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Voorwoord

Op weg naar en bij de afronding van dit proefschrift hebben velen een directe of indirecte 
bijdrage geleverd en op deze plek wil ik graag mijn woord van dank uitspreken. Om te 
voorkomen dat ik onbedoeld iemand vergeet, noem ik slechts een beperkt aantal mensen 
bij naam. Dat wil echter niet zeggen dat ik hen die ik niet expliciet noem minder dankbaar 
ben.

Allereerst wil ik mijn promotoren Ton Wilthagen en Harm van Lieshout bedanken. Ton, wij 
hebben elkaar voor het eerst ontmoet in 2012 tijdens de visitatie van het Kenniscentrum 
Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen waar ik toen programmamanager van was. 
Op dat moment wisten jij en ik nog niet dat we vanaf 2016 op een andere manier met 
elkaar te maken zouden krijgen, maar vanaf het moment dat ik in het voorjaar van 2016 
jouw werkkamer op de universiteit van Tilburg binnenstapte om te verkennen of jij mij 
bij het schrijven van mijn proefschrift zou willen begeleiden, voelde het goed. Je gaf 
nuttige adviezen voor het afronden van mijn onderzoeksvoorstel. Ook de jaren daarna 
heb ik mogen profiteren van jouw kennis over regionale arbeidsmarktsamenwerking en 
werkgelegenheid. Heel veel dank, niet alleen voor de samenwerking, voor je waardevolle 
adviezen, voor de mooie verhalen over de projecten waar je mee bezig was, maar vooral 
ook voor jouw vertrouwen.

Harm, onze samenwerking gaat nog iets verder terug. Wij leerden elkaar kennen in 
2010 toen we gingen samenwerken binnen het Programma Leven Lang Leren. Die 
samenwerking beviel en toen polste je al of een promotieonderzoek niet iets voor mij 
zou zijn. Op dat moment paste dat nog niet bij mijn privésituatie. Na de afronding van het 
Programma Leven Lang Leren bleven we intensief samenwerken, want ik werd aangesteld 
als programmamanager van het Kenniscentrum Arbeid waar jij op dat moment de leading 
lector van was. Eind 2014 vertelde ik je dat ik graag alsnog de mogelijkheden zou willen 
verkennen om te promoveren. Jouw enthousiasme en de wetenschap dat ik de komende 
jaren op jouw begeleiding zou mogen rekenen, hebben zeker bijgedragen aan mijn 
keuze om de uitdaging van een promotieonderzoek aan te gaan. Heel veel dank voor 
de fijne samenwerking, jouw kritische blik, het delen van je kennis en vooral ook jouw 
vertrouwen. Ik verheug me op de vele mooie projecten waar we hopelijk nog samen aan 
gaan werken.

Ook de leden van de leescommissie wil ik expliciet bedanken voor het besteden van hun 
waardevolle tijd aan het lezen en beoordelen van mijn proefschrift.

Voor mijn onderzoek was ik veel op de locatie van Health Hub Roden. Daar heb ik veel 
gedreven en inspirerende mensen leren kennen. Allereerst natuurlijk de medewerkers 



van het kernteam van Health Hub Roden. Daarnaast heb ik kennis mogen maken met 
ondernemers, beleidsmakers, studenten en docenten. Bedankt voor jullie verhalen, 
enthousiasme en medewerking aan dit onderzoek. Zonder deze bereidheid had ik dit 
onderzoek niet kunnen doen.

Ook wil ik mijn collega’s bedanken. Om te beginnen de lectoren van het voormalige 
Kenniscentrum Arbeid. Dankzij de fijne samenwerking, de uitermate boeiende discussies 
die we bijvoorbeeld tijdens het lectorenoverleg hadden en de mooie projecten waar jullie 
aan werkten, groeide mijn enthousiasme voor het idee om alsnog te gaan promoveren. 
Verder wil ik mijn collega’s van het lectoraat Human Capital bedanken. Vanaf september 
vorig jaar vormen we een onderzoeksgroep en het is heel fijn om zulke leuke en inspirerende 
collega’s te hebben. Bedankt voor jullie betrokkenheid gedurende de laatste fase van mijn 

promotietraject. Daarnaast wil ik mijn collega’s van het Instituut voor Rechtenstudies, de 
Master Interdisciplinary Business Professional en het RIGHT-project bedanken. Bedankt 
voor jullie interesse voor het onderwerp en de voortgang. Mijn dank gaat ook uit naar 
het managementteam van het Instituut voor Rechtenstudies. Nadat ik de promotieplek 
kreeg toegekend, heb ik altijd veel betrokkenheid en medewerking ervaren. In het 
bijzonder een woord van dank voor Suzanne. Bedankt voor jouw belangstelling, ook op 
onverwachte momenten, en het feit dat je altijd bereid was om mee te denken over het 
zo goed mogelijk combineren van mijn onderwijstaken met mijn promotietraject. Tot slot 
wil ik mijn werkgever, de Hanzehogeschool Groningen, bedanken voor de mooie kans die 
ik gekregen heb om mijzelf verder te kunnen ontwikkelen. 

Ook een speciaal woord van dank voor mijn lieve vrienden en familie. Het hebben van 
fijne mensen om je heen is goud waard. Sommige vriendschappen gaan zelfs terug tot 
de middelbare school, andere vriendschappen ontstonden tijdens mijn studententijd of 
op het schoolplein van de kinderen. Bedankt voor jullie belangstelling, geduld en begrip 
op de momenten dat ik het werken aan mijn proefschrift voor een gezellig uitje liet gaan. 
Dank ook voor jullie bemoedigende woorden. Marieke en Léonie, mijn paranimfen, 
bedankt voor jullie luisterend oor, het stellen van kritische vragen, voor jullie redactionele 
werk en wat fijn dat jullie op 1 juli naast mij staan in de aula. Een speciaal woord van dank 
ook voor mijn moeder en broer. Mem en Feike, bedankt voor jullie nuchterheid, support 
en onvoorwaardelijke steun bij alles wat ik doe. 

Tot slot, een heel groot woord van dank voor het thuisfront. Jorick, jij was 10 toen ik aan 
de keukentafel aan mijn onderzoeksvoorstel zat te schaven en jij naast me kwam zitten. 
Je vroeg “Waarom doe je dit eigenlijk, mama? Ben je meer gaan verdienen of vind je 
het gewoon leuk?” Toen ik zei dat ik dit deed, omdat ik het leuk vond, mompelde je vol 
onbegrip dat je daar dus helemaal niets van begreep. Op lastige momenten en op de 



momenten waarop ik mezelf in honderd bochten wrong om de planning rond te krijgen, 
heb ik hier vaak aan terug gedacht. Ik wilde dit immers graag. Meer recent hebben we 
hele leuke gesprekken over mijn onderzoek en daar geniet ik enorm van. Milou en Famke, 
dankzij jullie drukke sportschema’s was het ook regelmatig nodig om de boeken of de 
laptop aan de kant te leggen en dat was een goede manier om af en toe even afstand te 
nemen van mijn onderzoek. Daarnaast geven jullie de beste knuffels op precies het goede 
moment. Martin, bedankt voor het geven van het laatste zetje om de stap naar het starten 
van het promotietraject daadwerkelijk te zetten. Je hebt gelijk, ik wilde het eigenlijk al na 
mijn afstuderen en nu kreeg ik de kans alsnog. Bedankt voor je vertrouwen en steun. Ik 
prijs me heel gelukkig dat ik jullie naast mij had tijdens dit avontuur. 

Jeltje
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1.1. Inleiding

De samenleving is voortdurend in beweging en als gevolg daarvan is het belang van 
kennis in organisaties en de samenleving in het algemeen steeds groter geworden en 
de vraag naar kennisintensieve producten toegenomen. Deze ontwikkeling wordt ook 
wel omschreven als de overgang van de industriële economie naar een kennis- en 
diensteneconomie (Livingstone & Guile, 2012; WRR, 2013). Als gevolg van digitalisering en 
technologische ontwikkelingen volgen (technologische) productinnovaties elkaar in een 
hoog tempo op en ook productieprocessen veranderen steeds sneller. Innoveren is een 
voortdurend proces van verbeteren en vernieuwen. Kennis ontwikkelt zich razendsnel en 
de levensduur van kennis wordt alsmaar korter (Robertson et al., 2007; WRR, 2013; CPB, 
2016). 

Door de toenemende internationalisering van de productie van goederen en diensten 
zijn nationale economieën steeds nauwer met elkaar verbonden. Dit is zeker het geval 
voor een open economie als de Nederlandse (WRR, 2013; OECD, 2016a; 2016b). Als gevolg 
van die technologische innovaties en globalisering is de economie voortdurend aan 
verandering onderhevig. Dat biedt kansen, maar het brengt ook risico’s met zich mee. Met 
name kleine en middelgrote bedrijven hebben het soms moeilijk om overeind te blijven 
in een globaliserende economie met steeds scherpere concurrentie (WRR, 2013; OECD, 
2016a; 2016b). 

Het is een spel zonder grenzen geworden. Bedrijven bekijken in het internationale 
speelveld op welke locatie zij het meest efficiënt kunnen opereren en produceren, 
waarbij ze zaken als loonkosten, arbeidsverhoudingen en (arbeidsrechtelijke en fiscale) 
regelgeving en tarieven meenemen in hun afweging. Moederbedrijven in het buitenland 
kunnen besluiten om Nederlandse dochters te sluiten en de activiteiten terug te halen 
naar de buitenlandse hoofdvestiging (reshoring). Ook de omgekeerde beweging, het 
terughalen van activiteiten naar Nederland die eerder naar het buitenland werden 
uitbesteed, komt voor (SER, 2021).

In het rapport ‘Naar een lerende economie’ stelt de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) dat er meer aandacht moet zijn voor het verdienvermogen 
van Nederland (WRR, 2013; Raspe & van den Berge, 2017; SER, 2017). Het is niet 
vanzelfsprekend dat de Nederlandse economie de komende decennia gestaag zal 
groeien. Nederland kan zich niet langer onderscheiden op het vlak van monetair beleid 
of een eigen begrotingsbeleid door afspraken op Europees niveau. Wat Nederland wèl 
kan, is het versterken van het verdienvermogen. Recent is daar extra op ingezet door het 
vormgeven van een zogenoemd Nationaal Groeifonds (Nationaal Groeifonds, z.j.).
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Daarnaast zijn er economische, ecologische, technologische, demografische en 
maatschappelijke uitdagingen waar een antwoord op gevonden moet worden. Zo 
nemen bijvoorbeeld als gevolg van ontgroening en vergrijzing niet alleen de zorgvraag 
en de zorgkosten toe, maar ook het tekort aan zorgpersoneel. Het betaalbaar en 
toegankelijk houden van de zorg is dan ook een grote uitdaging. Een belangrijke vraag 
is hoe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken gevonden kunnen worden, 
de concurrentiekracht versterkt kan worden en bovendien werkgelegenheid en brede 
welvaart behouden kunnen blijven. Noord-Nederland, die Healthy Ageing als speerpunt 
benoemde, is al geruime tijd bezig met het opbouwen van kennis en bedrijvigheid 
rondom dat thema, waarin overigens niet alleen ouderen en ziekte centraal staan, maar 
vooral ook gezond opgroeien, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven (SNN, 
2013). 

Het oplossen van de genoemde maatschappelijke vraagstukken vraagt om nieuwe 
professionals en een interdisciplinaire benadering (WRR, 2013). Door te investeren in 
goede opleidingen, goede mensen en veerkrachtige instituties kan adequaat ingespeeld 
kan worden op wisselende omstandigheden. De vaardigheid om snel en adequaat in 
te spelen op veranderingen wordt ook wel responsiviteit genoemd. In de economisch-
geografische literatuur heeft men het over (regional) resilience, oftewel (regionale) 
veerkracht. Foster (2007: 14) definieert dit begrip als 

‘‘the ability of a region to anticipate, prepare for, respond to, and recover from a 
disturbance’’. 

In het rapport ‘Naar een lerende economie’ stelt de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (2013) dat het vergroten van de kenniscirculatie de belangrijkste manier 
is om de responsiviteit te vergroten. 

“Dit gaat verder dan het bevorderen van een kenniseconomie. Terwijl bij het streven 
naar een kenniseconomie de productie van nieuwe kennis bovenaan de agenda staat, 
draait het bevorderen van kenniscirculatie om het beter gebruiken van bestaande 
kennis. Nieuwe kennis ontwikkelen blijft weliswaar belangrijk, maar er gaat daarnaast 
veel meer aandacht uit naar het mobiliseren en toepassen van ideeën en technieken 
die te vinden zijn in andere bedrijven, sectoren of landen.” (WRR, 2013: 13) 

Door Kamp en Bussemaker (2014) wordt de noodzaak om het innovatievermogen en de 
wendbaarheid te vergroten door verder te bouwen aan een lerende economie en door in 
te zetten op zowel kennisproductie als kenniscirculatie onderkend. Naast het versterken 
van het menselijk kapitaal en het verbeteren van het lerend vermogen van studenten 
wordt expliciet het belang van intensieve samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven 
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benadrukt. Dit draagt bij aan aantrekkelijk en uitdagend onderwijs en zorgt ervoor dat 
jongeren meer mogelijkheden krijgen om vaardigheden te ontwikkelen die hun kansen 
op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst vergroten. Tegelijkertijd draagt het bij aan de 
(verdere) ontwikkeling van onderzoeks- en onderwijsinstellingen tot regionale centra 
van excellentie die structureel verbonden zijn met hun omgeving. Vergelijkbare adviezen 
worden gegeven door de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI, 
2014; 2015; 2020). In de Noordelijke Innovatieagenda 2014-20201 (Taskforce RIS3 Noord-
Nederland, 2015) wordt ‘Vernieuwing van het innovatie-ecosysteem’, net als ‘Krachtig 
mkb’, genoemd als ondersteunende investeringslijn die gezamenlijk geacht worden de 
hoofdinvesteringslijn ’Noord-Nederlandse oplossingen voor wereldwijde uitdagingen’ te 
versterken. In een omgeving “waar relevante netwerken en kennis worden ontsloten, met 
een goed functionerende arbeidsmarkt en waar nieuwe producten worden ontwikkeld in goed 
samenspel met de samenleving (living labs)” (Taskforce RIS3 Noord-Nederland, 2015: 4) kan 
een impuls gegeven worden aan de groei van de economie en de werkgelegenheid. Zo 
kan tevens worden bijgedragen aan brede welvaart (VNO-NCW en MKB-Nederland, 2021). 

Economische groei (gemeten in bbp) zou een te krappe maatstaf voor welvaart zijn 
(Raspe & Stam, 2019). “Welvaart in brede zin gaat fundamenteel over de mogelijkheden 
om een leven te leiden dat mensen waarderen” (Sen, geciteerd in Raspe & Stam, 2019: 83). 
Het CBS (2021) omschrijft brede welvaart als “de kwaliteit van leven in het hier en nu en 
de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen 
elders in de wereld”. Enkele voorbeelden van aspecten die naast economische groei en 
werkgelegenheid van invloed zijn op de brede welvaart zijn een prettige en duurzame 
leefomgeving, maar ook opleidingsniveau en goede opleidingen (Raspe & Stam, 2019; 
Wilthagen & Stolp, 2021). 

1.2. Het triple helix concept

Hedendaagse beleidsmakers zien onderwijs (en toegepast onderzoek) meer dan ooit 
als een partner voor economische ontwikkeling. Daarmee heeft het triple helix concept 
aan belangstelling gewonnen. Dit concept, dat verwijst naar de beoogde nauwe 
samenwerking tussen (regionale) overheid, onderwijs en bedrijfsleven met gunstige 
gevolgen voor de economie en de werkgelegenheid, is inmiddels aardig ingeburgerd in 
de Nederlandse beleidsliteratuur. Het triple helix concept is geïnitieerd door Etzkowitz 
en Leydesdorff en interpreteert de verschuiving van dominante bilaterale relaties in de 
industriële samenleving naar groeiende trilaterale relaties tussen (hoger) onderwijs, 
bedrijfsleven en overheid in de kennismaatschappij (Etzkowitz, 1993; Etzkowitz & 

1  Inmiddels is de Research- en Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie voor Noord-Nederland 2021-2027 (SNN, 2020) vastgesteld.
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Leydesdorff, 1995; Leydesdorff & Etzkowitz, 1996). De stelling is dat het potentieel 
voor innovatie en economische ontwikkeling in een kenniseconomie ligt in een 
prominentere rol voor het hoger onderwijs en in de hybridisering van elementen van 
het hoger onderwijs, bedrijfsleven en overheid als gevolg waarvan nieuwe institutionele 
en maatschappelijke vormen voor de productie, overdracht en toepassing van kennis 
(kunnen) ontstaan (Ranga & Etzkowitz, 2013: 238). Synergie ontstaat door samenwerking 
tussen twee of drie van deze partijen die in hoge mate regionaal plaatsvindt (Etzkowitz & 
Leydesdorff, 1995; Leydesdorff & Etzkowitz, 1996; WRR, 2013; AWTI, 2014; 2015; 2020). 

Het triple helix model is een van de meest gebruikte modellen om een innovatie-
ecosysteem te karakteriseren (Piqué, Berbegal-Mirabent, & Etzkowitz, 2018). Daarnaast 
wordt ook publiek private samenwerking of het quadruple (Carayannis & Campbell, 2009; 
Arnkil, Järvensivu, Koski & Piirainen, 2010) of zelfs quintuple (Carayannis & Campbell, 2010; 
Barth, 2011) helix model genoemd. Gezien het feit dat in dit onderzoek de aandacht in 
het bijzonder uit gaat naar de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven 
wordt in dit onderzoek het triple helix model als uitgangspunt genomen. In Nederland is 
Brainport Eindhoven het bekendste voorbeeld van een triple helix samenwerking – die 
voor Nederlandse begrippen relatief groot en breed is. In Noord-Nederland zijn eveneens 
– op grotere en kleinere geografische schaal, en op smallere en bredere economische 
thema’s – diverse soorten partnerships ontstaan. Er zijn vele vormen van samenwerking 
tussen de genoemde partijen en een en ander is, zoals ook in het WRR-rapport (2013) 
wordt gesteld, afhankelijk van onder andere regio en branche.

1.3.  Werkgelegenheidsontwikkeling als hoofddoel van een 
triple helix partnerschap 

In dit onderzoek staat een triple helix partnership in de regio Assen-Groningen centraal, 
in het bijzonder in Roden (inmiddels gemeente Noordenveld). De oorsprong van dit triple 
helix partnership is gelegen in een relatief substantiële verstoring van de lokale economie 
in 2007. In dat jaar werd op 17 oktober bekendgemaakt dat de vestiging van Cordis in 
Roden, onderdeel van multinational Johnson & Johnson, eind 2008 zou gaan sluiten. 
De productieafdeling, waar ongeveer 350 mensen werkzaam waren, zou verplaatst 
worden naar Mexico en de ontwikkelingsafdeling, met ongeveer 450 arbeidsplaatsen, 
naar de Verenigde Staten. In totaal zou het totale verlies in arbeidsplaatsen bij Cordis 
dus uitkomen op 8002. Daarnaast bestond de verwachting dat het vertrek van deze grote 
speler uit de regio ook tot het verlies van arbeidsplaatsen bij de leveranciers zou gaan 

2   Uit onderzoek van Eefting (2017) bleek dat de sector waarin Cordis actief was gedurende de hele periode van 1996 tot 2005 goed was voor 
gemiddeld 15% van de werkgelegenheid in de gemeente Noordenveld en dat die werkgelegenheid bovendien grotendeels te herleiden was tot 
Cordis.
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leiden (“Sluiting Cordis,” 2007; Wollerich, 2007). De aangekondigde sluiting werd door 
CNV Metaal en Elektro dan ook “een mokerslag voor de regio” genoemd (Dinjens, 2008), 
die twee jaar daarvoor volgens de bestuurder van vakbond FNV Bondgenoten ook al het 
verlies van ruim 500 banen bij Cordis op had moeten vangen (“Cordis in,” 2007).
  
De regio werd voor de uitdaging gesteld om deze economische schok op te vangen. Daartoe 
sloeg een aantal medewerkers van Cordis Roden de handen ineen. Wat ooit begon als een 
informeel clubje groeide uit tot Vereniging Springboard met in 2015 ongeveer 65 leden 
(Springboard, z.j.). Doel was het behouden van de aanwezige kennis voor het Noorden 
door de oud-werknemers weer aan passend werk in de regio te helpen, het steunen van 
de verschillende bedrijfsinitiatieven en het ontwikkelen van het ondernemerschap van 
de leden door middel van doelgerichte scholing en netwerkbijeenkomsten. Volgens 
betrokkenen, artikelen in (regionale) kranten en rapporten zouden deze Springboard-
activiteiten geleid hebben tot zeven nieuwe bedrijven en ongeveer 100 nieuwe 
arbeidsplaatsen. Later werd een subsidieaanvraag geschreven en toegekend voor 
het project Springboard 2.0 waarmee een verdiepingsslag gemaakt kon worden in de 
activiteiten van Springboard. Hoewel onderwijsinstellingen formeel wel deelnemer in het 
project Springboard 2.0 waren, kon van een intensieve samenwerking tussen onderwijs 
en bedrijfsleven nog niet gesproken worden. Met de intentie om deze slag wel te maken 
en vanuit hun visie op noodzakelijke ontwikkelingen op het gebied van innovatie en 
human capital sloegen in 2014 regionale overheden, medisch technologische bedrijven 
en onderwijsinstellingen de handen ineen. Via diverse overlegrondes werd een 
projectvoorstel ontwikkeld voor een triple helix samenwerkingsverband in de vorm van 
een fysiek knooppunt in Roden dat open zou staan voor alle bedrijven: de Health Hub 
Roden (Haan, 2015). Daarmee was Health Hub Roden een initiatief dat precies past binnen 
het advies van de WRR en de kabinetsreactie daarop.

Doel was om na de projectperiode van 5 jaar een kennisknooppunt gerealiseerd te 
hebben dat door kenniscirculatie (het delen van bestaande kennis) en kennisproductie 
(het ontwikkelen van nieuwe kennis) bestaande bedrijven zou helpen groeien, tot nieuwe 
start-ups zou leiden, en bedrijven uit andere regio’s zou doen besluiten om zich in deze 
regio te vestigen. Zo zou er meer werkgelegenheid ontstaan, de arbeidsparticipatie in de 
regio toenemen en human capital voor de regio behouden blijven doordat studenten al 
tijdens de studie kennis maken met de bedrijven uit de regio en de werkzaamheden die 
daar verricht worden (Haan, 2015). Het lectoraat Human Capital van de Hanzehogeschool 
Groningen kreeg de opdracht om de project- en arbeidsmarktmonitoring voor Health 
Hub Roden op zich te nemen.

De grote nadruk van het triple helix partnership Health Hub Roden op het creëren van 
werkgelegenheid en een hogere arbeidsparticipatie enerzijds en het behouden en 
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versterken van human capital voor de regio anderzijds is bijzonder. Het is een expliciete 
strategie, zowel op collectief niveau als voor individuele stakeholders, om de veerkracht 
van individuele bedrijven en de regionale economie te stimuleren. De initiatiefnemers 
hopen de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie te stimuleren en het behoud en 
de creatie van menselijk kapitaal voor de regio te bevorderen door het aanbieden van 
diensten vanuit de Health Hub Roden aan de deelnemende bedrijven en andere actoren. 
Aangenomen wordt dus dat de deelnemers baat hebben bij het partnerschap. In eerder 
onderzoek is gekeken naar research & development activiteiten en het ontstaan van start-
ups in triple helix samenwerkingsverbanden (Smith & Bagchi-Sen, 2010; Etzkowitz & Zhou, 
2018; Piqué et al., 2018), maar over de wijze waarop zo’n partnership precies bijdraagt is 
weinig bekend. Gezien deze lancune in de wetenschappelijke literatuur werd besloten 
om de docentonderzoeker die het derde geldstroom onderzoek uit ging voeren, tevens 
promotieonderzoek te laten doen. Dit promotieonderzoek vond plaats in opdracht van 
het lectoraat Human Capital.  

1.4. Probleemstelling van het onderzoek

Het triple helix partnerschap kan daarom gezien worden als een black box - zowel 
theoretisch als empirisch - die bestaat uit een mix van zeer verschillende activiteiten 
en mogelijke (deel)belangen, die op hun beurt weer kunnen worden gerelateerd aan 
verschillende manieren waarop regionale veerkracht (in termen van werkgelegenheid 
en arbeidsparticipatie) kan worden gestimuleerd. Health Hub Roden is een project van 
vijf jaar en biedt daarmee de mogelijkheid om longitudinaal te onderzoeken in hoeverre 
een verandering van werkgelegenheid op regionaal niveau te relateren is aan de Health 
Hub Roden en derhalve de vraag te beantwoorden in hoeverre de Health Hub Roden als 
triple helix partnership bijdraagt aan het vergroten van de veerkracht van de regionale 
arbeidsmarkt Groningen-Assen en welke mechanismen binnen dit partnership daarbij 
welke rol spelen.  

Doelstelling van dit promotieonderzoek is om via een gedetailleerde analyse van deze 
regionale casus een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke body of knowledge 
over of en hoe een triple helix partnership de veerkracht van de regionale economie 
en arbeidsmarkt kan versterken, en aan de toepassing van die kennis en inzichten door 
bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden in hun handelen. Op basis van deze 
doelstelling is de centrale vraag van dit onderzoek:
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In hoeverre draagt de Health Hub Roden als triple helix partnership bij aan de 
economische veerkracht (in termen van werkgelegenheidsgroei en arbeidsparticipatie) 
van de regionale arbeidsmarkt en welke causale mechanismen binnen dit partnership 
spelen hierbij een rol?

Op de centrale vraag zal een antwoord worden geformuleerd met behulp van de volgende 
deelvragen:

• In hoeverre en bij welke bedrijven is sprake van groei van werkgelegenheid en 
arbeidsparticipatie? 

• Waarom heeft deze arbeidsparticipatie- of werkgelegenheidsontwikkeling in een 
bedrijf plaatsgevonden?

• In hoeverre is de arbeidsparticipatie- of werkgelegenheidsontwikkeling te relateren 
aan participatie in de Health Hub Roden?

1.5. Opbouw

In hoofdstuk 2 worden de theoretische kernconcepten voor dit onderzoek uitgewerkt. 
Allereerst is dit het actor-gecentreerd institutionalisme, een variant van het neo-
institutionalistische perspectief, dat uitgangspunt zal zijn voor het empirische deel van 
dit onderzoek. Vervolgens worden de concepten (economische) veerkracht en triple 
helix samenwerking verkend. Deze theoretische concepten vormen de basis voor het 
onderzoeksmodel. Ook wordt in het tweede hoofdstuk aandacht besteed aan de bredere 
context van beleidsontwikkelingen gericht op het versterken van de regionale economie 
en onderwijsvernieuwing die van invloed is geweest op de toegenomen aandacht 
voor triple helix samenwerking en de prominente rol van het onderwijs daarin. In het 
derde hoofdstuk worden de methodologische keuzes beschreven. Hoofdstuk 4 betreft 
de beschrijving van de geschiedenis en het ontstaan van het triple helix partnership 
Health Hub Roden. Deze beschrijving is tot stand gekomen op basis van deskresearch 
en de resultaten van een historische casestudie.  Hoofdstuk 5, bevat de beschrijving 
van de doelstellingen van dit partnership en de mate waarin de beoogde resultaten 
gerealiseerd zijn. Voor deze beschrijving is geput uit interviews, de arbeidsmarktmonitor 
(bij de partnerbedrijven werd op 2 of 3 momenten de interne werkgelegenheid in kaart 
gebracht), de projectadministratie van Health Hub Roden en participerende observatie. 
In dit onderzoek ging de belangstelling uit naar de bijdrage van een triple helix 
partnership, zoals de Health Hub Roden, aan de ontwikkeling van werkgelegenheid en 
arbeidsparticipatie in de regio. Om vast te kunnen stellen in hoeverre de in hoofdstuk 
5 beschreven opbrengsten te relateren waren aan participatie in Health Hub Roden 
zijn in hoofdstuk 6 op basis van zowel theoretisch als empirisch onderzoek causale 
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mechanismen beschreven. Vervolgens is beschreven in hoeverre in het empirisch 
materiaal bewijsmateriaal gevonden werd voor de achtereenvolgende schakels waaruit 
deze causale mechanismen zijn opgebouwd. Het zevende en tevens afsluitende hoofdstuk 
beantwoordt de deelvragen en vervolgens ook de hoofdvraag. Na die conclusies volgen 
de discussie en aanbevelingen voor vervolgonderzoek en beleid. 
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Theoretisch uitgangspunt voor dit onderzoek is het actor-gecentreerd institutionalisme, 
een variant van het neo-institutionalistische perspectief. Daarnaast staan de begrippen 
(economische) veerkracht en triple helix partnership centraal in het onderzoek. Deze 
theoretische kernconcepten worden in dit hoofdstuk verkend. Tevens wordt vastgesteld 
hoe hier in dit onderzoek mee om wordt gegaan. Tot slot wordt het onderzoeksmodel 
uitgewerkt. 

2.1.  Het actor-gecentreerd institutionalisme als theoretisch 
uitgangspunt

Binnen het neo-institutionalisme kunnen verschillende varianten onderscheiden worden, 
waar het actor-gecentreerd institutionalisme er een van is (Mayntz & Scharpf, 1995; 
Van Lieshout, 2008). Het actor-gecentreerd institutionalisme biedt vooral op terreinen 
waar sprake is van overheidsinterventies “…einen maßgeschneiderten Ansatz für die 
Untersuchung der Problematik von Steuerung und Selbstorganisation auf der Ebene ganzer 
gesellschaftlicher Teilbereiche zu entwickeln” (Mayntz & Scharpf, 1995: 39). Uitgangspunt 
van het actor-gecentreerd institutionalisme is dat sociale fenomenen verklaard moeten 
worden als het resultaat van interacties tussen intentioneel handelende actoren, maar 
dat deze interacties gestructureerd zijn en dat de resultaten ervan worden bepaald door 
de kenmerken van de institutionele context waarin ze zich voordoen (Scharpf, 1997: 1). 
Anders dan de klassieke rationele keuzebenaderingen gaat het bij de actor-gecentreerde 
benadering niet om de perfect rationeel handelende, naar maximalisering van de eigen 
opbrengsten strevende actoren, maar om “real-world actors”, oftewel in de dagelijkse 
werkelijkheid handelende actoren (Scharpf, 1997: 6). 

Actoren handelen op basis van een bepaalde waarneming van situaties, van zekere 
normatieve voorkeuren en maken daarbij gebruik van hulpbronnen “… each with its own 
understanding of the nature of the problem and the feasibility of particular solutions, each 
with its own individual and institutional self-interest and its own normative preferences, and 
each with its own capabilities or action resources that may be employed to affect the outcome” 
(Scharpf, 1997: 11). Actoren handelen binnen een context van geïnstitutionaliseerde 
regels, waarden, normen en cognities die op hun beurt van invloed zijn op het gedrag 
van deze actoren, zonder dat deze invloed deterministisch van aard is. Hiermee wordt de 
institutionele context waarbinnen het handelen zich afspeelt en de handelingsvrijheid 
van individuen die binnen institutionele kaders handelingskeuzes maken met elkaar 
verbonden (Mayntz & Scharpf, 1995; Van Lieshout, 2008).

Instituties, door Scharpf (1997) opgevat als systemen van zowel formele regels als 
sociale normen, bieden enerzijds een kader van waaruit de werkelijkheid wordt 
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geïnterpreteerd, definiëren wat in een bepaalde situatie gewenst en legitiem gedrag is en 
ook wat gewenste uitkomsten en toegestane middelen zijn. Anderzijds geven instituties 
handelingsmogelijkheden aan en maken handelen en interactie mogelijk (March & 
Olsen, 1989; Scharpf, 1997: Van Lieshout, 2008). Gezien het feit dat een gedifferentieerde 
classificatie van mogelijke regels en voorschriften al snel veel te ingewikkeld zou worden, 
zou de discussie volgens North dan ook niet over deze classificatie moeten gaan, maar 
juist over het feit dat de instituties door de gemeenschappelijkheid in regels, waarden, 
normen en cognities voor een zekere mate van voorspelbaarheid van gedrag zorgen 
waardoor het mogelijk is om over de grenzen van persoonlijke relaties heen te handelen 
(North, geciteerd in Mayntz & Scharpf, 1995: 47). 

Mensen leren de institutionele regels, waarden, normen en cognities die gelden binnen 
de institutie(s) waar zij deel van uitmaken. Het toepassen van de regels veronderstelt 
allereerst dat actoren deze regels kennen en daarnaast dat zij deze regels van toepassing 
achten in een concrete situatie. Vaak laten de regels ruimte voor interpretatie en 
wordt de wijze waarop de regels toegepast zouden moeten worden niet tot in detail 
voorgeschreven (Mayntz & Scharpf, 1995; Van Lieshout, 2008). Bovendien hebben 
actoren verschillende strategische reactiemogelijkheden (Walgenbach & Meijer, 2008). 
In hun handelen reproduceren ze institutionele structuren en brengen er als gevolg van 
cognitieve, motivationele en relationele aspecten aanpassingen en veranderingen in aan 
(Mayntz & Scharpf, 1995). 

Regels die op macroniveau geformuleerd zijn, worden op microniveau geïnterpreteerd 
in concrete handelingssituaties door actoren. Deze interpretatie wordt beïnvloed 
door relaties tussen de actoren. Daarnaast speelt mee dat instituties niet statisch en 
eendimensionaal van aard zijn, maar juist voortdurend aan verandering onderhevig. 
Tot slot zijn voor actoren vaak verschillende instituties en meerdere, concurrerende, 
institutionele logica’s relevant. Ze participeren in meerdere institutionele ordeningen en 
hebben te maken met verschillende institutionele regelingen, met de daarbij behorende 
eisen, verwachtingen en kansen (Mayntz & Scharpf, 1995; Scharpf, 1997). Instituties 
beïnvloeden dus het handelen van individuele actoren en tegelijkertijd is dat handelen 
zelf weer van invloed op instituties. Een analyse van structuren zonder naar actoren te 
kijken, is onvolledig. Precies hetzelfde geldt voor de analyse van het handelen van actoren 
zonder naar structuren te kijken (Alexander, 1992; Mayntz & Scharpf, 1995). 

Hoewel het methodologisch individualisme stelt dat uiteindelijk alleen individuen kunnen 
handelen, is bekend dat die individuen vaak zullen handelen in naam en belang van een 
andere persoon, een grotere groep of een organisatie (Scharpf, 1997). In het bijzonder zal 
een analyse van sectoraal bestuur en zelforganisatie zich vaak richten op de interacties 
tussen samengestelde actoren, zoals politieke partijen, vakbonden en bedrijven, in plaats 



Theoretisch kader   |   31   

2

van op individuen die voor eigen rekening handelen (Scharpf, 1997). In Health Hub 
Roden, het triple helix partnership dat in dit onderzoek centraal staat, zijn drie soorten 
collectieve actoren vertegenwoordigd; bedrijfsleven, overheid en onderwijs. De aandacht 
gaat in het bijzonder uit naar de actorconstellatie, en de manier waarop die zelf-gekozen 
constellatie (een vrijwillig partnership) de strategische keuzes van de individuele actoren 
al dan niet beïnvloedt. Verklaringen op institutioneel niveau zullen hierbij vertrekpunt zijn. 
Pas wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat institutioneel gevormde percepties en 
voorkeuren geen bevredigende verklaring geven, moet worden gekeken naar empirische 
informatie over meer idiosyncratische, actorgerichte factoren (Mayntz & Scharpf, 1995; 
Scharpf, 1997). 

2.2. Veerkracht 

2.2.1. Het begrip veerkracht in de wetenschap
Het begrip veerkracht (resilience), dat aanvankelijk vooral in de psychologie en ecologie 
werd gebruikt, wordt tegenwoordig in diverse contexten en in verschillende vakgebieden 
gebruikt, zowel als een waargenomen (en een meestal positieve) eigenschap van een 
object, entiteit of systeem en, meer normatief, als een gewenste eigenschap die op de 
een of andere manier zou moeten worden bevorderd of gestimuleerd (Pendall, Foster 
& Cowell, 2010). Verschillen tussen de vakgebieden maken dat er niet een eenduidige 
benadering van veerkracht mogelijk is (Pendall et al., 2010). In de ecologie wordt vooral 
gekeken naar het vermogen van een regio om te herstellen na een natuurramp (natural 
shock), zoals een aardbeving of een tsunami (Parsons, 2010; Lee, Vargo & Seville, 2013; 
Martin & Sunley, 2014). In dit onderzoek staat de economische veerkracht van een regio 
centraal. Regio’s hebben immers niet alleen te maken met natuurrampen, maar ook 
met economische schokken zoals recessies, politieke veranderingen en technologische 
doorbraken die allemaal de economische groei positief dan wel negatief beïnvloeden. De 
sluiting van een groot bedrijf in de regio is een voorbeeld van een economische schok. 
De wereldwijde covid-19 pandemie is een zeer recent voorbeeld van een schok met 
naar verwachting grote economische gevolgen. De economische crisis in 2008 en alle 
onzekerheden die het met zich mee bracht, heeft er volgens Christopherson, Michie en 
Tyler (2010) toe geleid dat het begrip veerkracht in toenemende mate op belangstelling 
mag rekenen. Men beseft steeds meer dat de impact van economische schokken groot 
kan zijn (Christopherson et al., 2010). Tegelijk blijkt de impact van die economische 
schokken per regio te verschillen (Holm & Østergaard, 2010; Martin, 2012). 

Als regionale arbeidsmarkten getroffen worden door een economische schok, is het de 
vraag of zij weer herstellen en hoe snel dit gaat. Het vermogen tot herstel wordt ook wel 
de veerkracht van een arbeidsmarkt genoemd (Chapple & Lester, 2010). Allereerst is er 
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een onderscheid te maken tussen benaderingen die zich richten op de gedragingen 
en eigenschappen van actoren en benaderingen die zich richten op de uitkomsten van 
het samenspel van actoren. In het eerste geval staat de veerkracht van een individuele 
actor (organisatie of individu) centraal. Hier wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe mensen 
reageren op een crisis en welke persoonskenmerken ertoe bijdragen dat bepaalde actoren 
er beter mee kunnen omgaan dan anderen (Wagnild & Young, 1993). Benaderingen die 
zich concentreren op de regio vatten de veerkracht op als een uitkomst van het samenspel 
van actoren, waarbij het niet zozeer de vraag is hoe die actoren daar afzonderlijk mee 
omgaan, maar in hoeverre kenmerken van de arbeidsmarkt en het gevoerde beleid 
bijdragen aan herstel. Het onderzoek hiernaar richt zich bijvoorbeeld op de vraag hoe het 
kan dat het herstel van landen of regio’s varieert, ook als zij getroffen worden door een 
vergelijkbare economische schok (OECD, 2014). Waar het gaat om de veerkracht van de 
arbeidsmarkt zijn beide benaderingen van belang, maar in dit onderzoek staat de tweede 
benadering centraal: de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt. 

Naast de vraag naar ‘veerkracht van wat’ is het de vraag hoe veerkracht verder wordt 
geconceptualiseerd in de literatuur. Daarin is een aantal distincties in aan te brengen. Daar 
waar aan de ene kant de stabiliteit van het systeem centraal staat, wordt aan de andere 
kant juist het aanpassingsvermogen, en dus de dynamiek, centraal gesteld. Het grote 
verschil in deze zienswijzen zit in de wijze waarop economieën zich kunnen wapenen 
tegen een externe verstoring. De eerste zienswijze gaat uit van de veronderstelling 
dat het een manier van omgaan met een crisis is, waarbij er naar gestreefd wordt dat 
voorkomen wordt dat die crisis leidt tot een verstoring van het heersende evenwicht 
(Berkes & Folke, 1998). De tweede zienswijze veronderstelt dat de veerkracht vooral 
bestaat uit het herstellend vermogen van een land of economie, nadat het evenwicht 
is verstoord (OECD, 2014). Waar de benaderingen die uitgaan van het voorkomen van 
verstoring door ontwikkelingen van buitenaf stabiliteit, evenwicht en duurzaamheid 
opvatten als kenmerken van een veerkrachtig economisch systeem, benadrukken de 
andere benaderingen juist het dynamische karakter ervan door te wijzen op flexibiliteit 
en aanpassingsvermogen (Brand & Jax, 2007). Deze laatste benadering veronderstelt dat 
externe verstoringen een aanpassing vereisen van het bestaande beleid en van bestaande 
structuren. Met andere woorden een economische schok betekent een nieuwe situatie, 
waardoor het bestaande beleid niet meer aansluit. Door nieuw beleid te ontwikkelen 
kan deze onevenwichtigheid overwonnen worden. Deze verschillende dimensies van 
veerkracht zijn momenteel ook aan de orde en onderwerp van discussie en beleid in de 
Covid-19 crisis, die geen economische systeemcrisis is, maar een gezondheidscrisis met 
economische gevolgen.
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2.2.2. Het begrip veerkracht nader gedefinieerd
Wat betreft de definitie van veerkracht stellen Martin en Sunley (2014) dat er geen 
algemeen aanvaarde definitie van regionale (of lokale) economische veerkracht bestaat. 
In de literatuur worden verschillende definities gebruikt en soms wordt het concept alleen 
beschreven, maar ontbreekt een precieze definitie van het begrip. Ook stellen zij dat er 
nog geen algemeen aanvaarde methodologie is om het concept te operationaliseren en 
empirisch te meten. Martin en Sunley (2014) beschrijven ook dat uit de theorie niet blijkt 
hoe regionale economische veerkracht zich verhoudt tot concepten als ongelijke regionale 
ontwikkeling, regionaal concurrentievermogen en regionale padafhankelijkheid (Bristow, 
2010; Hassink, 2010). Daarnaast is de vraag wat de veerkracht van een regionale of lokale 
economie bepaalt: wat maakt een lokale economie meer of minder veerkrachtig? In 
deze subparagraaf worden de verschillende definities, interpretaties en dimensies van 
veerkracht beschreven om vervolgens vast te stellen welke uitgangspunt zullen zijn in dit 
onderzoek. 

Zowel Pendall et al. (2010: 72) als Chapple en Lester (2010: 86) beschrijven twee 
gemeenschappelijke benaderingen die ten grondslag liggen aan het denken 
over veerkracht. De eerste benadering, door Pendall et al. equilibrium analysis 
(evenwichtsanalyse) genoemd en door Chapple en Lester creating a new equilibrium, 
benadrukt de waarschijnlijkheid dat een bepaald fenomeen laat zien veerkrachtig te zijn 
door terug te keren naar de ‘normale’ staat zoals in een systeem met één evenwicht, of als 
verschuiving naar het ‘nieuwe’ of ‘geen’ normaal in het geval van systemen met meerdere 
evenwichten. Pike, Dawley en Tomaney (2010) bekritiseren deze definitie, omdat hier geen 
rekening wordt gehouden met verschillende schaalniveaus en eventuele connecties met 
andere gebieden. Bovendien kan er op zeer beperkte, lokale schaal moeilijk gesproken 
worden van een (zelfstandig) evenwicht. 

Hill, Wial en Wolman (2008) gaan in hun definitie ook uit van een evenwichtsbenadering, 
maar benadrukken wel het belang van padafhankelijkheid voor een regio. Volgens 
Hill et al. (2008) hebben lang niet alle regio’s een positieve geschiedenis in termen van 
economische ontwikkeling. Hierdoor lopen regio’s de kans om vast te blijven zitten op 
een suboptimaal niveau van economische ontwikkeling. Hill et al. (2008: 4) definiëren 
veerkracht dan ook als volgt: “the ability of a region to recover successfully from shocks to its 
economy that either throw it off its growth path or have the potential to throw it off its growth 
path but do not actually do so.”

De tweede benadering wordt door Pendall et al. (2010: 72) complex adaptive systems 
analysis genoemd en door Chapple en Lester (2010: 86) reversing path dependancy. Hier is 
het uitgangspunt dat verschillende elementen op elkaar inwerken waardoor dynamische 
reacties ontstaan die een systeem meer of minder bestand tegen schokken (oftewel: 
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veerkrachtig) maakt. Hier gaat het dus niet over terugkeren naar de oude staat, maar juist 
over het aanpassen aan de nieuwe situatie. De defi nitie van Chapple en Lester (2010: 86) 
sluit hier bij aan. Zij omschrijven veerkracht als “the ability to transform regional outcomes 
in the face of a challenge” en bedoelen daar mee dat een regio zich na een economische 
schok bijvoorbeeld gaat richten op een andere sector. 

Martin (2012: 4) beschrijft drie interpretaties van veerkracht, die gelijkenissen vertonen 
met de benaderingen die beschreven zijn door Pendal et al. (2010) en Chapple en Lester 
(2010). De eerste is engineering veerkracht, die lijkt op de equilibrium benadering. Martin 
(2012: 4) beschrijft dat deze interpretatie zich richt op het vermogen van een systeem om 
weerstand te bieden aan verstoringen (shocks) en de snelheid waarmee weer teruggekeerd 
kan worden naar de staat van voor de verstoring. Het systeem wordt verondersteld in 
evenwicht te zijn voor de verstoring en veerkracht wordt omschreven als de stabiliteit 
van een systeem rond dat evenwicht (Holling, 1973; Pimm, 1984; Walker et al., 2006). Hoe 
veerkrachtiger een systeem des te meer weerstand het kan bieden tegen verstoringen en 
des te sneller het weer het evenwicht van voor de verstoring bereikt. 

Figuur 1. Impact van een recessieschok op het groeipad van een regio: regio keert terug 

naar groeitrend van voor de schok (Martin, 2012: 6). 

De tweede interpretatie betreft ecologische veerkracht. Deze vertoont ook overeenkomsten 
met de zojuist beschreven ‘equilibrium benadering’. Veerkracht wordt hier gemeten aan 
de hand van de zwaarte van de verstoring die een systeem op kan vangen zonder dat het 
van vorm, functie of positie verandert (Martin, 2012). Hoe zwaard er de verstoring die het 
systeem aan kan zonder te ho even reorganiseren of in te storten, des te veerkrachtiger 
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het systeem is. De meeste discussies over veerkracht gaan over de negatieve eff ecten 
van verstoringen en schokken. Van een negatief eff ect van een verstoring is bijvoorbeeld 
sprake als een groeipad na een verstoringen wel weer de opwaartse lijn pakt, maar niet 
meer terugkomt op het oude niveau of als de groei structureel afneemt (zie fi guur 2). 

Figuur 2: Weergave negatieve eff ecten van een recessieschok op het groeipad van een regio: 

(a) permanente daling van het niveau, hervatting van het groeitempo van vóór de recessie 

(b) permanente daling van het niveau en lager groeitempo (Martin, 2012: 9).

Een verstoring of shock kan echter ook een positief eff ect hebben. Dit zien we in de derde 
interpretatie van veerkracht, adaptieve veerkracht, door Pendall et al. (2010: 72) ‘complex 
adaptive systems analysis’ genoe md en door Chapple en Lester (2010: 86) ‘reversing path 
dependancy’. In deze interpretatie wordt veerkracht beschouwd als het vermogen van 
een regionale economie om de structuur (bedrijven, industrieën, technologieën en 
instituties) aan te passen, zodat een acceptabel groeipad in output3, werkgelegenheid 
en rijkdom behouden blijft (Martin, 2012; Galston, geciteerd in Wilthagen & Stolp, 2021). 
Dit was tevens de ambitie die aan het gezamenlijke initiatief tot de Health Hub Roden ten 
grondslag lag.

Het belang van adaptiviteit, oftewel het vermogen om oplossingen te vinden wanneer 
de omgeving verandert, wordt ook in het WRR-rapport ‘Naar een lerende economie’’ 
benadrukt (WRR, 2013). In deze interpretatie wordt veerkracht niet als een kenmerk of 
eigenschap van een regio beschouwd, maar als een dynamisch proces. Het raakt daarmee 
aan wat Schumpeter (1942) de ‘gales of creative destruction’ noemt. Schumpeter hield 
technologische innovatie voor de enige werkelijke bron van economische groei. In een 
nooit eindigend proces van opkomst en ondergang worden oude bedrijven vernietigd 

3  Totaal van economische productie en dienstverlening
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door nieuwe bedrijven die een nieuwe innovatie in de markt brengen. In de adaptieve 
interpretatie is herstel op twee manieren mogelijk (Martin, 2012). De eerste is met een herstel 
op een hoger niveau om vervolgens weer af te vlakken en uit te komen op het groeipad van 
voor de verstoring, maar zoals gezegd wel op een hoger niveau. De tweede is een herstel 
dat structureel hoger ligt en sneller gaat dan voor de verstoring (zie fi guur 3). 

Figuur 3. Weergave positieve eff ecten van een recessieschok op het groeipad van een regio: 

(a) herstel naar een hoger niveau, hervatting van het groeitempo van voor de recessie (b) 

herstel tot een aanhoudend hoger groeitempo (Martin, 2012: 10)

Foster (2007: 14)  omschrijft veerkracht als “the ability of a region to anticipate, prepare for, 
respond to, and recover from a disturbance”. Deze defi nitie past bij zowel de interpretaties 
die uitgaan van een evenwicht als de interpretaties die uitgaan van adaptiviteit. In dit 
onderzoek is de adaptieve interpretatie van veerkracht uitgangspunt, oftewel veerkracht 
wordt in navolging van Martin (2012: 10) beschouwd als het vermogen van een regionale 
economie om de structuur aan te passen, zodat een acceptabel groeipad in output, 
rijkdom en werkgelegenheid behouden blijft. De aandacht zal hierbij, in navolging van 
de doelstellingen van Health Hub Roden, vooral uitgaan naar (de ontwikkeling van) 
werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Werkgelegenheid is zoals hierboven beschreven, 
naast output en rijkdom, een belangrijke indicator van een regionale economische 
veerkracht (Martin, 2012). Als gevolg van automatisering zou de output immers volledig 
kunnen herstellen, zonder dat de werkgelegenheid herstelt. Ook de rijkdom zou 
teruggebracht kunnen worden naar het oude niveau doordat bewoners uit de regio in 
een naastgelegen regio werk vinden. 

