 

A. Nederveen H. Anema VNO-NCW 

Valleiregio, BRC’s, 

FOV en 

bedrijvenkringen, 

100+ ondernemers, 

Stichting FoodValley, 

Stichting 

Technodiscovery, 

Sap Fabriek, 

Stichting StartLife, 

Stichting ACE, RCT 

Valleiregio, POA en 

voor de Sap Fabriek: 

Opleidingsbedrijf 

Metaal, NIZO en 

FME.  

 

2016: -- aantal projecten 

is gecoordineerd en 

gerealiseerd en deze 

dragen aantoonbaar bij 

aan verbetering van de 

arbeidsmarkt 

Mobiliteit C. Prins G. Horst Regio FoodValley 

als trekker en de 

2016: projecten in 

uitvoering of gerealiseerd. 
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Naam project Projectleider Bestuurlijk 
verantwoordelijke 

Trekker en  

betrokken partners 

Resultaten tot 2016 

beide Provincies 

Utrecht en 

Gelderland, 

regionaal 

bedrijfsleven en 

GPPV. 

Voor spoor ook 

Ministerie I&M, 

ProRail, vervoerders. 

Voor studie 

regiosprinter 

Amersfoort-

Apeldoorn is de 

gemeente Barneveld 

trekker. Provincie 

Gelderland is 

betrokken bij studie. 

 

Regiopositionering P. Pors H. Anema Regio FoodValley, 

VNO-NCW, KvK, 

Provincies Utrecht en 

Gelderland, ROC 

A12, Wageningen 

UR, Stichting Food 

Valley (vooralsnog 

treedt VNO-NCW als 

trekker op), Stichting 

Coördinatiecentrum 

Vallei Regio. 

 

 

2013: Vaststelling 

positioneringsnota door 

partners 

2013 e.v.: Uitvoering 

positioneringsnota 

 

Inzet ondernemer 
als ambassadeur 

A. Nederveen Stichting CCV / H. 
Anema 

VNO-NCW 

Valleiregio, BRC’s, 

FOV en 

bedrijvenkringen, 

100+ ondernemers, 

Stichting StartLife, 

Stichting ACE, RCT 

de Vallei, KvK, 

Stichting Ik Start 

Smart. 

 

 

 

2016: 

Regioambassadeur is 

aangesteld. 

Businessplan, Actieplan is 

vastgesteld en in 

uitvoering.  

Middelen uit EFRO voor 

de periode tot en met 

2020 zijn toegekend. 

 

 

 

Het verdient aanbeveling om tenminste één keer per jaar een bijeenkomst met alle betrokken 

projectleiders en bestuurlijk verantwoordelijken de voortgang van het programma te bespreken. 

De inzichten van die bijeenkomst kunnen leiden tot aanpassing en actualisatie van het 

programma. Het programma dient een dynamisch karakter te houden. 
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Voor de uitvoering van de “FoodValley Ambities 2020” is enkele jaren geleden de Kerngroep 

FoodValley Ambities ingesteld. Daarin participeren de provincie Gelderland, de Wageningen UR, 

de Stichting Food Valley en Regio FoodValley. Gelet op breedte van de FoodValley-ambities en 

het programma voor de FoodValley regio ligt een wijziging in taak en samenstelling van die 

kerngroep voor de hand. In deze kerngroep moeten bedrijfsleven, kennisinstellingen en de 

overheden zich op een goede wijze vertegenwoordigd weten. De kerngroep zal ook tot taak 

krijgen de voortgang van het programma te bewaken en de bestuurlijke verantwoordelijken voor 

de projecten, indien nodig, daarop aan te spreken. Dit moet dan met “gezag” kunnen gebeuren. 

Immers de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de projecten ligt niet bij de kerngroep 

maar bij de bestuurlijk verantwoordelijke voor het project. De leden van de kerngroep moeten 

daarom met zorg worden gekozen en over de noodzakelijke “autoriteit” beschikken. 

 

Continuering van de deelname van de Stichting Food Valley aan de bestuurlijke kerngroep ligt 

voor de hand. De Stichting werkt nl. aan de innovatiekracht van het agrofoodbedrijfsleven en de 

internationale profilering van Food Valley als kennishart. Deze activiteiten zijn niet beperkt tot 

deze regio, maar hebben wel een overwegend positief effect voor de regio. 

 

Ten behoeve van de “bestuurlijke” kerngroep wordt een ambtelijke sturingsgroep op 

directieniveau/programmamanagers ingesteld die stuurt op de doelen en de samenhang van het 

programma. Daaraan worden enkele personen toegevoegd die de projecten volgen en de 

bijeenkomsten van deze ambtelijke sturingsgroep en de “bestuurlijke” kerngroep voorbereiden. 

De projectleiders zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de resultaten in 2016. Zij richten 

per project een voortgangssysteem in dat voor alle betrokkenen toegankelijk, inzichtelijk en up to 

date is. 

 

De hierboven geschetste governance structuur zal nog verder worden uitgewerkt (rollen, taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden) en worden verbeeld met een organogram. 

 