Naast deze drie interpretaties beschrijft Martin (2012: 11) vier dimensies van regionale 
veerkracht. Dit zijn weerstand, herstel, heroriëntatie en vernieuwing (dan wel hervatting). 
Weerstand wordt door Martin omschreven als de kwetsbaarheid of gevoeligheid van 
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een regionale economie voor verstoringen. Hoe diverser het sectorale portfolio is, des 
te minder gevoelig een regio is voor een verstoring of shock. Diodato en Weterings 
(2015) noemen dit, geïnspireerd door de ideeën van McCann en Ortega-Argilés (2013), 
embeddedness. 

Bij herstel gaat het over de snelheid en de mate van herstel na een verstoring. Herstel 
wordt over het algemeen gemeten door te kijken naar het herstel van de output en de 
werkgelegenheid (Martin, 2012; Fingleton, Garretsen & Martin, 2012). De output van een 
regionale of lokale economie kan na een recessie herstellen zonder dat de werkgelegenheid 
herstelt. Daar waar bedrijven voornamelijk gericht zullen zijn op het herstellen van de 
output, is voor de regio in zijn geheel vooral het herstel van de werkgelegenheid van 
belang. Als gevolg van automatisering zou de output van een bedrijf volledig kunnen 
herstellen, zonder dat de werkgelegenheid herstelt. Het resultaat is dat er sprake is van 
een (blijvende) daling in de werkgelegenheid of een structureel veranderde vraag naar 
bepaalde kwalificaties, met belangrijke gevolgen voor de lokale arbeidsmarkt. Hoe ver en 
op welke manier regionale werkgelegenheid weer terugveert na een recessie is volgens 
Martin (2012) dan ook een belangrijke indicator voor regionale veerkracht. 

Voor deze tweede dimensie is de centrale vraag wat maakt dat een regio beter in staat 
is om zich aan te passen aan en te herstellen van een schok. Diodato en Weterings 
(2015) koppelen de begrippen skill-relatedness en connectivity aan het begrip herstel. 
Als ontslagen werknemers op zoek gaan naar een nieuwe baan zullen zij dat over het 
algemeen als eerste doen in de sector en in de regio waar zij ook werkzaam waren. Als 
de verstoring echter groot is, is de kans dat het vinden van een nieuwe baan in dezelfde 
sector in dezelfde regio gaat lukken niet zo groot. Er blijven dan twee mogelijkheden 
over (Diodato & Weterings, 2015). De eerste is het zoeken van een baan in een andere 
sector (intersectorale arbeidsmobiliteit) of het zoeken van een baan in een andere regio 
(interregionale arbeidsmobiliteit). Het vinden van een nieuwe baan in een andere sector 
zal sneller lukken als de benodigde vaardigheden vergelijkbaar zijn (skill-relatedness). Het 
tot stand komen van interregionale arbeidsmobiliteit wordt bepaald door de ligging van 
de regio (al dan niet centraal) en de mogelijkheden voor woon-werkverkeer (connectivity). 

De derde dimensie van regionale veerkracht is die van heroriëntatie, oftewel de mate 
waarin de regionale economie een structurele heroriëntatie ondergaat en welke 
implicaties deze heroriëntatie heeft voor de output, banen en inkomens in de regio. Het 
triple helix partnership Health Hub Roden is een geplande activiteit en samenwerking ter 
bevordering van deze derde dimensie. Het is een bewuste poging om human capital voor 
de regio te behouden en te ontwikkelen met als doel een specifieke sector, namelijk de 
medische technologische sector, te versterken. De vierde en laatste dimensie gaat tot slot 
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over de mate van vernieuwing van het groeipad die de regionale economie kenmerkte 
voor de verstoring. 

Sneader en Singhal (2020) beschrijven in een publicatie van McKinsey & Company 
overigens vijf stadia die na de economische schok als gevolg van de coronacrisis doorlopen 
zouden moeten worden om weer terug te keren naar een normale situatie. Deze stadia 
zijn resolve, resilience, return, reimagination en reform en vertonen overeenkomsten met 
de vier dimensies zoals beschreven door Martin (2012). Het eerste stadium, resolve, kan 
gezien worden als een aanvulling op de dimensies van Martin. In dit stadium dient de 
schaal, het tempo en de diepgang van de vereiste actie op staats- en bedrijfsniveau 
bepaald te worden (Sneader & Singhal, 2020), iets wat door Martin (2012) niet zo expliciet 
benoemd werd. 

Chapple & Lester (2010) en Florida (2002) stellen dat voldoende arbeidsaanbod of een 
geschikte locatie een regio aantrekkelijk kan maken voor bedrijven. Malmberg en Maskell 
(1997) stellen dat de voorkeur voor een bepaalde vestigingsplaats vooral afhankelijk is 
van factoren die passen binnen een lokaal netwerk. Hieronder vallen zowel culturele 
nabijheid, zoals het hebben van goede persoonlijke contacten, en fysieke nabijheid, zoals 
het dichtbij gelegen zijn van andere bedrijven en kennisinstellingen. Een grote diversiteit 
aan kleinschalige bedrijvigheid komt de veerkracht van een regio over het algemeen 
ten goede (Williams & Vorley, 2014). Vaak zijn kleinere bedrijven flexibeler en beschikken 
ze over meer aanpassingsvermogen dan grote bedrijven (Smallbone et al., geciteerd in 
William & Vorley, 2014). Na het verdwijnen van een groot bedrijf uit de regio komen er vaak 
meerdere kleine bedrijven voor terug. Vaak zijn het ook enkele voormalig werknemers 
van het grote bedrijf die dan zelf een bedrijf starten. De bedrijfsactiviteiten van de nieuwe 
bedrijven kunnen afwijken van die van het bedrijf dat uit de regio vertrok en als gevolg 
daarvan ontstaat meer diversiteit (Simmie & Martin, 2010). 

Het vergroten van het aantal nieuwe bedrijven is vaak een expliciete doelstelling in 
regionaal beleid (Fischer & Nijkamp, geciteerd in Stam, 2015; Sternberg, geciteerd in 
Stam, 2015). Van de groep nieuwe of kleine bedrijven draagt vaak een vrij smalle groep 
van ambitieuze ondernemers bij aan economische groei (Wong, Ho & Autio, 2005; Stam, 
Suddle, Hessels & van Stel, 2009; Stam, Hartog, van Stel & Thurik, 2011). Deze ambitieuze 
en vaak innovatieve ondernemers zijn begaan met het bedrijf en als gevolg daarvan 
zullen zij niet snel met het bedrijf stoppen (Stam et al., 2012; Stam, 2015). Een ambitieuze 
ondernemer is iemand die “betrokken is in het proces van ondernemerschap en die hierbij 
een nieuwe onderneming ontwikkelt met als doel zoveel mogelijk nieuwe waarde te creëren � 
waar te nemen in innovatie, internationalisering en (boven alles) groei” (Stam et al., 2012: 7). 
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Start-ups, zo stellen Azoulay en Shane (2010), overleven dankzij het enthousiasme van de 
ondernemer veelal het eerste jaar, maar nemen vervolgens toch vaak binnen vijf jaar om 
financiële redenen het besluit om te stoppen. Deze vaak kleine bedrijven hebben namelijk 
vaak minder reserves om een schok op te vangen dan een groot bedrijf (Azoulay & Shane, 
2010). Een regio met een hoog aantal start-ups is dus niet per definitie minder kwetsbaar 
voor een economische schok vanwege een grotere diversiteit. McCann & Ortega-Argilés 
(2015) stellen dat de aanwezigheid van veel gelijksoortige bedrijvigheid een factor kan 
zijn die bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de regio. De vestigingskosten zijn ook een 
factor (Garnsey, Stam & Heffernan, 2006). Beide factoren kunnen een overweging zijn om 
ergens te blijven of juist om naar een andere locatie verhuizen. De verhuizing van een of 
enkele bedrijven uit de regio kunnen een economische schok tot gevolg hebben, omdat 
er werkgelegenheid verloren gaat en als gevolg daarvan zou ook het consumptieniveau 
in de regio kunnen dalen.

Werkgelegenheid is zoals hierboven beschreven, naast output, een belangrijke indicator 
van regionale economische veerkracht (Martin, 2012; Fingleton et al., 2012). In dit 
onderzoek zal de aandacht, in navolging van de doelstellingen van Health Hub Roden, 
vooral uitgaan naar (de ontwikkeling van) werkgelegenheid. Naast de werkgelegenheid 
in algemene zin wordt ook gekeken naar arbeidsparticipatie. Als gevolg van een gebrek 
aan kennis en vaardigheden, het zogenaamde “menselijk kapitaal” (Becker, 1993), hebben 
sommige mensen een afstand tot de arbeidsmarkt. Technologische ontwikkelingen 
hebben ertoe geleid dat de werkgelegenheid voor met name (technisch) midden- en 
hoogopgeleid personeel blijft groeien en dat vacatures vaak moeilijk te vervullen zijn. 
Tegelijk komen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt veelal niet in aanmerking 
voor de vacatures die ontstaan (Peijen, Wilthagen, Muffels & Dekker, 2019; Peijen & 
Wilthagen, 2020). Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben het lastig op 
de arbeidsmarkt, zeker in tijden van een economische schok, maar er wordt nauwelijks 
geïnvesteerd in training of scholing voor deze groep. Terwijl dit mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt juist zou helpen om een beter perspectief op de arbeidsmarkt te krijgen 
(Peijen et al., 2019; Peijen & Wilthagen, 2020). Peijen et al. (2019) en Peijen en Wilthagen 
(2020) stellen dat het aanbieden van een dergelijk werkervarings- en scholingsprogramma 
vooral de bedrijvensectoren en de regio’s waar men tekorten verwacht in gekwalificeerd 
personeel (in bepaalde studierichtingen) een aantrekkelijke en effectieve aanpak van 
arbeidsintegratie zou kunnen zijn.

De vier dimensies die door Martin (2012: 11) beschreven worden, vormen gezamenlijk een 
model dat een beeld geeft van hoe een regio in de tijd met een schok kan omgaan, waarbij 
het mogelijk is dat er enige overlap tussen de verschillende dimensies is. De economische 
verstoring, de sluiting van Cordis in 2007 en daaropvolgend de economische recessie, en 
vervolgens het ingezette herstel vormen respectievelijk de eerste en de tweede dimensie. 
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De historische casestudie, die in paragraaf 3.3.6. nader toegelicht wordt en waarvan de 
resultaten in hoofdstuk 4 beschreven worden, geeft inzicht in het verloop van beide 
dimensies. De hoofdvraag van dit onderzoek richt zich op dimensie drie (heroriëntatie) en 
vier (vernieuwing). 

2.3. Triple helix samenwerking

Het belang van kennis voor economische groei is altijd groot geweest, maar in de 
afgelopen decennia is dat belang nog groter geworden. Niet alleen is de erkenning dat 
kennis belangrijk is toegenomen, ook investeren landen steeds meer in de productie en 
verspreiding van kennis (OECD, 1996a; 1996b). Kennis wint aan waarde voor een economie 
door het te delen met anderen (Brinkley, 2006) en wordt beschouwd als een volwaardige 
productiefactor die niet alleen heeft geleid tot veranderingen in bestaande economische 
sectoren, maar ook tot een verscheidenheid aan nieuwe diensten en banen (Brinkley, 
2006). Daarnaast is de organisatorische opzet van bedrijven in toenemende mate gewijd 
aan het verbeteren van leren en de productie van kennis. Leren op de werkplek is van 
groot belang voor innovatie (Lorenz & Lundvall, 2006). 

Daar waar Research & Development (R&D) eerder vooral gezien werd als een intern proces 
in bedrijven, is innoveren steeds meer een continu leerproces geworden waarbij interactie 
met derden van essentieel belang is (Lundvall, 2002; WRR, 2013) en daarmee voor sommige 
bedrijven een drijfveer om zich in een bepaalde regio te vestigen (Chapple & Lester, 2010). 
De innovatiecapaciteit van bedrijven wordt grotendeels bepaald door de mate waarin zij 
kennis binnen kunnen halen die de kennis die al in huis is, aanvult (Nooteboom, 1999; 
2000; Nooteboom & Stam, 2008; WRR: 2013). Innovatie wordt daarmee meer en meer 
het resultaat van samenwerking. De samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, 
onderzoeksfaciliteiten krijgt dan ook steeds meer aandacht (Brinkley, 2006; WRR, 2013). 
Overheden en andere grote spelers vervullen meer en meer een systematische rol in het 
innovatieproces, doordat zij zich expliciet richten op het tot stand brengen van nieuwe 
verbindingen (WRR, 2013). Op regionaal niveau wordt actief ingezet op de vorming van 
netwerken. Dankzij die netwerken, en in het bijzonder de samenwerking binnen die 
netwerken, nemen de mogelijkheden om kennis te genereren toe (Cenatiempo & Casey, 
2010; WRR, 2013). 

Succesvolle regio’s lijken gekenmerkt te worden door een intensievere regionale 
interactie, zowel formeel als informeel, dan andere regio’s (Saxenian, 1994). In de jaren 
tachtig werden bijvoorbeeld  Japan (vanwege de keiretsu, zie bijv. Gerlach & Lincoln, 
2004; Sanidas, 2005, Grabowiecki, 2006; Ito, Medlin, Passerini & Sakamoto, 2009) en Zuid-
Duitsland (vanwege de rol van associaties, zie bijv. Streeck, Hilbert, van Kevelaer, Maier & 
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Weber, 1987; Jackson, 2005; van Lieshout, 2009) beschouwd als een positief voorbeeld 
waar de participatie van stakeholders zoals werknemers, banken en leveranciers van 
invloed waren op langetermijninvesteringen, vertrouwen, samenwerking en sterke 
economische groei (Jackson, 2001; 2005). Hetzelfde geldt voor het Italiaanse Prato-
district (Ito, Medlin, Passerini & Sakamoto, 2009) en Sillicon Valley (Ito, Medlin, Passerini & 
Sakamoto, 2009; Cai & Etzkowitz, 2020). Stam en van de Ven (2019) stellen dat regio’s met 
snelgroeiende bedrijven vaak een sterker ecosysteem hebben. 

Van oudsher zijn de bedrijven en de (regionale) overheden belangrijke spelers in de 
economie en de ontwikkeling daarvan. Met de overgang naar een kenniseconomie is de 
rol van de kennisinstellingen groter geworden. Deze overgang beïnvloedt elke instelling 
die verbonden is met de economie (Leydesdorff & Etzkowitz, 1996; 1998). Overheden, 
kennisinstellingen en bedrijven zijn belangrijke spelers in de regionale netwerken, maar 
behoren tot verschillende gemeenschappen. Zij hebben verschillende overtuigingen 
en veronderstellingen over kennis en spreken daardoor niet altijd dezelfde taal (Rynes 
Bartunek & Daft, 2001). Het verschil in aard van overtuigingen en veronderstellingen is juist 
van toegevoegde waarde voor het proces van kenniscreatie, maar maakt tegelijkertijd dat 
de communicatie tussen de actoren lastiger verloopt (Rynes et al., 2001). Bruggen bouwen 
tussen verschillende actoren is daarom belangrijk (Brinkley, 2006). Naast een open dialoog 
is een minimaal niveau van vertrouwen vereist om tot compromissen te komen (Dawes, 
Cresswell & Pardo, 2009). Daarnaast vereist innovatie vervaging van institutionele grenzen 
(Gibbonds et al., 1994; Leydesdorff & Etzkowitz, 1996; 1998). 

In plaats van drie afzonderlijke besluitvormingsprocessen, die elk van deze organisaties 
afzonderlijk hebben, zouden de drie institutionele sferen samen moeten komen en een 
nieuwe institutionele organisatie moeten vormen. Het zogenaamde triple helix model 
is een voorbeeld van een dergelijke nieuwe institutionele organisatie (Leydesdorff & 
Etzkowitz, 1996; Etzkowitz & Leydesdorff, 1998). Het triple helix model is ontstaan vanuit 
de opvatting dat  interactie tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid de sleutel 
is tot het verbeteren van innovatie in een kenniseconomie (Leydesdorff & Etzkowitz, 1996; 
Etzkowitz & Leydesdorff, 1998) en juist in dit model staat de interactie tussen die drie 
partijen centraal. De wijze waarop vorm gegeven wordt aan de interactie tussen deze 
actoren is niet in beton gegoten, maar onder andere afhankelijk van de sector en de 
schaalgrootte van de betrokken bedrijven (WRR, 2013; Etzkowitz & Zhou, 2018).  

Het concept van het triple helix partnership werd in de jaren 90 geïntroduceerd 
door Etzkowitz (1993), Etzkowitz and Leydesdorff (1995) en Leydesdorff en Etzkowitz 
(1996) en is een van de meest gebruikte modellen om een innovatie-ecosysteem te 
karakteriseren (Piqué et al., 2018). Tot dan werd het onderwijs vooral beschouwd als 
een ondersteunende structuur voor innovatie door het leveren van gekwalificeerde 
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medewerkers, onderzoeksresultaten en kennis aan het bedrijfsleven. In het triple helix 
model is het onderwijs4 een invloedrijke speler en gelijkwaardige partner geworden (Piqué 
et al., 2018). Het triple helix model illustreert de verschuiving van bilaterale relaties in de 
industriële maatschappij naar trilaterale relaties tussen hoger onderwijs, bedrijfsleven en 
overheid in de kennismaatschappij. Het uitgangspunt van het triple helix model is dat 
door samenwerking tussen twee of zelfs drie van de genoemde partijen synergie ontstaat 
(Etzkowitz & Leydesdorff, 1995; Leydesdorff & Etzkowitz, 1996). 

In de industriële maatschappij werkten de overheid en het bedrijfsleven al nauw samen. In 
deze  samenwerking stond het scheppen van een optimaal ondernemersklimaat centraal, 
waarin alle  ruimte ontstond voor innovatie en duurzame ontwikkelingen als gevolg 
waarvan positief bijgedragen  wordt aan de economie. De rol van het onderwijs was in 
de industriële maatschappij vooral ondersteunend van aard. Bij de overgang naar de 
kennismaatschappij werd de rol van het  onderwijs prominenter vanwege haar relevantie 
voor technologieoverdracht, de oprichting van  bedrijven en regionale vernieuwing 
(Etzkowitz & Klofsten, 2005; Cai & Etzkowitz, 2020). Door de samenwerking tussen overheid 
en onderwijs ontstaat een kennisinfrastructuur, oftewel een infrastructuur waarin de 
ontwikkeling van kennis zo goed mogelijk gefaciliteerd wordt. De samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven zou juist bijdragen aan innovaties. Het delen en ontwikkelen 
van nieuwe kennis leidt tot de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, maar 
ook processen waardoor zowel de interne als de externe productieketen efficiënter 
georganiseerd kan worden, met als resultaat dat de economie kan groeien (WRR, 2013: 
213). Volgens de triple helix literatuur leidt samenwerking tussen overheid, onderwijs en 
bedrijfsleven tot synergie in optima forma en is dit van essentieel belang voor een op 
kennis gebaseerde economie. 

Sommige wetenschappers stellen voor om een vierde (Carayannis & Campbell, 2009) of 
zelfs vijfde (Carayannis & Campbell,  2010; Barth, 2011) helix aan het model toe te voegen. 
Meer algemeen wordt er ook wel gesproken over een N-helix model (Leydesdorff, 2012; 
Galvao, Mascarenhas, Marques, Ferreira & Ratten, 2019). In het quadruple helix model wordt 
voorgesteld het maatschappelijk middenveld expliciet te betrekken bij de analyse van de 
dynamiek in regionale innovatie en in het quintuple helix model wordt daar de natuurlijke 
omgeving aan toegevoegd (Leydesdorff & Etzkowitz, 2003; Carayannis & Campbell, 2009; 
2010; 2011; 2012; Arnkil et al., 2010; Carayannis, Barth & Campbell, 2012; Carayannis, 
Depeige & Sindakis, 2014). Over het belang van een vierde en vijfde helix aan het triple 
helix model zijn in de literatuur tegengestelde visies te vinden. Leydesdorff en Etzkowitz 
(2003) en Cai en Etzkowitz (2020) stellen dat het maatschappelijk middenveld geen 

4  In triple helix literatuur wordt veelal gesproken over “universities”. In dit onderzoek wordt, gezien de opdracht vanuit de overheid aan zowel 
middelbaar en hoger beroepsonderwijs als wetenschappelijk onderwijs om de samenwerking met de praktijk te versterken en een bijdrage te 
leveren aan maatschappelijke opgaven, gesproken over onderwijs- of kennisinstellingen. 



Theoretisch kader   |   43   

2

institutionele sfeer is op hetzelfde niveau als onderwijs, bedrijfsleven of overheid, 
maar veeleer een overkoepelend maatschappelijk kader. Ook stellen zij dat het 
maatschappelijk middenveld om deze reden niet de vierde helix kan zijn. Carayannis, 
Grigoroudis, Campbell, Meissner en Stamati (2018) stellen juist dat het toevoegen van 
de vierde en vijfde helix de potentie heeft om een bijdrage te leveren aan de analyse 
van de dynamiek in regionale innovatie en ondernemerschap, maar dat nader onderzoek 
nodig is om tot geschikte meetmethoden en indicatoren te komen. Om dezelfde reden 
stelt ook Leydesdorff (2012: 33) dat “Without such a perspective, parsimony itself may be 
a methodologically well-advised strategy: So long as one is not able to operationalize and 
show development in the relatively simple case of three dimensions, one should be cautious in 
generalizing beyond the TH model to a N-tuple of helices”. In dit onderzoek zal het tripe helix 
model dan ook uitgangspunt zijn.

In het triple helix model zijn de wederkerige relaties tussen onderwijs, overheid en 
bedrijfsleven uitgangspunt. Door samenwerking tussen twee of zelfs drie van de 
genoemde actoren ontstaat synergie (Etzkowitz & Leydesdorff, 1995; 1997) die voor alle 
actoren iets oplevert (Lundberg, 2013). Door de samenwerking kunnen bronnen gedeeld 
worden, kunnen afspraken over gezamenlijke prioriteiten gemaakt worden en (juist 
in situaties waarin compromissen gesloten worden) kunnen innovatieve oplossingen 
ontstaan. Door de betrokkenheid van vele verschillende actoren is een grotere diversiteit 
aan kennis beschikbaar als gevolg waarvan de oplossingen beter en het draagvlak groter 
zullen zijn (Lundberg, 2013). Cai en Etzkowitz (2020) stellen dat de interactie tussen de 
drie partijen, vooral op regionaal en lokaal niveau, van essentieel belang is om tot die 
kennisbasis te komen (Cai en Etzkowitz, 2020). Institutionele hervormingen gericht op 
de ondersteuning van starters of de overdracht van kennis en technologie, alsmede de 
uitvinding van nieuwe mechanismen, vormen een essentieel onderdeel van het triple 
helix concept (Etzkowitz & Zhou, 2018). 

In de positionering van de universiteit, het bedrijfsleven en de overheidsinstellingen ten 
opzichte van elkaar worden drie typen hoofdconfiguraties onderscheiden (Etkzowitz 
& Leydesdorff, 2000; Cai & Etzkowitz, 2020): een statische, een laissez-faire en een 
gebalanceerde configuratie. In de statische configuratie leidt de overheid zowel de 
academische wereld als het bedrijfsleven en wordt van de overheid verwacht dat zij het 
voortouw neemt bij het ontwikkelen van projecten en het verschaffen van de middelen 
voor nieuwe initiatieven. In de laissez-faire configuratie zijn het bedrijfsleven, de overheid 
en de academische wereld gescheiden van elkaar en er is slechts in beperkte mate sprake 
van interactie. De gebalanceerde configuratie is kenmerkend voor de overgang naar 
een kennismaatschappij. De universiteit en andere kennisinstellingen werken in deze 
configuratie samen met het bedrijfsleven en de overheid en nemen zelfs het voortouw in 
gezamenlijke initiatieven (Etkzowitz & Leydesdorff, 2000). Het triple helix partnership dat 
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in dit onderzoek bestudeerd wordt, kan gezien de prominente rol van een kennisinstelling 
binnen dit partnership, tot een gebalanceerde configuratie gerekend worden. 

Er wordt gesteld dat deze configuratie de belangrijkste inzichten voor innovatie biedt en 
uiteindelijk innovatie bevordert door nieuwe technologieën, nieuwe bedrijven en nieuwe 
soorten relaties voort te brengen (Etzkowitz & Leydesdorff, 1998; Ranga & Etzkowitz, 2013; 
Farinha, Ferreira & Gouveia, 2014)). Cai en Etzkowitz (2020) stellen echter dat een zuivere 
gebalanceerde configuratie met evenwichtige interacties tussen onderwijs, bedrijfsleven 
en overheid in werkelijkheid nauwelijks bestaat. Een zekere mate van evenwicht is wel van 
belang, omdat sterke onevenwichtigheden tussen de partijen zelfs het meest succesvolle 
innovatiesysteem uit zullen putten (Bjerregaard, 2010; Cai & Etzkowitz, 2020). Zo kan het 
onderwijs mede dankzij de ondersteuning van een sterke overheid voorzien in voldoende 
en goed gekwalificeerde talenten, maar als er geen werkgelegenheid ontstaat in de 
betrokken bedrijven, zijn deze goed gekwalificeerde talenten sneller genoodzaakt uit de 
regio weg te trekken. Andersom zal de groei van bedrijven negatief beïnvloed worden als 
zij niet over voldoende en goed gekwalificeerde talenten kunnen beschikken.

De prominentere rol voor het onderwijs bij innovaties is dus de eerste van de drie 
basiselementen die het triple helix model volgens Etzkowitz en Klofsten (2005) omvat. 
Het tweede basiselement is dat in dergelijke triple helix samenwerkingsverbanden het 
innovatiebeleid in toenemende mate een resultaat is van interactie in plaats van een 
voorschrift van de overheid. Een deel van de rol van de overheid in triple helix interacties is 
gelegen in het ontwikkelen van innovatiebeleid en het initiëren van innovatieprogramma’s 
op een top-down manier (Etzkowitz, 2008). De dynamiek van de triple helix berust echter 
ook op bottom-up initiatieven (Etzkowitz, 2008). Ten derde neemt elke institutionele 
sfeer, naast het vervullen van hun traditionele functies, ook (delen) van de rol van de 
andere institutionele sferen over (Etzkowitz & Klofsten, 2005; Etzkowitz & Zhou, 2018). 
Het vervagen van de grenzen tussen de sferen wordt juist als een belangrijke potentiële 
bron voor innovatie beschouwd. Bedrijven ontwikkelen niet langer alleen goederen 
en diensten, maar doen ook aan onderzoek en verzorgen, al dan niet in samenwerking 
met de kennisinstellingen, opleidingen op hoog niveau. De overheid die van oudsher 
verantwoordelijk is voor het oplossen van marktfalen, het bijsturen van overheidsbeleid 
en het vaststellen van marktregels is ter stimulering van de oprichting van bedrijven ook 
risicokapitaal beschikbaar gaan stellen, en dan met name voor hoog risico bedrijven. 
De universiteiten behouden hun traditionele rol van onderwijs en onderzoek, maar 
besteden meer en meer aandacht aan de kapitalisatie van kennis, octrooien en startende 
ondernemingen (Cai & Etzkowitz, 2020). 

Hoewel naast de eigen rollen dus deels de rollen van andere instituties overgenomen of 
uitgevoerd worden, kunnen de partijen elkaar nooit (volledig) vervangen (Etzkowitz, 2003; 
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Leydesdorff & Etzkowitz, 1998). De primaire doelen van de drie actoren verschillen, net als 
de normen, waarden en sociale systemen waarbinnen gewerkt wordt. Beleid richt zich 
daarom in toenemende mate op het stimuleren van samenwerking door het creëren van 
netwerken en het overbruggen van verschillen tussen de instellingen in deze netwerken 
(Rynes et al., 2001; Long, Cunningham & Braithwaite, 2013). Netwerken worden meer 
en meer gezien als een optimale structuur om clusters van uiteenlopende individuen, 
groepen of organisaties die willen samenwerken, te organiseren en er conceptueel over 
na te denken (Long et al., 2013: 2). Daar waar in het triple helix model de kenmerken 
van de actoren van belang zijn, gaat in de sociale netwerk theorie de aandacht vooral uit 
naar de relaties en interacties tussen de actoren in het netwerk (sociaal kapitaal). ‘Bridges’, 
‘brokers’ en ‘boundary spanners’ zijn benamingen voor de rollen die in deze context de 
verbindingsfunctie weerspiegelen (Long et al., 2013; Lundberg, 2013). Lundberg (2013) 
stelt dat die verbindingsfunctie in triple helix samenwerking van groot belang is, omdat 
het bijdraagt aan het verspreiden van informatie en het overbruggen van verschillen. 

In de triple helix literatuur kunnen twee perspectieven onderscheiden worden, te weten het 
(neo)evolutionaire perspectief en het (neo)institutionele perspectief. Deze perspectieven 
zijn complementair (Ranga & Etzkowitz, 2013). De eerste is geïnspireerd door de theorie 
van sociale communicatie (Luhmann, geciteerd in Ranga & Etzkowitz, 2013) en de 
wiskundige theorie van communicatie (Shannon, geciteerd in Ranga & Etzkowitz, 2013). 
Dit perspectief ziet het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid als onderdelen 
van sociale systemen die zich als gevolg van de onderlinge interactie ontwikkelen en 
hun institutionele arrangementen hervormen (Ranga & Etzkowitz, 2013). Het tweede 
perspectief is het (neo)institutionele perspectief. In dit perspectief staat de nieuwe en 
groeiende rol van het hoger onderwijs als innovatie-actor centraal. Onderzocht wordt 
hoe invulling gegeven wordt aan de derde universitaire missie van commercialisering en 
valorisatie van onderzoek en wordt bijgedragen aan sociaal-economische ontwikkeling 
(Ranga & Etzkowitz, 2013). 

Ranga en Etzkowitz (2013: 240) stellen dat hoewel beide perspectieven interacties 
beschouwen als manifestaties van sociale systemen die gekenmerkt worden door actie 
en communicatie deze perspectieven onvoldoende aangrijpingspunten bieden om deze 
triple helix interacties te conceptualiseren als innovatiesystemen. Ranga en Etzkowitz 
(2013) beschreven daarom het concept van triple helix systemen als een analytisch kader 
voor het conceptualiseren van triple helix-interacties. Ranga en Etzkowitz (2013) definiëren 
het triple helix systeem systeemtheoretisch als een set van componenten (en grenzen), 
relaties tussen de systeemcomponenten en functies van het systeem. De componenten 
worden vertegenwoordigd door de institutionele sferen van de universiteit, de overheid 
en het bedrijfsleven, elk met zijn eigen 1) R&D & non-R&D innovatoren; 2) ’single-sphere’ 
en ’multi-sphere’ (hybride) instituties; 3) individuele en institutionele innovatoren (Ranga 
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& Etzkowitz, 2013). Grenzen (geografisch, sectoraal en technologisch) zijn achterhaald 
in het triple helix systeem dat een betere circulatie van mensen, ideeën, kennis en 
kapitaal mogelijk maakt, creativiteit stimuleert en combinaties van regionale en lokale 
middelen voor het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen bevordert (Ranga 
& Etzkowitz, 2013: 241). Wat de relaties betreft, onderscheiden Ranga en Etzkowitz (2013) 
technologieoverdracht, samenwerking en conflictmatiging, gezamenlijk leiderschap, 
vervanging en netwerken als de belangrijke relaties binnen het triple helix systeem. 
Etzkowitz en Zhou (2018) stellen dat het triple helix model de complexiteit van de 
activiteiten en de talrijke wederzijdse relaties die aanwezig zijn innovatieve ecosystemen 
weerspiegelen.  

Het triple helix model is een van de meest gebruikte modellen om innovatie-ecosystemen, 
of andere concepten waarin het stimuleren van bedrijvigheid of innovaties centraal 
staat zoals clusters of (ondernemerschaps)systemen, te karakteriseren (Piqué et al., 
2018). Foray (2015) stelt dat de meeste concepten de industrie als een kernelement in 
de innovatieanalyse beschouwen, maar daarnaast allemaal het belang van de interactie 
tussen universiteit, industrie en overheid voor het bevorderen van innovatie en 
ondernemerschap erkennen. Verder hebben de benaderingen in min of meerdere mate 
bepaalde kernbeginselen gemeen zoals netwerken, interactief leren en het evolutionaire 
karakter van innovatie.  

Etzkowitz en Zhou (2018: 5) stellen expliciet dat de triple helix samenwerking geen 
systeemconcept is, maar een open innovatieconcept. Anders geformuleerd, een bepaalde 
triple helixconfiguratie kan niet één-op-é en gekopieerd worden naar een andere setting, 
maar de basisuitgangspunten, namelijk de samenwerking met drie primaire actoren en 
meerdere secundaire actoren, zijn wel wereldwijd toepasbaar. Daarmee adresseren ze de 
kritiek van Benneworth, Smith en Bagchi-Sen (geciteerd in Cai & Etzkowitz, 2020) die stellen 
dat “If it is a concept that applies to every situation, then it is extremely difficult to understand 
how to apply it differently to different situations”. Ook stellen Cai en Etzkowitz (2020) dat 
verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen bij de toekomstige 
ontwikkeling van het triple helix model geadresseerd zouden moeten worden en sluiten 
zich daarmee aan bij Fagerberg, Martin en Andersen die stellen dat “Lundvall notes that 
what qualifies as a good theory of innovation is not carved in stone but has to evolve as a 
result of changes in society and our attempts to understand these challenges” (Fagerberg, 
Martin & Andersen 2013: 7).  

Het triple helix model wordt dus gebruikt om ondernemerschap te stimuleren en 
regionale economische groei te bevorderen door inzicht te krijgen in de dynamiek van 
interacties tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven waarbij de een de rol van de ander 
(gedeeltelijk) over kan nemen in contexten waar de ander zwak is of beperkt wordt in 



Theoretisch kader   |   47   

2

het handelen (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000; Etzkowitz, 2008). Hoewel het concept een 
eigen leven is gaan leiden en inmiddels door vele verschillende partijen gebruikt wordt 
als een belangrijk kader voor het bevorderen van interactie en innovatie, is er ook de 
nodige kritiek op het triple helix concept. Zo zou het concept niet gestoeld zijn op een 
gedegen theoretische grondslag (Shinn, 2002; Cooke, 2005; Viale & Pozzali, 2010; Cai & 
Etzkowitz, 2020). Brännback, Carsrud, Krueger en Elfving (2008) en Lundvall (2013) stellen 
dat de triple helix theorie zich tot op heden vooral gericht heeft op het systeem en niet, 
of in mindere mate, op de actoren. De actoren, zoals ook gesteld in het actor-gecentreerd 
institutionalisme, verdienen meer aandacht. Het is immers niet het bedrijfsleven dat 
innoveert of samenwerkt, maar het zijn juist de bedrijven en in het bijzonder de menselijke 
actoren binnen die bedrijven of systemen die dat doen (Brännback et al., 2008; Lundvall, 
2013). 

Cai en Etzkowitz (2020) stellen dat de verklarende kracht van het triple helix model  
verbeterd zou kunnen worden door het ontwikkelen van theorieën op mesoniveau 
waardoor micro- en macroniveau met elkaar verbonden kunnen worden. Daarnaast 
schrijven zij dat de interdisciplinaire perspectieven van verschillende sociaal-
wetenschappelijke theorieën gebruikt kunnen worden om de theoretische basis van het 
model te versterken. Zo zouden volgens Cai en Etzkowitz (2020) triple helix interacties 
gezien kunnen worden als de uitwisseling van verschillende vormen van kapitaal, 
waaronder human capital (Becker, 1993), sociaal kapitaal (Bourdieu, 1986) en economisch 
kapitaal (Simmel, 1978). 

In de onderzoeken naar triple helix samenwerking is de vraag hoe die samenwerking 
precies werkt in de praktijk onderbelicht gebleven (Lundberg, 2013; Cai & Etzkowitz, 
2020). Met dit onderzoek wordt beoogd bij te dragen aan de verklarende kracht van 
het triple helix model door inzichtelijk te maken in hoeverre en op welke wijze een 
triple helix partnership (mesoniveau) bij kan dragen aan economische activiteiten en 
vervolgens positieve arbeidsparticipatie- of werkgelegenheidseffecten op bedrijfsniveau 
(microniveau) en daarmee aan de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt (macroniveau). 
Theoretisch uitgangspunt is het actor-gecentreerd institutionalisme als gevolg waarvan 
juist ook op actorniveau meer inzicht in het handelen ontstaat.

2.4. Beleidsontwikkelingen van invloed op triple helix 
samenwerking

Naast de groeiende theorievorming over triple helix (en andere vormen van multiple helix) 
samenwerking is de afgelopen decennia in de sociaal economische beleidsontwikkeling 
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in Nederland (en in andere landen) te zien dat onderwijs5 explicieter en in toenemende 
mate een rol wordt toebedacht in de ontwikkeling van werkgelegenheid en innovatie. 
Triple helix samenwerking is één van de vormen om invulling te geven aan die rol. Steeds 
vaker werken kennisinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties 
samen aan vraagstukken uit de praktijk. Deze ontwikkeling is niet uit de lucht komen 
vallen, maar ontstaan in een context van beleidsontwikkelingen waarin regionaal 
economische ontwikkeling en onderwijsvernieuwing centraal staan en is daar dus ook 
niet onafhankelijk van. Om dat te illustreren, worden in deze paragraaf, primair vanuit het 
perspectief van de hogescholen (waar op dit punt ook het meest veranderd lijkt te zijn) 
een aantal van die bredere ontwikkelingen geschetst. Die ontwikkelingen spelen zowel 
landelijk als regionaal en opeenvolgende jaarplannen van de penvoerende hogeschool 
laten zien dat deze hogeschool de opdracht om in te zetten op het verstevigen van de 
samenwerking met de regio en het stimuleren van ondernemerschap al vroeg actief 
oppakte (Hanzehogeschool Groningen, 2009; 2015). 

Totdat in 1986 de Wet op het hbo (WHBO) in werking trad, viel het hoger beroepsonderwijs 
onder het voortgezet onderwijs. Dit was vastgelegd in de Wet op het voortgezet onderwijs 
(WVO) uit 1963, ook wel de Mammoetwet genoemd, die in 1968 in werking trad (van 
Bemmel, 2006). Met de inwerkingtreding van de Wet op het hbo (WHBO) in 1986 verwierf 
het hoger beroepsonderwijs formeel de erkenning van hoger onderwijs, waar tot dan toe 
alleen het wetenschappelijk onderwijs werd gerekend. Het binaire stelsel was hiermee 
een feit. Deze erkenning werd in 1993 verder uitgewerkt in de Wet op het hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek (WHW) (Knoers, 1995; van Bemmel, 2006). 

Ook het middelbaar beroepsonderwijs kreeg te maken met nieuwe wetgeving. In 1991 
trad de nieuwe Wet sectorvorming en vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs, 
ook wel de SVM-wet genoemd, in werking. Met de SVM-wet werd beoogd de vorming 
van grote multisectorale scholen te bevorderen (Knoers, 1995; Chin-A-Fat, Van der Steen 
& De Jong, et al., 2016). In het Regeerakkoord van het derde kabinet Lubbers werd de 
instelling van een tijdelijke adviescommissie onderwijs en arbeidsmarkt aangekondigd. 
Centrale vraag in de opdracht voor die commissie was het verbeteren van de aansluiting 
tussen onderwijs en arbeid. Het advies van de Tijdelijke adviescommissie Onderwijs en 
arbeidsmarkt (1990), ook wel Commissie Rauwenhoff, bevatte vier hoofdthema’s, te weten 
zelfstandige scholen, co-makership, dualisering en de invoering van startkwalificaties 
(Dercksen, van Lieshout, Kamps & Wijnands, 1993). De ontwikkeling van schaalvergroting 
en de vorming van de regionale opleidingencentra (roc’s), zoals de Commissie Rauwenhoff 
al bepleitte, werd formeel ingevoerd met de Wet educatie en beroepsonderwijs in 1996 

5  Dit is in het bijzonder het geval voor vormen van ‘eind’onderwijs zoals het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk 
onderwijs.
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(WEB), die de SVM-wet verving (Knoers, 1995; Van Lieshout, 2008). Vanuit de gedachte dat 
de roc’s de belangrijkste toeleverancier voor de (regionale) arbeidsmarkt zouden worden, 
werd het merendeel van de opleidingen ondergebracht bij de roc’s (Chin-A-Fat et al., 
2016). 

Vanuit bezorgdheid over de concurrentiepositie van het Europese hoger onderwijs in 
wereldwijd perspectief werd in 1998 met de ondertekening van de Sorbonneverklaring 
door vier landen (Frankrijk, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië) een discussie gestart 
over de noodzaak van hervormingen in het hoger onderwijs. Dit leidde in 1999 tot de 
ondertekening van de Bolognaverklaring. Uitgangspunten waren het vergroten van de 
economische slagkracht van Europa door studenten in het hoger onderwijs beter voor te 
bereiden toekomstige arbeidsmarkt en het bevorderen van de mobiliteit van studenten en 
afgestudeerden. In de Bolognaverklaring, tevens basis voor de bachelor-masterstructuur, 
werd beschreven dat toekomstige professionals om goed te kunnen functioneren in de 
kenniseconomie in staat moeten zijn om met veel en complexe kennis om te gaan (Elen & 
Verburgh, 2008; Brew, 2010; Griffioen, 2013). 

Vanuit de opvatting dat kennisinstellingen een belangrijke rol hebben in de versterking 
van die kenniseconomie werden er in 2001 voor de hogescholen financiële mogelijkheden 
gecreëerd om invulling te geven aan de onderzoekstaak (Ministerie van OC&W & HBO-
raad, 2001). In 2001 werden de vier aspecten van de onderzoekstaak voor de hogescholen 
vastgesteld, te weten kennisinnovatie, het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs 
in het hbo, professionalisering van docenten en tot slot het versterken van de externe 
oriëntatie van de hogescholen (Ministerie van OC&W & HBO-raad, 2001; De Jonge, 2019). 
Om nader invulling te geven aan deze onderzoekstaak werden rond deze periode de 
eerste lectoren aangesteld, die de opdracht kregen om samen met een groep docenten 
(kenniskring) aan de slag te gaan met vraagstukken (leeropdracht) uit de praktijk (SKO, 
2008). De ontwikkeling van de lectoraten werd in eerste instantie ondergebracht bij een 
nieuwe stichting, genaamd Stichting Kennisontwikkeling HBO (afgekort tot SKO) (De 
Jonge, 2019). Onderdeel van de verdere ontwikkeling van de lectoraten was het debat 
over de nadere invulling van de onderzoekstaak en de vraag in hoeverre dat onderzoek 
dan gelijk of juist anders was dan het onderzoek aan universiteiten (AWT, 2005). Het 
Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek dat in 2007 gepubliceerd werd, bracht 
meer duidelijkheid (Vereniging van Lectoren, zd). In dit protocol werd praktijkgericht 
onderzoek gedefinieerd, waarbij ook de spanning tussen methodologische grondigheid 
en praktische relevantie werd geadresseerd. Daarnaast werd in dit protocol het systeem 
van kwaliteitszorg van onderzoek in het hoger beroepsonderwijs beschreven. 

Inmiddels werd er vanuit de overheid een steeds groter beroep gedaan op het hoger 
onderwijs om naast het uitvoeren van de taken op het gebied van onderwijs en onderzoek 
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ook maatschappelijke impact te genereren (derde missie) door intensief samenwerken 
met andere kennisinstellingen, overheden en bedrijven (Boderé, Sassenus & van 
Petegem, 2018; Brouwers, 2018; Rathenau, 2021). Zowel de Hanzehogeschool Groningen 
als de Rijksuniversiteit Groningen kozen, om beter invulling te kunnen geven aan die 
samenwerking voor twee strategische thema’s die al langer belangrijk waren voor de regio: 
Energie en Healthy Ageing (Brouwers, 2018)6. De Hanzehogeschool Groningen besloot de 
lectoraten gericht op een specifiek thema te bundelen in kenniscentra. Zo werden in 2006 
de eerste twee kenniscentra opgericht. De ene gericht op het thema Energie en de andere 
op het thema Healthy Ageing (kenniscentrum CaRES). In 2007 werden de kenniscentra 
Ondernemerschap en Arbeid opgericht, die vanaf 2016 gefuseerd een derde speerpunt 
werden (Brouwers, 2018). De Rijksuniversiteit Groningen had Sustainable Society intussen 
al als derde (maatschappelijke) thema aan toe. Daarnaast werd op het thema Energie 
op initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool Groningen de 
Energy Academy Europe (EAE), gericht op de samenwerking tussen energieonderwijs-, 
onderzoek- en innovatie, opgericht (Campus Groningen, z.j.). Op het gebied van Healthy 
Ageing was het het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN), dat in 2009 
werd opgericht, waarin met kennisinstellingen, bedrijven en andere partners gewerkt 
aan het vergroten van het aantal gezonde levensjaren van de inwoners van stad en regio 
(HANNN, z.j.).  

In de nota ‘Kwaliteit als opdracht’ die in 2009 verscheen (HBO-raad, 2009) werd benadrukt 
dat studenten met een bachelor diploma niet alleen in staat moeten zijn om onderzoek 
toe te passen, maar ook moeten beschikken over onderzoekend vermogen. Dit zou er 
toe leiden dat zij beter in staat zijn om de kwaliteit van het eigen werk te verbeteren, om 
innovaties door te voeren en om flexibel om te gaan met veranderende omstandigheden. 
Niet alleen het onderzoekende vermogen, maar ook ondernemerschap werd meer en 
meer genoemd als een belangrijke factor voor de economie (Praag, Versloot & Kool, 2006; 
Raspe & Van den Berge, 2017; Boderé et al., 2018). Om deze reden werd vanuit de overheid 
besloten om ondernemerschap in onderwijs te stimuleren. Dit is bijvoorbeeld gedaan 
vanuit het Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen waarin onderwijsinstellingen de 
opdracht kregen om onderwijs in ondernemerschap te integreren in beleid, organisatie 
en curricula. Dit zou moeten leiden tot meer studenten die zich ondernemend gedragen, 
positief zijn over ondernemerschap en binnen vijf jaar na het afronden van hun studie 
besluiten een eigen onderneming te starten (Ministerie OCW, 2008; Onderwijsraad, 
2013). In 2011 werd in Groningen het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap 
(CVO) opgericht; een samenwerkingsverband van de Hanzehogeschool Groningen, 
de Rijksuniversiteit Groningen en Universitair Medisch Centrum Groningen. Vanuit 

6  De regionale roc’s sluiten niet expliciet aan bij deze strategische thema’s. Wel zijn zij betrokken bij initiatieven op het gebied van Healthy Ageing 
of Energie.
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het CVO werd gewerkt aan het stimuleren van publiek-private samenwerking, 
ondernemerschapsonderwijs en –ondersteuning en tot slot screening en scouting 
van kennis (Rijksuniversiteit Groningen, 2011). Zo werd ook het ‘Groninger model voor 
ondernemerschapsonderwijs en ondersteuning’ ontwikkeld. Dit model kent vier fasen 
waarvan de eerste twee fasen bedoeld zijn voor alle studenten en de laatste twee fasen 
voor studenten die als zelfstandig ondernemer met een eigen onderneming willen 
starten7 (Hanzehogeschool Groningen, z.j.). 

In de Investeringsagenda bij Kwaliteit als opdracht die in 2010 werd gepubliceerd, werd 
gesteld dat Centra of Expertise een belangrijk instrument zijn om de slag te kunnen 
maken in opleidings- en hogeschooloverstijgende kennisdeling- en ontwikkeling 
(HBO Raad, 2010). De Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel (2010) 
adviseerde hogescholen om duidelijke keuzes te maken als het gaat om profilering en 
zwaartepuntvorming in zowel onderwijsaanbod als praktijkgericht onderzoek. In 2010 
ontstaan de eerste Centra of Expertise in het hoger beroepsonderwijs; publiek-private 
samenwerkingsverbanden van kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden veelal 
gericht op de thema’s van de topsectoren. Hierin werken als regel meerdere lectoraten 
met elkaar en anderen samen. In het middelbaar beroepsonderwijs ontstaan de Centra 
voor Innovatief Vakmanschap. Naast het versterken van de aansluiting met de topsectoren 
liggen er nog drie opdrachten voor de Centra, te weten meer instroom en betere kwaliteit 
in het initiële onderwijs, een directe bijdrage aan het innovatievermogen van bedrijven en 
meer mobiliteit en flexibiliteit bij zittend personeel van bedrijven (Platform Bèta Techniek, 
2015).

De aansluiting die gezocht werd bij de thema’s van de topsectoren kwam voort uit het 
topsectorenbeleid dat werd opgesteld onder Kabinet Rutte I vanuit de Nederlandse 
ambitie om tot de top vijf van de kenniseconomieën ter wereld te behoren. Topsectoren 
zijn kennisintensief, export-georiënteerd, hebben vaak specifieke wet- en regelgeving 
en kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken (Ministerie van Economische Zaken, 2011). Regio’s spelen een steeds 
belangrijkere rol bij het genereren van nationale economische groei, juist in een steeds 
sterker globaliserende wereld (Garretsen, McCann, Martin & Tyler, 2013). Na een aantal 
decennia waarin de heersende opvatting was dat de overheid zich terughoudend zou 
moeten opstellen wat betreft het verlenen van steun aan de economie in het algemeen 
en bedrijven in het bijzonder, lijkt er nu weer meer ruimte te zijn voor zogenoemde 
“industriepolitiek” (Knoop, 2020). Regionaal economische ontwikkelingen en regionale 

7  Het ‘Groninger model’ kent vier fasen: 
 I ontwikkeling tot ondernemende persoon
 II ontwikkeling tot ondernemende professional
 III ontwikkeling tot professionele ondernemer
 IV ontwikkeling van innovatieve en duurzame onderneming
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opgaven zijn veelal contextspecifiek (Raspe & van den Berge, 2017). In die economisch 
succesvolle regio’s spelen overheden een actieve rol; van het formuleren van een 
gezamenlijke strategie tot het bevorderen van samenwerking tussen publieke en private 
partijen waarbij generiek beleid vertaald wordt naar regionale opgaven en vice versa 
(Sen, geciteerd in Barca, McCann & Rodriguez-Pose, 2012). 

Naar aanleiding van de nota “Pieken in de Delta” (Ministerie van Economische Zaken, 
2004) werd ingezet op het ontwikkelen van sterke regionale clusters van waaruit een 
bijdrage geleverd kon worden aan het versterken van het nationale groeivermogen. 
De aanwezigheid van lokale expertise en een zelfde soort bedrijven draagt positief 
bij aan het uitbouwen van regionale clusters (Porter, 1998). In de nota “Naar de top; 
het bedrijvenbeleid in actie(s)” werd gesteld dat Rijk en regio de impact van de 
topsectorenaanpak zouden kunnen vergroten door het bundelen van krachten. Tevens 
werd in deze nota gesteld dat het bedrijfsleven streefde naar het vergroten van de 
uitgaven aan kennis en innovatie en dat kennisinstellingen beogen het onderzoek beter 
aan te laten aansluiten op de topsectoren (Ministerie van Economische Zaken, 2011). De 
regionale innovatiestrategieën voor slimme specialisatie (RIS3) vormden het startpunt 
voor het verder bundelen van krachten. De afgelopen jaren verbreedde de discussie over 
economische groei zich wereldwijd steeds meer naar brede welvaart (VNO-NCW en MKB-
Nederland, 2021). 

Ook in Noord-Nederland werd een regionale innovatiestrategie voor slimme specialisatie 
(Research- en Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie voor Noord-Nederland 2014-
2020) ontwikkeld waarin expliciet benoemd werd dat maatschappelijke vraagstukken 
de basis zouden gaan vormen voor innovatie (SNN, 2013; 2020; Taskforce RIS3 Noord-
Nederland, 2015). In de Noordelijke Innovatie Agenda (Taskforce RIS3 Noord-Nederland, 
2015: 3) is de koers voor de Research- en Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie 
voor Noord-Nederland beschreven: “De Noordelijke Innovatie Agenda zet in op het 
verbreden en verbinden van ketens en op crossovers tussen sectoren en technologieën om 
zo tot meer economisch en maatschappelijk rendement te komen. Dit is de kern van onze 
regionale innovatie strategie.” In deze strategie zijn vier maatschappelijke uitdagingen 
voor Noord-Nederland centraal gesteld, te weten: Gezondheid, demografie en welzijn; 
Voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio-economie; Zekere, schone en efficiënte 
energie; en Schone, veilige watervoorzieningen (Taskforce RIS3 Noord-Nederland, 2015). In 
de regio waren, mede dankzij alle initiatieven voortvloeiend uit de keuze voor de regionale 
strategische speerpunten en initiatieven gericht op het stimuleren van ondernemerschap, 
reeds de nodige clusters van bedrijven, universiteiten en hbo- en mbo instellingen 
aanwezig die vanuit hun kennis en expertise een bijdrage  aan die maatschappelijke 
uitdagingen konden leveren. Hoewel de vier maatschappelijke uitdagingen niet een op 
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een overlappen met de topsectoren is er wel een relatie tussen deze uitdagingen en de 
topsectoren enerzijds en de eerder gekozen strategische speerpunten anderzijds. 
 
In 2012 werd besloten dat hogescholen en universiteiten vanaf dat moment individuele 
afspraken (prestatiecontract) moesten maken met het ministerie over onderwijskwaliteit, 
studiesucces, profilering van onderzoek en onderwijs en tot slot valorisatie. De 
Hanzehogeschool Groningen diende als onderdeel van het prestatiecontract een voorstel 
in met uitgewerkte plannen voor twee Centra of Expertise (Energy en Healthy Ageing) 
(Brouwers, 2018). Dit voorstel werd positief beoordeeld en als gevolg daarvan kreeg de 
Hanzehogeschool Groningen extra financiële middelen waar de Centres of Expertise 
mee gerealiseerd konden worden. Daarmee werd een infrastructuur gecreëerd waarin 
ontwikkelde kennis ingezet kan worden ten behoeve van het innovatievermogen van 
bedrijven en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De Hanzehogeschool 
Groningen besloot om de samenwerking kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven 
onder te brengen in innovatiewerkplaatsen die werden ondergebracht bij de Centres of 
Expertise (Commissie Centres of Expertise, 2019; De Jonge, 2019). In de onderwijskaders van 
de hogeschool werd vastgelegd dat opleidingen geacht worden studenten te stimuleren 
om zich gedurende de opleiding te profileren door bijvoorbeeld onderzoeksopdrachten 
of het leren en werken in een innovatiewerkplaats (Van der Lei, 2021). 

Innovatiewerkplaatsen, in de praktijk ook wel living labs of learning communities 
genoemd, zijn gericht op open innovatie en co-creatie. Cremers (2016: 4) omschrijft 
een innovatiewerkplaats als “een sociale praktijk waarin partners uit onderzoek, 
bedrijfsleven, overheden en/of maatschappelijke organisaties samenwerken aan complexe 
vraagstukken waarvan de oplossing vraagt om het co-creëren van kennis op een manier 
die de grenzen van traditionele structuren, sectoren, disciplines en vormen van leren”. Deze 
innovatiewerkplaatsen die zowel in het middelbaar als in het hoger beroepsonderwijs te 
vinden zijn (of gecombineerd binnen de Centres of Expertise) zijn het resultaat van beleid 
gericht op onderwijsinnovatie en het bevorderen van de regionale economie. 

Ook in het middelbaar beroepsonderwijs ontstond de behoefte aan nieuwe kennis om de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en docenten te professionaliseren (MBO Raad, 
2019). In 2012 werd daarom het eerste practoraat opgericht (Van der Meer, Scheerens & 
Stevens, 2018; Practoraten.nl, z.j.). In 2015 werd de Stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ 
opgericht. Het doel van deze stichting, die ook goedkeuring verleent voor het oprichten 
van een nieuw practoraat, is het ontwikkelen van een nationaal netwerk van practoraten 
in instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. Het doel van een practoraat is het 
leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van een lerende innovatiecultuur in het 
mbo en het opleiden voor innovatief vakmanschap door zowel binnen de mbo-instelling 
(professionalisering van medewerkers) als in de arbeidspraktijk (innovatie binnen het 
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beroepsdomein) nauw samen te werken en kennis en ervaringen te delen met het 
bedrijfsleven (Stevens, Koole, van der Meer, Ritzen & Westerhuis, 2020; Practoraten.nl, 
z.j.). Practoraten worden, net als de lectoraten, met enige regelmaat betrokken bij de 
vraagstukken die worden opgepakt vanuit de Centres of Expertise.

Als gevolg van zowel landelijk en regionaal beleid op het gebied van Healthy Ageing, 
ondernemerschap, onderwijsontwikkeling en innovatie enerzijds en strategie en beleid 
binnen de betrokken onderwijsinstellingen anderzijds hebben die onderwijsinstellingen 
op verschillende manieren vorm gegeven aan de samenwerking met partijen uit de 
regio. Het triple helix partnership dat in deze studie centraal staat, Health Hub Roden, is 
daar een voorbeeld van en kan dus ook niet volledig los gezien worden van de andere 
interventies. Het is belangrijk om daar in dit onderzoek rekening mee te houden. Met de 
keuze voor het onderzoeksmodel en de methode van onderzoek, die respectievelijk in de 
volgende paragraaf en in de eerste paragraaf van hoofdstuk 3 beschreven zullen worden, 
is rekening gehouden met deze complexe context. En in de empirische en concluderende 
hoofdstukken wordt die context vanzelfsprekend meegenomen in de analyse.

2.5. Onderzoeksmodel toegelicht

2.5.1. Onderzoeksmodel
Een triple helix partnership zoals de Health Hub Roden is te begrijpen als een expliciete, door 
de actoren zelf gekozen en dus gecreëerde context, om hun eigen handelen te beïnvloeden 
en meerwaarde te bewerkstelligen. In die zin is het actor-gecentreerd institutionalisme 
een uitstekende theoretische context om de meer veldspecifieke theorievorming op het 
terrein van triple helix partnerships in twee richtingen verder te ontwikkelen. Ten eerste is 
(sommige) triple helix theorievorming meer systeemtheoretisch en niet (volledig) actor-
gecentreerd van aard, hetgeen empirisch onderzoek niet eenvoudig maakt. In recente 
onderzoeken zijn wel de kernelementen van ecosystemen benoemd (Stam & van den 
Ven, 2019; Tripathi, Seppänen, Boominathan & Oivo, 2019), maar ontbreekt inzicht in 
concrete actorspecifieke activiteiten. Met dit onderzoek wordt een volledig(er) actor-
gecentreerd verklaringsmodel beoogd. Ten tweede richt dit onderzoek zich expliciet op 
de (mogelijke) bijdrage van zo’n partnership aan de doelstelling van regionale veerkracht, 
in het bijzonder werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat een aantal factoren van invloed is op de 
veerkracht van een regio. Een eerste factor is de aanwezigheid van (hightech-)clusters 
en intersectorale samenwerking (Bramwell, Nelles & Wolfe, 2008). Andere factoren zijn 
de mate van kennisintensieve activiteit, kennisoverdracht en innovatie (Bramwell et al., 
2008). Deze factoren worden beïnvloed door de kwaliteit van de aanwezige infrastructuur 
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(niet alleen de kennisinfrastructuur in de vorm van sterke verbindingen tussen onderwijs 
en bedrijfsleven, maar ook de fysieke infrastructuur), onderwijs, menselijk kapitaal en 
ondernemerschap. Daarnaast is ook de beschikbaarheid van fi nanciële middelen in een 
regio van invloed (Hill et al., 2008; Bramwell et al., 2008). Triple helix samenwerking in de 
regio wordt dus verondersteld positief van invloed te zijn op de genoemde factoren en als 
gevolg daarvan positief bij te dragen aan de economische veerkracht. 

De hoofdvraag van dit onderzoek, “In hoeverre draagt de Health Hub Roden als triple helix 
partnership (1) bij aan de economische veerkracht (in termen van werkgelegenheidsgroei 
en arbeidsparticipatie) van de regionale arbeidsmarkt (4) en welke causale mechanismen 
binnen dit partnership spelen hierbij een rol?, richt zich op het samenspel op het regionale 
niveau. In overeenstemming met het principe van het methodologisch individualisme 
(Mayntz & Scharpf, 1995) is er alleen een adequate verklaring mogelijk als we een 
dergelijke macro-relatie kunnen relateren aan activiteiten op microniveau. Daarmee is 
er in dit onderzoek sprake van een multi-level onderzoek, waarbij de volgende vragen 
gesteld zullen worden: Welke specifi eke activiteiten (2) vanuit een collectief kenmerk, 
zoals een triple helix partnership (1), leiden op welke manier tot werkgelegenheids- en 
arbeidsparticipatie-eff ecten op bedrijfsniveau (3) dat vervolgens geaggregeerd leidt tot 
een collectief resultaat (4) zoals de economische veerkracht van de regionale arbeidsmarkt? 
Het multi-level karakter van het onderzoek komt ook goed naar voren in het zogenoemde 
bootje van Coleman (1986), dat wordt gebruikt om het onderzoeksmodel toe te lichten. 

Figuur 4. Onderzoeksmodel gebaseerd op ’het bootje van Coleman.
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Zoals hierboven vermeld, heeft de hoofdvraag van dit specifieke empirische 
onderzoeksproject betrekking op het macroniveau, oftewel het niveau van de regio. Om 
deze hoofdvraag te beantwoorden, is het noodzakelijk om (een som van) de resultaten 
op individueel (bedrijfs)niveau (microniveau) te zoeken, waarbij de vraag centraal staat 
welke specifieke activiteit vanuit het triple helix partnership (subparagraaf 2.5.2) op welke 
manier (subparagraaf 2.5.3) en bij welk bedrijf (subparagraaf 2.5.4) heeft bijgedragen aan 
de ontwikkeling van werkgelegenheid. Een vergelijkbare exercitie zal worden uitgevoerd 
om de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie in kaart te brengen. In deze en de 
volgende paragrafen wordt het onderzoeksmodel aan de hand van theoretische en de 
eerste empirische inzichten, die werden opgedaan tijdens de dataverzameling voor de 
nulmeting8, nader uitgewerkt. 

2.5.2. Hulpbronnen vanuit het Triple Helix Partnership 
De oprichters van de Health Hub Roden, en meer in het algemeen beleidsmakers die het 
triple helix-concept omarmen, gaan ervan uit dat een dergelijk partnerschap de kans 
vergroot dat bedrijven en andere actoren keuzes maken die een positief effect kunnen 
hebben op de werkgelegenheid in de regio. Ook volgens de triple helix theorie bieden 
samenwerkingsverbanden zoals de Health Hub Roden bedrijven (en andere actoren) een 
scala aan activiteiten die voor hen aantrekkelijk zijn. Echter, welke concrete activiteiten dat 
zijn en op welke wijze die activiteiten bijdragen aan de ontwikkeling van werkgelegenheid 
of arbeidsparticipatie in bedrijven (en uiteindelijk een veerkrachtige arbeidsmarktregio) is 
niet empirisch onderzocht. Vaak wordt wel verondersteld en vooropgesteld dat een triple 
helix samenwerking meerwaarde heeft, onder het motto samen zijn we sterker. Met dit 
onderzoek wordt beoogd de black box van het triple helix partnership open te maken 
door op microniveau, en primair bij de bedrijven, onderzoek te gaan doen. 

Dat de triple helix samenwerking, in het geval van dit onderzoek in of via Health Hub 
Roden, leidt tot werkgelegenheidsgroei en een hogere arbeidsparticipatie in de regio is een 
vrij betekenisloze verklaring als die verklaring niet gerelateerd kan worden aan concrete 
activiteiten. Bovendien zal niet elk bedrijf aan alles deelnemen. Omgekeerd geldt dat 
participatie in de Health Hub Roden voor bedrijven (en andere actoren) slechts één van de 
vele activiteiten en omstandigheden is die hun keuzes beïnvloeden en vervolgens eventueel 
werkgelegenheidseffecten tot gevolg hebben. De ontwikkeling van werkgelegenheid 
(of arbeidsparticipatie) zal zelden uitsluitend op zo’n partnership terug te voeren zijn. 
Bedrijven zijn bovendien vaak bij meerdere netwerken en verenigingen aangesloten. Een 
adequate verklaring gaat er dus niet alleen vanuit dat er een gewenst effect is opgetreden 
(ontwikkeling werkgelegenheid en/ of arbeidsparticipatie), maar ook dat deze opbrengsten 
daadwerkelijk herleid kunnen worden tot deelname aan Health Hub Roden.

8 Zoals in paragraaf 3.2.3 nader beschreven zal worden, werden er drie metingen verricht (nul-, tussen- en eindmeting).
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Zoals beschreven in de vorige paragrafen, veronderstelt de triple helix theorie dat vanuit 
de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid interacties tot stand 
komen die (startende) ondernemers ondersteunen en stimuleren. Voor wat betreft die 
interacties stellen Brännback et al. (2008) dat er binnen een triple helix samenwerking drie 
soorten hulpbronnen zijn, namelijk innovatiehulpbronnen, ondernemershulpbronnen en 
overbruggingshulpbronnen. De eerste groep betreft voorraden en stromen van kennis en 
ideeën, oftewel de productie en circulatie van kennis (kenniskapitaal). De tweede groep 
heeft betrekking op (de beschikbaarheid van) menselijk en organisationeel kapitaal. De 
derde groep wordt door Brännback et al. (2008) het meest belangrijk geacht en betreft 
proactieve mensen en mechanismen die interactie tussen ondernemers en ideeën 
zowel coördineren als aanmoedigen. Hoewel Brännback et al. (2008) dat niet zo expliciet 
benoemen, raakt die laatste groep bronnen aan de beschikbaarheid van sociaal kapitaal.
Meer concreet betreffen deze hulpbronnen activiteiten als het organiseren en bijwonen 
van bijeenkomsten, de vorming en het versterken van het (regionale) netwerk, (het 
tot stand brengen van) samenwerking in onderwijs- of open innovatieprojecten, het 
aanbieden van (kennis over) werkervaringstrajecten en het organiseren van trainingen of 
opleidingen. De bijeenkomsten kunnen door verschillende betrokkenen georganiseerd 
en bezocht worden. Te denken valt aan een bedrijfsbezoek dat georganiseerd wordt 
door een bedrijf of een bedrijvenvereniging, of aan bijeenkomsten georganiseerd door 
onderzoekers of studenten van een onderwijsinstelling om iets te vertellen over de 
projecten waar zij aan werken, of een bijeenkomst georganiseerd door een gemeente 
met als doel de aanwezigen te informeren over nieuwe subsidiemogelijkheden. De 
netwerkactiviteiten hebben als doel communicatie en informatie-uitwisseling enerzijds 
en het vormen of versterken van het netwerk anderzijds ten behoeve van een wederzijds 
voordeel.

Verder kan er samengewerkt worden in projecten. Aan deze samenwerking wordt 
in de praktijk op verschillende manieren vormgegeven. Ook worden in de praktijk 
verschillende benamingen gehanteerd. Naast de reguliere stages, afstudeeropdrachten 
en onderzoeksprojecten vindt de uitwisseling en samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven meer en meer plaats in innovatiewerkplaatsen, living labs en learning 
communities. Voor al deze begrippen zijn meerdere en deels overlappende definities. 
Cremers et al. (2016: 4) omschrijven innovatiewerkplaatsen als “een sociale praktijk waarin 
partners uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven, overheden en/of maatschappelijke organisaties 
samenwerken aan complexe vraagstukken waarvan de oplossing vraagt om co-creëren van 
kennis op een manier die de grenzen van traditionele structuren, sectoren, disciplines en vormen 
van leren overstijgt”. Living labs worden omschreven als “een innovatiebenadering die de 
creatie van producten en diensten ten goede komt (Liedtke, Welfens, Rohn & Nordmann, 
2012; Veeckman, Schuurman, Leminen & Westerlund, 2013; Westerlund, Leminen & Habib, 
2018) doordat in real-life contexten inzicht verkregen wordt in verborgen en geïdentificeerde 
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behoeften van gebruikers en consumenten (Leminen, Westerlund & Nyström, 2014;  Leminen, 
Nyström, & Westerlund, 2015; Westerlund et al., 2018). Living labs (of innovatiewerkplaatsen) 
bieden fysieke en organisatorische infrastructuren voor co-creatie (Ponce de Leon, Eriksson, 
Balasubramariam & Donnelly, 2006). Ook bieden deze living labs, zoals hierboven al 
aangestipt, netwerkmogelijkheden (Niitamo, Westerlund & Leminen, 2012; Leminen, 
Rajahonka & Westerlund, 2017). Dus voor het tot stand komen van die interacties kan de 
fysieke faciliteit ook als een hulpbron gezien worden.

In dit onderzoek worden als het gaat om de samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven twee soorten projecten onderscheiden, te weten onderwijs- en open 
innovatieprojecten. Dit onderscheid was al gemaakt in de uitwerking van de key 
performance indicatoren die bij de start van Health Hub Roden werden beschreven en 
vormde daarmee ook uitgangspunt voor de dataverzameling die in hoofdstuk 3 nader 
toegelicht zal worden. Er is sprake van een onderwijsproject als een bedrijf een vraag 
heeft waar een student of een groep studenten onder begeleiding van een docent mee 
aan de slag gaat. Die begeleiding heeft vooral betrekking op de studievoortgang, maar 
in een enkel geval kan de docent ook een meer inhoudelijke rol vervullen. In het geval 
van een open innovatieproject gaan minimaal twee bedrijven met een vraag aan de slag. 
Hier zouden net als bij het onderwijsproject ook een student, docent en onderzoeker bij 
betrokken kunnen zijn. 

Een derde interactie vanuit het triple helix partnership is het aanbieden van bij- of 
omscholing aan medewerkers van de betrokken partners of aan (werkloze) werkzoekenden 
al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een vierde interactie is het stimuleren 
van werkervaringsplaatsen. Via een werkervaringsplaats kunnen werkzoekenden met 
een afstand tot de arbeidsmarkt relevante of recente werkervaring opdoen als gevolg 
waarvan de stap naar een betaalde baan op de arbeidsmarkt verkleind wordt. De vijfde 
interactie heeft betrekking op financiering, oftewel de betrokkenheid van investeerders 
die (startende) ondernemers kapitaal kunnen verstrekken (Leminen et al., 2017; Niitamo 
et al., 2012). Uit onderzoek is gebleken dat de toegang tot financiering belangrijk is 
(Wu et al., 2019) en juist voor veel midden- en kleinbedrijven (MKB) een punt van zorg 
(WRR, 2013). (Startende) ondernemers hebben die financiering nodig voor de oprichting, 
ontwikkeling of uitbreiding van hun bedrijf (Tripathi et al., 2019). Het MKB worden vaak 
benadeeld bij het verkrijgen van financiering vanwege hun omvang. Investeerders zijn 
veelal primair geïnteresseerd in “quick wins” in ruil voor krediet. Dit is een insteek die vaak 
niet past bij het MKB, omdat zij meer gericht zijn op kwaliteit en groei op lange termijn, 
zeker als het gaat om familiebedrijven. Daarnaast hebben middelgrote en kleine bedrijven 
niet altijd de kennis in huis om subsidies of andere vormen van financiering te verwerven, 
bijvoorbeeld in de vorm van de betrokkenheid van investeerders die betrokken zijn bij het 
triple helix partnerships. 
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Figuur 5. Overzicht van hulpbronnen vanuit het triple helix partnerschip

2.5.3. Economische activiteiten in bedrijven 
Om de vraag te beantwoorden of een triple helix partnership bijdraagt aan een 
veerkrachtige arbeidsmarktregio, zoals hierboven geschetst, is het niet alleen nodig 
om in kaart te brengen welke (bestaande of nieuwe) bedrijven verantwoordelijk 
zijn voor de werkgelegenheidseffecten, maar ook om per bedrijf na te gaan waar dit 
werkgelegenheidseffect aan toe te schrijven is en of (en zo ja, op welke wijze) een activiteit 
vanuit het triple helix partnership een hulpbron was. Economische activiteiten, en als gevolg 
daarvan werkgelegenheidseffecten, zijn afhankelijk van innovatief ondernemerschap: de 
ontwikkeling en het gebruik van productieve hulpbronnen om goederen en diensten 
van hogere kwaliteit en goedkopere producten en diensten te genereren (Lazonick, 
2013). Deze economische activiteiten en daarmee werkgelegenheidseffecten zijn terug 
te voeren op vier condities. Deze condities worden hieronder beschreven en daarna 
schematisch weergegeven en genummerd9 in figuur 6. 

De eerste conditie heeft betrekking op (start- en/of investerings-) kapitaal. De 
beschikbaarheid van financiële middelen ondersteunt het proces van ontwikkeling van 
technologieën en toegang tot markten vanaf het moment dat productieve middelen 
worden geïnvesteerd tot het moment dat de verkoop van producten een financieel 
rendement oplevert (Lazonick, 2013). Om deze groeiplannen te kunnen uitvoeren, zijn 
organisatorische mechanismen nodig om het volledige potentieel aan (financiële) 
middelen te realiseren (Etzkowitz, 2002).

De tweede heeft betrekking op innovatie. Een ondernemer kan een goed idee hebben voor 
een nieuw product of nieuwe dienst (2Ai), of voor het verbeteren van een bestaand product 
of bestaande dienst (2Aii). In beide gevallen gaat het om product- of dienstinnovatie. 
Daarnaast kan er ook sprake zijn van een procesinnovatie (2B). Bij procesinnovatie is er 
sprake van een aanpassing van het organisatie- of functieontwerp. Het productieproces 
wordt bijvoorbeeld anders georganiseerd, waardoor een bedrijf sneller, goedkoper en/of 
betere kwaliteit kan leveren. Dat vergroot vervolgens het concurrentievermogen van het 

9  De nummering die in dit figuur gehanteerd wordt, zal vervolgens consequent gehanteerd worden in de volgende hoofdstukken.  
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bedrijf (Schumpeter, 1942; Brännback, 2008) en heeft effect op de werkgelegenheid in het 
bedrijf (Koellinger, 2008; Lachenmaier & Rottmann, 2015)

Het derde punt betreft de afnemers van een bepaald product of een bepaalde dienst. 
Een stijgende vraag naar de producten (of diensten) van het bedrijf, zal in veel gevallen 
leiden tot een toename van de behoefte aan personeel (Koellinger, 2008). Die stijgende 
vraag kan enerzijds gevonden worden in de huidige markt (3A) en anderzijds door 
nieuwe markten aan te boren (3B) (Schumpeter, 1942; Brännback, 2008). Het aanboren 
van nieuwe markten kan met een bestaand product, maar kan ook ontstaan als gevolg 
van een product- of dienstinnovatie . 

De vierde conditie, tot slot, heeft betrekking op de personeelsvoorziening van het bedrijf.  
Hier kan de kwalitatieve personeelsvoorziening (4A) en de kwantitatieve personeels-
voorziening (4B) onderscheiden worden. De kwantitatieve personeelsvoorziening 
heeft betrekking op het aantal mensen dat nu en in de toekomst nodig zijn om het 
werk uit te voeren. Ontwikkelingen op de afzetmarkt beïnvloeden de behoefte aan 
personeel. Groeiende of juist krimpende product-marktcombinaties en veranderende 
productietechnologieën zijn van invloed op de kwantitatieve en kwalitatieve 
personeelsbehoefte (Koellinger, 2008). De kwalitatieve personeelsvoorziening heeft 
betrekking op de kennis en de vaardigheden van het huidige en het toekomstige 
personeel. Door de genoemde ontwikkelingen zal er sprake zijn van verschuivende 
functie-eisen (en daaraan gekoppelde opleidingseisen), nieuwe functies en competenties, 
en mogelijk een minder sterke hiërarchische gelaagdheid van het functiegebouw. Een 
goede personeelsplanning, zowel kwantitatief als kwalitatief, is een van de belangrijke 
voorwaarden voor een succesvolle bedrijfsvoering. 

1. (Start- of investerings)kapitaal

2. Innovatie A. Product- of dienstinnovatie i. i. Nieuw product/ dienst

ii. ii. Verbeterd product/ dienst

B. Procesinnovatie

3. (Afzet)markt A. Meer klanten in de bestaande markt

B. Aanboren van nieuwe markten

4. Personeelsvoorziening A. Kwantitatief  

B. Kwalitatief

Figuur 6. Schematisch overzicht van de economische activiteiten in bedrijven
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2.5.4. Ontwikkeling van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in 
bedrijven 
Een werkgelegenheidseffect in de regio is terug te voeren op de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid (of arbeidsparticipatie) in concrete bedrijven. Bestaande bedrijven 
groeien en krimpen, bedrijven verlaten de regio of komen naar de regio en er worden 
nieuwe bedrijven opgericht. Alleen het identificeren en vervolgens optellen van deze 
werkgelegenheidseffecten is echter niet voldoende om te bepalen of het triple helix 
partnership succesvol is geweest. Het is ook noodzakelijk om in kaart te brengen waardoor 
die precies effecten ontstaan zijn.

Een hulpbron vanuit het triple helix partnership kan ook succesvol zijn als er geen groei 
heeft plaats gevonden. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat de huidige afzetmarkt 
van een bedrijf krimpt als gevolg waarvan de personele behoefte kleiner wordt 
(en dus de werkgelegenheid krimpt), maar dat het bedrijf via een onderwijsproject 
nieuwe afzetmarkten ontdekt waardoor op termijn de personele behoefte weer 
zal groeien. In het geval van product- of dienstinnovatie kan de hulpbron leiden 
tot groei van werkgelegenheid- of arbeidsparticipatie (counterfactual: als er geen 
triple helix partnership was dan was er ook geen groei bij dit bedrijf ), tot een stabiele 
werkgelegenheid (anders zou het gedaald zijn) en tot slot tot een minder grote krimp 
dankzij de hulpbron (anders was de krimp mogelijk nog groter geweest). In het geval 
van procesinnovatie kan er zoals ook al in de vorige paragraaf gesteld sneller, goedkoper 
en/of een betere kwaliteit geleverd worden. Dat vergroot het concurrentievermogen 
van het bedrijf. Als er geen procesinnovatie zou zijn, zou het bedrijf omzet kwijt kunnen 
raken en zou de werkgelegenheid dalen. Als die procesinnovatie er wel is, groeit je omzet. 
Meer omzet leidt ceteris paribus ook tot meer werkgelegenheid. Naast bijdrage van de 
werkgelegenheidseffecten in bestaande bedrijven in de regio dragen bedrijven die 
van elders naar de regio verhuizen ook bij aan de regionale werkgelegenheid. Het kan 
bijvoorbeeld aantrekkelijk zijn voor bedrijven om naar de regio te verhuizen vanwege de 
aanwezige kennis, vanwege het goede imago of vanwege het netwerk van bedrijven in 
de regio. De derde categorie bedrijven die bijdragen aan de werkgelegenheidseffecten 
wordt gevormd door nieuwe bedrijven die worden gestart: vanuit bestaande bedrijven of 
open innovatieprojecten ontstaan start-ups in de regio. De arbeidsparticipatie is de vierde 
categorie. Vanuit het triple helix partnership zou hieraan bijgedragen kunnen worden 
door het aanbieden van werkervaringsplaatsen of scholing.

Het totaal van de beschreven werkgelegenheidseffecten vormt het collectieve 
resultaat oftewel het regionale werkgelegenheidseffect (Y). De ontwikkeling van de 
werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in de partnerbedrijven wordt in kaart gebracht 
met behulp van een arbeidsmarktmonitor. De partnerbedrijven die zich in de regio 
vestigen of juist uit de regio vertrekken zijn in kaart gebracht door middel van de 
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projectadministratie van Health Hub Roden. Hetzelfde geldt voor de start-ups. De 
arbeidsmarktmonitor en de projectadministratie worden in paragraaf 3.3.1 en 3.3.2 nader 
beschreven. 

2.5.5. Het traceren van causale mechanismen
In de (beleids)literatuur wordt verondersteld dat een triple helix partnership bijdraagt aan 
het creëren van een veerkrachtige arbeidsmarktregio. Die bijdrage wordt in de huidige 
literatuur alleen niet of nauwelijks concreet gemaakt. Zoals reeds gesteld, is een triple 
helix partnership zowel theoretisch als empirisch een black box bestaande uit een mix van 
zeer verschillende activiteiten (hulpbronnen) en mogelijke (deel)belangen. 

Het doel van dit onderzoek is het openen van de black box van het triple helix partnership. 
Om effectief aan te tonen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de activiteiten 
van het triple helix partnership en een meer veerkrachtige arbeidsmarktregio (in termen 
van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie) is het nodig om in te zoomen op wat er 
binnen de deelnemende bedrijven gebeurt met betrekking tot hulpbronnen vanuit het 
triple helix partnership aan de ene kant en de ontwikkeling van werkgelegenheid en 
arbeidsparticipatie aan de andere kant, oftewel het traceren van de causale mechanismen 
die hierbij een belangrijke rol spelen. Een werkgelegenheidseffect in de regio kan 
immers altijd worden teruggevoerd op de tewerkstelling in specifieke bedrijven (zie 
paragraaf 2.5.4). Bedrijven verhuizen naar de regio of vertrekken, er worden nieuwe 
bedrijven opgericht en bestaande bedrijven groeien of krimpen. Met betrekking tot de 
ontwikkeling van de werkgelegenheid in de afzonderlijke bedrijven willen we weten 
waarom deze ontwikkeling heeft plaatsgevonden. Daartoe werd in paragraaf 2.5.3. een 
typologie opgesteld van verschillende vormen van economische activiteit, zoals financiële 
middelen, product/dienstverlening, personeelsvoorziening en markt, die op hun beurt 
weer een effect zouden kunnen hebben op de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. 
Tot slot is de laatste stap om te bepalen of en in hoeverre de Health Hub Roden een 
belangrijke factor is geweest in de werkgelegenheidseffecten, met andere woorden welke 
hulpbron vanuit het triple helix partnership leidde tot een economische activiteit binnen 
een bedrijf als gevolg waarvan er sprake was van de ontwikkeling van werkgelegenheid 
en/ of arbeidsparticipatie. 

In de voorgaande paragrafen zijn respectievelijk mogelijke hulpbronnen, een typologie 
van economische activiteiten en oorzaken van werkgelegenheids- en arbeidsparticipatie-
ontwikkeling beschreven. Op basis van deze uitwerking zal in hoofdstuk 6 een globaal 
ordeningsmodel van mogelijke causale mechanismen ontwikkeld worden die het mogelijk 
maakt om op microniveau in kaart te brengen in hoeverre er een bijdrage vanuit het triple 
helix partnership was. Het begrip causale mechanismen en het traceren daarvan staat centraal 
in de onderzoeksmethode process-tracing, die in het volgende hoofdstuk wordt toegelicht. 
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3.1. Onderzoeksontwerp

3.1.1. Type onderzoek
Een belangrijk deel van de triple helix literatuur richt zich theoretisch op hoe deze 
partnerships zouden (moeten) werken. De vraag hoe dergelijke partnerships in de praktijk 
werken, is tot nu toe onderbelicht gebleven in empirisch onderzoek (Lundberg, 2013; Cai 
& Etzkowitz, 2020). (Succesvolle) Research & Development (R&D) wordt verondersteld te 
leiden leidt tot werkgelegenheidseffecten, maar dit is zelden of nooit empirisch onderzocht 
(Cai & Etzkowitz, 2020). Een vergelijkbare constatering kan gedaan worden ten aanzien 
van de literatuur over de veerkracht van de arbeidsmarkt. Reeds beschreven werd dat 
veerkracht van de arbeidsmarktregio een complex begrip is, omdat daarbij verschillende 
factoren een rol spelen (Fingleton et al., 2012). De ambitie is om met dit onderzoek te 
komen tot een aanscherping en uitbreiding van kennis over de bijdrage die triple helix 
partnerships kunnen leveren aan de veerkracht van de arbeidsmarktregio in het algemeen 
en aan de door Martin (2012) onderscheiden derde (heroriëntatie) en vierde (hervatting) 
dimensie in het bijzonder. Het onderzoek betreft een verklarend onderzoek, met als 
hoofdvraag in hoeverre de Health Hub Roden als triple helix partnership bijdraagt aan de 
economische veerkracht (in termen van werkgelegenheidsgroei en arbeidsparticipatie) 
van de regionale arbeidsmarkt en welke causale mechanismen hierbij een rol spelen. 
Verklarend onderzoek kent twee hoofdvormen: 
• X - Y onderzoek
• M onderzoek

In het geval van X - Y onderzoek staat vooral de vraag centraal óf er een relatie is tussen 
de afhankelijke en de onafhankelijke variabele. Een eerste onderzoeksmethode die past 
bij X – Y onderzoek is het experiment. Boeije, ’t Hart en Hox (2009: 170) omschrijven een 
experiment als “een gecontroleerde methode van waarneming, waarbij de waarden van één 
of meer onafhankelijke variabelen worden gemanipuleerd met de bedoeling het oorzakelijke 
of causale effect daarvan vast te stellen op één of meer afhankelijke variabelen”. In dit geval 
zou het dan gaan om een veldexperiment, waarbij de regio met triple helix partnership 
vergeleken wordt met een vergelijkbare regio zonder triple helix partnership. Het vinden 
van een zeer vergelijkbare regio bleek lastig. Op veel plekken vindt een dergelijke 
samenwerking plaats, maar zoals beschreven, verschilt de wijze waarop invulling gegeven 
wordt aan die samenwerking. Een andere optie zou statistisch variabelen onderzoek 
kunnen zijn. Om twee redenen was dit niet een logische keuze. Allereerst is er zoals reeds 
beschreven onvoldoende theorie beschikbaar om te bepalen welke variabelen statistisch 
gecontroleerd moeten worden. Daarnaast zou statistisch variabelen onderzoek een 
goede keuze zijn als je wilt weten óf er een causale relatie is tussen de onafhankelijke en 
afhankelijke variabele, maar als je wilt weten hoe (M) die bijdrage er precies uitziet niet. 
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Die hoe-vraag kan wel inzichtelijk gemaakt worden in een casestudie (Mahoney, 2008; 
Beach & Pedersen, 2016a). In dit onderzoek is dan ook voor een casestudie gekozen. 
Deze keuze zal in paragraaf 3.2 nader worden toegelicht. Om de hoe vraag te kunnen 
beantwoorden, is het nodig om, zoals reeds in paragraaf 2.5 beschreven, op micro-niveau 
te onderzoeken hoe een hulpbron vanuit het triple helix partnership in een bepaald 
bedrijf al dan niet tot een bepaald werkgelegenheidseffect heeft gezorgd. Onderzoek 
naar (causale) mechanismen is daarmee een logische keuze. Eén van de daarvoor 
gebruikte methoden is process-tracing. Deze methode wordt in de volgende paragraaf 
nader toegelicht. 

3.1.2. Process-tracing als onderzoeksmethode 
3.1.2.1. Geschiedenis en definitie process-tracing
De term “process-tracing” is eind jaren zestig/ begin jaren zeventig ontstaan in de 
cognitieve psychologie; maar ook in de biologie en geneeskunde wordt gebruik gemaakt 
van process-tracing. Zoals gebruikt in de psychologie, verwijst process-tracing naar 
technieken voor het bestuderen van de tussenliggende stappen in cognitieve mentale 
processen om de heuristieken waarmee de mens beslissingen neemt beter te begrijpen 
(Bennet & Checkel, 2015). In de jaren tachtig van de vorige eeuw is de politicoloog 
George de term process-tracing gaan gebruiken om te beschrijven hoe bewijsmateriaal 
uit casestudies gebruikt kan worden om op basis van bestaande kennis historische 
gebeurtenissen te verklaren (Bennett & Checkel, 2015). Gedurende de laatste decennia 
hebben verschillende wetenschapsfilosofen en sociale wetenschappers bepleit dat 
kennis van mechanismen kan helpen bij de causale gevolgtrekkingen in de sociale 
wetenschappen en dat process-tracing wordt gezien als een geschikte methode om 
inzicht te krijgen in die causale mechanismen (George & Bennett, 2005; Steel, geciteerd in 
Ruzzene, 2014; Beach & Pedersen, 2016a). 

Process-tracing is een vorm van within-case analyse waarin men op zoek gaat naar 
processen die de causale relatie tussen specifieke variabelen verklaren (Bennett, 2010; 
Bennett, geciteerd in Loyens, 2014; Beach, 2016). Bennett en George omschrijven process-
tracing als “attempts to identify the intervening causal process – the causal chain and causal 
mechanism – between an independent variable (or variables) and the outcome of the 
dependent variable.” (2005: 206). Bennett en Checkel (2015: 7) definiëren process-tracing 
als “the analysis of evidence on processes, sequences, and conjunctures of events within a case 
for the purpose of either developing or testing hypotheses about causal mechanisms that 
might causally explain the case”. Het hoofddoel van process-tracing is dus niet zozeer het 
onderzoeken of een hulpbron gewerkt heeft, maar juist het begrijpen hoe een hulpbron 
gewerkt heeft. Om te onderzoeken hoe de dingen werken, is het nodig om causale 
mechanismen bestuderen. 
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3.1.2.2. Causale mechanismen
In het wetenschappelijke debat zijn er om te beginnen verschillende ontologische 
standpunten over de aard van causaliteit. Het van oudsher meest gangbare standpunt is 
dat oorzaken uitsluitend gedefinieerd zouden moeten worden in termen van correlaties 
tussen factoren, ook wel “regular association” genoemd en opgevat in termen van 
regelmatige patronen van X:Y associaties (Brady, geciteerd in Beach & Pedersen, 2016a; 
Kurki, geciteerd in Beach & Pedersen, 2016a). Het tweede ontologische standpunt als 
het gaat om de aard van causaliteit, en die ten grondslag ligt aan process-tracing, is 
een mechanistisch begrip van causaliteit. Causaliteit wordt hier gezien als het causale 
mechanisme dat X met Y verbindt. De nadruk ligt dus op de dynamische, interactieve 
invloed van oorzaken op uitkomsten (Bennett, geciteerd in Beach & Pedersen, 2016a). 

Daarnaast zijn er verschillende ontologische standpunten over de vraag of causaliteit 
op probabilistische dan wel deterministische wijze opgevat moet worden. Volgens de 
probabilistische opvatting is er sprake van een wereld waarin willekeurige (stochastische) 
eigenschappen bestaan die van invloed zijn op het resultaat, maar vooraf niet ingeschat 
kunnen worden. Dit wordt vaak gemodelleerd met behulp van fouttermen (King, 
Keohane & Verba, geciteerd in Beach & Pedersen, 2016a). Volgens de deterministische 
opvatting verklaart een deterministisch model, mits juist gespecificeerd, 100 procent van 
de variantie van een gegeven afhankelijke variabele. Het is dus een theoretisch model 
zonder foutterm, oftewel zonder willekeurige component (Mahoony, 2008; Beach & 
Pedersen, 2016a). 

Beach en Pedersen (2016a) beschrijven vervolgens vier logische combinaties van 
ontologische opvattingen ten aanzien van causaliteit en de sociaal wetenschappelijke 
methoden bij die deze combinaties passen. In dit onderzoek gaat de interesse uit naar 
de wijze waarop het triple helix partnership (in deze specifieke case) bijdraagt aan de 
veerkracht van de regionale arbeidsmarkt. De focus op mechanismen, in tegenstelling 
tot brede generalisaties, heeft twee onderscheidende voordelen (Ruzzene, 2014). Ten 
eerste zullen de voorwaarden waaronder de meer bescheiden generalisaties gelden, 
worden verduidelijkt. Ten tweede levert de focus op mechanismen een beschrijving op 
een lager abstractieniveau op, waardoor variabelen geïdentificeerd kunnen worden die 
waarschijnlijk gemakkelijker te manipuleren zijn, en dus van groot belang zijn voor de 
beleidsmakers. 

Het mechanistische karakter van process-tracing vereist dat een causaal mechanisme 
wordt getheoretiseerd als een ononderbroken keten van actie en reactie (activiteiten) 
door actoren (entiteiten) die de potentiële oorzaak met de veronderstelde uitkomst 
verbindt. De afzonderlijke onderdelen van het causale mechanisme bestaan dus steeds 
uit entiteiten die activiteiten ondernemen. Entiteiten zijn factoren die zich bezighouden 
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met activiteiten, waarbij de activiteiten de veroorzakers van verandering zijn (Beach & 
Pedersen, 2016a: 29). Gezien het feit dat de entiteiten (actoren) een centrale rol hebben 
in de causale mechanismen kan gesteld worden dat met process-tracing een bijdrage 
geleverd wordt aan het meer actor-gecentreerd bestuderen van triple helix samenwerking. 

Beach en Pedersen (2018: 841) stellen dat “Understanding causation in terms of 
mechanisms means that the focus of analysis is on unpacking the causal arrow(s) linking 
cause and outcome into a series of interlocking and interacting parts that transmit causal 
forces from X to Y”. Het theoretiseren en vervolgens empirisch opsporen van de causale 
mechanismen is nodig om (bij voldoende bewijs) causale conclusies te kunnen trekken 
(Beach, 2016; Beach & Pedersen, 2018). Voordat er conclusies getrokken kunnen worden 
getrokken, zal onderzocht moeten worden of er empirisch bewijs is dat ons in staat stelt 
om te concluderen dat één of meer van de mechanismen aanwezig waren. Process-
tracing houdt in dat causale mechanismen in single-case studies worden bestudeerd. 
Het bewijsmateriaal dat verzameld wordt, is dus casusspecifiek en kan niet zonder meer 
vergeleken worden met bewijsmateriaal uit andere onderzoeken. Dit betekent dat naast 
de mechanistische de deterministische ontologie van causaliteit van toepassing is. 

Door de nadruk te leggen op het causale proces dat tot bepaalde uitkomsten leidt, is 
process-tracing geschikt om theoretische voorspellingen en hypothesen te valideren 
(Beach, 2016). Het specifiek traceren in termen van volgorde en structuur van 
gebeurtenissen kan als bewijs dienen dat een bepaalde stimulus in een casus een bepaalde 
respons veroorzaakte. Process-tracing beoogt zo het causale proces (mechanisme) vast 
te stellen dat een onafhankelijke variabele (in dit onderzoek het triple helix partnership) 
koppelt aan één of meer afhankelijke variabele(n) (in dit onderzoek de ontwikkeling 
van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie). Een causaal mechanisme is daarmee iets 
anders dan een oorzaak. Glennan definieert een mechanisme als “a complex system, which 
produces an outcome by the interaction of a number of parts” (1996: 52). Bennett omschrijft 
op zijn beurt een causaal mechanisme als “a process through which agents with causal 
capacities operate in specific contexts to transfer energy, information or matter to other 
entities” (2008: 207). Een causaal mechanisme wordt ook omschreven als “a theorized link 
between a cause (or set of causes) and a outcome, where each part of the mechanism is clearly 
described in an ordered sequence, and in particular in terms of entities engaging in activities 
that transfer causal forces” (Hedström & Swedburg, 1998; Beach & Pedersen 2016a; 2018;). 

Beach en Pedersen (2016a) stellen dat mechanismen die oorzaken en uitkomsten koppelen 
niet voldoende of noodzakelijk hoeven te zijn om Y te produceren. Een mechanisme kan 
logischerwijs niet meer of minder causaal zijn dan de oorzaak die de werking ervan in 
gang zet. Als echter blijkt dat een onderdeel niet aanwezig was of anders functioneerde 
dan verwacht, is niet noodzakelijkerwijs het hele mechanisme ontkracht (Wauters & 
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Beach, 2018). In plaats daarvan is het belangrijk om het getheoretiseerde mechanisme te 
heroverwegen, waarbij gepoogd moet worden te achterhalen waarom dat wat verwacht 
werd in het bestudeerde geval niet gebeurde als gevolg van het ontbreken van een 
onbekende randvoorwaarde (Dion, 2003; Adcock, 2007; Beach & Pedersen, 2018). Als 
er ondanks herhaalde pogingen na het eerste onderdeel geen bewijs gevonden wordt 
voor een verder verband, kan geconcludeerd worden dat er geen mechanisme is dat een 
verband legt tussen oorzaak en gevolg, omdat het na het eerste onderdeel afgebroken 
wordt. 

In de literatuur bestaat een verschil van mening over de vraag of mechanismen 
altijd gereduceerd moeten worden tot het microniveau of dat er mechanismen op 
macroniveau zijn die niet terug te voeren zijn op microniveau (Beach & Pedersen, 
2016a). Mc Adam, Tarrow en Tilly stellen dat “many of the interesting social phenomena, 
such as democratization, cannot meaningfully be reduced solely to the actor level, but 
in certain situations can be better analysed empirically at the macro level” (geciteerd in 
Beach & Pedersen, 2016a: 41). Hedström en Swedborg (1998) stellen daarentegen dat 
er op macroniveau geen zuiver causale mechanismen bestaan. George en Bennett 
(2005: 137) nemen een soortgelijk standpunt in door te stellen dat ‘mechanisms are 
processes through which agents with causal capacities operate’. Zij definiëren vervolgens 
mechanismen als de microfundamenten van een causaal verband die de “irreducibly 
smallest link between one entity and another” vormen (2005: 142). Beach en Pedersen 
(2016a) pleiten, overeenkomstig met het actor-gecentreerd institutionalisme, voor een 
pragmatische tussenoplossing waarbij de keuze voor het te bestuderen niveau afhangt 
van het niveau waarop dit causaal mechanisme het best kan worden bestudeerd. In dit 
onderzoek bleek het ook in geen geval nodig om interacties geheel vanuit individuele 
actoren te bestuderen.  

3.1.2.3. Varianten van process-tracing
Door verschillende wetenschappers wordt onderscheid gemaakt tussen process-tracing 
met als doel het testen van theorie en process-tracing met als doel het ontwikkelen van 
een theorie (Pawson & Tilley, 1997; Bennett & George, 1997; George & Bennett, 2005; 
Beach & Pedersen, 2016a). Beach en Pedersen (2016a: 11) onderscheiden naast theory-
testing process-tracing en theory-building process-tracing nog een derde variant, namelijk 
explaining outcome process-tracing. In deze paragraaf zullen verschillende varianten van 
process-tracing beschreven worden, voordat uitgewerkt wordt hoe deze methode in dit 
onderzoek toegepast zal worden. 

In de theory-testing process-tracing zijn X (onafhankelijke variabele) en Y (resultaat) bekend 
en kunnen we op basis van bestaande theorieën causale mechanismen formuleren. In 
deze variant is de eerste stap het conceptualiseren van een causaal mechanisme tussen 
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X en Y op basis van bestaande theorieën en het expliciet maken van de context waarin 
in het optreedt. In de tweede stap wordt de hypothese voor het causale mechanisme 
geoperationaliseerd door theoretische verwachtingen te vertalen in case-specifieke 
verwachtingen over welke waarneembare manifestaties ieder onderdeel van het 
mechanisme zou moeten hebben als het aanwezig is in de case. De derde stap houdt 
in dat empirisch materiaal verzameld wordt op basis waarvan causale afleidingen 
gemaakt kunnen worden (Beach & Pedersen, 2016a). Theory-testing (TT) process-tracing 
wordt gebruikt als X aanwezig is en duidelijk is dat resultaat Y opgetreden is (X en Y zijn 
bekend) en verondersteld wordt dat resultaat Y in ieder geval voor een deel het gevolg 
was X (vermoeden van causale relaties tussen X en Y) of als er een theorie is die verklaart 
waarom X tot Y leidde (Beach & Pedersen, 2016a; Beach & Pedersen, 2016b).  

Bij theory-building process-tracing vormt niet de theorie, maar het empirische materiaal het 
uitgangspunt en op basis van dit empirische materiaal wordt een theoretische hypothese 
opgesteld (George & Bennett, 2005). Gesteld wordt dat wat gevonden wordt aan empirisch 
materiaal de waarneembare gevolgen kunnen zijn van mogelijk onderliggende causale 
mechanismen. Nadat X en Y zijn vastgesteld vormt in deze variant van process-tracing 
het verzamelen en onderzoeken van het empirische materiaal de eerste fase. Vervolgens 
wordt in de tweede stap afgeleid of bepaalde manifestaties in dit specifieke geval van 
toepassing zijn. Ten slotte wordt op basis van de waargenomen manifestaties afgeleid dat 
deze manifestaties een onderliggend causaal mechanisme weerspiegelen. 

Theory-building process-tracing heeft net als theory-testing process-tracing de theoretische 
ambitie om voorbij de beperkingen van de unieke case te gaan. Bijvoorbeeld: begrijpen hoe 
Health Hub Roden bijdraagt aan de (veronderstelde) ontwikkeling van werkgelegenheid 
en arbeidsparticipatie levert mogelijk ook interessante informatie op voor andere triple 
helix partnerships. Theory-building (TB) process-tracing kan gebruikt worden (Beach & 
Pedersen, 2016a; Beach & Pedersen, 2016b) als X bekend is en duidelijk is dat resultaat Y 
is opgetreden (X en Y zijn bekend) en verondersteld wordt dat er een causaal verband is 
tussen X en Y OF als duidelijk is dat resultaat Y heeft plaatsgevonden, maar niet duidelijk 
is welke X dit veroorzaakt heeft (Y is bekend, maar X niet). Ook kan deze variant gebruikt 
worden als onduidelijk is waarom X tot resultaat Y heeft geleid (er is bijvoorbeeld geen 
theorie die verklaart waarom X tot resultaat Y heeft geleid). 

Explaining-outcome process-tracing is een iteratieve onderzoeksstrategie die gericht is 
op het traceren van het complexe conglomeraat van systematische en case-specifieke 
causale mechanismen die het resultaat hebben veroorzaakt. De verklaring kan niet los 
worden gezien van de specifieke case. Op basis van de theorie worden veronderstelde 
causale mechanismen geformuleerd, die gezien kunnen worden als heuristische 
instrumenten die tot doel hebben een optimale verklaring voor een bepaald resultaat te 
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helpen opbouwen (Humphreys, geciteerd in Beach & Pedersen, 2016a; Jackson, geciteerd 
in Beach & Pedersen, 2016a). Deze variant wordt vooral gebruikt in historisch onderzoek en 
is tot nu toe de meest gebruikte variant van process-tracing geweest. Explaining-outcome 
(EO) process-tracing wordt gebruikt als er een interessant resultaat is en we willen weten 
waardoor dat komt (het is onduidelijk welke X Y veroorzaakt heeft) en als we graag volledig 
uit willen leggen waarom Y zich heeft voorgedaan, waarbij alle verschillende factoren die 
aan Y hebben bijgedragen uitgewerkt worden, zodat een minimaal toereikende verklaring 
voor Y wordt gevonden (Beach & Pedersen, 2016a; Beach & Pedersen, 2016b). 

De drie varianten zoals hierboven beschreven hebben gemeen dat het resultaat Y 
bekend is. Op basis van het bekende resultaat wordt een onderzoeksplan opgesteld. Bij 
de uitwerking van de typologieën hebben Beach en Pedersen (2016a) geen aandacht 
besteed aan onderzoek dat primair gericht is op de selectie van de X met een effect op Y 
dat nog moet blijken. In dit onderzoek is helder dat Health Hub Roden (X) wordt ingezet 
om een beoogd effect te bereiken. Het is duidelijk in welke Y we geïnteresseerd zijn, maar 
we wisten bij de start van het onderzoek (en de Health Hub Roden; toen we gevraagd 
werden een ‘nulmeting’ uit te voeren) per definitie nog niet precies wat Y is of wat de 
waarde van deze Y zal zijn. Of dat gebeurt en zo ja, welke mechanismen daarin een rol 
gespeeld hebben, was bij aanvang van het onderzoek nog niet duidelijk en zal moeten 
blijken op basis van het onderzoek. 

Beach en Pedersen benoemen naast de beschreven overeenkomst tussen de drie 
varianten ook een belangrijk verschil (2016a). In zowel de theory-testing als de theory-
building process-tracing variant staat de theorie, en daarmee de generaliseerbaarheid 
centraal (fundamenteel onderzoek). De explaining-outcome variant daarentegen neemt 
niet de theorie als uitgangspunt, maar de casus als uitgangspunt. Het is een vorm van 
toegepast onderzoek met overeenkomsten met single-outcome studies. Gerring (2006: 
710) omschrijft single-outcome studies als studies waarin een afgebakende eenheid wordt 
onderzocht in een poging om één enkel resultaat binnen die eenheid op te helderen. 
De verklaring die gevonden wordt, is alleen van toepassing op de case die onderzocht is 
en kan niet, of althans niet zonder meer, gegeneraliseerd worden naar andere situaties. 
Een vergelijkbaar onderscheid is te zien bij de twee benaderingen die door Bennett en 
George onderscheiden worden: procesverificatie en procesinductie (1997). In het eerste 
geval wordt de toepassing van procesverificatie geleid door een volwaardige theorie 
die al enige empirische ondersteuning heeft gekregen. In dit geval verzamelt process-
tracing empirische waarnemingen die moeten worden afgestemd op de voorspellingen 
die de theorie met zich meebrengt. Deze benadering lijkt daarmee op de theory-testing 
variant die beschreven worden door Beach en Pedersen (2016a). De tweede benadering, 
procesinductie, wordt gebruikt wanneer theorieën van het eerste type niet toepasbaar 
zijn en stelt daarmee de onderzoeker voor “the inductive purpose of finding one or more 
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potential causal paths which can then be rendered as more general hypotheses for testing 
against other cases.” (Bennet en George, 1997: 12)”. Deze benadering heeft raakvlakken 
met zowel de explaining-outcome variant als met de theory-building variant van Beach 
en Pedersen (2016a).

3.1.2.4. De keuze voor een variant
In deze studie is gekozen voor de theory-building (TB) variant van de process-tracing. Hoewel 
het eindresultaat (de exacte toekomstige waarde van Y) aan het begin van het onderzoek 
nog niet bekend is, zijn er relevante aannames ten aanzien van Y. De beleidstheorie stelt 
immers dat een triple helix partnership zoals Health Hub Roden een positieve bijdrage 
levert aan de veerkracht van de arbeidsmarktregio. De initiatiefnemers van de Health Hub 
Roden hopen de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie te stimuleren en het behoud 
en de creatie van menselijk kapitaal voor de regio te bevorderen door activiteiten aan te 
bieden aan de partners van het partnerschap. 

De keuze voor een van de drie beschreven varianten is belangrijk, omdat deze de 
structuur van het analysemodel bepaalt. De theory-building en de theory-testing variant 
van process-tracing worden door Beach en Pedersen (2016a; 2016b) als de geschikte 
varianten beschouwd voor het evalueren van de impact van bepaalde hulpbronnen, 
vanwege het feit dat als de impact geëvalueerd wordt, de hulpbron meestal bekend is én 
er interesse in de relatie tussen hulpbron X en resultaat Y is en vanwege het feit dat men 
bij impactevaluaties vaak geïnteresseerd is in het genereren van bevindingen die in cases 
kunnen worden gebruikt en niet alleen betrekking hebben op één specifieke case.

Men zou kunnen stellen dat de (beleids)literatuur het triple helix partnership als een 
causaal mechanisme dan wel een verzameling van causale mechanismen beschouwt 
voor het creëren van een veerkrachtige arbeidsmarktregio en dat theory-testing process-
tracing daarom een voor de hand liggende keuze lijkt. Een triple helix partnership in het 
algemeen en Health Hub Roden in het bijzonder is echter een black box, zowel theoretisch 
als empirisch, bestaande uit een mix van zeer verschillende activiteiten en mogelijke 
(deel)belangen, en deze kunnen gekoppeld worden aan verschillende manieren waarop 
regionale veerkracht (in termen van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie) kan worden 
gestimuleerd. Bovendien is een triple helix partnership, zoals hierboven beschreven, 
niet actor-gecentreerd en blijft het - vanuit dat perspectief - vaag over de exacte causale 
mechanismen tussen X en Y. 

Met de keuze voor de theory-building variant is het, anders dan wanneer gekozen zou 
worden voor de theory-testing variant, mogelijk om niet in algemeenheden te blijven 
hangen, maar inzicht te krijgen in die black box. Op basis van de in de empirie gevonden 
‘pieces of evidence’ (Bennett, 2010: 28) kunnen meer specifieke hypothesen worden 
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ontwikkeld. Pawson en Tilley (1997: 88) stellen dat dit een passende benadering is om 
de beperkt beschikbare theorie aan te vullen. Er zal gezocht worden naar “the facts of 
the case at empirical, case-specific level” (Beach & Pedersen, 2016a: 17) door deskresearch 
en dataverzameling bij de bedrijfspartners van Health Hub Roden (within-case analysis), 
zoals geconceptualiseerd zal worden in paragraaf 3.2. De gevonden ‘pieces of evidence’ 
zullen beschreven worden en vervolgens gebruikt worden als een indicatie voor 
mogelijke empirische manifestaties (of theoretische uitgangspunten) van een mogelijk 
onderliggend causaal mechanisme tussen X en Y dat voldoet aan de richtlijnen voor 
een goed geconceptualiseerd causaal mechanisme. De volgende stap is om uit het 
waarneembare empirische bewijs af te leiden dat deze manifestaties een indicatie zijn 
voor een onderliggend causaal mechanisme dat in de case aanwezig was. De bestaande 
theorie biedt instrumenten om systematische patronen in empirisch materiaal op te sporen 
die het mogelijk maken om conclusies te trekken over waarneembare manifestaties. Bij 
de uitwerking van de (ketens binnen de) causale mechanismen zullen zowel actor als 
activiteit beschreven worden. Vervolgens wordt in stap 3, op basis van een beschrijving 
van de waargenomen manifestaties, geconcludeerd in hoeverre deze een onderliggend 
causaal mechanisme weerspiegelen (Beach & Pedersen, 2016a).

3.2. Casestudie en –selectie

3.2.1. Single-casestudie 
Casestudie-onderzoek is een vorm van kwalitatief onderzoek waarbij één of enkele 
manifestaties van een sociaal fenomeen diepgaand worden bestudeerd. George en 
Bennett (2005) beschouwen casestudies als een vruchtbaar instrument voor de productie 
van bruikbare kennis. Zij stellen bovendien dat casestudies de meest geschikte methode 
zijn om het functioneren van causale mechanismen gedetailleerd te onderzoeken. 
Yin (2014: 50) beschrijft vier verschillende ontwerpen voor een casestudie. Deze vier 
ontwerpen zijn gebaseerd op een 2x2 kwadrant. Op de verticale as onderscheidt hij 
holistische (holistic) en ingebedde (embedded) casestudies en op de horizontale as 
enkelvoudige (single) en meervoudige (multiple) ontwerpen. 

Een ingebedde casestudie bevat meerdere analyse-eenheden, terwijl in een holistische 
casestudie geen onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende sub-eenheden en alleen 
het sociale fenomeen als geheel bestudeerd wordt. De keuze voor een holistische aanpak 
ligt voor de hand als er geen logische sub-eenheden onderscheiden kunnen worden of 
als de relevante theorie die aan de casestudy ten grondslag ligt, zelf holistisch van aard is. 
Het onderscheiden en onderzoeken van sub-eenheden biedt vaak mogelijkheden om de 
inzichten in deze single-case te vergroten (Yin, 2014: 55-56).
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Bij een meervoudige casestudie worden meerdere casussen bestudeerd. Dit biedt de 
mogelijkheid om twee (of meer) contrasterende casussen te vergelijken. Een andere 
mogelijkheid is juist het zoeken naar overeenkomsten tussen vergelijkbare casussen. Als 
dat lukt, is het bewijs sterker dan bij een single-casestudie. Pawson en Tilley (1997: 88) 
stellen dat een single-casestudie past als er weinig theorie beschikbaar is en het onderzoek 
gebruikt wordt om de beschikbare theorie uit te bouwen. Yin (2014: 51) beschrijft een 
aantal redenen om voor een single-casestudie te kiezen, namelijk als de casus kritisch, 
ongewoon, veelvoorkomend, vernieuwend of longitudinaal is.

Beach en Pedersen (2016a: 2) stellen dat process-tracing een methode is om causale 
mechanismen te bestuderen in een single-case onderzoekopzet. De ambitie van process-
tracing is het trekken van conclusies ten aanzien van de vraag of er de single-case causale 
mechanismen aanwezig zijn (Beach & Pedersen, 2016a; 2016b). De interesse gaat niet 
zozeer uit naar het vaststellen hoe groot het causale effect van de onafhankelijke variabele 
en het daaruit voortvloeiende mechanisme op de afhankelijke variabele is, maar wel naar 
de wijze waarop (hoe) een causaal mechanisme heeft bijgedragen tot de totstandkoming 
van Y. Beach en Pedersen (2016a: 75) stellen, in tegenstelling tot wat kwantitatieve 
methodologen beweren (King, Keohane & Verba, geciteerd in Beach & Pedersen, 2016a), 
dat er dankzij process-tracing sterke within-case conclusies mogelijk zijn op basis van 
een ‘in-depth’ single-casestudie. De gevolgtrekking bij process-tracing is vergelijkbaar 
met een rechtszaak, waarbij de onderzoeker beoordeelt in hoeverre hij ervan overtuigd 
is dat een bepaald causaal mechanisme X met Y verbindt. Die beoordeling vindt plaats 
op basis van vele verschillende vormen van bewijs die zijn verzameld om het bestaan 
van elke component van het veronderstelde causale mechanisme te testen (McKeown, 
2004). Hierbij kan één bewijsstuk al voldoende zijn om af te leiden dat een deel van een 
causaal mechanisme bestaat (Bennett, 2008b). Evers (2015) stelt dat de casestudie een 
omvattende methode is. Het doel is om alles te verzamelen rond een case. Er is sprake 
van verschillende vormen van triangulatie, omdat “het geval nadrukkelijk vanuit meerdere 
kanten bekeken wordt door verschillende soorten data te verzamelen bij verschillende soorten 
respondenten” (Evers, 2015: 128). 

3.2.2. Caseselectie
Voordat een casestudy kan worden uitgevoerd, moet een casus worden gekozen. Beach en 
Pedersen (2018) stellen dat bestaande richtlijnen voor selectiestrategieën in het bredere 
veld van casestudie onderzoek vaak om twee redenen ongeschikt zijn. Allereerst maakt 
de bestaande literatuur geen duidelijk onderscheid tussen de verschillende varianten 
van process-tracing, waardoor de aansluiting bij de verschillende onderzoeksdoelen 
van de verschillende varianten vaak ontbreekt. Daarnaast zijn bestaande richtlijnen vaak 
minder relevant, omdat deze vaak betrekking hebben op onderzoeksdesigns waarin 
het onderzoeken van causale effecten en het verschil dat causale factoren maken op de 
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uitkomst centraal staat. Bij process-tracing gaat, zoals reeds beschreven, de interesse juist 
uit naar de mechanismen die X verbinden met Y. 

Beach en Pedersen (2016a; 2018) stellen dat de meest voor de hand liggende 
selectiestrategie voor zowel theory-testing als theory-building process-tracing het 
kiezen voor typische casussen, waarin zowel X als Y aanwezig zijn en de relevante 
toepassingsvoorwaarden aanwezig zijn, zou moeten zijn. Het opsporen van een causaal 
mechanisme is immers het gemakkelijkst als we een case kiezen die er op basis van onze 
kennis van het te bestuderen verschijnsel uitziet als de meest waarschijnlijke case (Beach 
& Pedersen, 2016a; 2018). 

Indien het, na talrijke herhaalde pogingen, geen enkele keer lukt om in de single-case een 
causaal mechanisme tussen X en Y op te sporen, kan dit twee oorzaken hebben (Beach & 
Pedersen, 2018). De eerste is dat de case idiosyncratisch is. De tweede dat er geen causaal 
verband is. Om te bepalen welke van de twee juist is, moet het gekozen case worden 
vergeleken met wat er bekend is over andere typische casussen, waarbij de waarden van 
de case en van die andere typische casussen worden beoordeeld op de aanwezigheid 
van zowel X, Y en de reikwijdtevoorwaarden, als een reeks andere potentiële causale 
voorwaarden. Indien er geen significante verschillen ontdekt kunnen worden tussen de 
gekozen case en andere typische casussen in de populatie, kan voorzichtig de conclusie 
getrokken dat er geen causaal verband tussen X en Y is (Beach & Pedersen, 2016a: 2018).

3.2.3. Ingebedde single-casestudie bij Health Hub Roden
Zoals reeds beschreven in de inleiding staat de (single) case van Health Hub Roden 
centraal in dit onderzoek. De Health Hub Roden is een triple helix partnership in de 
arbeidsmarktregio Groningen-Assen, om precies te zijn in Roden, dat werd opgericht met 
het expliciete doel op de bedrijvigheid, de werkgelegenheid én de arbeidsparticipatie 
te stimuleren. Beach en Pedersen (2016a; 2016b; 2018) stellen met betrekking tot de 
casusselectie dat een typische case moet worden gekozen als het doel van het onderzoek 
is om conclusies te trekken over de vraag of X gekoppeld is aan Y. Een typische case is een 
case waarin a priori verwacht kan worden dat de getheoretiseerde X - Y relatie aanwezig 
is via het causale mechanisme. Met de expliciete doelstelling van het partnership, en 
daarnaast de ervaringen uit het verleden, bestaat de verwachting dat X (triple helix 
partnership) en de (beoogde) Y inderdaad aanwezig zijn in de case Health Hub Roden. 

De betrokken autoriteiten hebben gevraagd om de voortgang van het partnership, dat 
in het volgende hoofdstuk uitgebreider beschreven zal worden, gedurende de vijfjarige 
subsidieperiode te meten. Daartoe zijn door de initiators bij aanvang 15 key performance 
indicatoren (KPI’s) geformuleerd. Na de nulmeting, wordt de voortgang op nog twee 
momenten gemeten. Doordat de Health Hub Roden voorziet in een nul-, tussen- en 
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eindmeting, waarvoor de werkgelegenheidsontwikkeling bij de bedrijfspartners in kaart 
wordt gebracht en stakeholderinterviews worden gehouden (met name in verband met 
de toerekening van effecten op werkgelegenheid en arbeidsparticipatie), bestaat de 
mogelijkheid om deze triple helix samenwerking op verschillende niveaus (de Health 
Hub Roden als geheel, en individuele bedrijven daarbinnen) longitudinaal en intensief 
te volgen. Het onderzoek is daarmee in essentie een ingebedde single casestudie (Yin, 
2014). 

Door Health Hub Roden en haar partners longitudinaal uitgebreid te onderzoeken, 
bestaat de unieke kans om in de black box van een triple helix partnership te kijken en zo 
te achterhalen of, en zo ja via welke mechanismen, Health Hub Roden bijdraagt aan de 
economische veerkracht (in termen van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie) van de 
regio Roden en omstreken. Het onderzoek beperkt zich niet uitsluitend tot de bedrijven als 
deelnemer aan de Health Hub Roden; ook de onderwijsinstellingen, overheden en andere 
partners worden onderzocht. Gezien de focus op werkgelegenheid staan de bedrijven 
echter wel centraal in het empirisch onderzoek. In de volgende paragrafen worden de 
instrumenten beschreven die respectievelijk ingezet worden om data te verzamelen.

3.3. Dataconstructie 

Het onderzoeken van causale mechanismen maakt het mogelijk om een stap verder 
te gaan in het bestuderen van causale relaties door in de black box in kaart te brengen 
welke intermediërende factoren aanwezig zijn tussen oorzaak en (verondersteld) effect. 
Voor het aantonen van de aanwezigheid van (onderdelen van) een causaal mechanisme 
wordt bewijs verzameld. Bewijzen zijn waarneembare manifestaties van activiteiten van 
onderdelen van mechanismen. Beach en Pedersen (2016a) stellen dat dit begrip van 
bewijs in zekere mate overlapt met het begrip causale proces observatie (CPO). Seawright 
en Collier omschrijven causale proces observatie als “pieces of data that provide information 
about context, process, or mechanism and contribute distinctive leverage in causal inference” 
(geciteerd in Beach & Pedersen, 2016a). 

Bewijs dat specifiek voor een bepaalde process-tracing studie is, kan niet zonder meer 
vergeleken worden met het bewijs dat in andere studies verzameld is. Het verzamelde 
bewijs is immers specifiek voor een bepaalde case. Bovendien stellen zowel George 
en Bennett (2005) als Tansey (2007) dat process-tracing, om causale mechanismen te 
kunnen identificeren, een uitgebreide dataverzameling vereist en dat het dus belangrijk 
is dat verschillende opties voor gegevensverzameling, inclusief sterke en zwakke punten, 
overwogen worden (Tansey, 2007). George en Bennett (2005: 6) stellen dat “in process-
tracing, the researcher examines histories, archival documents, interview transcripts, and 
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other sources to see whether the causal process a theory hypothesizes or implies in a case is in 
fact evident in the sequence and values of the intervening variables in that case”. De Health 
Hub Roden biedt de mogelijkheid om de samenwerking longitudinaal en multi-level te 
volgen. 

In casestudie-onderzoek kunnen verschillende onderzoekmethodieken, zoals diepte-
interviews, (participatieve) observaties en documentanalyse, ingezet worden. Een 
casestudie richt zich op een brede probleemstelling. Daardoor blijft het onderzoek 
open staan voor mogelijk vernieuwende inzichten. Dit is een iteratief onderzoeksproces 
waarbij je verschillende stappen herhaalt of waarbij stappen parallel lopen en dus geen 
lineair proces vormen (Yin, 2014). De casestudiemethode biedt de onderzoeker de kans 
om diepgang te vinden. Het onderzoek betreft daarmee een kwalitatieve studie, waarbij 
gebruikt wordt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve data. Voor het beantwoorden 
van de deelvraag over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de partnerbedrijven 
zijn om te beginnen kwantitatieve data nodig. Voor de duiding van deze data is een 
kwalitatieve aanvulling nodig. De verschillende instrumenten van dataverzameling zijn 
hieronder beschreven. 

3.3.1. Projectadministratie
Bij de gunning van het project werd door de opdrachtgever gevraagd om een nul-, tussen- 
en eindmeting ten einde de voortgang van het project te meten. Ten behoeve van deze 
projectmonitoring werd door de opdrachtgever een 15-tal key performance indicatoren 
(KPI’s) vastgesteld. Een KPI is een variabele om de realisatie van een doelstelling te 
meten. In het document “Operationalisatie KPI’s” dat door de initiators van de Health 
Hub Roden is geschreven, werden niet alleen de KPI’s beschreven, maar werd ook per 
KPI vastgesteld wat de gewenste norm (doelstelling) was op het moment van tussen- en 
eindmeting en hoe de realisatie gemeten en onderbouwd dient te worden. Zowel de KPI’s 
als de operationalisatie van deze KPI’s waren oorspronkelijk al vastgesteld voordat de 
onderzoekers betrokken werden.

In het projectplan van de Health Hub Roden (Haan, 2015) staat het volgende doel 
omschreven:

“Het doel van het kennisknooppunt is in de kern het creëren van nieuwe bedrijvigheid 
(start-ups en bedrijven van elders) op basis van bestaande kennis die gedeeld 
(=kenniscirculatie) en nieuwe kennis die ontwikkeld (=kennisproductie) wordt. Er 
ontstaat dus meer werkgelegenheid, maar ook wordt voorkómen, dat bedrijvigheid 
wegtrekt of inkrimpt. Daarmee wordt dus ook bestaande werkgelegenheid behouden!�
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Met de hierboven beschreven doelstelling van de Health Hub Roden kan gesteld worden 
dat er feitelijk drie (hoofd)doelstellingen zijn (Talen & van Lieshout, 2016), namelijk:

1.   Kennisproductie en –circulatie
2.   Ontstaan van bedrijvigheid 
3.   Behoud en creatie van werkgelegenheid

In het document “Operationalisatie KPI’s” is voor de 15 geformuleerde KPI’s beschreven 
wat de norm na respectievelijk 2,5 en 5 jaar was, welke meetmethode gehanteerd zou 
moeten worden en hoe de onderbouwing diende te geschieden. Tevens werden die 
15 KPI’s gekoppeld aan 15 ogenschijnlijk unieke doelstellingen, maar feitelijk waren dit 
te operationaliseren variabelen om de realisatie van de hierboven genoemde (hoofd)
doelstellingen te meten (Talen & van Lieshout, 2016). De 15 KPI’s zijn daarom door Talen 
en van Lieshout (2016) gekoppeld aan de drie eerder beschreven (hoofd)doelstellingen. 
Dit leverde het volgende resultaat op:

Doelstelling 1 (Kennisproductie en –circulatie) wordt gemeten door de volgende KPI’s:
1.   Aantal mensen dat aanwezig is in de Health Hub
2.   Aantal docent-onderzoekers dat actief is binnen de Health Hub
3.   Portfolio van vragen waar groepen aan kunnen werken
4.   Aantal studenten dat in de Health Hub is uit hoofde van onderwijs, onderzoek of 

stage
5.   Aantal “Open innovatie projecten”
6.   Aantal partners en overige bedrijven dat betrokken is bij de Health Hub
7.   Aantal onderwijsinstellingen dat actief betrokken is in de Health Hub
8.   Aantal werknemers dat wordt bij- of omgeschoold in de Health Hub, geïnitieerd 

via de partners
9.   Aantal bezoekers van netwerkbijeenkomsten

Doelstelling 2 (Het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid) wordt gemeten door de volgende KPI:
10.   Het aantal nieuwe bedrijven (start-ups en van elders) in sector in de regio 

Doelstelling 3 (Behoud en creatie van werkgelegenheid) wordt gemeten door de volgende KPI’s:
11.   Aantal werkzoekenden dat wordt omgeschoold en daarna een vacature gaat 

vervullen
12.   Aantal mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt dat werkervaring heeft 

opgedaan, waarbij de werkervaringsplaats direct voortvloeit uit de Health Hub. 
13.   Aantal mensen dat een baan bij de Health Hub heeft gekregen in het kader van 

de Participatiewet 
14.   Percentage studenten dat in het bedrijfsleven werkzaam is in de sector 
15.   Aantal werknemers in de sector in de regio in het bedrijfsleven
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In het document “Operationalisatie KPI’s” is Health Hub Roden niet precies gedefinieerd. 
Met Health Hub Roden is enerzijds de fysieke faciliteit van de Health Hub Roden bedoeld 
en anderzijds het partnership en alle activiteiten – ongeacht locatie – binnen het 
partnership. Bij de diverse metingen is gekozen voor die tweede, locatie-onafhankelijke, 
operationalisatie van de Health Hub Roden (Talen & van Lieshout, 2016). Zo bood een van 
de bedrijfspartners bijvoorbeeld aan dat de specifieke apparatuur van dit bedrijf in een 
van de laboratoria van de hogeschool gebruikt mochten worden. Daar gingen studenten 
samen met docenten en het bedrijf aan de slag met het testen van deze apparatuur. Deze 
activiteiten zijn ook meegeteld als activiteiten ten behoeve van kenniscirculatie via de 
Health Hub Roden (Talen & van Lieshout, 2016). In paragraaf 5.3 wordt per KPI beschreven 
wat de resultaten per KPI waren. Het rapport dat ten behoeve van de nulmeting geschreven 
werd, fungeerde vervolgens als ijkpunt voor de projectmonitoring (Talen & van Lieshout, 
2016). Halverwege en aan het einde van de looptijd van het project zijn respectievelijk de 
tussen- en eindmeting verricht en deze zijn vervolgens met de nulmeting vergeleken. De 
bevindingen zijn beschreven in afzonderlijke rapportages (Talen & van Lieshout, 2017; 
2020).

Voor de rapportage ten aanzien van de stand van zaken met betrekking tot de KPI’s 
is geput uit de projectadministratie die door het kernteam van Health Hub Roden 
werd bijgehouden. Daarnaast werd bij aanvang van de projectperiode afgesproken 
dat het lectoraat Human Capital ten aanzien van de werkgelegenheidsmonitoring 
aanvullende dataverzameling zou doen (Talen & van Lieshout, 2016; 2017; 2020). Om de 
werkgelegenheidsontwikkeling (KPI 15) te monitoren is gebruik gemaakt van een door 
het lectoraat Human Capital van de Hanzehogeschool Groningen ontwikkeld instrument: 
de arbeidsmarktmonitor (Van Lieshout, Geling & Scholing, 2013; Van Lieshout, Geling, 
Scholing & Kamphorst, 2016). Deze zal in de volgende paragraaf nader toegelicht 
worden. Tot slot zijn de bedrijfspartners en de stakeholders vanuit onderwijs en overheid 
geïnterviewd (Talen & van Lieshout, 2016; 2017; 2020).

3.3.2. Arbeidsmarktmonitor
Voor het monitoren van KPI 15, oftewel de werkgelegenheidsmonitoring op het niveau 
van individuele bedrijven, is gebruik gemaakt van een eenvoudig, maar gedetailleerd 
instrument, de arbeidsmarktmonitor (Van Lieshout et al., 2013; Van Lieshout et al., 
2016;). Via dit instrument is informatie verzameld over de werkgelegenheid bij de 
partnerbedrijven. Een uitgebreide toelichting over deze dataverzamelingsmethode is te 
vinden in Van Lieshout et al. (2016). In deze paragraaf wordt de specifieke toepassing in 
dit project beschreven, eerst algemeen en vervolgens per meting. 

Om te beginnen staan in de arbeidsmarktmonitor vier begrippen centraal (Van Lieshout 
et al., 2013; Van Lieshout et al., 2016), te weten de Huidige Arbeidsplaatsenstructuur (HAS), 
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de Toekomstige Arbeidsplaatsenstructuur (TAS), de Huidige Personeelsbezetting (HPB) en tot 
slot de Toekomstige Personeelsbezetting (TPB). Met de arbeidsplaatsenstructuur worden 
de binnen de organisatie onderscheiden functies bedoeld, waarbij een onderscheid 
gemaakt wordt tussen de huidige situatie (HAS) en de toekomstige situatie (TAS). Het 
begrip personeelsbezetting heeft betrekking op de personen die deze functies bezetten, 
waarbij net als bij de arbeidsplaatsenstructuur een onderscheid gemaakt wordt tussen de 
huidige (HPB) en de toekomstige situatie (TPB). 

Het onderling vergelijken van de resultaten voor deze vier begrippen gaf inzicht in 
de werkgelegenheid en de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van die 
werkgelegenheid op bedrijfsniveau. Door de cijfers van de individuele bedrijven 
vervolgens samen te voegen, kon een beeld gegenereerd worden van de werkgelegenheid 
(en de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van die werkgelegenheid) op het 
niveau van het collectief van de bij de Health Hub Roden betrokken bedrijven. Daarnaast 
gaf het inzicht in de huidige en toekomstig verwachte arbeidsmarktknelpunten bij 
de bedrijfspartners. Deze informatie is niet alleen relevant voor de bedrijven zelf, 
maar ook voor het partnership als geheel. Met een duidelijk beeld van mogelijke 
arbeidsmarktknelpunten zou ingezet kunnen worden op gezamenlijke bij- of omscholing. 
Door bij de tussen- en eindmeting de arbeidsmarktmonitor opnieuw in te laten vullen 
en vervolgens de resultaten te vergelijken met de nulmeting, wordt inzicht verkregen 
in hoeverre (en in welke functies) de werkgelegenheid gegroeid (of gekrompen) is (Van 
Lieshout et al., 2013, Van Lieshout et al., 2016; Talen & van Lieshout, 2016; 2017; 2020). 

Voor het in kaart brengen en vastleggen van gegevens is gebruik gemaakt van een Excel-
format dat eerst per bedrijf werd ingevuld. De grotere bedrijven gingen met behulp van 
een instructie zelf aan de slag met het invullen van het format en deze werd vervolgens 
besproken met de onderzoeker. De onderzoeker vulde aan en zorgde voor de codering. 
Vervolgens werd dit aangevulde format weer ter goedkeuring voorgelegd aan de 
bedrijfspartners. In het geval van de micro en hele kleine bedrijven werd het format na 
afloop van het interview meteen door de ondernemer en de onderzoeker samen ingevuld. 
De onderzoeker vulde aan en zorgde voor de codering. Vervolgens werd dit aangevulde 
format weer ter goedkeuring voorgelegd. 

Per bedrijf is voor de nul- en tussenmeting op drie niveaus informatie verzameld, te weten 
bedrijfs-, functie- en medewerkerniveau (Talen & van Lieshout, 2016; 2017; 2020). Voor 
een beschrijving van de informatie die op de verschillende niveaus is vastgelegd wordt 
verwezen naar bijlage 1. Bij het invullen van de arbeidsmarktmonitor kan een aantal 
fasen onderscheiden worden, die voor de nul- en tussenmeting allemaal doorlopen zijn 
(Van Lieshout, Beukeveld, Boeve & Riemens, 2015; Van Lieshout et al., 2016; Talen & van 
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Lieshout, 2016; 2017; 2020). Voor de eindmeting is gekozen voor een kleine afwijking, 
welke verderop toegelicht wordt. De fasen zijn:

1.  Allereerst zijn de HAS en HPB vastgesteld. De confrontatie van de huidige 
bezetting in fte’s met de arbeidsplaatsenstructuur (formatieruimte) maakt 
inzichtelijk in hoeverre er sprake is van tekorten of overschotten aan personeel in 
bepaalde functies (arbeidsmarktknelpunten).

2.  Vervolgens is op basis van de HPB een extrapolatie van de TPB gemaakt, 
waarbij een aantal beïnvloedingsfactoren (uitstroom ten gevolge van regulier 
verloop en pensionering) zijn meegenomen. Het resultaat maakt de verwachte 
vervangingsvraag voor de komende jaren inzichtelijk.

3.  In de derde fase maakt het bedrijf, al dan niet ondersteund door de onderzoeker, 
een ‘best guess’ van de arbeidsplaatsenstructuur over 5 jaar (TAS), waarbij 
rekening gehouden wordt met relevante in- en externe factoren. Het resultaat 
geeft een beeld van de verwachte toekomstige vraag naar arbeid. De keuze 
voor 5 jaar is gemaakt, omdat langer dan 5 jaar vooruit kijken in de praktijk 
erg moeilijk is. Daarnaast wordt dezelfde termijn gehanteerd in de landelijke 
arbeidsmarktprognoses die door het Researchcentrum voor Onderwijs en 
Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit van Maastricht gemaakt worden.

4.  Tot slot wordt de verwachte discrepantie tussen TAS en TPB, oftewel het aantal 
verwachte baanopeningen de komende jaren, vastgesteld. Door deze cijfers 
te vergelijken met landelijke arbeidsmarktprognoses kan iets gezegd worden 
over de kans dat sommige baanopeningen moeilijk vervulbaar zouden kunnen 
blijken.

Bij de eerste meting gaf een vergelijking van de huidige arbeidsplaatsenstructuur 
met de toekomstige arbeidsplaatsenstructuur zicht op de haalbaarheid van de 
werkgelegenheidsdoelstelling. Bij de tussenmeting gaf het een eerste indruk van 
de voortgang met betrekking tot de beoogde werkgelegenheidsontwikkeling. De 
confrontatie van de TAS en de TPB bij de nulmeting gaf inzicht in het aantal baanopeningen 
dat naar verwachting de komende vijf jaar op zowel bedrijfsniveau als op het niveau van 
het partnership zou ontstaan. Tevens werd hiermee inzicht verkregen in de mogelijke 
instapkansen voor werkzoekenden. 
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Figuur 7. Onderzoeksmodel werkgelegenheidsmetingen
Legenda: HAS = Huidige arbeidsplaatsenstructuur; TAS = Toekomstige arbeidsplaatsenstructuur; 
HPB = Huidige Personeelsbestand; TPB = Toekomstige Personeelsbestand; NM = Nulmeting; 
TM = Tussenmeting; EM = Eindmeting; WGO = Werkgelegenheidsontwikkeling 

Na het vaststellen van de huidige arbeidsplaatsenstructuur en de huidige 
personeelsbezetting, zijn deze met elkaar geconfronteerd en werden bestaande 
discrepanties zichtbaar. De interesse ging niet alleen uit naar eventuele kwantitatieve 
knelpunten (overschot of tekort), maar ook naar kwalitatieve knelpunten. Bedrijven 
konden per functie zo nodig in een aparte kolom aangeven of er sprake was van 
kwalitatieve knelpunten voor bepaalde functies, zoals veranderende functie-eisen als 
gevolg waarvan medewerkers bepaalde competenties niet beheersen (Talen & van 
Lieshout, 2016; 2017; 2020). 

Nadat de huidige personeelsbezetting (HPB) in kaart was gebracht, werd een voorspelling 
gemaakt van de toekomstige personeelsbezetting (TPB). De gehanteerde termijn was 
zoals hierboven beschreven de verwachtte situatie over vijf jaar. In dit model betrof de TPB 
de huidige personeelsbezetting minus de medewerkers die met pensioen gaan, minus 
het percentage overig verloop. Aan de hand van de geïnventariseerde geboortedata en 
de geldende pensioenleeftijd kon berekend worden welke medewerkers in de komende 
vijf jaar de pensioengerechtigde leeftijd zouden bereiken. Als een bedrijf om redenen van 
privacy niet de exacte geboortedata van de medewerkers wilde verstrekken, werd alleen 
het geboortejaar genoteerd. Dat is voldoende om een redelijke inschatting te maken van 
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de verwachte pensioenuitstroom. Bij het berekenen van de verwachte pensioenuitstroom 
is gerekend met een pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar (Talen & van Lieshout, 2016; 
2017; 2020). 

Het percentage overig verloop betreft het percentage medewerkers dat binnen vijf 
jaar het bedrijf verlaat – om bij een ander bedrijf te gaan werken, omdat ze werkloos 
of arbeidsongeschikt worden, of omdat ze de arbeidsmarkt om andere redenen dan 
pensionering of arbeidsongeschiktheid verlaten. Voor de berekening is in de eerste plaats 
gekeken of het bedrijf over eigen uitstroomcijfers over de afgelopen jaren beschikt; in 
dat geval is op basis daarvan het te hanteren uitstroompercentage bepaald (Talen & 
van Lieshout, 2016; 2017; 2020). Het uitstroompercentage werd aan de bedrijfspartner 
gevraagd. In een enkel geval gaf de bedrijfspartner aan dat er geen verloop was. 
Dit was bijvoorbeeld het geval bij enkele microbedrijven waar de ondernemer de 
enige medewerker was. In deze gevallen is er voor gekozen om te rekenen met een 
uitstroompercentage van 1%. 

Na het maken van een voorspelling ten aanzien van de toekomstige personeelsbezetting, 
werd samen met de ondernemer (of andere vertegenwoordiger van het bedrijf ) de 
toekomstige arbeidsplaatsenstructuur (TAS) geschat. Hiervoor werd om te beginnen een 
verwachting geformuleerd of er over vijf jaar naar verwachting evenveel, meer of minder 
fte’s nodig zijn voor de in de huidige arbeidsplaatsenstructuur (HAS) onderscheiden 
functies. In het geval dat er naar verwachting meer of juist minder fte’s nodig zouden, 
werd gevraagd hoeveel meer of minder. Vervolgens werd gevraagd of het gewenste 
opleidingsniveau of de gewenste opleidingsrichting voor de in de HAS onderscheiden 
functies naar verwachting zou veranderen. Als dit het geval is, werden de wijzigingen in 
het format vermeld. Tot slot werd voor de TAS in beeld gebracht of verwacht werd dat 
er over vijf jaar één of meer nieuwe functies in het bedrijf nodig zouden zijn. Als dit het 
geval is, werd dit samen met het gewenste aantal fte’s en het gewenste opleidingsniveau 
en de –richting vermeld (Van Lieshout et al., 2013, Van Lieshout et al., 2016; Talen & van 
Lieshout, 2016; 2017; 2020).

Anders dan in het onderzoek waarvoor deze methode oorspronkelijk is ontwikkeld, 
was in dit project aan het einde van de evaluatieperiode was de belangrijkste vraag 
die beantwoord diende te worden, wat de feitelijke werkgelegenheidsontwikkeling is 
geweest bij de partnerbedrijven. Door de resultaten van de individuele bedrijven op te 
tellen, werd het resultaat van het collectief van de bij de Health Hub Roden betrokken 
bedrijven inzichtelijk gemaakt en daarmee de stand van zaken met betrekking tot KPI 
15 (Talen & van Lieshout, 2020). Het vergelijken van de HAS op het moment van de 
nulmeting met de HAS op het moment van de eindmeting maakte de daadwerkelijke 
werkgelegenheidsontwikkeling inzichtelijk. Voor de eindmeting werd ook weer de mate 
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waarin deze banen bezet waren, oftewel de HPB, in kaart gebracht. Door de HAS van de 
eindmeting te vergelijken met de HPB van de eindmeting werd inzicht verkregen in de 
eventuele baanopeningen (nog niet vervulde vacatures) dan wel eventuele overschotten 
voor bepaalde functies. De regio is immers niet gebaat bij (en het beoogde doel niet 
geheel bereikt) als er sprake is van veel onvervulde vacatures. 

Een wijziging ten opzichte van de nul- en tussenmeting was dat voor de eindmeting de 
HAS en de HPB alleen op bedrijfs- en functieniveau in beeld werden gebracht en niet 
op individueel niveau. Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe de werkgelegenheid 
zich in de partnerbedrijven ontwikkeld heeft, was informatie over de huidige situatie 
op bedrijfs- en functieniveau voldoende. Ook speelde in deze overweging mee dat de 
diversiteit in functies zo groot was dat individuele data minder toegevoegde waarde 
hadden voor de analyses dan aanvankelijk verwacht. Daarnaast was het beperken van 
non-respons een belangrijke overweging. Er zou een grotere tijdsinvestering van de 
partnerbedrijven nodig zijn als ook de werkgelegenheid op individueel niveau en de 
verwachtingen ten aanzien van de toekomstige situatie (TPB en TAS) in kaart gebracht 
zouden moeten worden. Als gevolg daarvan zou de bereidheid om mee te werken aan 
het onderzoek lager kunnen zijn (Talen & van Lieshout, 2020). 

3.3.3. Interviews
Zoals reeds genoemd is in dit onderzoek ook data verzameld door middel van interviews. 
George en Bennett (2005) zien interviewen als een van de belangrijke vormen van 
dataverzameling  voor process-tracing. Tansey (2007) constateert echter dat George en 
Bennett interviews vrijwel nooit los van andere gegevensbronnen noemen, maar vaak 
in combinatie met bijvoorbeeld archiefmateriaal en historische secundaire bronnen. 
Odell merkt op dat George en Bennett met name de sterke en zwakke punten van 
archiefonderzoek uitvoerig bespreken, maar andere vormen van dataverzameling in veel 
beperktere mate (Odell, 2006; Tansey, 2007). Terwijl, zo stelt Tansey (2007), de toegevoegde 
waarde van interviews als onderzoeksmethode bij process-tracing, in het bijzonder 
bij politicologisch onderzoek, groot is. Ook Yin (2014) noemt interviews als een van de 
belangrijkste bronnen van bewijsmateriaal bij casestudies. Met name het interviewen 
van de well-informed (Yin, 2014) of elite (Tansey, 2007) is van toegevoegde waarde. In 
dit onderzoek zijn bij alle drie de metingen (nul-, tussen- en eind) semi-gestructureerde 
interviews gehouden met alle bedrijfspartners en diverse stakeholders vanuit onderwijs 
en overheid, die allen als de well-informed dan wel elite beschouwd kunnen worden wat 
betreft hun praktijkkennis van de Health Hub Roden en hun eigen organisatie. 

Tansey (2007) stelt dat via interviews met stakeholders verzamelde informatie zelden als 
op zichzelf staande informatie beschouwd wordt. Vaak worden de interviews gehouden 
om informatie te bevestigen die reeds uit andere bronnen is verzameld. Op die manier 
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dragen interviews bij aan triangulatie. De verzamelde gegevens worden getoetst aan 
meerdere bronnen om de robuustheid van de bevindingen te controleren. Daarnaast 
kunnen interviews heel veel inzicht geven. Het is een goede manier om nieuwe informatie 
te verzamelen, verklaringen voor bepaalde zaken te vinden en persoonlijke meningen 
of overtuigingen van de respondenten inzichtelijk te maken (Tansey, 2007; Yin, 2014). 
Ook kunnen ze gebruikt worden om informatie te verzamelen over de overtuigingen 
of handelingen van specifieke individuen om vervolgens conclusies te trekken over de 
overtuigingen of handelingen van een grotere groep die zelf niet wordt geïnterviewd. 
Interviewen is een doelgerichte manier van informatie verzamelen, doordat het in 
interviews mogelijk is heel direct te focussen op het onderwerp dat centraal staat in de 
casestudie (Tansey, 2007; Yin, 2014). Tot slot, en volgens Tansey (2007) wellicht het meest 
relevant voor process-tracing, kunnen interviews gehouden worden om vast te stellen 
welke beslissingen en handelingen aan de basis liggen van een gebeurtenis of een reeks 
gebeurtenissen.  

Volgens Tansey (2007) is een van de grootste voordelen van interviewen dat onderzoekers 
door directe en gerichte ondervraging op basis van de getuigenissen van de respondenten 
gebeurtenissen kunnen reconstrueren. Door verschillende getuigenissen aan elkaar 
te hechten, krijgt de onderzoeker een breder beeld van een complex fenomeen en 
wordt gedetailleerde informatie verzameld over het te bestuderen proces (Tansey, 
2007). Hoewel het bestuderen van documenten en andere bronnen gedetailleerde 
informatie op kan leveren, is er vaak geen substituut voor het rechtstreeks praten met de 
betrokkenen en het verkrijgen van inzichten van de belangrijkste deelnemers. Interviews 
kunnen zowel het gebrek aan als de beperkingen van schriftelijk bewijs compenseren. 
Daarnaast kan schriftelijk bewijsmateriaal, zelfs wanneer het recent is, onvolledig zijn en 
dus een misleidend beeld geven van de gebeurtenissen waarop zij betrekking hebben 
(George & Bennett, 2005; Tansey, 2007). Interviews stellen dan de onderzoeker in staat 
om uit eerste hand getuigenissen van directe deelnemers en getuigen te verzamelen 
over kritieke gebeurtenissen en processen. De antwoorden van de respondenten kunnen 
echter onderhevig zijn aan de gebruikelijke problemen van bevooroordeeldheid, slechte 
herinnering of slechte of onnauwkeurige vraagstelling (Tansey, 2007; Yin, 2014). Yin 
(2014) en Tansey (2007) stellen beide dat het belangrijk is om verschillende methoden 
van dataverzameling in te zetten. Volgens Yin is dit vooral heel belangrijk als het gaat om 
het verkrijgen van inzicht in gebeurtenissen. De interviews kunnen dan als zogenaamde 
verbal reports (Yin, 2014: 113) beschouwd worden. Als de interviews gebruikt worden om 
inzicht te krijgen in persoonlijke opvattingen of meningen is het relatief minder relevant 
om aan te vullen met andere methoden van dataverzameling (Yin, 2014). 

Tansey (2007) stelt dat een aantal zaken bijdraagt aan de betrouwbaarheid van de 
interviews. Het helpt als de ondervraagden een belangrijke rol spelen bij de gebeurtenis 
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die onderzocht wordt. Ook helpt het als hun herinneringen sterk zijn, en wanneer zij bereid 
zijn om hun kennis van de gebeurtenissen op een onpartijdige manier te beschrijven. Als 
aan deze zaken voldaan wordt, zijn interviews waarschijnlijk het belangrijkste instrument 
voor de onderzoeker. Het helpt daarentegen niet als de interviews enkele jaren nadat 
de betrokken gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, afgenomen worden. De 
herinneringen van de ondervraagde zijn dan mogelijk minder betrouwbaar geworden. 
Tansey (2007) noemt meer specifieke criteria waaraan moet worden voldaan vooraleer 
interviews als betrouwbaar kunnen worden beschouwd. Zo moet de verkregen informatie 
afkomstig zijn van een getuige die over informatie uit de eerste hand beschikt. Ook de 
mate waarin de ondervraagde toegang heeft tot de gebeurtenissen in kwestie moet 
bekend zijn, waarbij respondenten van hoog niveau als betrouwbaarder moeten worden 
beschouwd (Tansey, 2007; Yin, 2014). Tot slot, indien mogelijk, moet de staat van dienst 
van de ondervraagde op het gebied van betrouwbaarheid worden vastgesteld. In geval 
van een bewezen staat van betrouwbaarheid worden idealiter herinneringen voor waar 
aangenomen.

In dit onderzoek gaat het primair om de vraag of, en zo ja als gevolg waarvan, die 
werkgelegenheidsontwikkeling en arbeidsparticipatie ontstaan zijn. Die ontwikkeling 
kan, zoals al eerder opgemerkt, samenhangen met specifieke besluitvorming, zoals 
bijvoorbeeld het besluit om een bedrijf naar Roden te verplaatsen. Het kan echter ook het 
gevolg zijn van een groeiende vraag naar producten, het aanboren van nieuwe markten 
of het succesvol(ler) in kunnen vullen van vacatures. In dit onderzoek is ingezet op een 
mixed-methods werkwijze. Er zijn diverse instrumenten ingezet om data te verzamelen. De 
interviews worden gebruikt om nieuwe informatie te verzamelen en om reeds verzamelde 
informatie te toetsen of te duiden. De rapportage voor de nulmeting die in het kader van 
de projectmonitoring geschreven is, was vooral bedoeld om definities aan te scherpen, 
meetmethoden te concretiseren, inzicht te geven in de verwachtingen van de betrokken 
partners en tot slot om een eerste indruk van de huidige stand van zaken te geven. 
Daarvoor zijn ook interviews gehouden. Als input voor het rapport voor de nulmeting is 
een semigestructureerd interview gehouden met 10 bedrijfspartners en met 10 overige 
stakeholders (een mix van vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen, overheden en 
belangenverenigingen). Deze groep van 20 respondenten is tevens gevraagd om input 
aan te leveren voor de tussen- en eindmeting10. De overige bedrijfspartners zijn tweemaal 
geïnterviewd (eerste meting en eindmeting), tenzij deze bedrijfspartners zich pas in het 
laatste jaar bij de Health Hub Roden aangesloten zijn dan is slecht één meting verricht, als 
onderdeel van de eindmeting (zie figuur 7 in paragraaf 3.3.2.). Een volledig overzicht met 
geïnterviewde functionarissen is opgenomen in bijlage 2.

10  Niet in alle gevallen werd het volgende interview met dezelfde persoon gehouden. Soms vond een volgend interview plaats met de opvolger of 
vervanger van de persoon die eerder geïnterviewd werd. 



Methodologie   |   89   

3

Voor de nulmeting is een beknopte topiclijst gebruikt om aanleiding, motieven en 
verwachtingen omtrent de participatie in de Health Hub Roden te meten. Bij de tussen- 
en eindmeting zijn interviews ingezet om actorspecifiek zowel de participatie in de Health 
Hub Roden te monitoren, als ontwikkelingen binnen bedrijven en in hun omgeving die de 
werkgelegenheid beïnvloeden. De topiclijst voor de tussen- en eindmeting bestond uit drie 
delen. Het eerste onderwerp waarnaar werd gevraagd in het eerste deel was in hoeverre 
de verwachtingen die er bij aanvang waren nog steeds hetzelfde zijn. Daarnaast werd 
gevraagd of participatie in Health Hub Roden iets had opgeleverd. Het laatste onderwerp 
in het eerste deel van de topiclijst waren de bijeenkomsten en eventuele contacten met 
andere partners naast deze bijeenkomsten. In het tweede deel van de topiclijst stonden 
juist de ontwikkelingen binnen het bedrijf (of voor de overige stakeholders binnen die 
organisatie) centraal. Aan de bedrijfspartners werd gevraagd naar ontwikkelingen met 
betrekking tot innovaties, omzet en werkgelegenheid. Aan de overige stakeholders 
werd meer in het algemeen naar ontwikkelingen in de organisatie gevraagd. In het 
derde deel werd aan de bedrijfspartners gevraagd in hoeverre participatie in de Health 
Hub Roden geholpen heeft bij de ontwikkeling van omzet, van werkgelegenheid (én 
arbeidsparticipatie) en innovatie. En aan de overige stakeholders hetzelfde, maar dan 
met betrekking op de overige ontwikkelingen. Als er een bijdrage vanuit het triple helix 
partnership benoemd werd, werd vervolgens ook gevraagd of die ontwikkeling alleen 
aan de Health Hub Roden te danken of dat het anders ook was gebeurd. De topiclijsten 
zijn te vinden in bijlage 3. 

De interviews zijn opgenomen en na afloop van het interview is een verslag van het 
gesprek gemaakt. De uitgewerkte interviews zijn aan de stakeholders voorgelegd met 
de vraag of zij zich in de toegekende betekenissen en gemaakte interpretaties konden 
herkennen. Desgewenst konden de stakeholders het verslag aanvullen dan wel andere 
accenten leggen of gecompliceerde onderwerpen verder toelichten. Dit wordt ook wel 
members check genoemd (Boeije, 2014). De feedback van de stakeholders biedt de 
mogelijkheid om de kennis over de betekenissen en interpretaties in het veld aan te 
vullen, te nuanceren en te verdiepen en draagt volgens Cutcliffe & McKenna bovendien 
bij aan de validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek (geciteerd in Boeije, 2014).

De interviewverslagen zijn vervolgens via Atlas-ti gecodeerd. De codeerschema is 
opgenomen in bijlage 4. Het coderen van de verslagen heeft, net als bij de observaties 
die in paragraaf 3.3.5 beschreven worden, geholpen om overzicht te creëren in de data en 
vervolgens bijgedragen aan het theoretiseren van de causale mechanismen. 
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3.3.4. Alumnimonitoring
Naast monitoring van de werkgelegenheidsontwikkeling binnen de bedrijven, werd door 
Health Hub Roden ook een vorm van monitoring van alumni gevraagd. Het is namelijk 
niet alleen van belang om inzicht te hebben in de effecten van Health Hub Roden die 
primair via bedrijven verlopen, maar ook de eventuele effecten op de loopbanen van 
studenten zijn relevant (Talen & van Lieshout, 2020). De exacte formulering van de KPI 
met betrekking tot de alumnimonitoring was “Percentage studenten dat in het bedrijfsleven 
werkzaam is in de sector”. 

Talen en Van Lieshout (2020) beschreven dat deze KPI, die betrekking heeft op de 
aansluiting tussen het relevante onderwijs en de arbeidsmarkt voor de Health Hub Roden, 
van belang is voor de drie groepen actoren die in het triple helix partnership samenwerken; 
onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Studenten willen nadat zij zijn afgestudeerd 
graag een passende baan vervullen en een soepele overgang van de student naar de 
arbeidsmarkt straalt vervolgens ook weer positief af op de onderwijsinstelling waar deze 
student studeerde. Het bedrijfsleven is gebaat bij de beschikbaarheid van voldoende, 
maar ook goed gekwalificeerd arbeidspotentieel. Als vacatures lastig of zelfs niet ingevuld 
worden of als de medewerkers van een bedrijf onvoldoende gekwalificeerd zijn voor 
het werk dat zij moeten doen dan gaat dat ten koste van de efficiency, de kwaliteit, het 
marktaandeel en de winsten. Tot slot is ook de overheid gebaat bij een goede aansluiting 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt. (Jeugd)werkloosheid kan leiden tot een groter beroep 
op de sociale voorzieningen. Vacatures die niet vervuld worden gaan ten koste van de 
arbeidsparticipatie en (extra) economische groei. De beschikbaarheid van voldoende en 
goed gekwalificeerd arbeidspotentieel draagt juist positief bij aan het vestigingsklimaat 
voor nieuwe bedrijven en het investeringsklimaat voor huidige bedrijven (Talen & van 
Lieshout, 2020). Voldoende werkgelegenheid en arbeidsparticipatie dragen bovendien 
bij aan de brede welvaart.

Om uitspraken te kunnen doen over het percentage studenten dat werkzaam is in het 
bedrijfsleven in de sector in de regio is het noodzakelijk informatie te hebben over welke 
studenten via de Health Hub Roden onderwijs volgden, welke studenten de arbeidsmarkt 
met een diploma op zak betraden ,  in welke regio, welke sector en welke functie zij 
werkzaam zijn, maar ook of het zij direct een passende baan vonden of dat dit het geval 
was bij een tweede of volgende baan (Talen & van Lieshout, 2020). Bij aanvang van de 
evaluatieperiode werd afgesproken dat ten behoeve van de alumnimonitoring door 
Health Hub Roden een LinkedIn groep ingericht zou worden waarvoor alle studenten die 
in Health Hub Roden participeerden een uitnodiging zouden ontvangen. Van Lieshout et 
al. (2015) deden op basis van een LinkedIn groep voor oud-studenten van het instituut 
voor Rechtenstudies onderzoek naar de loopbanen van de alumni van dit instituut. Vanuit 
Health Hub Roden werd inderdaad een LinkedIn-groep ingericht, maar deze groep was 
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voor alle geïnteresseerden en niet specifiek voor de alumni. Als gevolg van gewijzigd 
(privacy)beleid had vervolgens zelfs de beheerder van zo’n LinkedIn groep niet langer 
(gedetailleerd) inzicht in de leden. Het gewijzigde beleid en het ontbreken van een 
LinkedIn groep specifiek voor alumni maakten dat het niet meer mogelijk om het alumni-
onderzoek op precies dezelfde wijze uit te voeren als door Van Lieshout et al. (2015) 
werd gedaan. Wel was het nog mogelijk om aan de hand van de presentielijsten uit de 
projectadministratie gericht naar het profiel van alumni te zoeken en deze vervolgens in 
kaart te brengen; een tijdrovende bezigheid die niet grootschalig kon worden toegepast 
binnen dit onderzoek.

Daarnaast speelden meer complicerende factoren mee. Aan het einde van deze 
evaluatieperiode hadden alleen de studenten uit cohort 2015/’16 11 de arbeidsmarkt al 
met een diploma betreden kunnen hebben. Gezien het feit dat er in 2015 vanwege de 
opstart nog niet veel (onderwijs)activiteiten bij de Health Hub Roden plaatsvonden, ging 
het dus om relatief kleine aantallen. Daarnaast speelt mee dat (lang) niet alle studenten 
hun vierjarige opleiding ook daadwerkelijk binnen vier jaar afronden. Talen en van 
Lieshout (2020) beschreven dat CBS-cijfers lieten zien dat van het cohort 2010 72% van 
de mbo-studenten hun diploma na vier jaar gehaald had. Na vijf jaar was dit 79% en na 
zes jaar 82%. Voor hbo-studenten was het rendement na vier jaar slechts 29%, na vijf jaar 
46% en na zes jaar had 55% van de studenten het diploma behaald. Verder speelt mee dat 
een deel van de studenten na het afronden van hun opleiding voor een vervolgopleiding 
kiest en als gevolg daarvan ook nog niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Cijfers van 
het CBS laten zien dat in 2015-2016 31,2% van de instroom van hogescholen bestond uit 
studenten met een mbo/bol diploma en het beeld voor de drie schooljaren daarna was 
vergelijkbaar. Hoewel de percentages iets lager zijn, is ook een deel van de studenten 
in het wetenschappelijk onderwijs doorgestroomd, in dit geval vanuit het hbo. In 
schooljaar 2015-2016 was dat 11,2%. Ook hier is het beeld voor de drie schooljaren daarna 
vergelijkbaar. 

Talen en van Lieshout (2020) beschreven verder dat veel studenten na hun afstuderen 
niet meteen een passende baan vinden. Sommigen vinden de passende baan direct; voor 
sommigen is niet de eerste, maar wel een tweede of latere baan passend; en sommigen 
vinden die passende baan nooit. Bovenstaande uiteenzetting maakt inzichtelijk dat 
het nog wat vroeg was om de gevolgen van de Health Hub Roden voor de regionale 
arbeidsmarkt in termen van loopbanen na afstuderen vast te stellen (Talen & van Lieshout, 
2020). Bovendien was het op het moment dat de dataverzameling voor de eindmeting 
werd afgerond nog onduidelijk wat de gevolgen van de coronacrisis precies zouden zijn 
voor de arbeidsmarkt. Talen en van Lieshout (2020) stelden dat jongeren vaak als eerste 

11  De studenten die in schooljaar 2015/’16 met de opleiding startten.
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en bovengemiddeld getroffen door een economische crisis. Dit alles maakte dat het pas 
over een paar jaar mogelijk zal zijn om een betrouwbaarder beeld te schetsen van de 
uiteindelijke arbeidsmarktpositie van studenten krijgen en van de eventuele bijdrage van 
Health Hub Roden (Talen & van Lieshout, 2020). 

Het feit dat de studentenparticipatie veel diverser is dan door de oprichters in eerste 
instantie voorzien werd, was een extra complicerende factor voor de alumnimonitoring. 
Behalve studenten engineering of life sciences volgden bijvoorbeeld ook studenten 
Verpleegkunde, Facility Management, HRM, HBO-Rechten, Sociaal Juridische 
Dienstverlening en Zorg & welzijn op of via Health Hub Roden. Uiteraard is het denkbaar 
dat studenten uit deze richtingen later in hun werk op een of andere manier met de 
medisch technologische sector te maken krijgen, maar dit is niet “het bedrijfsleven in de 
sector” waar zij in hun opleiding primair voor worden opgeleid en zoals werd beschreven 
in het document “Operationalisatie KPI’s”. Zo zullen de studenten van de Design- en 
Modeacademie van een roc zeer waarschijnlijk geen baan in de medisch technologische 
sector gaan vervullen, maar ze zouden er wel mee te maken kunnen krijgen als een 
medisch technologisch bedrijf later hun modebedrijf de vraag zou stellen om kleding te 
ontwerpen waar sensoren om de spierspanning mee te meten in verwerkt worden. Als 
het aandeel studenten uit niet-(medisch)-technische opleidingen dat onderwijs volgt via 
Health Hub Roden zou stijgen en deze studenten na afloop van hun opleiding een bij die 
opleiding passende (maar geen medisch-technologische) baan zouden vinden, zou het 
percentage afgestudeerden in de (medisch) technologische sector evenredig kleiner zijn. 
“In theorie zou men dan deze KPI niet kunnen halen, enkel OMDAT men zo succesvol breder 
studenten bij de Health Hub Roden betrekt” (Talen & van Lieshout, 2020: 54).

Deze uiteenzetting maakt de complexiteit van het monitoren van de opbrengsten ten 
aanzien van deze KPI inzichtelijk. Om precies vast te stellen of de KPI gerealiseerd werd 
en in hoeverre er sprake was van een causale rol vanuit de Health Hub Roden was een 
omvangrijke hoeveelheid informatie nodig en deze was niet beschikbaar. In overleg met 
de opdrachtgever is de keuze gemaakt om indicatief voor een specifieke groep studenten 
de arbeidsmarktpositie in kaart te brengen. Er is voor gekozen om de loopbanen van de 
eerste groep studenten van de minor Biomedical Engineering (studiejaar 2016-2017) die 
gedurende enkele maanden onderwijs op Health Hub Roden volgden aan de hand van de 
LinkedIn profielen in kaart te brengen. Er is gekeken in hoeverre ze al beschikbaar waren 
voor de arbeidsmarkt en in het geval dat ze inderdaad beschikbaar waren in welke sector, 
welke regio en welke functie zij hun eerste en eventueel volgende baan vonden. In bijlage 
5 is een overzicht opgenomen met daarin de informatie die per persoon verzameld werd. 
De resultaten worden beschreven in paragraaf 5.3. 
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3.3.5. Directe observaties
Verder had de onderzoeker toegang tot de Health Hub Roden, en heeft daar grote delen 
van de onderzoeksperiode kantoor gehouden. De observaties die de onderzoeker deed, 
werden in een logboek bijhouden. Yin (2014) beschrijft dat directie observaties bruikbaar 
zijn om aanvullende informatie te verzamelen over het onderwerp dat bestudeerd wordt. 
Tijdens het observeren of – afhankelijk van de praktische omstandigheden – direct daarna, 
worden aantekeningen gemaakt in de vorm van zogenoemde veldnotities. Neuman (2000) 
maakt onderscheid tussen handgeschreven aantekeningen (korte geheugensteuntjes en 
krabbels), directe notities van observaties (gedetailleerde beschrijvingen van observaties 
die direct zijn opgetekend na het verlaten van de onderzoek setting), interpretatieve 
notities (waarin de onderzoeker een interpretatie maakt van het geobserveerde), 
analytische notities (van methodologische en analytische ideeën die opborrelen tijdens 
het observeren) en persoonlijke notities (van emotionele en persoonlijke gevoelens van de 
onderzoeker tijdens het veldwerk). De in dit onderzoek vastgelegde observaties betroffen 
vooral overgetypte handgeschreven aantekeningen die dienden als geheugensteuntje, 
directe notities van observaties en interpretatieve notities. 

3.3.6. Historische casestudie
Dit onderzoek richtte zich primair op de periode 2015-2020; de eerste periode van een 
triple helix partnership genaamd Health Hub Roden. Het partnership was en is echter 
ingebed in de context van de betreffende regio èn van haar (recente) historie. De Health 
Hub Roden kan beschouwd worden als de derde (en vierde) fase in het proces waarin 
erfopvolgers van Cordis en lokale en regionale overheden de economische veerkracht 
van de regio proberen te versterken12. 

Voor dit onderzoek was het van toegevoegde waarde om ook een beeld te hebben van 
de periode tussen 2007 en 2015; de periode tussen de aankondiging dat Cordis zou 
sluiten en de start van Health Hub Roden. Een eerste overweging hiervoor was dat in die 
historie, in elk geval ten dele, een belangrijke basis ligt voor de totstandkoming van de 
Health Hub Roden. Daarnaast speelde als tweede overweging mee dat het mogelijk ook 
inzichten op zou leveren voor het uitwerken van de causale mechanismen. In het voorjaar 
van 2017 heeft een student Economische Geografie van de Rijksuniversiteit Groningen 
als afstudeeropdracht met behulp van beschikbare data van de werkgelegenheidscijfers 
over de periode 1996-2015 de impact van de sluiting van Cordis op de werkgelegenheid 
in de regio Noordenveld in kaart gebracht. Hiermee is beoogd inzicht te verkrijgen in 
zowel de eerste dimensie (weerstand) als de tweede dimensie (herstel) van veerkracht 
zoals onderscheiden door Martin (2012), oftewel impact van de sluiting van Cordis op de 

12  In paragraaf 2.2.2. werd al beschreven dat in de eerste fase vooral de economische schok die plaatsvond centraal stond en de mate waarin de regio 
bestand was tegen deze schok. In de tweede fase werd ingezet op het herstel van de veerkracht.
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werkgelegenheid en vervolgens de ontwikkeling van die werkgelegenheid. De data voor 
dat deelonderzoek zijn verzameld door middel van deskresearch en een beperkt aantal 
interviews. Het Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen (LISA), een databestand 
met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht, was 
de belangrijkste bron voor de deskresearch. 

3.4. Data-analyse

Bij kwalitatief onderzoek zijn dataverzameling en –analyse geen strikt gescheiden 
processen. Deze fases wisselen elkaar af en lopen in elkaar over. Bovendien zijn er vaak 
meerdere ronden van dataverzameling en –analyse (Evers, 2015). Kwalitatief onderzoek 
kent dus een cyclisch verloop. Na de eerste ronde dataverzameling, worden de 
verzamelde data onderworpen aan een eerste en tussentijdse analyse (Boeije, 2014). Ook 
in dit onderzoek was dat met een expliciete nul-, tussen- en eindmeting het geval. Boeije 
(2014) en Evers (2015) stellen daarnaast dat kwalitatief onderzoek over het algemeen 
open en flexibel benaderd wordt als gevolg waarvan de data deels onvoorspelbaar zijn. 
Dit betekent dat de analyse (deels) gaandeweg en op basis van de verzamelde data 
ontwikkeld wordt. 

Ten behoeve van het opleveren van de rapportage voor de nulmeting is gestart met een 
eerste ronde van data-analyse, nadat er tien stakeholders en tien bedrijfspartners waren 
geïnterviewd. Daarnaast was door of samen met de bedrijfspartners een format voor de 
arbeidsmarktmonitor ingevuld. De resultaten met betrekking tot de eerste tien ingevulde 
formats voor de arbeidsmarktmonitor zijn bij elkaar opgeteld, zodat een startpunt voor het 
vervolg van de monitoring beschikbaar was. Ook ten aanzien van de interviews is gestart 
met een eerste analyse. De overige partnerbedrijven werden later ook uitgenodigd voor 
een eerste interview en het invullen van het format voor de arbeidsmarktmonitor, zodat 
uiteindelijk voor alle partnerbedrijven een nulmeting beschikbaar was. In de rapportage 
voor de tussenmeting werd gerapporteerd over de eerste meting voor 38 (nieuwe) 
bedrijven. Daarnaast vulden negen van de tien bedrijfspartners die al in de rapportage 
voor de nulmeting beschreven werden het format voor de arbeidsmarktmonitor 
opnieuw in. Tevens werden zij, net als de stakeholders die ook in de rapportage voor 
de nulmeting beschreven werden, geïnterviewd. Zelfs in het laatste jaar van de gehele 
evaluatieperiode vonden nog eerste interviews met nieuwe bedrijfspartners plaats. Er is 
besloten om deze bedrijfspartners niet meer voor een volgend interview en het invullen 
van de arbeidsmarktmonitor ten behoeve van de eindmeting uit te nodigen. Dit zou 
namelijk betekenen dat er binnen een periode van een jaar (soms zelfs korter) tweemaal 
een tijdsinvestering van deze partners gevraagd zou worden en bovendien zou dit 
waarschijnlijk niet veel nieuwe informatie opleveren. 
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Voor de analyse van de interviews is gebruik gemaakt van Atlas TI, een softwareprogramma 
voor kwalitatieve data-analyse. Van de interviews werden verslagen gemaakt die vervolgens 
ter goedkeuring werden voorgelegd aan de respondenten. De verslagen werden in Atlas 
TI gezet en vervolgens werd gestart met het coderen. Boeije (2014) beschrijft dat het 
proces van coderen uit drie fasen bestaat, te weten open, axiaal en selectief coderen. In 
de eerste fase, die vooral verkennend was en vrij lang geduurd heeft, is open gecodeerd. 
Dit leverde een groot aantal codes van uiteenlopende aard op die vervolgens geordend 
en geclusterd zijn. In de volgende fase, die van het axiaal coderen, is mede op basis 
van aanvullende inzichten vanuit het literatuuronderzoek bepaald welke categorieën 
belangrijk waren. De onderscheiden categorieën werden nader gedefinieerd. Zo bleek 
samenwerking in projecten vaak genoemd te worden, maar bleek bij nadere bestudering 
dat er sprake was van verschillende typen projecten, namelijk onderwijsprojecten en 
open innovatieprojecten. Dit onderscheid was ook al aangebracht in de KPI’s die voor de 
start van de evaluatieperiode van Health Hub Roden waren vastgesteld. De codelijst die 
in de eerste fase gemaakt werd, is aan de hand van de verworven inzichten aangepast (zie 
bijlage 4). In de laatste fase, die van het selectief coderen, zijn verbanden gelegd tussen 
de categorieën die in de fase van het axiaal coderen beschreven werden. De structuur die 
zichtbaar was geworden, vormde tevens de basis voor de causale mechanismen die in 
paragraaf 6.2 beschreven zullen worden.

3.5. Validiteit en betrouwbaarheid

Om de kwaliteit van het onderzoek te kunnen beoordelen, staat een aantal begrippen 
centraal. Dit zijn achtereenvolgens de betrouwbaarheid (afhankelijkheid), de interne 
validiteit (geloofwaardigheid), de externe validiteit (overdraagbaarheid) en tot slot de 
objectiviteit (bevestigingsgraad). In deze paragraaf wordt beschreven welke maatregelen 
getroffen zijn ten gunste van de kwaliteit van dit onderzoek. 

Betrouwbaarheid heeft betrekking op de precisie van methoden van dataverzameling 
of meetinstrumenten en beschrijft dus hoe betrouwbaar het onderzoek is (Boeije et al., 
2009; Boeije, 2014). Betrouwbare methoden van dataverzameling leiden er toe dat een 
herhaling van de waarnemingen tot dezelfde uitkomsten leiden mits er aan het object dat 
bestudeerd wordt niets veranderd is (Boeije et al., 2009; Boeije, 2014). Ten behoeve van 
de betrouwbaarheid is om te beginnen gebruik gemaakt van verschillende methoden 
van dataverzameling, ook wel methodetriangulatie genoemd. Deze methoden zijn in de 
voorgaande paragrafen beschreven. Boeije et al. (2009) stellen echter ook dat er kritisch 
gekeken wordt naar triangulatie, en dan in het bijzonder naar methodetriangulatie, 
waarbij kwalitatief en kwantitatief onderzoek worden gecombineerd. Allereerst zou 
dit leiden tot verschillende soorten data die lastig te vergelijken zijn. Daarnaast zou 
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triangulatie de suggestie wekken dat “er een allesomvattend beeld te schetsen is van de 
complexe werkelijkheid, terwijl in de interpretatieve opvatting juist de veelzijdigheid die 
werkelijkheid het uitgangspunt is” (Boeije et al., 2009: 277). In dit onderzoek worden zowel 
kwalitatieve als kwantitatieve data verzameld. De kwantitatieve data worden verzameld 
met behulp van de arbeidsmarktmonitor, maar ook door middel van de historische 
casestudie. Dit is nodig om informatie te verzamelen ten aanzien van de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid. De informatie die door middel van bijvoorbeeld interviews, 
projectadministratie en observaties verzameld worden zal gebruikt worden om die 
ontwikkeling van werkgelegenheid (en arbeidsparticipatie) te duiden.  

Boeije et al. (2009) beschrijven daarnaast dat de procedure van member validation, ook 
wel member checks, de betrouwbaarheid positief kunnen beïnvloeden, omdat hiermee de 
juistheid van de waarnemingen getoetst worden. Dit zal in dit onderzoek ook toegepast 
worden. De respondenten worden voorafgaand aan het interview geïnformeerd over 
het doel van het interview. Tijdens het interview wordt dit herhaald. Voor het opnemen 
van het interview wordt toestemming gevraagd. Alleen als er toestemming gegeven 
wordt, zal het interview opgenomen worden. Van de interviews worden verslagen 
gemaakt. Deze interviewverslagen, en in het geval van de bedrijfspartners ook de 
ingevulde en gecodeerde formats van de arbeidsmarktmonitor, worden voorgelegd 
aan de respondenten. Op deze manier kan getoetst worden of het perspectief van de 
geïnterviewde goed begrepen is (Boeije et al., 2009). 

Tot slot draagt ook de methodische verantwoording in de voorgaande paragrafen bij 
aan de betrouwbaarheid. Er is beschreven welke stappen zijn gezet in dit onderzoek, 
hoe dit is gedaan en waarom. Op basis daarvan is het onderzoek controleerbaar. Boeije 
et al. (2009) stellen dat het onderzoek in principe ook repliceerbaar zou moeten zijn, 
maar zij beschrijven tegelijkertijd dat het herhalen van de metingen praktisch moeilijk 
realiseerbaar is. De context van nu is immers niet meer precies hetzelfde als de context 
van 5 jaar geleden. Zoals ook beschreven in paragraaf 3.3.3. heeft het feit dat op meerdere 
momenten, en niet alleen achteraf, aan betrokken stakeholders en bedrijfspartners is 
gevraagd welke verwachtingen en wensen zij hadden en in hoeverre deze gerealiseerd 
zijn een positief effect op de betrouwbaarheid van de interviews (Tansey, 2007). 

Met validiteit wordt bedoeld dat gemeten wordt wat beoogd wordt te meten (Boeije 
et al., 2009). Boeije et al. stellen dat in kwalitatief onderzoek de validiteit vooral bepaald 
wordt door de juistheid van de interpretaties van de data door de onderzoekers en de 
bewijsvoering van deze interpretaties (2009). Daar waar de hantering van verschillende 
methoden van dataverzameling bijdraagt aan de betrouwbaarheid, draagt de hantering 
van minder gestandaardiseerde methoden van dataverzameling bij aan het waarnemen 
van dat wat beoogd wordt en dus tot een grotere validiteit (Boeije et al., 2009). De 
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inzet van minder gestandaardiseerde methoden van dataverzameling zorgt ervoor dat 
de waarneming richting heeft zonder dat concepten hun definitieve omschrijving en 
operationalisering hebben gekregen. Dit draagt bij aan de validiteit van het onderzoek 
(Boeije et al., 2009: 276). 

De member checks die al eerder beschreven werden, dragen niet alleen bij aan de 
betrouwbaarheid, maar ook aan de validiteit (Boeije et al., 2009). In dit geval worden de 
interpretaties van de onderzoeker aan de respondenten voorgelegd. Zo kan getoetst 
worden of het perspectief van de respondent goed begrepen is. De verantwoordelijkheid 
voor de eindanalyse ligt echter bij de onderzoeker. De kans bestaat dat de onderzoeker 
het verhaal van de respondenten anders interpreteert doordat de onderzoeker over 
meer informatie beschikt of gebruikt maakt van theoretische concepten om de data te 
interpreteren (Boeije et al., 2009: 277). De navolgbaarheid van de interpretatie is ook 
onderdeel van de methodische verantwoording. 

Wat betreft de validiteit kan onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe 
validiteit. Beach en Pedersen (2016a, 2018) stellen verder dat process-tracing over het 
algemeen tot sterke interne validiteit leidt, maar dat dit afhankelijk is van een aantal 
factoren (Beach & Pedersen, 2016a; 2018). Er is sprake van sterke interne validiteit als er 
sterk mechanistisch bewijs voor elk deel van het causale mechanisme gevonden is. Sterke 
causale gevolgtrekkingen worden bereikt door het traceren van de activiteiten van elk 
deel van het causale proces (mechanisme) dat oorzaken verbindt met de uitkomst binnen 
een casus.  Een mechanistische verklaring kan volledig, onvolledig of oppervlakkig zijn. 
In het eerste geval zijn geen (grote) gaten in het causale mechanisme en is er sprake van 
een expliciete causale logica. Dit wil zeggen dat zowel de activiteiten als de entiteiten 
duidelijk beschreven worden. Als de mechanistische verklaring onvolledig is worden 
bijvoorbeeld alleen de entiteiten of alleen de activiteiten beschreven. Er is sprake van een 
oppervlakkige mechanistische verklaring als de relatie tussen oorzaak en resultaat met 
een simpele “one-liner” beschreven wordt (Craver en Darden, 2013: 83-95). 

De externe validiteit is vaak zwakker bij process-tracing. De externe validiteit heeft 
betrekking op de vraag of het causale mechanisme werkt in de gehele doelpopulatie. 
Deze vraag zou juist beantwoord moeten worden door in meervoudige casestudie, zodat 
nagegaan kan worden of het causale mechanisme in al die casussen aanwezig is. Hoe 
sterker de interne validiteit van een casestudie (er is veel en gedetailleerde informatie 
verzameld over een casus), hoe zwakker de externe validiteit. Er wordt veel geleerd over 
weinig. De theorie die op basis daarvan ontwikkeld wordt is casusgevoelig en kunnen niet 
zonder meer gegeneraliseerd worden. Bovendien is deze werkwijze zeer bronintensief. 
Beach en Pedersen (2016a) stellen dan ook dat een ruwere mechanistische schets met 
licht bewijsmateriaal waarschijnlijk makkelijker te realiseren is. In dit onderzoek is dan wel 
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sprake van een single casestudie, maar binnen die case zijn wel heel veel verschillende 
bedrijven in kaart gebracht (within cases) waar de causale mechanismen in de praktijk 
aangetroffen zouden kunnen worden. Daarnaast kan de keuze gemaakt worden om 
de bevindingen op basis van zo’n single casestudie later empirisch te toetsen in een 
kwantitatieve studie, zodat er alsnog gegeneraliseerd kan worden. Hanson en Grimmer 
(2007) betogen dat kwalitatief onderzoek een essentiële rol speelt bij de oriëntatie op 
kwantitatieve (vervolg)studies.

Het laatste begrip dat in deze paragraaf geadresseerd wordt, is de objectiviteit. 
Objectiviteit is het recht doen aan het object van onderzoek (Maso & Smaling, geciteerd 
in Boeije, 2014). De resultaten die uit het onderzoek voortkomen en de conclusies die ten 
aanzien van die resultaten getrokken worden dienen de sociale realiteit zo goed mogelijk 
te representeren (Tijmstra & Boeije, geciteerd in Boeije, 2014). Zowel betrouwbaarheid als 
validiteit dragen bij aan de objectiviteit. 
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4.1. Voorgeschiedenis 

In 1968 besloot Cordis een productielocatie te openen in Roden. Het bedrijf zorgde 
voor veel werkgelegenheid. Toen in 2007 besloten werd de productie te verplaatsen 
naar het buitenland en de gehele locatie in Roden te sluiten waren de gevolgen voor 
de regio groot. Deze paragraaf beschrijft de komst van Cordis naar de regio en de 
werkgelegenheidsontwikkeling die dat met zich meebracht. Vervolgens wordt niet alleen 
het besluit om weer uit de regio te vertrekken beschreven, maar ook de maatregelen 
die werden getroffen om de gevolgen van deze schok voor de regionale arbeidsmarkt 
te beperken. Om deze paragraaf te kunnen schrijven, is geput uit diverse geschreven 
bronnen. Naast enkele artikelen uit kranten en websites is het boek (De Boer et al., 2010) 
dat door enkele oud-medewerkers van Cordis en onder eindredactie van Johnson & 
Johnson geschreven werd één van de belangrijkste bronnen. Daarnaast is ook geput uit 
interviews en informele gesprekken met oud-medewerkers van Cordis en andere mensen 
die betrokken waren tijdens en na de sluiting van Cordis. Het hoofdstuk is bedoeld om de 
context, het ontstaan en de ontwikkeling van het triple helix partnership dat centraal staat 
in dit onderzoek te schetsen. Hierbij zullen zowel de verschillende fasen van veerkracht 
zoals beschreven door Martin (2012) als het onderzoeksmodel dat beschreven werd in 
paragraaf 2.5 worden toegepast. 

4.1.1. De komst van Cordis naar Roden
Een van de oprichters van Cordis Europa was Jan Boers. Hij had in Veenendaal een 
handel in laboratoriumproducten en las in de krant dat er een Amerikaans bedrijf was 
dat een vertegenwoordiger in Europa zocht. Dit Amerikaanse bedrijf, Cordis Corporation, 
werd in 1959 door William P. Murphy junior in Miami opgericht (De Boer et al., 2010). Dr. 
W.P. Murphy wordt gezien als een van de grondleggers van de biomedische industrie 
en heeft zeventien patenten op zijn naam staan. Jan Boers zocht contact met Dr. W.P 
Murphy en in 1968 werd het eerste verkoopkantoor van Cordis Europa in Veenendaal 
gevestigd (De Boer et al., 2010). De afzetmarkt in Europa groeide sterk, maar er waren 
grote verschepingsproblemen. Dit, gecombineerd met het feit dat er 14 procent aan 
invoerrechten op producten uit Amerika betaald moesten worden en er vanuit Miami niet 
ingespeeld kon worden op de maatwerkwensen van de Europese klanten, maakte dat de 
wens om in Europa ook een productielocatie te openen steeds groter werd (De Boer et 
al., 2010). De Boer et al. (2010) schrijven tevens dat Nederland uit een aantal landen werd 
geselecteerd vanwege het gunstige investeringsklimaat, de sociale rust, de talenkennis 
en de logistieke expertise. Roden was niet direct de meest voor de hand liggende plaats 
voor de vestiging van een productielocatie. Toch werd voor Roden gekozen. De nabijheid 
van een universiteit, academisch ziekenhuis en een vliegveld, een gunstig woonklimaat, 
de beschikbaarheid van arbeidskrachten, gunstige scholingsvoorwaarden en tot slot het 
verkrijgen van een investeringspremie waren onder meer van invloed op deze keuze. 
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De toenmalige burgemeester van Roden, de heer Bushof en het Drents Economisch 
Technologisch Instituut (DETI) speelden een bemiddelende rol (De Boer et al., 2010; DETI, 
z.j.; Drents Archief, z.j.) bij de komst naar Roden. 

4.1.2. Cordis in Roden
Na het besluit om de productielocatie in Roden te vestigen, volgde het besluit om 
het verkoopkantoor van Veenendaal naar Roden te verhuizen. Na een periode van 
voorbereiden en inwerken werd op 1 oktober 1971 officieel gestart met de productie op 
de locatie van Cordis Europa  in Roden (De Boer et al., 2010). 
In het begin van de jaren zeventig werden onder meer pacemakers, cardiologische 
catheters, injectoren en kunstnieren gemaakt. Die kunstnieren fabriceerde Cordis Europa 
samen met firma Cordis Dow en deze markt bleek een groeimarkt (De Boer et al., 2010). In 
1976 werd besloten dat de Cordis Dow kunstnierfabriek verzelfstandigd en afgesplitst zou 
worden. Roden kreeg de opdracht om op volle kracht te produceren en producten die niet 
direct verkocht konden worden op te slaan. Hiertoe werd een extra magazijn gehuurd. 

Voor Cordis Europa brak halverwege de jaren zeventig een onrustige tijd aan. Economisch 
gezien ging het slechter dan de voorgaande jaren. Als gevolg van tegenvallende 
omzetten moest bezuinigd worden en werd een personeelsstop afgekondigd. 
Leveringsbetrouwbaarheid en kwaliteit werden nog belangrijker. Medische producten 
moesten naspeurbaar zijn, zodat in geval van een klacht te achterhalen was door wie 
en wanneer het product gemaakt was, welke voorschriften gebruikt waren en waar het 
product naar toe gegaan was. De Cordisnormen, die nog strenger waren dan verplicht, 
werden vastgelegd in de ‘Cordis Standard of Practices’. Hoewel er ook wel eens op de 
strenge normen gemopperd werd, was het kwaliteitsbesef bij de medewerkers groot. Alle 
nieuwe medewerkers kregen bij binnenkomst een training waardoor ze doordrongen 
werden van het belang van een goede kwaliteit van de producten (De Boer et al., 2010).

Het besef groeide dat het produceren van elders ontwikkelde producten niet voldoende 
was om het voortbestaan van de vestiging te waarborgen. Om zo goed mogelijk aan 
te sluiten bij de wensen en ideeën van klanten was het noodzakelijk om producten ‘in 
huis’ te ontwikkelen. In het interview met de toenmalige directeur dat is opgenomen in 
De Boer et al. (2010) wordt het belang van een eigen afdeling Research & Development 
benadrukt. Productontwikkeling in eigen huis bood continuïteit en was goed voor de 
samenwerking met de gebruikers van de producten. Zo groeide Cordis Europa Roden uit 
van een productiefabriek tot een bedrijf met een onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling.

De concurrentie in de markt nam alsmaar toe en met oog op continuïteit bleven 
efficiencyverbetering en kostprijsreductie dus belangrijke thema’s. Daarnaast kwam 
steeds meer nadruk te liggen op het belang van nieuwe ontwikkelingen. In 1979 werd een 
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ontwikkelingscontract met de Technische Hogeschool Twente afgesloten en verstrekte 
het Ministerie van Economische Zaken een innovatiekrediet voor de ontwikkeling van 
nieuwe producten. De concurrentie op de pacemaker markt werd heviger en voor de 
jaren tachtig zou met name ingezet worden op vernieuwing, kostenbewustzijn en het 
omgaan met de steeds strakker wordende regelgeving die kenmerkend was voor deze 
branche (De Boer et al., 2010).  

De markt voor kunstnieren stortte rond die tijd in, omdat kunstnieren werden hergebruikt, 
er concurrentie op de markt kwam en ook vanwege het feit dat dialyse met gebruikmaking 
van het buikvlies in zwang raakte. In 1981 werd de productie drastisch gereduceerd 
en 85% van het personeel werd ontslagen. In 1982 werd zelfs besloten om de gehele 
locatie te sluiten (De Boer et al., 2010). Begin jaren tachtig werden op de locatie in Roden 
pacemakers, leads, diagnostische catheters en batterijen voor pacemakers gemaakt (De 
Boer et al., 2010). Omdat de Franse markt voor pacemakers moeilijk toegankelijk bleek 
voor buitenlandse producten werd besloten een vestiging in Biot, in de buurt van Nice te 
openen. Terwijl de voorbereidingen voor het openen van de locatie onder leiding van een 
Nederlandse Cordis medewerker liepen, ging het in 1986 met de productie en verkoop 
van pacemakers beter dan ooit. Dit zou echter niet lang meer duren. Pacemakers werden 
steeds complexer en de ontwikkelkosten stegen als gevolg daarvan enorm. Om deze 
torenhoge ontwikkelkosten te kunnen bekostigen, was schaalvergroting noodzakelijk. 
Cordis ging op zoek naar een overnamekandidaat. Uiteindelijk werd de pacemaker 
afdeling overgenomen door een concurrent en op de nieuwjaarsreceptie van 1987 werd 
aangekondigd dat de productie van pacemakers, bijna twintig jaar de belangrijkste bron 
van inkomsten, zou stoppen (De Boer et al., 2010).

Vanaf het moment dat duidelijk werd dat de pacemakerproductie uit Roden zou verdwijnen, 
zette men in Roden in op uitbreiding van de zogenaamde angioproducten, diagnostische 
catheters en ‘catheter sheath introducer systems’ (CSI’s) (De Boer et al., 2010). Aanvankelijk 
was de productie van CSI’s gepland voor de nieuwe locatie in Biot, maar uiteindelijk werd 
besloten om de CSI-productie naar Roden te halen, zodat het capaciteitsgat dat ontstond 
door het wegvallen van de pacemakerproductie opgevangen zou kunnen worden. Het 
productieproces werd verregaand geoptimaliseerd en geautomatiseerd en in oktober 
1987 werd de CSI-productie opgestart met een productievolume van 350.000 tot 500.000 
stuks per jaar. De productie van pacemakers werd ondertussen afgebouwd en stopte per 
december 1987 helemaal. Hoewel men aanvankelijk gevreesd had voor de banen van de 
medewerkers van de pacemakerafdeling bleek het mogelijk om al deze medewerkers 
over te plaatsen naar de catheterafdeling die tot dat moment al aan zeventig tot negentig 
mensen werkgelegenheid bood. De medewerkers van de pacemakerafdeling vonden 
allemaal een plek en al gauw daarna moesten er zelfs extra mensen aangetrokken worden 
(De Boer et al., 2010).
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Door deze ontwikkelingen bleef Cordis Roden conform de doelstellingen een gezond 
bedrijf, maar werd het wel een ander bedrijf. Allereerst vanwege het feit dat Cordis 
Europa een angiofabriek werd met een grote druk op de kostprijzen. In tegenstelling tot 
de pacemakers, die door de verkopers met hoge marges rechtstreeks aan cardiologen 
werden verkocht, waren angioproducten ‘commodity items’ die in grote hoeveelheden 
en met aanzienlijk minder marge via de afdeling inkoop in het ziekenhuis belandden. 
Daarnaast werd de ontwikkelingsafdeling in verband met het besluit om Roden een groot 
internationaal ontwikkelingsproject te laten leiden flink uitgebreid. Het project betrof 
een nieuwe Performance Standard voor diagnostische catheters. In deze hoedanigheid 
zou Roden ook deel gaan uitmaken van de Business Development Group (BDG) en de 
Operations Marketing Meetings (OMM), dat het aanzien van deze fabriek zou vergroten. 
Diagnostische catheters moesten aan vele tegenstrijdige eisen voldoen en hier werd een 
flink aantal experts op ingezet. Door het fundamentele werk konden catheters ontwikkeld 
worden die wat producteigenschappen betreft superieur waren aan de vroeger door 
Cordis vervaardigde producten en, nog belangrijker, tevens superieur aan de producten 
van de concurrent. Het marktaandeel van Cordis steeg in korte tijd tot circa tachtig 
procent. Ook de productie nam toe van ruim duizend tot drieduizend catheters per dag 
(De Boer et al., 2010).

Cordis was inmiddels een van de grootste werkgevers in de regio en had een goede 
naam (De Boer et al., 2010). De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden waren 
goed en het personeel was goed opgeleid en getraind. Gedurende de jaren tachtig 
verdubbelde de omzet, groeide de productie jaarlijks met behoorlijke aantallen en nam 
het personeelsbestand als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen toe van 260 naar 
ruim 400 medewerkers. Door de instroom van vooral jong personeel steeg de gemiddelde 
leeftijd in dit decennium maar weinig, van 34 naar 36 jaar (De Boer et al., 2010). 

Het begin van de jaren negentig werd gekenmerkt door optimisme. Het ging goed met 
Cordis. Het bedrijf groeide en de producten werden in een toenemend aantal landen 
verkocht. In het Sociaal Jaarverslag 1990/1991 schrijft de toenmalige directeur in het 
voorwoord van “een geweldige groeiperiode” waarbij “maar liefst 106 nieuwe medewerk(st)
ers dit jaar tot de Cordis Europa gelederen zijn toegetreden” (De Boer et al., 2010: 41). 
Daarnaast is het vermeldenswaardig dat veertig procent van het personeelsbestand van 
Cordis in deze tijd uit vrouwen bestond en vrouwen bovendien de mogelijkheid geboden 
werd om parttime te werken. 

Per februari 1996 ging Cordis deel uitmaken van Johnson & Johnson, een Amerikaans 
concern dat werd opgericht in 1886 en dat eveneens producten voor de gezondheidszorg 
vervaardigde. Cordis ging verder onder de naam Cordis, a Johnson & Johnson company. De 
integratie met Johnson & Johnson kostte veel energie. Daarnaast ontstond er vanaf 1996 
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een behoorlijke druk op de verkoopprijzen van medische producten, waardoor uiteraard 
ook extra op de kosten moest worden gelet. Ondertussen bleef het personeelsbestand 
van Cordis groeien. Op 31 december 1996 had Cordis Europa 1068 mensen in vaste dienst. 
In 1997 vlakte deze groei af en in 1998 daalde het aantal medewerkers met circa tien 
procent. Dit ging niet helemaal vanzelf en voor het eerst maakten de Cordis medewerkers 
kennis met de ‘Vrijwillige Vertrek Regeling’. Dit betekende dat de medewerkers een 
financiële stimulans konden krijgen als ze het bedrijf vrijwillig verlieten (De Boer et al., 
2010). 

In 1999 besloot het moederbedrijf Johnson & Johnson de productie van zogenoemde 
diagnostische catheters over te plaatsen naar Mexico. De maatregel betrof 200 man vast 
personeel en 260 uitzendkrachten. De aangekondigde ontslagen van het vaste personeel 
waren al snel van de baan. Ze konden overgeplaatst worden naar andere afdelingen. De 
ontwikkeling van nieuwe producten zorgde voor een spectaculaire groei. 

Begin 2001 bood Cordis werk aan ruim 2100 werknemers. Hiervan waren er 700 in tijdelijke 
dienst, omdat ten tijde van de verhuizing van de afdeling diagnostische catheters naar 
Mexico een forse voorraad opgebouwd moest worden. Daarmee behoorde Cordis tot de 
grootste bedrijven van Drenthe. (De Boer et al., 2010). Bovendien, zo werd ook genoemd 
tijdens interviews met bedrijfspartners van Health Hub Roden, zorgde Cordis voor veel 
indirecte banen in de toeleverende industrie. 

Een verloren octrooigevecht met Boston Scientific over een medicijn-gecoate stent, 
ontwikkeld door Cordis, maakte dat de productie van de stent halsoverkop verhuisd werd 
naar Juarez in Mexico. Een tweede octrooigevecht over het ontwerp van een catheter 
werd ook verloren (De Boer et al., 2010). Opnieuw moesten productielijnen overgeplaatst 
worden naar Mexico. Als gevolg daarvan moest een groot aantal arbeidsplaatsen 
verdwijnen. Aanvankelijk werd Cordis in beide gevallen door de in Nederland gevestigde 
rechtbank veroordeeld, maar in hoger beroep alsnog in het gelijk gesteld. De transfer 
van de stentproductie was op dat moment echter al in gang gezet en kon niet meer 
teruggedraaid worden (De Boer et al., 2010). De toekomst van het distributiecentrum was 
onzeker, omdat Johnson & Johnson de distributie van haar producten in Europa wilde 
gaan bundelen in een binnen Europa centraal gelegen locatie. In de Verenigde Staten 
werd ook op die manier gewerkt. De plannen voor Europa werden concreet vanaf 2006. In 
Courcelles, in België, werd gestart met de bouw van een ‘supermagazijn’. Eind 2007 werd 
het magazijn van Cordis Roden overgebracht naar Courcelles. Vanaf dat moment zijn de 
mensen van het distributiecentrum afgevloeid (De Boer et al., 2010).

Uit deze en de vorige paragraaf valt op te maken dat bij het besluit van Cordis om naar de 
regio te komen factoren meegespeeld hebben die ook beschreven zijn in de toelichting op 
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het onderzoeksmodel. Onder andere de beschikbaarheid van geld (investeringspremie), 
kennis (kennisinstellingen) en een netwerk maakten dat voor Roden als vestigingslocatie 
gekozen werd, ondanks dat het niet de meest voor de hand liggende keuze was. Vervolgens 
waren het economische activiteiten als product- en procesinnovaties, het aanboren van 
nieuwe markten of het vergroten van de omzet in bestaande markten en tot slot zowel de 
mogelijkheden voor wat betreft de kwalitatieve én kwantitatieve personeelsvoorziening 
die uiteindelijk een groei van de werkgelegenheid tot gevolg hadden. Ondanks de 
aanwezigheid van belangrijke randvoorwaarden voor bedrijfssucces, stond Cordis 
steeds vaker onder druk. In de volgende paragraaf zal beschreven worden dat enerzijds 
octrooigevechten en anderzijds de radicale keuzes die soms binnen een multinational 
gemaakt worden, reorganisaties en uiteindelijk zelfs de sluiting van Cordis in Roden tot 
gevolg hadden. 

4.1.3. De sluiting van Cordis
In de interviews en informele gesprekken met oud-Cordismedewerkers kwam naar 
voren dat alle reorganisaties niet onopgemerkt bleven bij het personeel en een aantal 
medewerkers op een gegeven moment besloot de koppen bij elkaar te steken. Samen 
ontwikkelden ze scenario’s met als doel zoveel mogelijk van Cordis overeind te houden. 
Ze werden echter door de tijd ingehaald. Op 15 oktober kreeg één van bovengenoemde 
medewerkers een telefoontje van CNV. De medewerker van het CNV vertelde dat hij 
samen met een FNV- collega was uitgenodigd door het management van Cordis. De 
medewerker van Cordis gaf aan te vermoeden dat Cordis zou gaan sluiten. Dat bleek 
inderdaad zo te zijn. Op 17 oktober 2007 (De Boer et al., 2010) werd aan alle medewerkers 
van Cordis Roden medegedeeld dat de vestiging in Roden gesloten zou worden. Het 
betrof een strategische keuze vanuit het hoofdkantoor. Financieel draaide de vestiging 
in Roden prima. Met het sluiten van Cordis in Roden streefde men naar verdere verlaging 
van de kosten en betere inpassing in de wereldwijde strategie (De Boer et al., 2010). De 
uitvoering van de sluiting zou in fases plaatsvinden na advies van de ondernemingsraad. 
De sluiting werd op dat moment eind 2008 verwacht. Toen de president- commissaris van 
Cordis, nadat de medewerkers geïnformeerd waren, later op de dag op zowel RTV Noord 
als RTV Drenthe vertelde dat alle alternatieven om de werkgelegenheid in de regio te 
behouden onderzocht zouden worden, besloot een van de hierboven genoemde Cordis-
medewerkers contact op te nemen met de president-commissaris. Deze medewerker 
vertelde dat de alternatieven al doordacht waren en dat er een plan lag. Hij vroeg de 
president-commissaris dit plan te ondersteunen. De president-commissaris gaf aan dat hij 
ingestemd had met het besluit om Cordis te sluiten, maar dat hem dit als oud-directeur 
aan het hart ging en dat hij daarom beloofde  dat hij er voor zou zorgen dat het groepje 
medewerkers dat zich verenigd had de vrijheid zou krijgen om te handelen. Hij beloofde 
de directeur van Johnson & Johnson te bellen en opdracht te geven om middelen ter 
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beschikking te stellen aan de verenigde groep medewerkers. Het werd allemaal informeel 
geregeld. 

In de interviews met de verschillende oud-medewerkers van Cordis kwam naar voren 
dat ‘freedom to operate’ aanvankelijk de belangrijkste doelstelling was. Hiermee werd 
volgens oud-Cordis medewerkers bedoeld dat mensen die voor zichzelf wilden 
beginnen geen concurrentiebeding kregen opgelegd door Johnson & Johnson, maar 
echt tijd en vrijheid kregen om hun eigen onderneming op te zetten. Daarnaast werd 
gekeken naar de mogelijkheden voor samenwerking. Men heeft de gemeente, die in 
shock was na de mededeling dat Cordis zou sluiten, er vrij snel daarna bij betrokken. 
De ondernemingsraad en vakbonden werden zoals gezegd eveneens ingelicht over de 
sluiting en de onderhandelingen met betrekking tot het sociaal plan werden gestart. 
Uit gesprekken met medewerkers en artikelen in de regionale krant bleek overigens 
dat de ondernemingsraad daarnaast een bedrijfseconoom vroeg om het besluit om de 
locatie in Roden te sluiten nog een door te lichten. Volgens deze bedrijfseconoom, die 
productieaantallen, kostprijs en netto winst per product in zowel Roden als de locatie van 
Warren (Mexico) vergeleek, was het besluit om Roden te sluiten onverstandig en zou het 
vanuit bedrijfseconomisch perspectief zelfs verstandig zijn om meer productievolume 
naar Roden te brengen. De ondernemingsraad bracht de directie van Cordis op de hoogte 
van de uitkomsten van dit onderzoek (Wollerich, 2008a). Het is onbekend in hoeverre er 
vanuit de directie een formele reactie is geweest. De voorbereidingen voor de sluiting en 
de transfer werden ondertussen voortgezet. 

Hoewel de daadwerkelijke bedrijfssluiting nog wel even op zich zou laten wachten (omdat 
Cordis een groot bedrijf was zou het transfereren wel even tijd kosten), besloot men wel 
zo snel mogelijk actie te ondernemen om mensen van baan naar baan te helpen. De 
ondernemingsraad, vakbonden en de Cordisdirectie onderhandelden met J&J over een 
sociaal plan. In diverse interviews werd genoemd dat dit resulteerde in het zogenoemde 
Cordisfonds. Daarnaast werd het mobiliteitscentrum Noordenkwartier in het leven 
geroepen (De Boer et al., 2010). De Cordis-directie besloot een uitzendbureau aan dit 
mobiliteitscentrum toe te voegen. Het lukte het uitzendbureau echter niet om mensen 
in beweging te krijgen. Volgens een oud-medewerker kwam dit mogelijk doordat de 
mensen het niet vertrouwden. De groep verenigde medewerkers (ook wel de alternatieve 
groep genoemd) besloot vervolgens om een job-to-job groep op te richten. De job-to-
job groep, waar veel van de eerdergenoemde verenigde medewerkers in plaats namen, 
rapporteerde rechtstreeks aan Cordis. Het uitzendbureau werd daarmee aan de kant 
gezet. Door de job-to-job groep werd een ruimte ingericht. Er werd contact gezocht met 
de belangrijke partijen zoals het UWV en de gemeente Noordenveld (zowel economische 
als sociale zaken). Hoewel de directie niet direct stond te juichen, ging de groep verenigde 
medewerkers zijn eigen gang. 
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Met het doel om kennis te vergaren, werd een bezoek gebracht aan Limburg (Nedcar, 
Chemelot DSM en het gouvernementshuis). De NOM werd ook gevraagd om mee 
te gaan. Ondertussen werd het mobiliteitscentrum verder opgebouwd. Bij wijze van 
actie ging de groep verenigde medewerkers met een groep medewerkers naar de 
Bedrijven Contactdagen in Leeuwarden. Ze huurden een stand en in plaats van een 
product of dienst werden de mensen aangeboden. Deze stunt leverde volgens een oud-
medewerker binnen een week 1.400 exclusief aan het mobiliteitscentrum verstrekte 
vacatures op. Deze vacatures werden voorzien van aanvullende informatie (straal en 
benodigde competenties) en binnen het mobiliteitscentrum opgehangen. Ook werden er 
sollicitatie- en presentatietrainingen georganiseerd. Cijfers over hoeveel mensen dankzij 
deze vacatures daadwerkelijk een nieuwe baan vonden ontbreken helaas. Tegelijkertijd 
onderzocht de alternatieve groep hoe ze een en ander het beste aan konden pakken. 
Hierbij werden diverse experts geconsulteerd. Ze kregen het advies om een juridische 
status te organiseren waardoor ze een betere positie in de onderhandelingen met de 
directie zouden hebben. De meest geschikte vorm bleek een bedrijfsvereniging te zijn. Zo 
werd de Vereniging Springboard opgericht. 

Ondertussen werd begonnen met de sluiting van de locatie in Roden. Er werd een speciaal 
team, genaamd Polaris, ingericht om de sluiting uit te voeren (De Boer et al., 2010). Als 
eerste werd New Product Development overgezet naar Conor in Californië en Cordis 
Warren in New Jersey. Vervolgens werden de productielijnen één voor één overgezet naar 
Juarez in Mexico. Een zogenaamd ‘closing team’ werd opgericht om uiteindelijk het licht 
bij Cordis in Roden uit te doen (De Boer et al., 2010). Eind 2009 was het definitieve einde 
voor Cordis in Roden. Met het overplaatsen van New Product Development naar Conor 
in Californië en Cordis Warren in New Jersey en de productlijnen naar Juarez in Mexico 
was men er echter niet. Volgens ex-medewerkers van Cordis Roden bleek men de kennis 
te missen om tot een goede implementatie te komen en werd er een beroep gedaan op 
de mensen uit Roden. Hoewel exacte aantallen niet bekend zijn, zien we in onderzoek 
(Corman, 2018) terug dat enkele oud-medewerkers van Cordis Roden (al dan niet) tijdelijk 
naar buitenlandse Cordis vestigingen trokken.

Op 2 maart 2015 werd bekend gemaakt dat het Amerikaanse farmacieconcern Johnson 
& Johnson (J&J) het bedrijfsonderdeel Cordis voor 1,94 miljard dollar (1,7 miljard euro) in 
contanten aan branchegenoot Cardinal Health had verkocht (“J&J verkoopt,” 2015). Cordis, 
ontwikkelaar van producten voor mensen die lijden aan hart- en vaatziektes, had op dat 
moment een jaaromzet van circa 780 miljoen dollar en was actief in meer dan vijftig 
landen. In 2007 was de wereldwijde omzet van Cordis nog vijf miljard dollar geweest. 
Het Amerikaanse Cardinal Health wilde met de overname zijn eigen activiteiten op het 
gebied van hart- en vaatziektes versterken. Het hoofdkantoor van Cardinal Health is in 
Zwitserland gevestigd.
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Bij de verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten naar het buitenland is het meeverhuizen van 
de medewerkers over het algemeen geen optie. In het geval van Cordis Europa verhuisde 
een aantal medewerkers tijdelijk mee (De Boer et al., 2010). Uiteindelijk kwamen zij, net 
als de andere oud-medewerkers, beschikbaar voor de regionale arbeidsmarkt. Hierboven 
is beschreven dat er naast formele initiatieven vanuit wetgeving en een sociaal plan 
ook meer informele activiteiten ontplooid werden, waaronder een groep medewerkers 
die zich verenigden en uiteindelijk een bedrijfsvereniging opgericht hebben. Deze 
bedrijfsvereniging wordt in de volgende paragraaf beschreven.

4.1.4. Vereniging Springboard
Vereniging Springboard werd formeel op 30 januari 2008 opgericht (De Boer et al., 
2010). Men kon de sluiting van Cordis in Roden dan wel niet voorkomen, maar men kon 
wel invloed uitoefenen op het creëren van bedrijvigheid en het van baan naar baan 
bemiddelen van de werknemers van Cordis. De Vereniging Springboard stelde zichzelf dus 
tot doel om oud-werknemers van Cordis met al hun expertise ‘van baan naar baan’ of ‘van 
baan naar business’ te helpen. In diverse interviews met oud-medewerkers is genoemd 
dat de vereniging €50.000,- kreeg van Johnson & Johnson met als voorwaarde dat deze 
gelden ingezet zouden worden om de werkgelegenheid te dienen. De vereniging richtte 
zich op het ondersteunen van nieuwe bedrijfsinitiatieven, het aanbieden van diensten in 
medische en gelieerde beroepstakken en het ontwikkelen van een life-science-netwerk 
en –campus in het noorden, in regionale kranten ook wel Medical Valley genoemd 
(Wollerich, 2008b). De aanwezige kennis kon zo ter beschikking komen van bedrijven 
in Noord-Nederland. De Boer et al. (2010) schreven al dat het denkbaar was dat het 
voormalige Cordis Europacomplex de kern van deze bedrijvigheid zou gaan vormen. 
Om de verschillende bedrijfsinitiatieven te steunen en ondernemerschap te stimuleren, 
werden masterclasses, workshops en netwerkbijeenkomsten georganiseerd (De Boer et 
al., 2010). De eerste masterclass leidde tot de oprichting van elf bedrijven, waarvan er 
volgens enkele geïnterviewden uiteindelijk zeven13 overbleven. Toen de eerste masterclass 
afgerond werd, besloot men dat er iets moest gebeuren. Daarom werd door Vereniging 
Springboard een evenement in de A-kerk in Groningen georganiseerd (De Boer et 
al., 2010) waar 180 mensen op af kwamen. Een oud-medewerker van Cordis die bij de 
organisatie betrokken was, vertelde dat de bestuursleden om de mensen daadwerkelijk 
naar de bijeenkomst te laten komen zelf het nodige veldwerk hebben verricht door 
bijvoorbeeld bestuurders en directeuren persoonlijk te benaderen. Vanwege het succes 
werd er, een vervolg georganiseerd op het provinciehuis van Drenthe (De Boer et al., 
2010). Dit evenement trok 220 deelnemers. De consultants onder de deelnemers moesten 
toen ook trainingen geven om daarmee ook kennis te delen in een netwerk. Hoewel op 

13   Voor zover bekend bij de onderzoeker is destijds niet vastgelegd welke bedrijven dat waren. Van enkele, maar niet van alle bedrijven is bij de 
onderzoeker bekend welke dit zijn, of ze nog bestaan en of ze ook partner van Health Hub Roden zijn geworden.
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dat moment nog gezocht werd naar de identiteit van de vereniging, was duidelijk dat 
kennis delen in ieder geval een belangrijke behoefte van de ondernemers was. Vereniging 
Springboard zich daarom voornamelijk richten op het organiseren van trainingen en 
netwerkbijeenkomsten. Vereniging Springboard werd bovendien door de provincie en 
de gemeente gevraagd of ze een showcase wilden maken voor een subsidieaanvraag 
voor een vervolg van Springboard. De oprichters van Vereniging Springboard schreven 
verschillende plannen en daaruit is het project Springboard 2.0 ontstaan. 

Volgens één van de schrijvers van de subsidieaanvraag bestond het aanvankelijke 
plan voor Springboard 2.0 uit vier deelprojecten. Dit plan werd echter aangepast en 
in de subsidieaanvraag die uiteindelijk werd ingediend en goedgekeurd waren twee 
deelprojecten opgenomen. Het eerste deelproject was het netwerkprogramma van 
Vereniging Springboard. Het tweede deelproject was de Masterclass Entrepreneurship Life 
Sciences. Niet alleen het aantal deelprojecten werd aangepast, maar ook de begroting. Het 
initiële plan kende een begroting van 4,8 miljoen euro. Uiteindelijk is een plan ingediend 
met een begroting van 2,4 miljoen euro. Na de voorlopige toekenning van de subsidie 
ontstond een discussie over staatssteun. Als gevolg daarvan liet de definitieve toekenning 
bijna vier jaar op zich wachten. Uiteindelijk werd het plan goedgekeurd en een subsidie 
van 1,3 miljoen euro toegekend. Technologie Centrum Noord-Nederland (TCNN)14 werd 
penvoerder van Springboard 2.0. 

Doelstelling van het eerste deelproject was om kennis en competenties te delen die 
elders, uit andere sectoren, uit eigen ontwikkeling en uit samenwerking in deelprojecten 
zijn verkregen (Gielen, Korteling, Thalens en Degenart, 2010). Het van elkaar leren en 
het verschaffen van een actueel en “state of the art” inzicht in de sector stond centraal 
in dit deelproject. Doelstelling van het tweede deelproject was het realiseren van een 
experimentele interactieve omgeving in de vorm van een Masterclass Entrepreneurship 
Life Sciences, waarbij intrapreneurs in de vorm van onderzoekers, wetenschappers, 
productontwikkelaars uit de industrie, kennisinstellingen en overige organisaties middels 
een programma op maat leren te acteren als entrepreneurs (Gielen et al., 2010). Middels 
dit programma werd beoogd innovatieve concepten te toetsten en waar nodig te 
structureren naar concepten met een hoge realisatiegraad en slagingskans (hoofdzakelijk 
gericht op commercialiseren en vermarkten). Daarnaast zou daardoor instroom van nieuw 
talent met de juiste bagage plaatsvinden. Er werd gesteld dat het, om de bestuurlijk 
vastgestelde groeidoelstellingen ten aanzien van werkgelegenheid in deze hoogwaardige 
en kennisintensieve sector te kunnen realiseren, vooral van belang was om voldoende 
additionele startende ondernemers in deze sector en in deze regio te genereren. Hiermee 

14  Het TechnologieCentrum Noord-Nederland staat voor economische versterking van Noord-Nederland en het Noord-Nederlandse bedrijfsleven, 
met name het midden- en klein bedrijf (MKB) door middel van samenwerkingsprojecten ofwel innovatieve clusterprojecten tussen het noordelijk 
MKB en de kennisinstellingen.
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werd een duurzame verankering in de regionale kennisinfrastructuur nagestreefd. Een 
overzicht van de opbrengsten is niet achterhaald en ook niet retrospectief in kaart 
gebracht. 

4.2.  Ontwikkeling werkgelegenheid en bedrijvigheid in 
gemeente Noordenveld en omliggende regio (1996 
– 2015)

Cordis vestigde zich dus in 1996 in Roden en was goed voor de nodige werkgelegenheid. 
Als gevolg van strategische keuzes waren er door de jaren heen de nodige fluctuaties in 
het personeelsbestand te zien. Door de uiteindelijke sluiting van Cordis gingen bijna 800 
arbeidsplaatsen verloren. Daarnaast had de sluiting ook invloed op de werkgelegenheid 
bij de toeleveranciers van Cordis. Exacte aantallen van verloren arbeidsplaatsen bij 
toeleveranciers zijn er niet. Schattingen ten aanzien van het totaal aantal arbeidsplaatsen 
dat verloren dreigde te gaan liepen uiteen van 1.500 tot wel 2.000 arbeidsplaatsen (“Sluiting 
Cordis, “2007; Wollerich, 2007). Tegelijkertijd werden er al snel diverse initiatieven ontplooid 
om mensen naar een nieuwe baan te bemiddelen. In het kader van het sociaal plan en 
aanvullende activiteiten om Cordis medewerkers van baan naar baan te bemiddelen, 
werd het personeelsbestand van Cordis in kaart gebracht. Uit interne stukken uit die tijd 
blijkt dat in november 2007 nog 78315 mensen werkzaam waren bij Cordis, waarvan 632 
met een vast contract bij Cordis en 151 met een tijdelijk contract via een andere partij. In 
verband met het sociaal plan werd destijds voor de vaste medewerkers afdeling, functie, 
leeftijd en aantal dienstjaren vastgelegd. Voor medewerkers met een tijdelijk contract via 
een andere partij is dit niet gedaan. Van de vaste mensen waren er 328 werkzaam op de 
afdeling Operations. De gemiddelde leeftijd op de afdeling Operations was 43 jaar en het 
gemiddelde aantal dienstjaren was 14. De meest voorkomende functie was de functie van 
operator16. Deze functie kwam 248 keer voor. 

Gezien de potentiële impact van het verlies van 800 banen bij Cordis en nog meer bij de 
toeleveranciers was het interessant om te kijken naar de werkgelegenheidsontwikkeling 
en de ontwikkeling van het aantal bedrijven in de gemeente Noordenveld en de 
omliggende regio in de periode 1996-2015. Daarom hebben we zoals in paragraaf 3.4.6. 
beschreven een casestudie uit laten voeren (Eefting, 2017). In dit onderzoek wordt de 
gemeente Noordenveld als het kerngebied gezien. Een van de kritiekpunten op de in de 
bron (LISA) gebruikte COROP indeling is dat er alleen gekeken wordt naar de provinciale 
grenzen, terwijl woon-werkrelaties de provinciale grenzen overschrijden. Om deze reden 

15  Dit cijfer betreft het aantal medewerkers. Informatie over fte’s ontbreekt.
16  De functies zijn wegens ontbreken van informatie met betrekking tot de exacte inhoud van de functies niet gecodeerd volgens de ISCO.
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heeft Eefting op ons verzoek de keuze gemaakt om ook de omliggende regio in kaart 
te brengen. In zijn onderzoek heeft Eefting de COROP-gebieden Oost-Groningen, Overig 
Groningen, Zuidoost-Friesland, Noord-Drenthe (exclusief gemeente Noordenveld) en tot 
slot Zuidoost-Drenthe tot de omliggende regio gerekend17. 

In het onderzoek is logischerwijs de sector waar Cordis actief in was als uitgangpunt 
genomen (de kernsector). Conform de Standaard Bedrijfsindeling 200818 is dit sector 32.5: 
“Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen”. Om de impact te achterhalen 
op de sectoren waarin Cordis actief was of een relatie mee had, is door Eefting (2017) niet 
alleen gekeken naar sector 32.5, maar tevens naar de ontwikkeling van werkgelegenheid 
en bedrijvigheid in aangrenzende sectoren. Dit waren de volgende sectoren: 

• Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten (sector 21)
• Vervaardiging van computers en elektronische- en optische apparatuur (sector 26)
• Reparatie en installatie van machines en apparaten (sector 33)
• Groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische 

artikelen (sector 46.46) 
• Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op gebied van medische producten 

en farmaceutische processen en voeding (sector 72.11.2)
• Gezondheidszorg (sector 86)
• Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting (sector 87)

Tot slot is gekeken naar de werkgelegenheidsontwikkeling en de ontwikkeling van het 
aantal bedrijven in de overige sectoren en in zijn geheel (Eefting, 2017). In gesprekken 
met oud-medewerkers van Cordis en in artikelen in een regionaal dagblad werd genoemd 
dat ook Philips uit Drachten belangstelling had voor het Cordis personeel (“Philips 
heeft,” 2007). De SBI-code van Philips Drachten is 2751 (‘Vervaardiging van elektrische 
huishoudapparaten’) en valt daarmee dus onder de sectorcategorie overig.

Uit het onderzoek van Eefting (2017) bleek dat de kernsector een zeer hoog aandeel had 
in de werkgelegenheid van de gemeente Noordenveld ten tijde van de aanwezigheid van 
Cordis. In de periode van 1996 – 2005 was de kernsector goed voor gemiddeld 15% van 
de werkgelegenheid. Na 2005 daalde dit aandeel spectaculair. In 2008 was de kernsector 
slechts nog goed voor bijna 6% van de werkgelegenheid en in 2010 en in 2015 voor nog 
maar  0,1% (Eefting, 2017). Verder liet Eefting zien dat in de periode van 1996-2005 slechts 
vier à vijf bedrijven actief waren in die sector in de gemeente Noordenveld, waarbij de 

17   Het is gezien de eventuele reisafstand echter niet ondenkbaar dat de oud-medewerkers van Cordis ook uit Zuidwest Drenthe en Noord-Friesland 
afkomstig waren.

18   De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een hiërarchische indeling van economische activiteiten die het CBS onder meer gebruikt om bedrijven 
danwel bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. Een SBI-code is een getal van 4 of 5 cijfers dat aangeeft wat de economische activiteit 
van een bedrijf is (zie https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/activiteiten/sbi-2008-standaard-bedrijfsindeling-2008).



Van Cordis naar Health Hub Roden   |   115   

4

gemiddelde bedrijfsgrootte meer dan 300 werknemers was. Dit was aanzienlijk meer 
dan de totaal gemiddelde bedrijfsgrootte in de gemeente Noordenveld van zes tot acht 
werknemers per bedrijf (Eefting, 2017). Met de werkgelegenheidscijfers van Cordis door de 
jaren heen, zoals beschreven in paragraaf 4.1, mag duidelijk zijn dat Cordis in de gemeente 
Noordenveld het grootste bedrijf in de kernsector was. De economische schok van het 
verdwijnen van Cordis was dan ook duidelijk terug te zien in de werkgelegenheidscijfers. 
Na 2005 was er een enorme daling zonder dat er veel kleinere bedrijven bijkwamen in de 
kernsector (Eefting, 2017). 

Een vergelijkbaar beeld beschreef Eefting (2017) voor wat betreft de absolute aantallen 
van de banen. Niet alleen de gemiddelde bedrijfsgrootte, maar ook het aantal banen in 
de kernsector daalde drastisch; van ruim 1.600 banen in 2000 naar slechts acht banen 
in 2015. De daling van het aantal banen die vanaf 2000 in de kernsector te zien was, 
zette met name vanaf 2005 sterk in. De daling tussen 2005-2008 viel te herleiden tot de 
rechtszaak in 2005 als gevolg waarvan banen bij Cordis verloren gingen (zie paragraaf 4.1). 
Na 2008 was het aandeel van het aantal banen in de kernsector verder gedaald tot slechts 
0,1%. De aangrenzende sectoren hadden slechts met een korte periode van daling van 
de werkgelegenheid te maken in de periode 2008-2010, om vervolgens weer te groeien.

In diezelfde periode was de sluiting van Cordis echter niet terug te zien in de totale 
werkgelegenheid van de gemeente Noordenveld. In de periode van 2005-2010 was geen 
daling in het totale aantal banen te zien. Er was wel een kleine dip in 2008 te zien, maar de 
totale werkgelegenheid in gemeente Noordenveld was in 2010 weer op het niveau van 
2008. Dit was het gevolg van de groei in het aantal banen in de aangrenzende en overige 
sectoren in de gemeente Noordenveld. In de periode van 2010-2015 was wel een daling 
van het aantal banen in de gemeente Noordenveld te zien. Deze daling leek niet het 
gevolg van de sluiting van Cordis, maar van conjuncturele ontwikkeling in de economie 
te zijn. Dit patroon kwam namelijk overeen met de landelijke conjunctuur waarin het 
aantal banen na 2011 ook daalde (Eefting, 2017). Anders dan de werkgelegenheid bleef 
het aantal bedrijven in de gemeente Noordenveld toen wel groeien. Die groei was te zien 
in de aangrenzende en de overige sectoren (Eefting, 2017).

De analyse van de werkgelegenheid in de omliggende regio liet volgens Eefting (2017) 
zien dat de werkgelegenheid in de kernsector tussen 1996 en 2015 toenam. Echter, de 
werkgelegenheid in de kernsector betrof maximaal 0,5% (in 1996) van het totaal aantal 
banen. De aangrenzende sectoren daarentegen hadden in de omliggende regio een 
aanzienlijk hoger aandeel dan de kernsector in de totale werkgelegenheid. Dit was geen 
verrassing aangezien het een verzameling was van verschillende sectoren. De grootste 
sectoren binnen de aangrenzende sectoren zijn sector 86 (Gezondheidszorg) en sector 87 
(Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting). Deze sectoren waren samen 
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goed voor ruim 10% van de werkgelegenheid in de omliggende regio. Dit hoge aandeel 
viel onder andere te verklaren uit het feit dat een aantal grote ziekenhuizen (bijvoorbeeld 
het UMCG en het Martini ziekenhuis in Groningen) gevestigd zijn in de omliggende regio 
(Eefting, 2017). 

Bij de werkgelegenheidsontwikkeling van de omliggende regio viel het verder op dat er 
vanaf 2005 een daling te zien was in het aantal banen in de kernsector (Eefting, 2017). 
Deze daling duurde voort tot 2010 waarna een periode volgde van een (licht) groeiende 
werkgelegenheid in de kernsector. In de aangrenzende sectoren steeg het aantal banen 
ook en die stijging zette ook door in de periode dat Cordis de deuren sloot. Volgens 
Eefting (2017) was een deel van deze banen te vinden bij Fresenius HemoCare, een 
groot bedrijf in de regio Emmen. Dit bedrijf werd ook genoemd tijdens interviews met 
een oud-medewerker. De werkzaamheden van en in dit bedrijf waren vergelijkbaar met 
Cordis. De SBI-code van dit bedrijf was sector 21 en daarmee viel het inderdaad onder de 
aangrenzende sectoren. Verder groeide de werkgelegenheid ook in de overige sectoren, 
maar deze groei duurde tot 2010. Daarna zette een daling in. Een vergelijkbaar beeld was 
te zien bij de totale werkgelegenheid. Deze daling was zeer waarschijnlijk het gevolg van 
de conjuncturele ontwikkeling van de economie. Het totaal aantal banen in Nederland 
kende na 2011 immers een daling (Eefting, 2017). 

Tot slot beschreef Eefting (2017) dat in de omliggende regio het totaal aantal bedrijven 
in de periode 1996-2015 meer dan verdubbelde. De kernsector, aangrenzende sectoren 
en overige sectoren kenden allemaal een groei. Hoewel er dus in de categorie ‘overige 
sectoren’ wel een daling van de werkgelegenheid te zien was, was er in geen van de 
sectorcategorieën een daling van het aantal bedrijven te zien. Tussen 2005 en 2010 
kwamen er 29 bedrijven in de kernsector bij, terwijl er in dezelfde periode 826 banen 
verdwenen. Dit was een indicatie voor een daling van de gemiddelde bedrijfsgrootte in 
de periode 1996-2015 en kwam overeen met de nationale trend waarin een toename 
zichtbaar was in het aantal bedrijven zonder personeel en micro bedrijven (Eefting, 2017). 

In deze historische casestudie stonden de eerste en tweede fase (weerstand en herstel) 
van veerkracht (Martin, 2012) centraal. Uit het onderzoek van Eefting (2017) bleek dat de 
sector waarin Cordis actief was in de periode van 1996 tot 2005 goed was voor gemiddeld 
15% van de werkgelegenheid in de gemeente Noordenveld. Dit betekent dat de gemeente 
Noordenveld (tot de sluiting van Cordis) zeer kwetsbaar was voor een economische schok 
binnen de kernsector. Niet alleen het aandeel van de banen van deze sector was in deze 
gemeente groot, maar ook de gemiddelde bedrijfsgrootte, die sterk beïnvloed werd door 
Cordis. Tot en met 2005 was de gemiddelde bedrijfsgrootte in deze sector in de gemeente 
Noordenveld meer dan 300 werknemers. Na de sluiting van Cordis daalde het gemiddeld 
aantal werknemers per bedrijf sterk en waren nog slechts enkele micro en kleine bedrijven 
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actief binnen de kernsector. De kwetsbaarheid van de omliggende regio was daarentegen 
veel lager. In de omliggende regio was het gemiddelde aantal werknemers per bedrijf niet 
hoger dan ruim 21 werknemers per bedrijf voor de kernsector (Eefting, 2017). 

Wat betreft de fase van herstel (tweede fase) viel volgens Eefting (2017) op dat de 
gemeente Noordenveld tot en met 2005 bijna net zoveel banen in deze sector had als 
de gehele omliggende regio. Zo had de omliggende regio in 2002 slechts 85 banen meer 
in de kernsector dan de gemeente Noordenveld. Dit laat zien dat Cordis voor relatief 
heel veel werkgelegenheid in de gemeente Noordenveld zorgde. In deze cijfers was de 
neergang van Cordis ook duidelijk terug te zien. In 2005 daalde de werkgelegenheid in de 
kernsector in de gemeente flink doordat een gedeelte van Cordis Roden naar Mexico en de 
Verenigde Staten verhuisde. Na een korte afvlakking zette de daling vanaf 2008 weer sterk 
in als gevolg van de definitieve sluiting van Cordis. In 2015 werd het laagste punt van nog 
slechts acht banen bereikt. Voor de omliggende regio was er tussen 2007 en 2009 ook een 
grote daling te zien in de werkgelegenheid binnen de kernsector. In tegenstelling tot de 
gemeente Noordenveld groeide de werkgelegenheid in de kernsector in de omliggende 
regio vanaf 2009 weer. Voor de Gemeente Noordenveld was de werkgelegenheid in de 
kernsector in 2015 zoals gesteld nihil. Voor de omliggende regio was er wel sprake van 
herstel, maar is het niveau van 2008 dus nog niet bereikt. 

De grote daling in werkgelegenheid in de kernsector in de gemeente Noordenveld lijkt in 
contrast te staan met de beschreven successen van Springboard, zoals de oprichting van 
de nieuwe bedrijven en de herplaatsing van oud-medewerkers. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is dat de bedrijven bij hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel zelf een SBI-
code kiezen. Een verklaring zou kunnen zijn dat er bij de inschrijving gekozen werd voor de 
veel gekozen SBI-code 4620, de code voor financiële holding. Doordat zij een andere SBI-
code hebben aangevraagd zijn zij niet meegenomen in de cijfers van de kernsector. Een 
andere verklaring is dat de bedrijven niet in de kernsector, maar juist in een aangrenzende 
sector ingeschreven zijn. Tot slot zou het zo kunnen zijn dat de nieuwe bedrijven zich 
niet gevestigd hebben in de gemeente Noordenveld, maar in gemeente elders in de 
regio. Hetzelfde geldt voor de oud-medewerkers. Zij zouden maar zo aan de slag gegaan 
kunnen zijn bij bedrijven in een aangrenzende of zelfs overige sector of bij bedrijven uit de 
kernsector, maar gevestigd in een andere gemeente. Zoals hierboven al werd beschreven, 
was in de gemeente Emmen een bedrijf in de aangrenzende sector gevestigd met zeer 
vergelijkbare bedrijfsactiviteiten en toonde Philips Drachten (sectorcategorie overig) ook 
belangstelling voor het voormalige personeel van Cordis. 
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5.1. De aanloop naar Health Hub Roden

Met het project Springboard 2.0 werd, zoals in paragraaf 4.1.4 beschreven, een 
verdiepingsslag gemaakt in de activiteiten van Vereniging Springboard. In verschillende 
interviews is naar voren gekomen dat er in 2014, toen de einddatum van Springboard 2.0 
in zicht kwam, op verschillende plekken werd nagedacht over het verder vormgeven van 
triple helix-achtige activiteiten in deze sector in de regio. Hoewel onderwijsinstellingen 
formeel wel deelnemer in het project Springboard 2.0 waren, kon van een intensieve 
samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven toen nog niet gesproken worden. 
Ondertussen had de opvatting dat het belangrijk is om de samenwerking tussen (beroeps)
onderwijs en bedrijfsleven te versterken aan terrein gewonnen en was die handschoen, 
zoals beschreven in paragraaf 2.4, al op diverse plekken in de regio opgepakt. 

In de onderwijskaders (Van der Lei, 2021) van de Hanzehogeschool Groningen, de 
penvoerder voor de projectperiode van 2015-2020 van Health Hub Roden, was vastgelegd 
dat opleidingen geacht worden studenten onderwijs of onderzoeksopdrachten aan te 
bieden waarbij samengewerkt wordt met en in de beroepspraktijk. Mede als gevolg 
daarvan werd ook binnen de Hanzehogeschool Groningen nagedacht over een vervolg 
op Springboard 2.0. Zo vroeg de toenmalig dean van het Instituut voor Life Science & 
Technology aan één van de medewerkers om een plan te schrijven voor het intensiveren 
van de samenwerking met de medisch technologische sector. Deze medewerker was 
tevens oud-medewerker van Cordis en op dat moment gedetacheerd bij TCNN (de 
penvoerder van Springboard 2.0). Hij schreef het plan samen met een beleidsadviseur 
van de gemeente Noordenveld. Met het plan, dat april 2014 klaar was, werd niet direct 
iets gedaan. 

Vlak voor de zomer van 2014 vond een informeel diner plaats waarbij de gedeputeerde 
van de provincie Drenthe, de directeur van een regionaal bedrijf, de directeur van het 
HANNN, de business development director van het UMCG en de loco burgemeester van 
de gemeente Noordenveld aanwezig waren. Tijdens dit etentje werd gesproken over de 
aanwezigheid van relatief veel medisch technologische bedrijven in de regio, de wens 
om regionale groei te stimuleren en het nog meer laten landen van de kennis die ooit 
aanwezig was bij Cordis, waarvoor de Vereniging Springboard ooit was opgericht. Vanuit de 
overtuiging dat een volgend project nodig was, hebben vervolgens regionale overheden, 
medisch technologische bedrijven en onderwijsinstellingen via diverse overlegrondes 
aan een projectvoorstel gewerkt om te komen tot een triple helix partnership, met een 
fysieke faciliteit in Roden. Eind september was dat plan klaar. In oktober vond er een 
vergadering met de betrokkenen plaats. Om een duidelijke link te hebben met het 
regionale speerpunt Healthy Ageing werd de keuze gemaakt om het partnership de naam 
Health Hub Roden te geven. 
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Op 3 februari 2015 werd door middel van een beschikking formeel besloten dat de Health 
Hub Roden er zou komen en dat het partnership een fysieke faciliteit aan de Ceintuurbaan 
180 Roden zou krijgen, in één van de voormalige bedrijfspanden van Cordis. Dit pand was 
recent aangekocht door VDL Wientjes Roden, dat bereid was de bovenste verdieping van 
het pand te verhuren ten behoeve van de Health Hub Roden.

5.2. De ontwikkeling van de Health Hub Roden 

Op 6 maart 2015 vond de officiële aftrap van de Health Hub Roden plaats. Deze aftrap vond 
plaats op de plek waar Health Hub Roden ook gehuisvest zou gaan worden. Na de officiële 
opening werd gestart met de voorbereidingen voor de verbouw en inrichting van Health 
Hub Roden. Ook werd invulling gegeven aan de personele organisatie. In deze paragraaf 
wordt de ontwikkeling van Health Hub Roden beschreven. Voor deze beschrijving wordt 
geput uit project- en beleidsplannen, interviews en informele gesprekken die gevoerd 
zijn door de onderzoekers en observaties die zijn vastgelegd in het logboek.

5.2.1. Financiering
Uit het projectplan (Haan, 2015) bleek dat de Health Hub Roden bij aanvang een totale 
projectbegroting van €10,848.000,- kende (Haan, 2015). Circa de helft daarvan betrof 
in-kind financiering (bijvoorbeeld manuren en gebruik van bestaand materieel) door 
de penvoerende hogeschool, andere onderwijsinstellingen en de bedrijfspartners. De 
provincies Drenthe en Groningen droegen respectievelijk €3.184.000,- en €559.000,- (in 
cash) bij. Dit financierden zij door de inzet van decentrale middelen uit het Ruimtelijk 
Economisch Programma. Regio Groningen – Assen financierde een aanvullende bijdrage 
uit een eigen fonds. Ten behoeve van de inschakeling van mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt stelde de gemeente Noordenveld een bedrag van €300.000,- beschikbaar 
dat betaald werd vanuit het Cordisfonds. Tot slot stelde ook het UWV (daar waar mogelijk) 
een loonsuppletie ter waarde van een bedrag van €150.000,- beschikbaar. De penvoerende 
hogeschool nam bovendien de financiële verantwoordelijkheid voor het project op zich.

De belanghebbende partijen hebben bij aanvang van het project aangegeven uit te gaan 
van een continuering van de Health Hub in Roden na de projectperiode, waarbij de Health 
Hub Roden werd verondersteld een “staande organisatie” te zijn die zichzelf (grotendeels) 
zou kunnen financieren. In het projectplan werd opgenomen dat het, los van een te 
verwachten lager kostenniveau en/of meer eigen middelen, het de uitdrukkelijke intentie 
was dat de stuurgroep aan het einde van de projectperiode gerealiseerd zou hebben dat de 
financiering (zowel in cash als in kind) van de Health Hub structureel geregeld zou zijn via 
een verdienmodel. Betrokken partijen zegden daarbij wel toe middelen, inzet en faciliteiten 
beschikbaar te hebben en te houden ten behoeve van de Health Hub (Haan, 2015).
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5.2.2. Personele organisatie 
Wat betreft de personele organisatie werd bij aanvang onderscheid gemaakt tussen het 
kernteam dat ten laste van de projectsubsidie kwam en de inzet van personeel betaald 
door de partners (zogenaamde eigen bijdrage). Het aanvankelijke kernteam, dat bestond 
uit een directeur, een programmamanager bedrijven, een programmamanager onderwijs, 
een managementassistent en een project- en communicatiemedewerker (Haan, 2015), 
was in het najaar van 2015 compleet. Op dat moment had de eerste personele wisseling 
al plaatsgevonden. De programmamanager onderwijs die aanvankelijk was aangesteld 
vertrok en een nieuwe werd aangesteld. Eind 2015 kreeg de Health Hub Roden te maken 
met het vertrek van de directeur. De vervanger werd aanvankelijk voor twee dagen per 
week werd aangesteld en bleef daarnaast manager business development bij Center of 
Expertise Healthy Ageing (CoE HA). Zo werd de verbinding tussen de Health Hub Roden 
en het CoE HA steviger: de nieuwe directeur viel hiërarchisch onder de directeur CoE HA.

Een jaar na de start van het project en na een grondige verbouwing van de verdieping werd 
in maart 2016 de fysieke faciliteit van de Health Hub feestelijk geopend. Tegelijk werd de 
aanstelling van de directeur uitgebreid naar een volledige aanstelling en viel de directeur 
van Health Hub Roden niet langer hiërarchisch onder de directeur van het CoE HA, maar 
direct onder het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen. In het kader van 
de arbeidsparticipatiedoelstellingen was in het projectplan (Haan, 2015) al beschreven 
voor welke functies banen/werkervaringsplaatsen gecreëerd zouden worden. Dit was 
bijvoorbeeld het geval voor receptiemedewerkers, horecamedewerkers en (technisch) 
onderwijsassistenten. Het kernteam werd bovendien aangevuld met medewerkers van 
het CoE HA, zoals bijvoorbeeld een procesmanager en een communicatiemedewerker. De 
programmamanager onderwijs en de programmamanager bedrijven namen gedurende 
de projectperiode afscheid van Health Hub Roden. De functies kwamen te vervallen en 
het werk werd (deels) belegd bij de eerdergenoemde procesmanager.   

5.2.3. Huisvesting
Zoals reeds beschreven, kreeg de Health Hub Roden een fysieke faciliteit aan de 
Ceintuurbaan 180 Roden, in één van de voormalige bedrijfspanden van Cordis. Dit pand 
was recent aangekocht door VDL Wientjes Roden, dat bereid was de bovenste verdieping 
van het pand te verhuren ten behoeve van de Health Hub Roden. Op 6 maart 2015 vond 
de officiële aftrap plaats en na een jaar verbouwen werd de fysieke faciliteit officieel 
geopend. De fysieke faciliteit van Health Hub Roden bood na de verbouwing niet alleen 
werkplekken voor de mensen die het partnership ondersteunen, maar ook werkruimte 
aan studenten, docenten en ondernemers. Naast deze werkplekken waren er klaslokalen, 
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overlegruimtes, een biochemisch lab en een fablab19. Conform de doelstellingen van 
Health Hub Roden werd op deze manier ruimte geboden aan ontmoeten, leren en 
samenwerken vanuit de gedachte dat het delen van kennis, kunde en apparatuur leidt 
tot nieuwe kennis en (uiteindelijk) behoud en creatie van werkgelegenheid en nieuw 
ondernemerschap in de regio (Haan, 2015). 

In de interviews ten behoeve van de tussenrapportage werd door verschillende partners 
genoemd dat er een ondernemerscentrum aan Health Hub Roden toegevoegd zou 
moeten worden. Als reden werd genoemd dat het inspirerend zou zijn om in een dergelijke 
omgeving ondernemer te zijn en dat dat zou leiden tot nieuwe kennis en inzichten, tot 
nieuwe en betere contacten en mogelijk zelfs tot innovaties. Dit ondernemerscentrum 
maakte formeel geen deel uit van de oorspronkelijke opdracht van de Health Hub Roden 
en werd ook niet in het projectplan genoemd, maar werd door diverse partners meer 
en meer als noodzakelijk gezien voor het ondersteunen en aantrekken van (startende) 
ondernemers. Op de fysieke faciliteit van Health Hub Roden was geen ruimte om invulling 
te geven aan het ondernemerscentrum. Inmiddels waren al wel twee ondernemers naar 
Health Hub Roden verhuisd, maar eigenlijk was er geen geschikte ruimte voor hen. 

Aanvankelijk ontstond toen het idee om ook de verdieping onder de Health Hub Roden 
te gaan huren. Er werd echter ook gekeken naar andere locaties, namelijk de voormalige 
bedrijfspanden van Magista en Resato die leeg stonden. Magista was in 2007 failliet gegaan 
(“Magista BV,” 2007) en dat bedrijfspand stond sindsdien leeg. Resato verhuisde in 2016 
vanwege ruimtegebrek naar Assen (“Resato verhuist,” 2016). Uiteindelijk werd gekozen 
voor het pand van Resato. Gezien het feit dat Health Hub Roden geen onderneming, maar 
een samenwerkingsverband is, kon het voor de koop van dit pand niet zelfstandig naar 
een bank stappen voor een hypotheek. Er is vervolgens besloten dat de Provincie Drenthe 
en de Gemeente Noordenveld het pand gezamenlijk aan zouden kopen voor de Health 
Hub. Provinciale Staten stemde eind maart 2018  in met het plan om 2,4 miljoen euro te 
steken in de aankoop en verbouwing van een pand (Polman, 2018; “Nieuw pand,” 2018). 
De gemeente Noordenveld besloot al eerder dezelfde maand om voor een bedrag van 6 
ton bij te dragen. Hoewel Provinciale Staten unaniem voor het plan stemde, klonken er 
ook waarschuwingen. Met het besluit om de aankoop van een bedrijfspand te financieren 
werden provincie en gemeente feitelijk projectontwikkelaar (Polman, 2018; “Nieuw pand,” 
2018). Op 7 maart 2019 vond, hoewel de verbouwing nog niet was afgerond, de eerste 
partnerraad plaats op de nieuwe fysieke faciliteit van Health Hub Roden. Begin mei 2019 
vond de officiële verhuizing plaats (Health Hub Roden, 2020).

19   Een fablab (afkorting van het Engels fabrication laboratory) is een werkplaats die laagdrempelige toegang biedt tot een aantal computergestuurde 
prototyping machines, zoals een lasersnijder, een CNC-frees, een 3D-printer en een foliesnijder, en een electronicahoek. Gebruikers kunnen hier 
hun ideeën omzetten naar tastbare producten. 
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5.2.4. Activiteiten op Health Hub Roden
Conform de doelstellingen van Health Hub Roden werd op deze manier ruimte geboden 
aan ontmoeten, leren en samenwerken vanuit de gedachte dat het delen van kennis, 
kunde en apparatuur leidt tot nieuwe kennis en (uiteindelijk) behoud en creatie van 
werkgelegenheid en nieuw ondernemerschap in de regio (Haan, 2015). In het projectplan 
(Haan, 2015) werd gesteld dat daar waar er bij reguliere stage- en afstudeertrajecten 
vooral sprake is van eenzijdige kennisoverdracht, samenwerking op de Health Hub de 
mogelijkheid biedt om kennis te laten circuleren. In aansluiting met dat wat in paragraaf 
2.3 beschreven werd, wordt deze wijze van samenwerken dus niet alleen verondersteld bij 
te dragen aan kennisproductie, maar ook aan kenniscirculatie tussen kennisinstellingen 
en bedrijven (en overheden). 

Hoewel er in het projectplan niet expliciet gesproken werd over een ondernemerscentrum 
waar ondernemers bedrijfsruimte zouden kunnen huren, werd wel genoemd dat via 
Health Hub Roden innovatie en ondernemerschap bij zowel startende als bestaande 
bedrijven gestimuleerd zou moeten worden (Haan, 2015). In paragraaf 2.4 en 5.1 werd 
al genoemd dat Healthy Ageing, net als Energie, speerpunt van de Hanzehogeschool 
was. Daarnaast had het stimuleren van ondernemerschap al geruime tijd voordat het 
in 2016 officieel als derde speerpunt werd benoemd, grote prioriteit. In 2019 behaalde 
de Hanzehogeschool Groningen de 5de plaats wereldwijd in de subcategorie ‘graduate 
companies’ (oftewel bedrijven opgericht door alumni) van de U-Multirank, een plaats 
hoger dan het jaar ervoor (Campus Groningen, 2019).

In het projectplan werd niet alleen gesteld dat vanuit Health Hub Roden ondernemerschap 
en sociale innovatie bevorderd zouden worden, maar dat er ook een positieve bijdrage 
zou moeten zijn ten aanzien van arbeidsparticipatie en formeel als informeel leren (Haan, 
2015). Door of vanuit Health Hub Roden trainingen te ontwikkelen en te organiseren en 
innovatie-, thema- en netwerkbijeenkomsten te organiseren zou een bijdrage geleverd 
worden aan kennisproductie en –circulatie. Door bedrijvigheid te creëren zou bovendien 
voorkomen worden dat arbeidspotentieel wegtrekt uit de regio doordat studenten 
al vroeg kennismaken met de medische technologie, de bedrijven in de regio en de 
mogelijkheden die er zijn. Bedrijven zouden bovendien doordat meer studenten voor de 
medische technologie kiezen hun vacatures beter kunnen vervullen en via samenwerking 
in projecten de studenten ook banen aan kunnen bieden.  

5.2.5. Typering van de Health Hub Roden 
In hoofdstuk 4 werd al beschreven dat meteen na het besluit van Cordis om de vestiging 
in Roden te sluiten een samenwerking ontstond tussen (oud)medewerkers van Cordis, de 
overheid, UWV en vakbonden. De oprichters van Vereniging Springboard waren overtuigd 
van het belang van samenwerking tussen bedrijven om bedrijvigheid te kunnen creëren. 
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Deze overtuiging gecombineerd met een meer nadrukkelijke samenwerking met de 
overheid kreeg verder handen en voeten bij het verwerven van het project Springboard 
2.0 (publiek-private samenwerking). In het project Springboard 2.0 waren er op papier 
ook onderwijsinstellingen betrokken, maar van een intensieve samenwerking kon nog 
niet gesproken worden. Die behoefte was er wel en dus kreeg het onderwijs een stevigere 
rol in de plannen voor Health Hub Roden (Haan, 2015). Met de betrokkenheid van een 
umc, universiteit, hogescholen en roc’s werd het onderwijs meer en intensiever dan 
eerder betrokken. Bovendien werd één van de betrokken hogescholen de penvoerder 
van het project. 

Health Hub Roden kan getypeerd worden als een triple helix partnership gezien het feit 
dat de institutionele actoren bedrijfsleven, overheid en onderwijs vertegenwoordigd 
zijn. Deze actoren, die belangrijke spelers in de regionale netwerken zijn, behoren tot 
verschillende institutionele sferen met eigen normen, waarden en sociale systemen 
waarbinnen gewerkt wordt (Rynes et al., 2001). Juist die verschillen zijn van toegevoegde 
waarde voor het proces van kenniscreatie, maar om dat proces te ondersteunen is het van 
groot belang dat er aandacht besteed wordt aan het leggen en versterken van de relaties 
tussen de betrokken actoren (Brinkley, 2006). In interviews werd genoemd dat juist die 
verbindende functie een belangrijke rol voor Health Hub Roden is. Zo zei een stakeholder 
uit het onderwijs bijvoorbeeld:

“Op deze manier kun je een soort middelaar creëren die ervoor gefaciliteerd is om juist 
die twee verschillende werelden met elkaar te verbinden. Hoe je het ook wendt of keert 
het praten met het bedrijfsleven, dat geldt ook voor ons, gebeurt altijd in de randuren. 
Je core-business is dat hier de zaak draait, dat de lessen worden gegeven en de dingen 
lopen en dan heb je ook nog een aantal uren voor een heleboel andere dingen. Eén 
daarvan is op strategisch gebied afspraken maken met het bedrijfsleven. Als de tijd dan 
voor beide partijen beperkt is waardoor je elkaar drie keer per jaar spreekt en je spreekt 
ook nog eens een verschillende taal dan ben je na vijf jaar niet veel verder opgeschoten. 
Dan wordt er een externe ingehuurd die iets op papier zet, die interviews houdt en 
dan komt er weer een business plan en dan zegt iedereen mooi dat hebben we weer 
geregeld, maar er gebeurt niets. Als er dan iemand professioneel mee aan de gang 
gaat, die er elke dag is dan kan dat een groot verschil zijn. Dat je operatie en strategie 
dan wel kunt verbinden.” (INMOw1)

In de literatuur worden drie soorten triple helix configuraties onderscheiden; de statische, 
de laissez-faire en de gebalanceerde configuratie. Het triple helix partnership dat in dit 
onderzoek bestudeerd wordt, kan gezien de prominente rol van een kennisinstelling 
binnen dit partnership, tot een gebalanceerde configuratie gerekend worden, die ook 
kenmerkend is voor de overgang naar de kenniseconomie (Etkzowitz & Leydesdorff, 2000; 
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Cai & Etzkowitz, 2020). In deze configuratie werken onderwijsinstellingen nauw samen 
met bedrijfsleven en overheid en nemen zelfs het voortouw in gezamenlijke initiatieven 
(Etkzowitz & Leydesdorff, 2000). In de literatuur wordt daarnaast omschreven dat in deze 
configuratie innovaties het resultaat zijn van zowel top-down als bottom-up interacties 
tussen de institutionele sferen (onderwijs, overheid en bedrijfsleven). Uit de uiteenzetting 
in zowel paragraaf 2.4 als hoofdstuk 4 en paragraaf 5.1 is gebleken dat er binnen dit 
partnership zowel top-down initiatieven zoals de Research- en Innovatiestrategie 
voor Slimme Specialisatie voor Noord-Nederland (SNN, 2013) en de bijbehorende 
Noordelijke Innovatieagenda 2014-2020 (Taskforce RIS3 Noord-Nederland, 2015) zijn 
geweest als bottom-up initiatieven zoals samenwerking op basis van vraagarticulatie 
bij regionale bedrijven. Als gevolg van die samenwerking en onderlinge betrokkenheid 
gaan institutionele sferen, naast het vervullen van de eigen (traditionele) functies, ook 
(delen) van de rol van de andere institutionele sferen overnemen (Etzkowitz & Klofsten, 
2005; Etzkowitz & Zhou, 2018). Uit interviews is bijvoorbeeld gebleken dat bij Health Hub 
Roden betrokken ondernemers ook lesgeven bij de betrokken onderwijsinstellingen of 
kennisdelingsbijeenkomsten organiseren. 

Gedurende de eerste fase van dataverzameling viel op dat veel van de bij Health Hub 
Roden betrokken personen een Cordis-verleden hadden. Zij waren oud-medewerker van 
Cordis, medewerker20 van een toeleverancier van Cordis of overheidsfunctionaris en nu 
betrokken bij Health Hub Roden vanuit hun huidige rol. Deze betrokkenheid was soms 
direct (bijvoorbeeld als medewerker van een partnerbedrijf ), maar soms ook indirect (via 
hun lidmaatschap van Vereniging Springboard). Oud-medewerkers werden ondernemer, 
medewerker in een sinds de sluiting van Cordis gestart bedrijf, medewerker in een ander 
bedrijf dat al in de regio gevestigd was, of een onderwijsinstelling. 

Het andere punt dat over de typering van de Health Hub Roden opgemerkt dient worden, 
heeft betrekking op de heterogeniteit van het partnership. In de meeste gevallen van 
georganiseerde arbeidsmarkt samenwerking is er sprake van samenwerking binnen 
een zeer eenduidige sector. In het projectplan van Health Hub Roden (Haan, 2015) werd 
het project omschreven als “Een project dat precies past binnen genoemde kabinetsbrief 
is de “Health Hub” in Roden, een fysiek knooppunt van kenniscirculatie tussen onderwijs, 
medisch-technologische bedrijven en een zorginstelling.” Hiermee leek gesuggereerd te 
worden dat er sprake zou zijn van een hoofdzakelijk sectoraal samenwerkingsverband, 
en dat er vooral bedrijven in zouden samenwerken die in belangrijke mate soortgelijke 
producten produceren of diensten leveren, met werknemers in soortgelijke beroepen. 
Uit de interviews met en de formats voor de arbeidsmarktmonitor van de eerste 
partnerbedrijven kwam een diverser beeld naar voren. Zowel wat betreft de branche 

20  Medewerker of directeur
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waarin de bedrijven opereerden, als de verschillende functies en beroepen die binnen 
die bedrijven voorkwamen, was het beeld heterogener dan vooraf verwacht. De (eerste) 
indruk bij de nulmeting was dus als dat de pool bedrijven en beroepsbeoefenaren 
misschien wat heterogener was dan vooraf verwacht (Talen & van Lieshout, 2016). Dit 
beeld is bij de eindmeting onveranderd (Talen & van Lieshout, 2020).

Heterogeniteit hoeft niet per se een nadeel te zijn (Talen & van Lieshout, 2016). Bij 
bedrijven met werknemers in dezelfde beroepen kan concurrentie om nieuw talent de 
samenwerking soms compliceren. Als bedrijven vooral complementair zijn, speelt deze 
riscofactor minder een rol, en kan elk zijn eigen talenten uit de meest relevante opleiding 
inschakelen – eerst voor projecten, en later als nieuwe werknemers. En hoewel men 
elkaar nog niet altijd kent of nog niet samenwerkt, zien ondernemers mogelijkheden 
en toegevoegde waarde om de onderlinge relaties tijdens de looptijd van het project te 
leggen, te versterken of uit te bouwen (zie verder in paragraaf 6.2). Het kan wel betekenen 
dat sommige voordelen van meer homogene samenwerkingsverbanden moeilijker te 
realiseren zijn. Het organiseren van scholing is, bijvoorbeeld, makkelijker rendabel te 
maken over meerdere bedrijven. Voor generieke competenties kan dat nog steeds in een 
heterogeen samenwerkingsverband, maar op beroepsspecifieke competenties zou dat 
mogelijk wat lastiger blijken (Talen & van Lieshout, 2016).

5.2.6. Kernactoren Health Hub Roden
5.2.6.1. Bedrijfsleven
In het projectplan werd Health Hub Roden beschreven als een kennisknooppunt dat 
“openstaat voor alle bedrijven” (Haan, 2015). In de beginperiode kon ieder bedrijf zich als 
partner bij Health Hub Roden aansluiten. In de rapportage voor de nulmeting werd op 
basis van de eerste ronde dataverzameling bij de partnerbedrijven al geconstateerd dat 
anders dan verwacht de bedrijfspartners in zeer verschillende branches actief waren en 
dat de binnen de bedrijven voorkomende functies een grote diversiteit lieten zien. Op dat 
moment werd dit door de partners die ten behoeve van de rapportage voor de nulmeting 
geïnterviewd werden “met oog op concurrentie en bereidheid om kennis te willen delen” als 
een voordeel gezien (Talen & van Lieshout, 2016: 17). Bij de eindmeting was dit beeld niet 
anders. Bij het invullen van het format voor de arbeidsmarktmonitor is gevraagd naar de 
SBI-codes waarmee de bedrijfspartners ingeschreven zijn bij de KvK21. Deze codes zijn 
weer geclusterd in verschillende categorieën. Zoals ook in de volgende paragraaf nader 
beschreven zal worden, waren er op het moment van de eindmeting 5822 bedrijfspartners. 
De bedrijfspartners van Health Hub Roden vielen onder de volgende categorieën. 

21  Niet alle partners vulden het format in, voor deze bedrijven zocht de onderzoeker de SBI-code op via de KvK
22  Voor een van deze partners geldt dat de holding formeel partner was, maar dat ook de vier bedrijven die onder deze holding vielen, meegenomen 

zijn in het onderzoek.
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Tabel 1. Overzicht sectoren bedrijfspartners.

Aantal

Industrie 15

Bouwnijverheid 3

Groot- en detailhandel 6

Vervoer en opslag 1

Informatie en communicatie 10

Financiële instellingen 2

Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening 18

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening 1

Onderwijs 1

Gezondheids- en welzijnszorg 4

Eefting (2017) maakte in de historische casestudie in paragraaf 4.2 onderscheid tussen 
kernsector (de sector waarin Cordis actief was), aangrenzende sectoren en overige 
sectoren. Van alle bedrijfspartners van Health Hub Roden behoren er 3 tot de kernsector, 
11 tot aangrenzende sectoren en 48 bedrijfspartners behoren tot de overige sectoren. 
Voor een volledig overzicht van de bedrijfspartners en de sectoren waarin zij actief zijn, 
wordt verwezen naar bijlage 6. 

Het aantrekken van bedrijfspartners ging, zoals ook in de volgende paragraaf beschreven 
zal worden, zeer voorspoedig. Halverwege de projectperiode waren er al meer 
bedrijfspartners dan voor het einde van de projectperiode was beoogd. Halverwege 
de projectperiode werd (mede) op verzoek van de stuurgroep besloten dat niet langer 
iedereen zonder meer partner zou kunnen worden. Aspirant partners zouden kenbaar 
moeten maken wat ze het partnership komen brengen en wat ze wensen te halen. De 
stuurgroep zou op basis daarvan voortaan besluiten of dat bedrijf dan ook daadwerkelijk 
toe zou mogen treden als nieuwe partner. Uit mailwisseling en een gesprek met een 
ondernemer is inderdaad gebleken dat in elk geval één ondernemer sedertdien niet is 
toegelaten omdat deze niet zou voldoen aan die criteria. Gedurende het tweede deel van 
de projectperiode trokken twee bedrijfspartners zich terug. Het ene bedrijf besloot tot 
een strategische koerswijziging waardoor de inhoudelijke aansluiting met Health Hub 
Roden er niet meer was. Het andere bedrijf werd overgenomen en de nieuwe directie 
besloot zich aan te sluiten bij een ander vergelijkbaar samenwerkingsverband. 

Behalve de individuele bedrijven was ook een bedrijvenvereniging betrokken bij Health 
Hub Roden: de al in hoofdstuk 4 geïntroduceerde, uit Cordis voortgekomen, Vereniging 
Springboard. Deze presenteert zichzelf als “een regionaal platform van bedrijven waarbinnen 
onderscheidende en concurrerende medische concepten worden ontwikkeld” (Springboard, 
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z.j.). Vereniging Springboard was tevens vertegenwoordigd in zowel de Stuurgroep als de 
Raad van Toezicht van Health Hub Roden. 

5.2.6.2. Onderwijsinstellingen
In het projectplan van Health Hub Roden werd al beschreven dat ernaar gestreefd zou 
worden om op de fysieke faciliteit van Health Hub Roden mbo-, hbo- en wo-studenten 
aan te trekken en vervolgens binnen deze onderwijstypen weer studenten afkomstig van 
verschillende disciplines (Haan, 2015). Bij aanvang van de eerste vijfjarige projectperiode 
van Health Hub Roden waren inderdaad zowel een instelling voor wetenschappelijk 
onderwijs als een instelling voor hoger en middelbaar beroepsonderwijs aangesloten. Bij 
de eindmeting waren er negen onderwijsinstellingen betrokken bij Health Hub Roden, 
waarvan één instelling voor wetenschappelijk onderwijs, drie instellingen voor hoger 
beroepsonderwijs (waarvan twee formeel als partner) en vijf instellingen voor middelbaar 
beroepsonderwijs.  

Voor zowel universiteiten als hoger en middelbaar beroepsonderwijs geldt dat zij 
de maatschappelijke opdracht hebben gekregen om, ieder op hun eigen manier, de 
aansluiting met het werkveld te versterken. Deze opdracht werd zoals beschreven in 
paragraaf 2.4. vastgelegd in en gestimuleerd met zowel landelijk als regionaal beleid op 
het gebied van Healthy Ageing, ondernemerschap, onderwijsontwikkeling en innovatie. 
Daarnaast pakten de verschillende onderwijsinstellingen ieder op hun eigen manier en 
soms ook heel pro-actief de handschoen op door zelf strategie en beleid te ontwikkelen 
om invulling te geven aan het verstevigen van de samenwerking met partijen uit de regio 
en het stimuleren van ondernemerschap. 

5.2.6.3. Overheid
De derde actor in de triple helix samenwerking is de overheid. In de Nederlandse Grondwet 
is onder meer de opdracht voor de overheid vastgelegd om voorzieningen te treffen voor 
het maatschappelijk functioneren van de burgers. Zo zijn in artikel 19 van de Grondwet 
de basisbepalingen ten aanzien van werkgelegenheid vastgelegd. In het eerste lid van dit 
artikel staat dat de bevordering van werkgelegenheid een (zorg)taak van de overheid is. 
Door middel van beleid op centraal en decentraal niveau biedt de overheid een raamwerk 
om werkgelegenheid te bevorderen en eventuele problemen op de arbeidsmarkt op te 
lossen. Dit beleid betreft werkgelegenheidsprogramma’s, vakopleidingen, scholing voor 
werkzoekenden, plaatsingssubsidies voor werkgevers en het arbeidsvoorzieningsbeleid. 
In artikel 20 van de Grondwet zijn de basisbepalingen ten aanzien van welvaart en 
sociale zekerheid vastgelegd. Tot slot is de overheidsverantwoordelijkheid voor het 
onderwijsstelsel vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet, waarin naast het bekende 
klassieke grondrecht op ‘vrijheid van onderwijs’ ook het sociale grondrecht op onderwijs 
is vastgelegd. Dat sociale grondrecht op onderwijs wordt in het eerste lid van artikel 23 
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als volgt tot uitdrukking gebracht: ‘Het onderwijs is een voorwerp van aanhoudende zorg 
der regering’. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid. 
De Rijksoverheid maakt beleid, vaardigt wetten uit en ziet toe op naleving. Verder bereidt 
het Rijk plannen van de regering en het parlement voor en voert deze plannen uit. De 
provinciale overheden voeren het beleid van de Rijksoverheid uit, zoals het aanleggen 
van natuur. Daarnaast maken provinciale overheden zelf ook beleid en voeren dit ook 
uit. Gemeentelijke overheden voeren net als de provinciale overheden veel landelijke 
wetten uit. Dit heet medebewind. Zo is de gemeentelijke overheid bijvoorbeeld primair 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en 
de Participatiewet. Tevens voert de gemeentelijke overheid het eigen beleid uit. Bij de 
oprichting van Health Hub Roden waren twee provinciale overheden en een gemeentelijke 
overheid betrokken. Tevens committeerde Regio Groningen-Assen (RGA) zich aan Health 
Hub Roden. RGA is een vrijwillig samenwerkingsverband van de provincies Drenthe 
en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, 
Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier. Sinds 1996 wordt door de overheden binnen dit 
samenwerkingsverband samengewerkt op de thema’s economie, mobiliteit, ruimtelijke 
kwaliteit en wonen (Regio Groningen Assen, z.j.). Uit interviews met beleidsambtenaren 
is gebleken dat de ontwikkeling van de regionale economie, werkgelegenheid en human 
capital belangrijke aandachtspunten zijn in zowel provinciaal als lokaal beleid. 

Er bestaan nog verschillende andere samenwerkingsverbanden tussen de noordelijke 
provincies. Zo hebben de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe sinds 1992 hun 
krachten gebundeld in Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) met als doel de 
regionale economie te versterken door gezamenlijk beleid te voeren en te onderhandelen 
met het Rijk en de Europese overheid over gemeenschappelijke noordelijke belangen. Als 
onderdeel van het SNN verenigt de Noordelijke Innovatieagenda 2014-2020 (Taskforce 
RIS3 Noord-Nederland, 2015) de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen in hun streven 
om de Research- en Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie voor Noord-Nederland 
2014-202023 (SNN, 2013) te vertalen in een uitgewerkte beleidsagenda. Die uitgewerkte 
beleidsagenda is vervolgens geoperationaliseerd via het Operationeel Programma EFRO 
Noord-Nederland. De vier grote maatschappelijke uitdagingen die centraal staan in RIS3 
voor Noord-Nederland zijn gezondheid, voedsel, water en duurzame energie. Verder 
werken de vier grote steden in de regio - Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen - 
samen als NG4, en werkt het SNN samen met de NOM, een regionale investerings- en 
ontwikkelingsmaatschappij die de werkgelegenheid en economie in het Noorden wil 
stimuleren.

23  Inmiddels is de Research- en Innovatiestrategie voor Slimme Specialisatie voor Noord-Nederland 2021-2027 (SNN, 2020) vastgesteld.
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5.3. Resultaten na de eerste projectperiode van vijf jaar

In het projectplan (Haan, 2015) werd het doel van de Health Hub Roden als volgt 
omschreven: 

“Het doel van het kennisknooppunt is in de kern het creëren van nieuwe bedrijvigheid 
(start-ups en bedrijven van elders) op basis van bestaande kennis die gedeeld 
(=kenniscirculatie) en nieuwe kennis die ontwikkeld (=kennisproductie) wordt. Er 
ontstaat dus meer werkgelegenheid, maar wordt ook vóórkomen dat bedrijvigheid 
wegtrekt of inkrimpt. Daarmee wordt dus ook bestaande werkgelegenheid behouden”  

Uit deze beschrijving valt op te maken dat er feitelijk drie (hoofd)doelstellingen waren. De 
vijftien key performance indicatoren (KPI’s) die bij aanvang van de vijfjarige projectperiode 
ten behoeve van het monitoren van de voortgang opgesteld waren, waren feitelijk 
geoperationaliseerde variabelen van de genoemde drie hoofddoelstellingen (Talen & van 
Lieshout, 2016): 

1). Kennisproductie en –circulatie: 
1. Aantal mensen dat aanwezig is in de Health Hub
2. Aantal docent-onderzoekers dat actief is binnen de Health Hub
3. Portfolio van vragen waar groepen aan kunnen werken
4.  Aantal studenten dat in de Health Hub is uit hoofde van onderwijs, onderzoek of 

stage
5. Aantal “Open innovatie projecten”
6.  Aantal partners en overige bedrijven dat betrokken is bij de Health Hub
7.  Aantal onderwijsinstellingen dat actief betrokken is in de Health Hub
8.  Aantal werknemers dat wordt bij- of omgeschoold in de Health Hub, geïnitieerd 

via de partners
9. Aantal bezoekers van netwerkbijeenkomsten

2). Ontstaan van bedrijvigheid:
10. Het aantal nieuwe bedrijven (start-ups en van elders) in sector in de regio 

3). Behoud en creatie van werkgelegenheid: 
11.  Aantal werkzoekenden dat wordt omgeschoold en daarna een vacature gaat 

vervullen
12.   Aantal mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt dat werkervaring heeft 

opgedaan, waarbij de werkervaringsplaats direct voortvloeit uit de Health Hub. 
13.   Aantal mensen dat een baan bij de Health Hub heeft gekregen in het kader van 

de Participatiewet
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14.   Percentage studenten dat in het bedrijfsleven werkzaam is in de sector
15. Aantal werknemers in de sector in de regio in het bedrijfsleven

Bij de start van het project werd als voorwaarde gesteld dat er op twee momenten over de 
voortgang gerapporteerd zou moeten worden. Naast een nulmeting om het vertrekpunt 
te bepalen zou er een tussen- en eindmeting verricht moeten worden. In het document 
“Operationalisatie KPI’s (auteur onbekend) is per KPI beschreven wat de gewenste norm 
(doelstelling) was voor respectievelijk de tussen- en eindmeting. Tevens werd hierin 
beschreven hoe de realisatie van iedere KPI gemeten en onderbouwd diende te worden. 
Talen en van Lieshout (2016) beschreven in de rapportage voor de nulmeting dilemma’s 
en gemaakte keuzes ten aanzien van het meten en onderbouwen van de resultaten. In 
paragraaf 5.3.1. worden de resultaten van alle drie de metingen beschreven. Als eerste 
wordt beschreven wat de realisatie was ten aanzien van de KPI’s, waarna in paragraaf 5.3.2. 
de werkgelegenheidsontwikkeling in het bijzonder wordt belicht. 

5.3.1. Realisatie doelstelling 1: Kennisproductie en –circulatie
Aan de eerste doelstelling konden 9 KPI’s gerelateerd worden. Per KPI’s zal beschreven 
worden wat beoogd werd na een periode van respectievelijk 2,5 en 5 jaar. Tevens wordt 
beschreven wat gerealiseerd werd. 

KPI 1: Aantal mensen dat aanwezig is in de Health Hub. 

Tabel 2. Overzicht norm en realisatie KPI 1 
Norm na 2,5 jaar Minimaal 10 unieke aanwezigen per maand

Realisatie na 2,5 jaar KPI tussenmeting gerealiseerd 
Tot en met juni 2017 werden 2.785 bezoekers geteld

Norm na 5 jaar Minimaal 10 unieke aanwezigen per maand

Realisatie na 5 jaar KPI gerealiseerd 
Tot en met december 2019 werden 8.027 bezoekers geteld

In het document ‘Operationalisatie KPI’s’ was als meetmethode voor deze KPI voorgesteld 
het gemiddeld aantal mensen per maand gedurende de gehele meetperiode. Dit wil 
zeggen van start tot tussenmeting en vervolgens van tussenmeting tot eindmeting. De 
gestelde norm was minimaal 10 unieke aanwezigen per maand voor zowel de tussen- als 
eindmeting. In het document ‘Operationalisatie KPI’s’ werd gesteld dat de realisatie van 
deze KPI onderbouwd zou moeten worden door middel van een bijgehouden gastenboek. 
Op basis van de eerste ervaringen werd echter geconstateerd dat Health Hub Roden 
verschillende soorten bezoekers zou hebben met een heel verschillende frequentie van 
deelname en bezoek. Op basis van deze inschatting stelden Talen en van Lieshout (2016), 
om de participanten zo weinig mogelijk te belasten, een gedifferentieerde meetwijze 
voor. Deze participanten konden in vier groepen onderverdeeld worden.  
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Om te beginnen waren vanaf de start de medewerkers uit het kernteam aanwezig op 
Health Hub Roden. Voor de medewerkers uit dit kernteam was het niet efficiënt om elke dag 
(soms meermaals i.v.m. externe bezoeken) het gastenboek te tekenen. In de rapportage 
voor de nulmeting is voorgesteld om de (substantiële) participatie van de kernteamleden 
direct uit de administratie te halen (Talen & van Lieshout, 2016). Uiteindelijk is vanuit 
het kernteam het besluit genomen om de receptioniste dagelijks de aanwezigheid van 
het kernteam te laten noteren. Vanaf 2018 werd ingevoerd dat de kernteamleden hun 
aanwezigheid registreren door een QR-code via hun telefoon te scannen (Talen & van 
Lieshout, 2020). 

De tweede groep bezoekers wordt gevormd door de bezoekers van de bijeenkomsten die 
op de Health Hub Roden georganiseerd worden. Voor de aanwezigheid van deze groep 
bezoekers, die werd geregistreerd door het bijhouden van getekende deelnemerslijsten, 
was een aparte KPI (KPI 9) geformuleerd. Om deze reden zijn deze bezoekers niet voor 
deze KPI 1 meegeteld. Hetzelfde geldt voor de derde groep, de studenten die Health Hub 
Roden bezochten in verband met het volgen van onderwijs (KPI 4). De docenten gaven 
klassenlijsten door aan Health Hub Roden, die vervolgens op de balie werden gelegd en 
door de studenten getekend werden als zij Health Hub Roden binnenkwamen (Talen & 
van Lieshout, 2016; 2017; 2020). 

De vierde groep werd gevormd door alle bezoekers die niet tot bovengenoemde groepen 
gerekend konden worden, dus ook de studenten die incidenteel (anders dan voor regulier 
onderwijs) aanwezig waren. Alleen deze groep tekende het gastenboek (Talen & van 
Lieshout, 2016; 2017; 2020). Deze wijze van registreren in combinatie met het feit dat dit 
op papier gebeurde, maakte het te arbeidsintensief om daadwerkelijk de unieke bezoekers 
per maand te filteren. De keuze is dan ook gemaakt om dat niet te doen; de omvang van 
het kernteam plus het totaal van de bezoekers per jaar gaf ruim voldoende informatie 
voor beoordeling van de realisatie van deze KPI (Talen & van Lieshout, 2016; 2017; 2020).

Een jaar na de start van de Health Hub Roden was er een min of meer vaste kern van 10 
personen die gemiddeld tenminste 1 dag per maand aanwezig zijn op de Health Hub Roden. 
Halverwege de evaluatieperiode was de groep mensen die structureel minimaal 1 dag per 
maand op de Health Hub was flink uitgebreid. Bij het afronden van de dataverzameling 
voor de evaluatieperiode hadden 14 personen de Health Hub als vaste en primaire 
werkplek. Met de verhuizing naar het nieuwe pand was het ondernemerscentrum een feit 
en konden ondernemers ook (één of meerdere) werkplekken op Health Hub Roden huren. 
Met ingang van 1 februari 2020 werden er door 9 ondernemers in totaal  32 werkplekken 
gehuurd. Daarnaast is de Health Hub Roden van januari 2016 tot en met december 
2019 door 8.027 bezoekers bezocht. Zoals gesteld waren dit geen unieke bezoekers. Een 
deel van de geregistreerde bezoekers, waren regelmatige (wekelijkse) bezoekers die elk 
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tientallen keren geregistreerd zijn. Zo waren er bijvoorbeeld docenten die sinds het begin 
van Health Hub Roden onderwijs op de fysieke faciliteit verzorgd hebben24 (Talen & van 
Lieshout, 2020).  

KPI 2: Aantal docent-onderzoekers dat actief is binnen de Health Hub. 

Tabel 3. Overzicht norm en realisatie KPI 2.
Norm na 2,5 jaar Minimaal 10 betrokken docent-onderzoekers25 waarvan minimaal 2 promoverend 

docent-onderzoekers
Realisatie na 2,5 jaar KPI tussenmeting gerealiseerd

18 projectmatig betrokken docent-onderzoekers waarvan 2 promoverend
Norm na 5 jaar Minimaal 10 betrokken docent-onderzoekers waarvan minimaal 2 promoverend 

docent-onderzoekers
Realisatie na 5 jaar KPI gerealiseerd

34 projectmatig betrokken docent-onderzoekers waarvan 2 promoverend 

In het document ‘Operationalisatie KPI’s’ was beschreven dat voor de realisatie van 
deze KPI alleen gekeken zou hoeven te worden naar het aantal promoverend docent-
onderzoekers dat verbonden was aan de Health Hub Roden. In het projectplan (Haan, 
2015) daarentegen was echter beschreven dat de opbrengst op dit specifieke punt 10 
tot 20 betrokken docent-onderzoekers per jaar zou zijn. In overleg met de directeur van 
Health Hub Roden is derhalve besloten niet alleen de promoverend docentonderzoekers, 
maar alle betrokken docent-onderzoekers, te registreren in de projectadministratie (Talen 
& van Lieshout, 2016, 2017, 2020). 

Gedurende de evaluatieperiode waren 34 verschillende docent-onderzoekers gedurende 
een langere periode via onderwijs, onderzoek of een combinatie van beide betrokken bij 
Health Hub Roden. Twee docent-onderzoekers waren middels hun promotieonderzoek 
betrokken bij Health Hub Roden; de auteur van dit proefschrift is één van die twee. 
Daarnaast waren docent-onderzoekers van de aangesloten onderwijsinstellingen 
betrokken, doordat zij voor een bepaalde periode regelmatig op de fysieke faciliteit 
aanwezig waren in verband met het verzorgen van onderwijs of het begeleiden van 
onderwijsprojecten. Een enkele docent-onderzoeker was alleen in het begin van de 
evaluatieperiode op Health Hub Roden aanwezig en anderen haakten pas later aan, zoals 

24   Het verzorgen van onderwijs aan grote groepen studenten kwam sinds september 2016 op gang. Stel dat een docent sinds september 2016  ieder 
jaar gedurende 10 weken 1 keer per week onderwijs op Health Hub Roden verzorgde. Daarmee zou deze docent tot en met het eerste semester 
van schooljaar 2019-2020 op 40 bezoeken aan Health Hub Roden uitkomen. Daarnaast zal de betreffende docenten wellicht nog enkele malen 
voor kennismaking of overleg op Health Hub Roden geweest zijn. Voor het gemak wordt derhalve gerekend met een totaal van 45 bezoeken. Om 
het genoemde aantal bezoekers van 8.027 te halen zouden er dus circa 178 docenten 45 maal Health Hub Roden bezocht moeten hebben. Deze 
illustratieve rekensom laat zien dat ook als enkele bezoekers tientallen malen voor hun aanwezigheid getekend hebben, gesteld mag worden dat 
deze KPI wat het betreft het totaal aanwezigen ruimschoots gerealiseerd is.

25   Docent-onderzoekers is de verzamelnaam voor alle functionarissen van onderwijsinstellingen die voor onderwijs, onderzoek of een combinatie 
van beide betrokken waren bij Health Hub Roden. 
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ook blijkt uit de toename van het aantal betrokken docent-onderzoekers ten opzichte van 
de tussenrapportage (Talen & van Lieshout, 2016, 2017, 2020). 

Naast de docent-onderzoekers die gedurende een langere periode regelmatig op de 
Health Hub Roden waren in verband met het begeleiden van onderwijsprojecten of 
het verzorgen van onderwijs, waren ook tientallen docent-onderzoekers incidenteel 
betrokken als bezoeker of organisator van een seminar, rondleiding of teamdag. De 
aanwezigheid van deze laatste groep blijkt uit getekende presentielijsten en is niet hier 
maar bij KPI 1 of KPI 9 meegeteld (Talen & van Lieshout, 2016, 2017, 2020). 

KPI 3: Portfolio van vragen waar groepen aan kunnen werken.

Tabel 4. Overzicht norm en realisatie KPI 3
Norm na 2,5 jaar Gemiddeld drie groepen per jaar gedurende de eerste periode

Realisatie na 2,5 jaar KPI tussenmeting gerealiseerd
25 projecten gedurende de eerste periode

Norm na 5 jaar Gemiddeld vier groepen per jaar gedurende de tweede periode

Realisatie na 5 jaar KPI gerealiseerd
37 projecten gedurende de tweede periode

De realisatie van deze doelstelling zou volgens het document ‘Operationalisatie KPI’s’ 
gemeten moeten worden door het aantal onderzoeksvragen in portfolio. Verder werd in dit 
document gesteld dat in de projectadministratie de status van de vragen vastgelegd zou 
moeten worden. Talen en Van Lieshout (2016) stelden dat het niet zozeer het totaal aantal 
vragen in portfolio is dat van belang is, maar juist het aantal vragen dat daadwerkelijk 
opgepakt is. Verder stelden zij dat een student die onder begeleiding van een docent 
samen met iemand uit het bedrijfsleven aan een vraag werkte ook als een groep geteld 
zou worden. 

In de projectadministratie werden het onderwerp, het doel, de participerende 
organisatie(s) en de status van het project of de projecten vastgelegd. Het type project 
en de opbrengst van de (afgeronde) projecten zijn niet systematisch vastgelegd. Uit 
de projectadministratie bleek dat per vraagstuk vaak meerdere projectgroepen actief 
waren (Talen & van Lieshout, 2017; 2020). Zo pakten bijvoorbeeld al meerdere groepen 
studenten van de opleiding Human Technology van het Alfa-college een opdracht op 
binnen het domotica programma. Ook werkten sinds het najaar van 2016 verschillende 
studentgroepen van de minor Arbeidsrecht met en voor verschillende bedrijven aan 
arbeidsrechtelijke vraagstukken. Uit de projectadministratie bleek dat er in de tweede 
periode aan 37 vragen gewerkt is. Daarmee kan gesteld worden dat met 62 projecten in 
totaal de beoogde kwantiteit gerealiseerd werd (Talen & van Lieshout, 2020). 
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KPI 4: Aantal studenten dat in de Health Hub is uit hoofde van onderwijs, onderzoek of 
stage. 

Tabel 5. Overzicht norm en realisatie KPI 4 
Norm na 2,5 jaar Minimaal gemiddeld 30 studenten per jaar gedurende de eerste periode

Realisatie na 2,5 jaar KPI tussenmeting gerealiseerd
426 studenten tot en met juli 2017

Norm na 5 jaar Minimaal gemiddeld 75 studenten per jaar gedurende de tweede periode

Realisatie na 5 jaar KPI gerealiseerd
15.624 studentparticipaties26 over de gehele periode

Met deze KPI werd beoogd dat studenten fysiek onderdeel zouden gaan uitmaken van de 
Health Hub Roden. Hierbij ging het niet alleen om studenten die fysiek op de fysieke faciliteit 
van Health Hub Roden werkten voor hun stage of afstudeeronderzoek of er onderwijs 
volgden. Het ging hier bijvoorbeeld ook om studenten die een onderzoeksproject in 
opdracht van een (of meer) Health Hub bedrijven in het laboratorium van een betrokken 
onderwijsinstellingen deden27 (Talen & van Lieshout, 2016).  De aanwezigheid van de 
studenten is geregistreerd door de studenten bij binnenkomst voor hun aanwezigheid 
te laten tekenen28 en deze registraties werden in de projectadministratie bewaard. De 
opbrengsten (een scriptie, een stageverslag, een PowerPoint) van de studentparticipaties 
zouden conform het document ‘Operationalisatie KPI’s’ ook in de projectadministratie 
bewaard moeten worden. Dat is niet structureel gebeurd (Talen & van Lieshout, 2020). 

Aan het einde van de evaluatie zijn er 15.624 studentparticipaties geteld. Net als bij de 
bezoekersaantallen is ervoor gekozen om niet de unieke studenten te tellen, maar het 
aantal studentparticipaties. Veel studenten volgden gedurende een langere periode 
onderwijs op Health Hub Roden en waren dus meerdere keren op Health Hub Roden. 
Uit de projectadministratie bleek duidelijk dat ondanks het feit dat een aanzienlijk deel 
van de studenten meerdere malen geregistreerd werd, de doelstelling zonder twijfel 
gerealiseerd werd (Talen & van Lieshout, 2020). 

26   Er wordt hier gesproken van studentparticipaties, omdat het bij het genoemde aantal, net als bij en om dezelfde reden als bij KPI 1, niet om unieke 
studenten gaat.

27  Zoals bijvoorbeeld in het geval van het project met bedrijf 2 
28  Dit betreft het gastenboek zoals beschreven bij KPI 1 of klassenlijsten in het geval van klassikaal onderwijs.
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KPI 5: Aantal “Open innovatie projecten”

Tabel 6. Overzicht norm en realisatie KPI 5
Norm na 2,5 jaar Gemiddeld twee projecten per jaar gedurende de periode

Realisatie na 2,5 jaar KPI tussenmeting gerealiseerd
Totaal 5 open innovatieprojecten. Bij 4 van deze projecten waren tevens studenten 
betroken.

Norm na 5 jaar Gemiddeld drie projecten per jaar gedurende de gehele periode van vijf 
jaar 

Realisatie na 5 jaar KPI gerealiseerd
Totaal 16 open innovatie projecten (ten minste 11 open innovatieprojecten in de 
tweede periode + 5 projecten eerste periode)

In het document ‘Operationalisatie KPI’s’ ontbrak een duidelijke definitie voor het open 
innovatie project. Gezien het feit dat het stimuleren van samenwerking tussen bedrijven 
een expliciet doel is van de Health Hub Roden, werd in de rapportage voor de nulmeting 
besloten dat projecten waarbij ten minste twee bedrijven betrokken zijn tot een “Open 
innovatie project” gerekend zouden worden (Talen & van Lieshout, 2016). Op het 
moment van de tussenmeting konden volgens de administratie 5 projecten aangemerkt 
worden als open innovatie project. Gedurende de tweede periode werd er aan 11 open 
innovatieprojecten gewerkt. Daarmee kwam de teller voor de gehele periode op 16 
projecten. In totaal waren er ten minste 32 bedrijven29 direct of indirect betrokken (Talen 
& van Lieshout, 2020). 
 
KPI 6: Aantal partners en overige bedrijven dat betrokken is bij de Health Hub. 

Tabel 7. Overzicht norm en realisatie KPI 6
Norm na 2,5 jaar Gemiddeld minimaal 12 tijdens de eerste periode

Realisatie na 2,5 jaar KPI tussenmeting gerealiseerd
53 formele partners en daarnaast nog tenminste 4 betrokken bedrijven

Norm na 5 jaar Gemiddeld minimaal 25 tijdens de tweede periode

Realisatie na 5 jaar KPI gerealiseerd
58 formele partners en daarnaast nog tenminste 26 betrokken bedrijven (via 
projecten, open innovatie projecten of als huurder van een werkplek op de hub)

Voor het meten van de resultaten ten aanzien van deze KPI is gekeken naar het aantal 
bedrijven dat betrokken was bij Health Hub Roden, waarbij onderscheid gemaakt is tussen 
bedrijven die formeel partner werden en bedrijven die in een lossere vorm bij de Health 
Hub betrokken waren (Talen & van Lieshout, 2020). Bij aanvang van de evaluatieperiode 

29   Twee projecten maakten deel uit van grotere projecten, namelijk 5Groningen waarin Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 
TNO, Agentschap Telecom samenwerkten met 7 bedrijven op het gebied van informatie- en communicatietechnologie en het Interreg A project 
Vital Regions waarin Jade hogeschool, Hogeschool Osnabrück, Hanzehogeschool en NHL Stenden Hogeschool samenwerkten met twaalf MKB-
bedrijven. Health Hub Roden was één van de negen testlocaties.
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bevestigden bedrijven formeel in een addendum dat zij partner wilden worden van de 
Health Hub Roden. In de loop van schooljaar 2016-2017 is afgesproken dat het verzoek 
van een bedrijf om toe te treden als partner besproken diende te worden in de stuurgroep 
van de Health Hub en dat het addendum pas na goedkeuring door de stuurgroep werd 
opgenomen in de administratie en het bedrijf dus formeel als partner werd geteld. De 
norm voor deze KPI was dat er gedurende de tweede periode minimaal 25 bedrijven 
partner moesten zijn (Talen & van Lieshout, 2020). 

Op het moment dat de dataverzameling voor de evaluatieperiode afliep waren 58 
bedrijven formeel partner. Drie van deze partners hadden te maken met een (recente) 
bedrijfsopheffing, maar gezien het feit dat hun partnerschap (nog) niet formeel opgezegd 
was, werden ze nog wel als partner meegeteld. Twee bedrijven die op het moment van 
de tussenmeting nog wel partner waren, beëindigden hun partnerschap. Deze bedrijven 
zijn dan ook niet meer meegeteld in het totaal aantal partnerbedrijven zoals hierboven 
genoemd. Het ene bedrijf besloot tot een strategische koerswijziging als gevolg waarvan 
het partnership niet meer aansloot. De andere partner meldde zich als gevolg van een 
bedrijfsovername en personele wisselingen af als partner (Talen & van Lieshout, 2020). 

Van de 58 bedrijven die formeel partner waren, werkten er zes op geen enkel moment 
mee aan een interview of het in kaart brengen van de interne werkgelegenheid. Over 
deze zes bedrijven is dan ook geen nadere informatie beschikbaar. Het is onduidelijk 
welke vraag ze bij Health Hub Roden neerlegden, wat hun rol als partner is geweest en 
of ze überhaupt een rol binnen het partnership hebben gespeeld. Naast de 58 formele 
bedrijfspartners waren nog vele bedrijven direct of indirect op andere wijze betrokken. Zij 
waren bijvoorbeeld partner in een onderzoeksproject of huurden op de nieuwe faciliteit 
van Health Hub Roden een of meerdere werkplekken. Met in totaal 58 formele bedrijven 
en tenminste 26 bedrijven die betrokken waren zonder formeel partner te worden, kan 
gesteld worden dat de norm voor 5 jaar ruimschoots gehaald werd (Talen & van Lieshout, 
2020). 

KPI 7: Aantal onderwijsinstellingen dat actief betrokken is in de Health Hub. 

Tabel 8. Overzicht norm en realisatie KPI 7
Norm na 2,5 jaar Minimaal 3 (inclusief UMCG)

Realisatie na 2,5 jaar KPI tussenmeting gerealiseerd
7 onderwijsinstellingen als formele partner en 2 onderwijsinstellingen actief 
betrokken zonder formeel partner te zijn

Norm na 5 jaar Minimaal 5

Realisatie na 5 jaar KPI gerealiseerd
8 onderwijsinstellingen als formele partner en 1 onderwijsinstelling actief 
betrokken zonder formeel partner te zijn 
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Zoals beschreven in de rapportages voor zowel de nul- als de tussenmeting diende de 
realisatie van deze KPI onderbouwd te worden door een overzicht van de betrokken 
onderwijsinstellingen, van zowel de onderwijsinstellingen die formeel partner waren als 
de onderwijsinstellingen die (nog) niet formeel waren, maar wel actief in tenminste één 
project participeerden. De onderwijsinstellingen bevestigden net als de bedrijfspartners 
formeel in een addendum dat zij partner werden van de Health Hub Roden. Deze 
addenda werden opgenomen in de projectadministratie van de Health Hub Roden. Bij 
aanvang van de evaluatieperiode waren drie kennisinstellingen formeel partner, namelijk 
de Hanzehogeschool Groningen, het Noorderpoort en het UMCG (Talen & van Lieshout, 
2016; 2017; 2020). 

Aan het einde van de evaluatieperiode waren acht onderwijsinstellingen formeel partner. 
Naast de drie eerdergenoemde onderwijsinstellingen, die dus vanaf de start formeel 
partner waren, sloten ook Friesland College, Alfa-college, NHL Stenden Hogeschool, 
Drenthe College en ROC Menso Alting zich bij Health Hub Roden aan. Hochschule 
Osnabrück was daarnaast actief betrokken bij een (onderzoeks)project zonder formeel 
partner te zijn (Talen & van Lieshout, 2020).

Uit de verzamelde data voor de eindmeting bleek ook dat naast de bovengenoemde 
betrokken onderwijsinstellingen uit wetenschappelijk-, hoger- en middelbaar onderwijs 
ook scholen uit primair- en voortgezet onderwijs en zelfs buitenschoolse opvang Health 
Hub Roden bezochten. Dit laat zien dat de uitstraling en functie van de Health Hub 
richting onderwijs (en samenleving) dus nog verder gaat dan enkel beroeps- en hoger 
onderwijs (Talen & van Lieshout, 2020).

KPI 8: Aantal werknemers dat wordt bij- of omgeschoold in de Health Hub, geïnitieerd 
via de partners. 

Tabel 9. Overzicht norm en realisatie KPI 8
Norm na 2,5 jaar Minimaal 30

Realisatie na 2,5 jaar KPI tussenmeting gerealiseerd
53 deelnemers hebben een traject afgerond

Norm na 5 jaar Minimaal 75 

Realisatie na 5 jaar KPI niet gerealiseerd
57 deelnemers hebben een traject gevolgd waarvan 55 het traject ook 
daadwerkelijk hebben afgerond 

Voor het in kaart brengen van de mate waarin de gestelde norm voor deze KPI behaald 
werd, ging het hier om de scholing die specifiek met en voor de Health Hub Roden werd 
georganiseerd, waarbij niet alleen de medewerkers van de partnerbedrijven werden 
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geteld, maar ook die van andere bedrijven. In het document ‘Operationalisatie van de 
KPI’s’ werd gesteld dat onderbouwing diende te geschieden door middel van een door de 
Health Hub Roden bij te houden certificatenregister.  De norm voor deze meting was 75 
bij- of omgeschoolde werknemers. Bij sommige KPI’s is in het document ‘Operationalisatie 
van de KPI’s’ aangegeven dat er in de tweede periode een nieuwe telling start. Voor KPI 8 
was dat niet het geval en derhalve is besloten door te tellen (Talen & van Lieshout, 2016; 
2017; 2020). 

KPI 8 ‘Aantal werknemers dat wordt bij- of omgeschoold in de Health Hub, geïnitieerd via de 
partners’ en KPI 11 ‘Aantal werkzoekenden dat wordt omgeschoold en daarna een vacature 
gaat vervullen’ hadden beide betrekking op (bij)scholing. Met name in het geval van KPI 
8 zorgde de bekostiging van deze scholing voor de nodige discussie. Op basis van de 
opgedane ervaring werd halverwege de evaluatieperiode het beleid ten aanzien van 
scholing aangepast. Uit interviews bleek dat sommige bedrijfspartners de verwachting 
hadden dat de scholing door Health Hub Roden aangeboden en ook (grotendeels) 
bekostigd zou worden, wat aanvankelijk ook gebeurde. Andere partners gaven aan dat 
zij dit niet als de taak van Health Hub Roden zagen. Er werd besloten om in de toekomst 
kritischer te kijken hoe de kosten voor scholing voor bedrijven én de Health Hub zo laag 
mogelijk gehouden zouden kunnen worden. Genoemde oplossingen om dit te realiseren 
waren bijvoorbeeld het gebruik maken van de expertise die bij de partners in huis is, het 
vragen van een financiële bijdrage aan de afnemers van de scholing of het opnemen 
van professionalisering van medewerkers in subsidieaanvragen (Talen & van Lieshout, 
2017; 2020). Dit laatste werd bijvoorbeeld gedaan in de subsidieaanvraag voor de Human 
Capital call van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN). Deze aanvraag werd 
gehonoreerd en bood mogelijkheden om de scholing van medewerkers uit de sector 
voor lagere kosten aan te bieden. Om meerdere redenen werd besloten dit project in 
2019 te stoppen (Talen & van Lieshout, 2020).  

Halverwege de evaluatieperiode hadden 55 personen scholing gevolgd via Health Hub 
Roden. Daarvan rondden 53 personen het traject ook daadwerkelijk met goed gevolg 
af. Gedurende het tweede deel van de evaluatieperiode werd aan nog twee personen 
scholing aangeboden. Gedurende de gehele periode is scholing aangeboden aan 57 
personen, waarvan 55 een certificaat behaalden. De gestelde norm werd dus niet gehaald 
(Talen & van Lieshout, 2020).  

Behalve het formele leren dat voor deze KPI als opbrengst werd geteld, heeft ook informele 
scholing plaatsgevonden. Dit gebeurde via de diverse expertmeetings die georganiseerd 
werden over bijvoorbeeld nieuwe wet- en regelgeving of de mogelijkheden van het fablab. 
Ook waren er regelmatig medewerkers van de betrokken zorginstellingen op Health Hub 
Roden met als doel de medewerkers meer tech-savvy te maken. Via Health Hub konden de 
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zorgprofessionals op een laagdrempelige manier kennismaken met nieuwe technologie 
en innovaties (Talen & van Lieshout, 2020).       

KPI 9: Aantal bezoekers van netwerkbijeenkomsten. 

Tabel 10. Overzicht norm en realisatie KPI 9
Norm na 2,5 jaar Minimaal 5 bijeenkomsten met gemiddeld 20 deelnemers per bijeenkomst in de 

eerste periode
Realisatie na 2,5 jaar KPI tussenmeting gerealiseerd

Totaal 42 bijeenkomsten (tot juli 2017)
Totaal 1.268 deelnemers
Gemiddeld 30 bezoekers per bijeenkomst

Norm na 5 jaar Minimaal 10 bijeenkomsten met gemiddeld 20 deelnemers per bijeenkomst in de 
tweede periode

Realisatie na 5 jaar KPI gerealiseerd
Totaal 97 bijeenkomsten (juli 2017 - december 2019)
Totaal 2.892 deelnemers 
Gemiddeld 30 bezoekers per bijeenkomst 

Voor het in kaart brengen van de realisatie van deze doelstelling is gekeken naar het aantal 
bezoekers van netwerkbijeenkomsten. Hierbij is niet alleen gekeken naar de bijeenkomsten 
die letterlijk netwerkbijeenkomst genoemd werden, maar ook de bezoekers van seminars, 
slotcongressen van projecten, rondleidingen of andere vormen van kennisdeling 
werden meegeteld (Talen & van Lieshout, 2020). De onderbouwing voor de realisatie 
van deze doelstelling geschiedde door middel van getekende deelnemerslijsten per 
netwerkbijeenkomst. De eerste formele bijeenkomst werd georganiseerd in november 
2015. Van juli 2017 tot en met december 2019 vonden 97 (netwerk)bijeenkomsten plaats 
op de Health Hub. In totaal werden er 2.892 bezoekers geteld. Gemiddeld waren er dus 30 
deelnemers bij een netwerkbijeenkomst. De bijeenkomsten hadden een divers karakter 
en werden niet alleen door het kernteam van de Health Hub georganiseerd, maar ook 
door partners van de Health Hub Roden. Zo werd er bijvoorbeeld het afsluitende congres 
georganiseerd voor een RAAK MKB project ‘Duurzaam duurzamer produceren’. De 
opbrengsten van dit project was ook relevant voor (een deel van) de partners van Health 
Hub Roden30. De gestelde norm bleek halverwege de evaluatieperiode ruimschoots 
gehaald te zijn. Hetzelfde geldt voor het einde van de evaluatieperiode (Talen & van 
Lieshout, 2020).  

Uit de interviews bleek dat de partners verschillende wensen en verwachtingen ten 
aanzien van deze bijeenkomsten hadden. Voor sommige partners is het vooral belangrijk 
dat er mogelijkheden zijn om nieuwe contacten te leggen en bestaande contacten te 
onderhouden. Zo noemde een van de betrokken ondernemers dat hij vooral in het begin 

30  https://www.gic.nl/innovatie/hanzehogeschool-dinsdag-congres-over-slim-produceren-in-het-mkb-health-hub-roden



De Health Hub Roden   |   143   

5

heel veel netwerkbijeenkomsten bezocht heeft en dat hem dat inzicht in de regio, in de 
sector en in de belangrijkste stakeholders heeft gegeven (IEMB19). Op basis daarvan heeft 
hij heel gericht keuzes kunnen maken. De ondernemer vertelde tijdens het interview voor 
de eindmeting dat hij recent geen netwerkbijeenkomsten van Health Hub Roden meer 
had bezocht. Hij had het netwerk in kaart gebracht en zijn bedrijf had aandacht nodig 
nu dat heel hard aan het groeien was. Behoeften ten aanzien van netwerkbijeenkomsten 
kunnen dus ook veranderen (Talen & van Lieshout, 2020). Andere partners noemden 
dat hun voorkeur uitging naar inhoudelijke bijeenkomsten. Dergelijke bijeenkomsten 
bieden wat deze partners betreft de mogelijkheid om kennis met betrekking tot een 
bepaald onderwerp te halen, maar ook om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 
om samenwerking met andere partijen tot stand te brengen (Talen & van Lieshout, 2020). 
Ook waren er enkele partners die kritisch waren over netwerkbijeenkomsten in het 
algemeen. Ze noemden dat je als ondernemer iedere dag wel een netwerkbijeenkomst 
kunt bezoeken. Het waren vooral, maar niet uitsluitend, de ondernemers of medewerkers 
van microbedrijven31 die hier kritisch over waren. Deze ondernemers noemden dat zij 
weinig tijd hebben en dat het bezoeken van een bijeenkomst alleen interessant is als die 
bijeenkomst ook daadwerkelijk iets concreets oplevert. Ze willen heel concreet contacten 
leggen, kennis halen of mogelijkheden voor samenwerking verkennen. Een enkele partner 
vroeg zich af of het organiseren van netwerkbijeenkomsten wel een rol is die Health Hub 
Roden op zou moet pakken (Talen & van Lieshout, 2020). 

5.3.2. Realisatie doelstelling 2: Ontstaan van bedrijvigheid

KPI 10: Het aantal nieuwe bedrijven (start-ups en van elders) in de sector in de regio. 

Tabel 11. Overzicht norm en realisatie KPI 10
Norm na 2,5 jaar Ten minste 5

Realisatie na 2,5 jaar KPI tussenmeting niet gerealiseerd
3 start-ups

Norm na 5 jaar: Ten minste 20 

Realisatie na 5 jaar KPI niet gerealiseerd
13 start-ups betrokken bij Health Hub Roden

In het document “Operationalisatie KPI’s” werden er behalve aan de sector en de regio 
geen specifieke eisen ten aanzien van de nieuw te starten bedrijven gesteld. In de 
rapportage ten behoeve van de nulmeting werd dit iets nader geconcretiseerd. Er werd 
gesteld dat er gekeken zou worden naar nieuwe bedrijven in de sector life science & 
technology in brede zin (dus inclusief dienstverleners en toeleveranciers) in de provincies 

31  Tot 10 medewerkers.
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Groningen, Friesland en Drenthe. Alleen de nieuwe bedrijven die tevens partner van de 
Health Hub Roden waren of actief betrokken (maar nog geen formele partner) waren, 
doordat zij bijvoorbeeld in één of meer onderzoeks- of ontwikkelprojecten participeren, 
zouden geteld worden als start-up betrokken bij Health Hub Roden. Deze laatste bepaling 
maakte dat deze bedrijven te achterhalen waren via de projectadministratie van Health 
Hub Roden (Talen & van Lieshout, 2016; 2017; 2020). 

De norm voor de tussenmeting werd met 3 start-ups niet gehaald. Ook de norm voor 
de eindmeting werd niet gerealiseerd. Aan het einde van de evaluatieperiode waren er 
13 start-ups betrokken bij Health Hub Roden. Geen enkele partner of op andere wijze 
betrokken bedrijf verhuisde van buiten de regio naar de regio. Wel verhuisden zes 
bestaande bedrijven van binnen de regio naar Roden. Het feit dat deze bedrijven binnen 
de regio verhuisden had geen effect op de regionale werkgelegenheid, maar op lokaal 
niveau was er uiteraard wel een effect. De 13 start-ups konden onderverdeeld worden in 
drie categorieën, namelijk partners van Health Hub Roden (4), bedrijven gelieerd aan de 
partnerbedrijven van Health Hub Roden (6) en tot slot bedrijven die geen partner werden 
zoals beschreven bij KPI 6, maar zich wel op Health Hub Roden vestigden (3) (Talen & van 
Lieshout, 2020).

Uit de eerste categorie werd een bedrijf opgeheven. De exacte reden van opheffing is 
niet bekend, want de ondernemer was niet meer bereikbaar voor een interview. In de 
KvK gegevens van dit bedrijf werd in tegenstelling tot een opgeheven bedrijf uit de 
tweede categorie niet expliciet vermeld dat er sprake was van een faillissement. Met het 
opgeheven bedrijf uit de tweede categorie heeft wel een interview plaatsgevonden en 
hierin werd de bedrijfssluiting bevestigd. Van de 13 start-ups die voor deze KPI geteld 
werden, was dus 15% aan het einde van de evaluatieperiode opgeheven. Het opheffen 
van een bedrijf binnen 5 jaar na oprichting is niet ongewoon. Zo bleek bijvoorbeeld uit 
het Jaaroverzicht 2018 Bedrijvendynamiek van de Kamer van Koophandel (2018) dat de 
overlevingskans na 5 jaar voor start-ups uit Drenthe in 2017 66% was en in 2018 63% 
(Talen & van Lieshout, 2020).

Het ondernemerscentrum van Health Hub Roden waar werkplekken gehuurd zouden 
kunnen worden, was aanvankelijk niet in de projectplannen opgenomen. Uit gesprekken 
met de directeur en interviews met een betrokken ondernemer en een beleidsambtenaar 
bleek dat dit centrum expliciet gezien werd als impuls voor startende ondernemers 
binnen het kennisdomein van dit triple helix partnership (Talen & van Lieshout, 2020). 
In de rapportage voor de nul- en tussenmeting is beschreven dat ondernemers toen 
al in interviews te kennen gaven dat ze hoopten (en ook verwachtten) dat er een 
ondernemerscentrum zou komen en zij zich daar dan graag zouden willen vestigen. Een 
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deel zocht vanwege de lange aanlooptijd het ondernemerscentrum daadwerkelijk ter 
realiseren hun heil intussen elders (Talen & van Lieshout, 2016; 2017; 2020). 

Het nieuwe pand van Health Hub Roden, en daarmee het ondernemerscentrum, biedt 
kleine of startende ondernemers de mogelijkheid om een werkplek (of meerdere 
werkplekken) of labruimtes te huren. Bij het afronden van de dataverzameling voor deze 
evaluatieperiode waren de eerste werkplekken al verhuurd. Naast de mogelijkheid om 
er werkplekken te huren, wordt beoogd de ondernemers een laagdrempelige toegang 
tot kennis en nieuwe inzichten te bieden via het netwerk, door evenementen die er 
georganiseerd worden, maar ook doordat er mogelijkheden voor bedrijfsadvies, coaching 
en financieel advies aangeboden worden. Verder bleek uit de dataverzameling voor de 
eindmeting dat men er ook naar streeft om in de toekomst een investeringsmaatschappij 
bij het triple helix partnership te betrekken. Ook werd de toegang tot studenten genoemd 
als mogelijkheid om de startende bedrijven te ondersteunen (Talen & van Lieshout, 2020). 

Met de opdrachten die studenten voor de bedrijven doen, worden de bedrijven niet 
alleen ondersteund, maar wordt tevens gewerkt aan ondernemende (en onderzoekende) 
vaardigheden van de studenten. Zo gingen bijvoorbeeld studenten van de opleidingen 
HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening in het kader het ontwikkelen van hun 
ondernemende en onderzoekende vaardigheden met (sociaal) juridische vraagstukken 
van betrokken ondernemers aan de slag. Daarnaast werd er begin 2019 gestart met 
‘The Innovation Crew’, ook wel het TIC-team genoemd; een groep van stagiaires en 
afstudeerders die naast de opdracht in het kader van hun opleiding ook met vraagstukken 
van betrokken bedrijven en instellingen aan de slag gaan. Deze studenten kregen bij de 
opdrachten die ze deden begeleiding vanuit het kernteam van Health Hub Roden en 
andere betrokken ondernemers. Het ontwikkelen van de ondernemende vaardigheden 
zou er in de toekomst voor kunnen zorgen dat een student besluit te gaan ondernemen. Op 
het moment dat de dataverzameling voor deze evaluatieperiode werd afgerond was van 
één van de betrokken studenten bekend dat hij van plan was om zelfstandig ondernemer 
te worden en zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel naar aanleiding van het 
prototype dat hij voor zijn afstudeeronderzoek ontwikkelde. Met de oprichting van het 
ondernemerscentrum en de hierboven beschreven toevoegingen gaf de directeur aan te 
verwachten dat er een betere infrastructuur lag voor het stimuleren en ondersteunen van 
ondernemerschap (Talen & van Lieshout, 2020). 
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5.3.3. Realisatie doelstelling 3: Behoud en creatie werkgelegenheid

KPI 11: Aantal werkzoekenden dat wordt omgeschoold en daarna een vacature gaat 
vervullen. 

Tabel 12. Overzicht norm en realisatie KPI 11
Norm na 2,5 jaar Minstens 5

Realisatie na 2,5 jaar KPI tussenmeting niet gerealiseerd
0

Norm na 5 jaar Minstens 25 

Realisatie na 5 jaar KPI niet gerealiseerd
1

Halverwege de evaluatieperiode was de stand van zaken met betrekking tot deze KPI 
nul. Op dat moment werd een eerste kandidaat omgeschoold tot receptioniste (mbo-
niveau 3). De opleiding werd afgerond en de kandidaat kreeg een passende baan 
inclusief een vast dienstverband. Verder is geen invulling aan deze KPI gegeven. In 
de rapportage voor de tussenmeting werd al de zorg uitgesproken dat de gestelde 
norm niet gerealiseerd zou worden. De houding vanuit het triple helix partnership ten 
aanzien van deze KPI was afwachtend. De vraag leefde wie de eigenaar van deze KPI 
was en door wie de scholing bekostigd zou moeten worden. Om gericht over te gaan 
tot omscholing is inzicht in (potentiële) vacatures noodzakelijk. De informatie die werd 
opgehaald dankzij de arbeidsmarktmonitor gaf wel inzicht in mogelijke baanopeningen, 
maar leidde niet tot verdere scholing van werkloze werkzoekenden. Wel heeft er een 
verkenning plaatsgevonden naar de mogelijkheid om met werkloosheid bedreigde 
bankmedewerkers om te scholen naar de functie van kwaliteitsmedewerker in de medisch 
technologische industrie. Vanuit enkele bij het triple helix partnership betrokken bedrijven 
was aangegeven dat de behoefte aan kwaliteitsmedewerkers groot is32. Via gerichte 
omscholing zou werkloosheid van de bankmedewerkers voorkomen kunnen worden. 
Het is onbekend waarom er verder geen invulling is gegeven aan deze omscholing en of 
de bankmedewerkers uiteindelijk ook werkloos zijn geworden. Bij het analyseren van de 
data met betrekking tot de werkgelegenheid bij de bedrijfspartners en de verwachtingen 
ten aanzien van de ontwikkeling daarvan viel op dat de vermeende tekorten niet op basis 
van de ingevulde formats voor de arbeidsmarktmonitor bleken (Talen & van Lieshout, 
2020). Mogelijk werden die tekorten ervaren door bedrijven die geen partner van Health 
Hub Roden waren.

32  Dit is overigens niet gebleken uit de resultaten van de arbeidsmarktmonitor.
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Vanuit de relevante stakeholders is blijkbaar ook niet nader aangedrongen op meer inzet 
en meer opbrengsten met betrekking tot deze KPI. Talen en van Lieshout (2020: 25) stelden 
dat men “kritisch zou kunnen zijn over de precieze formulering van de KPI”. Zij stelden 
dat omscholing van werkloos werkzoekenden niet altijd direct tot een baan leidt en dat 
ook scholing van werkenden (en studenten) belangrijk is. Verder zat het economisch tij 
gedurende de evaluatieperiode mee en was werkloosheid als gevolg daarvan relatief 
laag. Desondanks was de realisatie ten aanzien van deze maatschappelijk relevante KPI 
gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie mager (Talen & van Lieshout, 2020).

KPI 12: Aantal mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt dat werkervaring heeft 
opgedaan, waarbij de werkervaringsplaats direct voortvloeit uit de Health Hub. 

Tabel 13. Overzicht norm en realisatie KPI 12
Norm na 2,5 jaar Minimaal 3

Realisatie na 2,5 jaar KPI tussenmeting gerealiseerd
Totaal 9 werkervaringsplaatsen

Norm na 5 jaar Minimaal 10 

Realisatie na 5 jaar Totaal 19 werkervaringsplaatsen 

Halverwege de evaluatieperiode zouden minimaal drie werkervaringsplaatsen gerealiseerd 
moeten zijn. Dat waren er negen en daarmee werd deze KPI ruimschoots gehaald. Zeven 
personen kregen een werkervaringsplaats bij de Hanzehogeschool Groningen met de 
Health Hub Roden als werkplek. Van deze zeven medewerkers stroomden er drie door 
naar een reguliere baan. Daarnaast werd door twee partners van Health Hub Roden een 
werkervaringsplaats aangeboden én ingevuld (Talen & van Lieshout, 2020). Ook de norm 
voor na vijf jaar werd ruimschoots gehaald. In totaal deden 19 personen werkervaring op 
via een werkervaringsplaats en op het moment dat de dataverzameling werd afgerond 
stond er nog een vacature open voor een 20e werkervaringsplaats. Voor tien mensen 
leverde de werkervaringsplaats een duurzame baan op, waarvan vijf bij partners van 
Health Hub Roden en vier bij bedrijven die niet verbonden waren aan Health Hub Roden. 
De tiende persoon combineert een parttimebaan bij een partner van Health Hub Roden 
met een parttime baan bij een ander bedrijf (niet verbonden aan Health Hub Roden) 
(Talen & van Lieshout, 2020).

Hoewel de resultaten anders doen vermoeden, bleek deze KPI niet eenvoudig te 
realiseren. Bij de betrokken actoren was veel onbekendheid ten aanzien van de wet- 
en regelgeving, die bovendien complex en aan verandering onderhevig was. Tot slot 
werd de intergemeentelijke sociale dienst waar mee werd samengewerkt gedurende de 
evaluatieperiode opgesplitst in drie afzonderlijke sociale diensten, ieder met ieder hun 
eigen manier van werken en regels. Door wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving 
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werd op een gegeven moment geen contract meer aangeboden, maar werd de 
werkervaringsplaats een stage die aangeboden werd vanuit de betrokken gemeente. 
Vanuit de opvatting dat de wijze waarop een en ander administratief wordt vastgelegd 
kan veranderen, maar dat wat beoogd werd niet veranderde, zijn de stages meegeteld 
als opbrengst voor deze KPI. In twee33 gevallen leidde de stage ook gewoon tot een 
duurzame baan (Talen & van Lieshout, 2020). Bovendien zou gesteld kunnen worden dat 
het feit dat tien mensen vanuit de werkervaringsplaats doorstroomden naar een baan 
het feit dat KPI 11 niet werd gerealiseerd deels compenseert (Talen & van Lieshout, 2020). 
 
Om de informatie met betrekking tot het inzetten van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt toegankelijker te maken, werd ingevoerd dat twee adviseurs van de 
betrokken sociale diensten periodiek spreekuur zouden houden op de fysieke faciliteit 
van Health Hub Roden (Talen & van Lieshout, 2020). Daarmee werd het niet alleen voor 
mensen die een werkervaringsplaats vervullen makkelijker om een vraag te stellen, maar 
ook voor de partners en overige betrokken bedrijven. Bovendien gaf het de adviseurs meer 
inzicht in en kennis van de ontwikkelingen binnen het partnership en als gevolg daarvan 
zouden ze makkelijker een match tot stand kunnen brengen in geval van toekomstige 
werkervaringsplaatsen (Talen & van Lieshout, 2020).  

KPI 13: Aantal mensen dat een baan bij de Health Hub heeft gekregen in het kader van 
de Participatiewet. 

Tabel 14. Overzicht norm en realisatie KPI 13
Norm na 2,5 jaar Minimaal 2

Realisatie na 2,5 jaar KPI tussenmeting niet gerealiseerd
1

Norm na 5 jaar Minimaal 5

Realisatie na 5 jaar KPI niet gerealiseerd
4

In de rapportage voor de tussenmeting werd beschreven dat één persoon in het kader 
van deze KPI een baan had kregen. Bij het afronden van de dataverzameling voor de 
evaluatieperiode waren dat er in ieder geval vier in totaal. De werkplek was voor alle 
vier de fysieke faciliteit van Health Hub Roden. In de projectadministratie was daarnaast 
geregistreerd dat er in het kader van deze KPI ook drie werkplekken bij twee partners 
waren gecreëerd. Gezien het feit er geen details over deze plaatsingen bekend waren, 
werden deze niet meegerekend in de realisatie van de KPI (Talen & van Lieshout, 2020). Uit 
de arbeidsmarktmonitor die door het werkvoorzieningsbedrijf dat formeel partner was 

33   Deze 2 plaatsingen maken deel uit van de 10 werkervaringsplaatsen die een duurzame baan hebben opgeleverd na afloop van de 
werkervaringsplaats. 
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van Health Hub Roden werd ingevuld, bleek dat de werkgelegenheid binnen dit bedrijf 
groeide en dus ook hier opbrengsten in het kader van de arbeidsparticipatie waren. Deze 
werkgelegenheidsgroei is niet hier, maar bij KPI 15 meegeteld (Talen & van Lieshout, 
2020). 

Net als bij KPI 12 bleken beleid en wet- en regelgeving complex en aan verandering 
onderhevig. De betrokken actoren hadden mede als gevolg van deze complexiteit en 
wijzigingen een gebrek aan kennis. Daarnaast speelde bij de realisatie van deze KPI mee 
dat deze doelgroep anders dan de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet 
alleen tijd nodig hebben om weer (actuele) werkervaring en ritme op te doen, maar ook 
specifieke begeleiding. Daar is tijd en kennis voor nodig (Talen & van Lieshout, 2020). 

KPI 14: Percentage studenten dat in het bedrijfsleven werkzaam is in de sector. 

Tabel 15. Overzicht norm en realisatie KPI 14
Norm na 2,5 jaar Minimaal 20% in de eerste periode

Realisatie na 2,5 jaar Onbekend

Norm na 5 jaar Minimaal 40% in tweede periode

Realisatie na 5 jaar Onbekend

De 14e KPI betreft de aansluiting tussen het (relevante) onderwijs en de arbeidsmarkt en is 
van belang voor de drie groepen actoren die in het triple helix partnership samenwerken; 
onderwijs (zowel student als onderwijsinstelling), overheid en bedrijfsleven. De 
uiteenzetting in paragraaf 3.3.4 maakte de complexiteit van deze specifieke KPI 
inzichtelijk. Daar werd al beschreven dat er onvoldoende informatie beschikbaar was om 
precies vast te kunnen stellen of de KPI gerealiseerd werd en in hoeverre er sprake was 
van een causale rol vanuit de Health Hub Roden. Bovendien bleek de afbakening van wat 
dan de relevante sector en beroep, juist dankzij de bereikte breedte van de scope van de 
Health Hub Roden, problematischer dan oorspronkelijk verwacht (Talen & van Lieshout, 
2020). Daar is reeds beschreven dat er voor gekozen is om de arbeidsmarktpositie van 
een specifieke groep alumni in kaart te brengen; de eerste groep studenten van de minor 
Biomedical Engineering (studiejaar 2016-2017) die op Health Hub Roden waren. De 
resultaten worden hieronder beschreven. 

De minor Biomedical Engineering werd aangeboden vanuit het instituut voor Engineering 
van de Hanzehogeschool Groningen als een zogenaamde verdiepende minor waar alleen 
derde- of vierdejaars studenten die een relevante bacheloropleiding volgden, zoals 
bijvoorbeeld Werktuigbouwkunde of Elektrotechniek, zich voor konden inschrijven. 
Uit de presentielijsten bleek dat in het schooljaar 2016-2017 32 studenten de minor 
Biomedical Engineering volgden. Van deze 32 studenten werd van 26 studenten een 
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profiel op LinkedIn gevonden en daarvan waren er vijf uit het buitenland afkomstig. Uit 
hun profielen bleek dat zij, na het afronden van hun opleiding, weer terug zijn gegaan 
naar het land van herkomst. Volgens het ROA wordt voor studies met een grote omvang 
van buitenlandse studenten de instroom op de (Nederlandse) arbeidsmarkt overschat 
en de arbeidsmarkperspectieven onderschat (Bakens, Bijlsma, Dijksman, Fouarge, & de 
Lombaerde, 2019). De keuze is dan ook gemaakt om de buitenlandse studenten niet 
mee te nemen in het uitstroompercentage. Dit zou voor een vertekening van de cijfers 
zorgen. Behalve de genoemde buitenlandse studenten volgden ook twee studenten 
van NHL Stenden Hogeschool de minor. De overige studenten waren studenten van de 
Hanzehogeschool Groningen (Talen & van Lieshout, 2020). 

Er is allereerst gekeken naar de einddatum van de opleiding. Alle alumni hebben de 
einddatum van hun opleiding vermeld. Voor één van de alumni was dit een datum in 
de toekomst. Anders dan de einddatum werd de begindatum niet structureel vermeld. 
Bovendien werd meestal niet expliciet beschreven dat de opleiding succesvol werd 
afgerond. In schooljaar 2016-2017 waren de alumni derde- of vierdejaars student en dus 
is de kans reëel dat op het moment dat de profielen geanalyseerd werden (drie jaar na 
dato) de opleiding inmiddels was afgerond. Bovendien kan een oud-student ook zonder 
diploma in de regio in de sector aan de slag gaan (diplomering is niet als voorwaarde in 
de KPI opgenomen) (Talen & van Lieshout, 2020). 

Vervolgens is gekeken of via het profiel achterhaald kon worden wat de studenten nu 
doen. Eén alumnus vulde op zijn profiel alleen zijn bacheloropleiding in en dus ontbrak 
nadere informatie over de arbeidsmarktpositie van deze alumnus. Deze alumnus is niet 
meegenomen in de analyse. Vier van de (oud-)studenten waren nog bezig met een studie 
(één rondde de oorspronkelijke studie nog niet af en drie waren nog bezig met een 
vervolgstudie). Ook zij waren dus nog niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. De groep 
van (oud-) studenten waarover informatie beschikbaar was én die beschikbaar waren voor 
de arbeidsmarkt was 16 alumni groot. Eén alumnus gaf op zijn profiel aan op zoek te zijn 
naar een baan. De overige 15 alumni waren aan het werk. Twee daarvan combineerden 
hun baan met een opleiding. (Talen & van Lieshout, 2020). 

Van de 15 werkenden waren er 13 werkzaam in de medische technologie of techniek. 
Acht van de 15 werkenden waren werkzaam in de regio (bij een regionaal bedrijf of bij 
een regionale vestiging van een landelijk opererend bedrijf ). Eerder werd al beschreven 
dat onder de regio de drie noordelijke provincies verstaan worden. Van de acht alumni die 
in de regio werkten, waren er zes werkzaam bij een medisch technologisch of technisch 
bedrijf. Twee alumni waren werkzaam in de horeca. De functie die genoemd werd in 
het profiel van de alumni is vergeleken met de ISCO-codes (zoals ook beschreven bij de 
arbeidsmarktmonitor). Op basis van de ISCO-code werd een inschatting gemaakt van 
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het niveau waarop de alumni werkzaam waren. Vijf van de zes alumni leken een baan op 
bachelor niveau te hebben. Eén van deze vijf alumni volgde naast zijn baan een opleiding. 
Het zou kunnen zijn dat deze baan een stage was, maar op basis van het feit deze alumnus 
de functie al vervulde voordat met de opleiding gestart werd, lijkt het waarschijnlijker dat 
de (relevante) baan gecombineerd wordt met een opleiding. Uit deze uiteenzetting kan 
worden opgemaakt dat van de totale groep van 16 alumni die beschikbaar waren voor de 
arbeidsmarkt en waarover informatie beschikbaar was 37,5% een baan in de sector in de 
regio hebben, waarvan vijf er (naar schatting) een baan op bachelor niveau hebben (31%) 
(Talen & van Lieshout, 2020). 

Tabel 16: overzicht beschikbaarheid (oud-) studenten voor arbeidsmarkt, voor sector, voor 

regio en voor combinatie van regio, sector en bachelorniveau (Talen en Van Lieshout, 2020: 

57).
Na studie Aantal Baan in 

sector
Baan in 
regio

Baan in regio én 
in sector

Baan in regio én in sector 
én op bachelorniveau

Werk 15 13 8 6 5

Werkzoekend 1

(Vervolg-) onderwijs 4

De uiteenzetting hierboven is een indicatie op basis van een zeer beperkte groep 
studenten. Het is echter niet ondenkbaar dat op het moment dat de dataverzameling 
voor deze evaluatieperiode werd afgerond en er nog sprake was van een economische 
hoogconjunctuur 40% van de studenten techniek of life sciences een passende baan in 
de regio vond. Ook werd tijdens de interviews enige “anecdotical evidence” gevonden voor 
vacatures die succesvol werden ingevuld met (oud)studenten die ondernemers via Health 
Hub Roden hadden leren kennen (Talen & van Lieshout, 2020: 27). 

KPI 15: Aantal werknemers in de sector in de regio in het bedrijfsleven. 

Tabel 17. Overzicht norm en realisatie KPI 15
Norm na 2,5 jaar Groei met 20  full time equivalent (fte) exclusief omgeschoolde werkzoekenden, 

participatiewet en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
Realisatie na 2,5 jaar KPI tussenmeting gerealiseerd

Groei met 26,4 fte exclusief omgeschoolde werkzoekenden, participatiewet en 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Norm na 5 jaar Groei met 6034 fte exclusief omgeschoolde werkzoekenden, participatiewet en 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

Realisatie na 5 jaar KPI gerealiseerd
Groei met 96,52 fte exclusief omgeschoolde werkzoekenden, participatiewet en 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

34   60 = 100 -/- 25 omgeschoolde werkzoekenden -/- 5 Participatiewet -/- 10 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt gaat om banengroei versus 
werknemers.
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Het stimuleren van de werkgelegenheid in de regio was een hele belangrijke doelstelling 
van de Health Hub Roden. Dat ook terug te zien in de KPI’s, want samen met de KPI’s 
gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie en het scholen van werkloze 
werkzoekenden had KPI 15 betrekking op deze algemene doelstelling. Zoals ook nader 
toegelicht werd in hoofdstuk 3 is ten behoeve van een betrouwbare en precieze meting 
van de werkgelegenheidsontwikkeling gebruik gemaakt van de Arbeidsmarktmonitor. 
Door de nul- en eindmeting met elkaar te vergelijken blijkt dat de werkgelegenheid 
bij de betrokken partnerbedrijven met 96,52 fte groeide. De ontwikkeling van de 
werkgelegenheid wordt gedetailleerd beschreven in de volgende paragraaf.   

5.4.  De werkgelegenheidsontwikkeling en 
arbeidsparticipatie nader in beeld gebracht

Bij het invullen van de arbeidsmarktmonitor werd de bedrijven gevraagd naar de SBI-code 
waarmee ze ingeschreven stonden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Deze code wordt 
door de ondernemer zelf gekozen als deze zich inschrijft bij de KvK. Uitgangspunt hierbij 
zijn de bedrijfsactiviteiten. De SBI-codes worden vervolgens geclusterd in afdelingen. 
Bedrijfspartners van Health Hub Roden die het format voor de arbeidsmarktmonitor 
invulden, vielen onder de volgende bedrijfstakken (Talen & van Lieshout, 2020: 12): 

• Industrie (14 bedrijfspartners)
• Bouwnijverheid (2 bedrijfspartners)
• Groot- en detailhandel (4 bedrijfspartners)
• Informatie en communicatie (8 bedrijfspartners)
• Financiële instellingen (2 bedrijfspartners)
• Advisering, onderzoek en overige specialistische dienstverlening (15 bedrijfspartners)
• Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening (1 bedrijfspartner)
• Onderwijs (1 bedrijfspartner)
• Gezondheids- en welzijnszorg (4 bedrijfspartners)

Ook wat betreft de grootte van de betrokken bedrijven was een grote mate van diversiteit 
te zien. Verreweg het grootste deel van de betrokken bedrijven was een microbedrijf (tot 
10 medewerkers). Er is onderscheid gemaakt tussen grote bedrijven (250 medewerkers 
of meer), middelgrote bedrijven (50 tot 250 medewerkers), kleine bedrijven (10 tot 50 
medewerkers) en microbedrijven (tot 10 medewerkers). Op het moment van de nulmeting 
waren 37 bedrijfspartners een microbedrijf, 11 bedrijfspartners een klein bedrijf, twee 
bedrijven een middelgroot bedrijf en tot slot was er één bedrijfspartner die tot de 
categorie groot bedrijf gerekend kon worden. De eindmeting liet met respectievelijk 35, 
12, 3 en 1 een vergelijkbaar beeld zien (Talen & van Lieshout, 2020). 
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Voor het monitoren van de voortgang van deze werkgelegenheidsdoelstellingen werd 
gebruik gemaakt van een door het lectoraat Human Capital van de Hanzehogeschool 
Groningen ontwikkeld instrument: de arbeidsmarktmonitor (cf. van Lieshout et al 
2013; 2015b; 2016). In paragraaf 3.3.2 werd de gevolgde werkwijze reeds toegelicht. In 
deze paragraaf wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheid bij de bedrijfspartners 
beschreven. Dit gebeurt zowel op bedrijfs- als op functieniveau. 

5.4.1. Nul-, tussen- en eindmeting 
De evaluatieperiode liep van maart 2015 tot maart 2020. Om de voortgang van de 
gestelde doelen gedurende deze periode te monitoren werd een nul-, tussen- en 
eindmeting verricht. In de rapportage voor de nulmeting werden de opbrengsten van 
de ingevulde formats van tien bedrijven beschreven. Aan bedrijven die zich later als 
partner aansloten werd ook gevraagd om het format in te vullen. In de rapportage voor 
de tussenmeting werden de totale resultaten van deze eerste meting voor 3835 (nieuwe) 
bedrijven beschreven. Daarnaast werd ten behoeve van de tussenmeting door negen 
van de tien partnerbedrijven, die al in de nulmeting zaten, het format opnieuw ingevuld. 
Vanaf het moment van opleveren van de tussenrapportage in november 2017 tot maart 
2020 vonden zowel nieuwe nulmetingen als eindmetingen plaats. Met de eindmeting 
werd vanaf september 2019 gestart. 

Onderstaand schema laat zien dat na het opleveren van de tussenrapportage (in 
semester I van schooljaar 2017-2018) acht bedrijfspartners een ingevuld format van 
de arbeidsmarktmonitor als eerste meting aangeleverd hebben. Voor twee van deze 
bedrijfspartners geldt dat ze tevens een ingevuld format voor de eindmeting aanleverden. 
Voor de andere zes was het korter dan een jaar geleden dat het format voor de eerste 
keer ingevuld werd. Zij zijn niet nogmaals in beeld gebracht. Het schema laat ook zien 
dat acht36 bedrijven ondanks herhaald verzoek geen informatie met betrekking tot hun 
interne werkgelegenheid aanleverden. In totaal is er een nulmeting beschikbaar van 
56 bedrijven, waarvan zoals hierboven beschreven 52 partnerbedrijven. Één van de 
partnerbedrijven leverde vijf formats aan (holding en vier werkmaatschappijen), en was 
er non-respons van acht. Verder hebben twee aangegeven geen partner meer te willen 
zijn. Voor drie bedrijven, tot slot, geldt dat zij wel een format invulden voor de nulmeting, 
maar niet bereid of in de gelegenheid waren data aan te leveren voor de eindmeting 
(Talen & van Lieshout, 2020). 

35   Voor een van de bedrijfspartners geldt dat de holding formeel partner is, maar dat voor alle werkmaatschappijen/ bedrijven die onder de 
holding vallen informatie in kaart is gebracht. Met andere woorden, de tussenmeting beschreef de resultaten van de eerste meting van 34 
bedrijfspartners en een van deze bedrijfspartners leverde in totaal vijf formats aan als gevolg waarvan er dus informatie is over 38 bedrijven. 
Voor meer bedrijfspartners geldt dat de holding partner van Health Hub Roden werd, of andersom dat slechts een van de werkmaatschappijen 
bedrijfspartner werd. De ondernemers hebben zelf aangegeven voor welke bedrijfsonderdelen zij informatie aan wilden leveren. De keuzes 
waren voornamelijk gebaseerd op betrokkenheid van en vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen bij Health Hub Roden.  

36  Met twee van deze acht is wel een interview gehouden. De andere zes hebben ook nooit meegewerkt aan een interview.
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Tabel 18. Overzicht ontvangen ingevulde formats van de arbeidsmarktmonitor per semester  

(Talen en Van Lieshout, 2020: 33)
2015-
2016
Sem. I

2015-
2016
Sem. II

2016-
2017
Sem. I

2016-
2017
Sem. II

2017-
2018
Sem. I

2017-
2018
Sem. II

2018-
2019
Sem. I

2018-
2019
Sem. II

2019-
2020
Sem. I

Non 
respons

Nulmeting 10 19 13 6 1 1 6 8

Tussenmeting 9 1

Eindmeting37 45 11

5.4.2. Bevindingen werkgelegenheid(sontwikkeling) op bedrijfsniveau
In deze paragraaf staat de vraag centraal in hoeverre de beoogde werkgelegenheidsgroei 
gerealiseerd werd. De norm voor KPI 15 aan het einde van de evaluatieperiode was, zoals 
beschreven in paragraaf 5.3.3., een werkgelegenheidsgroei van 60 fulltime equivalent 
(fte). Door de Huidige Arbeidsplaatsenstructuur (HAS) van de nulmeting (eerste meting 
bij de bedrijfspartners) met de HAS van de eindmeting te vergelijken, kon de vraag 
in hoeverre de beoogde werkgelegenheidsgroei gerealiseerd werd, beantwoord 
worden. In deze paragraaf wordt eerst beschreven in hoeverre er sprake was van 
werkgelegenheidsgroei bij de bedrijfspartners. Vervolgens wordt beschreven in hoeverre 
de verwachting die de bedrijfspartners voor over vijf jaar hadden ten aanzien van de 
werkgelegenheidsontwikkeling in hun bedrijf ook daadwerkelijk gerealiseerd werd. Tot 
slot wordt de gerealiseerde werkgelegenheidsontwikkeling vergeleken met landelijke en 
regionale cijfers. 

Werkgelegenheidsontwikkeling op bedrijfsniveau bij 51 bedrijfspartners
Er was van 45 bedrijven zowel een nul- als eindmeting beschikbaar. Van de zes bedrijven 
waar geen eindmeting werd gedaan, omdat de eerste meting minder dan een jaar geleden 
was, wordt de eerste meting tevens als eindmeting beschouwd. Voor deze bedrijven is 
de werkgelegenheidsontwikkeling daarmee per definitie nul, maar als de keuze gemaakt 
zou worden om de informatie over deze bedrijven helemaal buiten beschouwing te 
laten, zou ook de relevante informatie over de bedrijfsgrootte en de binnen het bedrijf 
onderscheiden functies gemist worden. In paragraaf 5.4.1 werd ook beschreven dat drie 
bedrijven waarvan wel een eerste meting beschikbaar is die langer dan een jaar geleden 
werd ingevuld, niet in staat of bereid waren voor de eindmeting een nieuw format in te 
leveren. Op basis van twee interviews en overige informatie is het aannemelijk te maken 

37   De twee bedrijven die het partnerschap hebben opgezegd zijn niet voor een eindmeting benaderd. Hun totale werkgelegenheid op het moment 
van de nulmeting was respectievelijk 2,0 fte en 3,0 fte. De huidige omvang is niet bekend, maar ze bestaan nog wel. 
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dat de optelsom van de werkgelegenheidsontwikkeling bij deze drie bedrijven38 positief 
is en zelfs een collectieve groei van meer dan 100 fte gerealiseerd is.

De in totaal 51 bedrijven kenden een gezamenlijke groei van 96,52 fte (Talen & 
van Lieshout, 2020). Dit getal is het resultaat van de optelsom van de resultaten op 
bedrijfsniveau. Niet bij ieder bedrijf groeide de werkgelegenheid. Bij sommige bedrijven 
groeide de werkgelegenheid, bij sommige bedrijven bleef de werkgelegenheid gelijk 
en bij sommige bedrijven was er sprake van krimp. De bedrijven die groeiden, groeiden 
gezamenlijk 119,83 fte. De bedrijven die krompen, krompen gezamenlijk 23,32 fte. Met de 
per saldo resulterende werkgelegenheidsgroei van 96,52 fte kan gesteld worden dat de 
gestelde norm gerealiseerd werd.

Tabel 19. Werkgelegenheidsontwikkeling bij 51 bedrijven (Talen & van Lieshout, 2020: 34). 
HAS nulmeting 1.266,24 fte

HAS eindmeting 1.362,76 fte

Werkgelegenheidsontwikkeling + 96,52 fte

Bij zowel de nulmeting als de eindmeting was het merendeel van de partnerbedrijven een 
microbedrijf (0-10 medewerkers). Bij de nulmeting was de gemiddelde bedrijfsgrootte 
respectievelijk 24,83 fte en 3,0 fte. Bij de eindmeting was dit 26,72 fte en de mediaan 4,0 
fte. Het grootste bedrijf kende een Huidige Arbeidsplaatsen Structuur (HAS) van 736 fte. 
Aan het einde van de evaluatieperiode hadden drie bedrijfspartners te maken gehad met 
een bedrijfsopheffing. Zij hadden op het moment van de eindmeting een HAS van 0 fte. 
Bij de nulmeting waren zij samen goed voor 5,4 fte (Talen & van Lieshout, 2020).  

De werkgelegenheid groeide in 22 van de 51 bedrijven, in zeven bedrijven bleef de 
werkgelegenheid gelijk en bij 16 bedrijven kromp de werkgelegenheid. Voor zes 
bedrijven was slechts één meting beschikbaar, omdat deze eerste meting korter dan een 
jaar geleden verricht werd. De werkgelegenheidsontwikkeling bij deze bedrijven was 
derhalve per definitie nul. Het bedrijf met de grootste werkgelegenheidsgroei kende een 
groei van 20,95 fte. Het ging hier om een relatieve groei van 16 procent. De relatief grootste 
groeiers waren start-ups, met een absolute groei van respectievelijk 11,2 fte en 1,6 fte. 
Het bedrijf met de grootste krimp had ten opzichte van de nulmeting 4,71 fte minder 

38   Voor twee van deze bedrijven geldt dat ze wel hebben meegewerkt aan een interview, maar dat zij er in verband met tijdgebrek voor gekozen 
hebben om het format niet in te vullen. Bij beide werd tijdens het interview genoemd dat er sprake was van werkgelegenheidsgroei in het bedrijf. 
Een van beide bedrijven gaf geen nadere informatie over de omvang van de groei. Het andere bedrijf gaf aan dat het in vijf jaar tijd met 30 
personeelsleden gegroeid is. Informatie over fte’s was niet beschikbaar tijdens het interview. Bij de eerste meting (3,5 jaar geleden) had dit bedrijf 
een HAS van 46,20 fte en had het 50 personeelsleden. Het derde bedrijf gaf aan het contact met Health Hub Roden (tijdelijk) beperkt te hebben in 
verband met een geschil. Dit bedrijf is ook niet geïnterviewd voor de eindmeting en derhalve is helemaal geen informatie bekend met betrekking 
tot de werkgelegenheidsontwikkeling. Bij de eerste meting had het bedrijf een HAS van circa 20 fte. Dus zelfs al zou het bedrijf opgeheven zijn, 
wat niet het geval is, dan zou de werkgelegenheidsgroei in beide andere bedrijven naar alle waarschijnlijkheid de krimp in het andere bedrijf 
volledig compenseren en is het aannemelijk dat de werkgelegenheidsgroei bij het collectief van bedrijven meer dan 100 fte is.
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aan arbeidsplaatsen. Het ging hier om het grootste bedrijf en de relatieve krimp was als 
gevolg daarvan minder dan een procent van het oorspronkelijke aantal. Deze krimp was 
overigens conform verwachting of wellicht zelfs minder dan verwacht (IEMB152). Het 
bedrijf dat daarna de grootste krimp kende, kromp met 4,15 fte. De krimp was het gevolg 
van een beëindigd project, en de ondernemer sprak de verwachting uit dat er op korte 
termijn weer opgeschaald zou kunnen worden39 (IEMB52) (Talen & van Lieshout, 2020). 

De Huidige Personeelsbezetting (HPB) voor de 51 bedrijven aan het einde van de 
evaluatieperiode was 1.351,89 fte. Bij de nulmeting was dit 1.270,67 fte. De HPB per bedrijf 
was op het moment van de eindmeting gemiddeld 26,51 fte en de mediaan was 4,0 fte. 
Voor de nulmeting was de gemiddelde HPB 24,92 fte en de mediaan 3,0 fte. De genoemde 
HPB van 1.351,89 fte betrof het totaal van interne medewerkers (personeel in loondienst), 
externe medewerkers en zzp-ers. De meeste arbeidsplaatsen werden bezet door interne 
medewerkers, namelijk 1.317,34 fte. Verder werd 22,37 fte ingevuld door extern ingehuurd 
personeel en 12,19 fte door zzp-ers. Dit was 2,56% van de totale HPB. In vergelijking met 
landelijke cijfers lijkt dit laag. CBS-cijfers laten zien dat eind 2019 14,3% van de banen 
op uitzend-of oproepbasis werden ingevuld (CBS, 2021). Het grootste aantal externe 
medewerkers/ zzp-ers bij een bedrijfspartner was 10 fte (83,33 %). De bedrijfspartner die 
daarna de meeste externe medewerkers/ zzp-ers inhuurde, had voor 5 fte (27,78 %) aan 
externe medewerkers/ zzp-ers ingehuurd (Talen & van Lieshout, 2020).

Uit de vergelijking tussen de HAS en de HPB bleek dat er op het moment van de eindmeting 
bij geen enkel bedrijf sprake was van boventalligheid. Wel stond er voor 10,87 fte aan 
vacatures open. Het bedrijf met de meeste vacatures had voor 4,43 fte vacatures open 
staan. Dit was bij een middelgroot bedrijf dat de afgelopen jaren met ruim 20 fte (16%) 
groeide. Bij de nulmeting gaf dit bedrijf al aan knelpunten in de personeelsvoorziening te 
ervaren. Ondanks die ervaren problemen was het bedrijf toch in staat de meeste vacatures 
te vervullen en deed dit naar eigen zeggen succesvoller dan de concurrenten. De directeur 
stelde dat er geen directe relatie was tussen de succesvolle werving en het feit dat het 
bedrijf partner was van Health Hub Roden. De kernwaarden die eerder waren vastgesteld, 
waren volgens hem wel van invloed. Die kernwaarden waren volgens hem niet alleen 
aantrekkelijk voor klanten, maar zeker ook voor nieuw te werven personeelsleden. Daar 
waar aan het einde van de evaluatieperiode sprake was van 10,87 fte aan baanopeningen 
(HAS groter dan HPB), bleek er bij de nulmeting juist sprake van overbezetting te zijn. De 
HPB was toen 4,43 fte groter dan de HAS. Het aantal arbeidsplaatsen nam dus meer toe 
dan het aantal mensen (fte’s) dat een arbeidsplaats bezet (Talen & van Lieshout, 2020). 

39  De medewerkers van wie de arbeidsplaats (voorlopig) verviel, zijn in een andere werkmaatschappij aan de slag gegaan.
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Realisatie, extrapolatie en verwachting vergeleken
Voor de 45 bedrijven waar zowel een nul- als eindmeting werd gedaan, werd de feitelijke 
werkgelegenheidsontwikkeling ook vergeleken met de verwachtingen die zij hadden 
ten aanzien van hun vraag naar arbeid voor over vijf jaar (Toekomstige Arbeidsplaatsen 
Structuur – TAS). De verwachtingen voor over vijf jaar waren bij de nulmeting hoger 
dan wat bij de eindmeting bleek te zijn gerealiseerd. Een logische verklaring daarvoor 
is dat voor geen enkel bedrijf al een volledige periode van vijf jaar was verstreken. De 
eerste arbeidsmarktmonitor (ten behoeve van de nulmeting) werd in september 2015 
ingevuld en in september 2019 werd gestart met de eindmeting. Aan het einde van de 
evaluatieperiode waren alle bedrijven dus nog bezig om de verwachting die zij voor 
over vijf jaar afgaven, te realiseren. Gezien het feit dat de bedrijven het format voor de 
arbeidsmarktmonitor niet precies tegelijkertijd invulden (zoals beschreven in paragraaf 
5.4.1), had het ene bedrijf al meer tijd gehad om de verwachting te realiseren dan het 
andere40 (Talen & van Lieshout, 2020). 

De gezamenlijke werkgelegenheidsgroei van 96,52 fte die werd gerealiseerd, werd dus 
door elk van de 45 bedrijven in minder dan 60 maanden gerealiseerd. Om inzichtelijk 
te maken wat de werkgelegenheidsgroei had kunnen zijn als die vijfjarige periode 
wel verstreken was, werd per bedrijf een extrapolatie gemaakt door de gemiddelde 
werkgelegenheidsontwikkeling te berekenen tussen het moment van de nulmeting en 
de eindmeting en deze vervolgens te extrapoleren naar de verwachtte totale groei na 60 
maanden als dit gemiddelde groeitempo was voortgezet. Als dat gemiddelde groeitempo 
door elk bedrijf was doorgezet voor een totale periode van 60 maanden (wat gezien de 
daarna uitgebroken coronacrisis onzeker is) zou dat geresulteerd hebben in een totale 
HAS van 1.388 fte. Dit zou een groei van 148,07 fte ten opzichte van de totale HAS bij de 
nulmeting betreffen. Die groei zou het resultaat zijn van een totale werkgelegenheidsgroei 
van 182,55 fte bij de groeiende bedrijven minus de totale werkgelegenheidskrimp van 
34,48 fte bij bedrijven die krompen.

De vergelijking van de TAS van de nulmeting met deze geëxtrapoleerde HAS maakt 
inzichtelijk dat de groei die de bedrijven gezamenlijk bij hun nulmeting hadden verwacht 
na vijf jaar te hebben doorgemaakt niet gerealiseerd werd. De tabel hieronder laat zien 
dat ze op een totale groei van 289,41 fte gerekend hadden. Hoewel die verwachting dus 
niet ten volle waarheid werd, werd de met KPI 15 beoogde werkgelegenheidsgroei al 
gerealiseerd zonder dat de bedrijven daar vijf jaar de tijd voor hadden gehad (Talen & van 
Lieshout, 2020). 

40   Er waren overigens ook bedrijven die geen ambitie hadden om te groeien. Zo wilden sommige ondernemers absoluut geen manager worden en 
andere zelfstandig ondernemers gaven aan met oog op het beperken van risico’s liever grotere klussen oppakken door samen te werken met een 
andere zelfstandige.  
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Tabel 20. Extrapolatie HAS 60 maanden vergeleken met HAS nul- en eindmeting en TAS 

nulmeting (Talen & van Lieshout, 2020: 36)

HAS nulmeting  
45 bedrijven

HAS eindmeting 
 45 bedrijven

Extrapolatie HAS 45 
bedrijven  

na 60 maanden

TAS nulmeting  
45 bedrijven

1.239,94 1.336,46 1.388,01 1.529,35

Daarnaast lag het geconstateerde verschil tussen de daadwerkelijke 
werkgelegenheidsontwikkeling en de verwachting die bij de eerste meting werd 
afgegeven aan het simpele feit dat plannen soms veranderen. Een van de bedrijven (een 
start-up) verwachtte bij de eerste meting over 5 jaar een groei van 0,5 fte naar 76,0 fte 
gerealiseerd te hebben. Een jaar later bleek dat er al 25 mensen bij die ondernemer aan 
het werk waren. De ondernemer besloot tot een nieuwe strategische koers. Daar waar 
in het aanvankelijk bedrijfsconcept de dienstverlening centraal stond en de technologie 
ondersteunend was, besloot hij dit in het nieuwe bedrijfsconcept om te draaien; de 
technologie werd het uitgangspunt. De arbeidscontracten werden niet verlengd en op 
het moment dat de ondernemer ten behoeve van de eindmeting geïnterviewd werd, had 
hij geen personeel meer in dienst. De ondernemer sprak de verwachting uit dat als het 
bedrijfsconcept succesvol zou worden er voor enkele fte’s werkgelegenheid zou ontstaan. 
Een andere ondernemer verwachtte bij de nulmeting met bijna 20 fte te gaan groeien. 
Zijn bedrijf werd echter overgenomen, veranderde van strategie en kromp als gevolg 
van de gewijzigde strategie met 3,4 fte. Een laatste voorbeeld wat betreft het bijstellen 
van plannen is de ondernemer die zijn voornemen om te groeien en personeel aan te 
nemen bijstelde (Talen & van Lieshout, 2020). De opbrengsten van de samenwerking 
met studenten via Health Hub Roden en andere hubs leverden hem voldoende op en 
daarnaast gaf hij aan dat hij “zijn concurrenten vooral veel personeel gunt” (Talen & van 
Lieshout, 2020: 37). 

Een derde verklaring die gegeven werd voor het verschil tussen de daadwerkelijke en 
de geschatte werkgelegenheidsontwikkeling was dat prognoses, zelfs met ongewijzigde 
plannen, niet altijd uitkomen of juist sneller uitkomen dan verwacht. Een ondernemer 
verwachtte dat de werkgelegenheid in zijn bedrijf van circa 4 fte naar 14 fte zou groeien. 
Anders dan verwacht, zag hij geen groei in het aantal opdrachten en dus hoefde hij geen 
extra personeel aan te nemen. De werkgelegenheid in zijn bedrijf bleef dus nagenoeg 
gelijk. Ook waren er enkele ondernemers die meer groeiden dan verwacht. Eén van de 
ondernemers dacht over vijf jaar met 11 fte gegroeid te zijn, maar realiseerde als gevolg 
van meer omzet bij bestaande klanten en de ontwikkeling van een nieuw product voor 
een bestaande klant binnen 3,5 jaar al een groei van 12,5 fte. 
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Realisatie werkgelegenheidsontwikkeling vergeleken met landelijke en regionale 
cijfers
Het feit dat de beoogde werkgelegenheidsgroei werd gerealiseerd is positief. Natuurlijk 
groeide deze werkgelegenheid niet in zijn isolement, maar in een vrij voorspoedige 
periode van economische- en werkgelegenheidsgroei in Nederland. Om een vergelijking 
te kunnen maken met de landelijke en regionale werkgelegenheidsontwikkeling is 
daarom op basis van de genoemde (geëxtrapoleerde) werkgelegenheidsgroei van 148,07 
fte berekend wat de relatieve groei was; dit was 11,9%. Deze groei is vergeleken met de 
totale werkgelegenheidsgroei in Nederland van 2015 tot 2020 gemeten in arbeidsjaren. 
Vervolgens is de bij de bedrijfspartners gerealiseerde groei vergeleken met de cijfers voor 
de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Tot slot is er een vergelijking gemaakt 
met de in de historische casestudie beschreven COROP-gebieden (Oost-Groningen, 
Overig Groningen, Noord-Drenthe, Zuidoost-Drenthe en tot slot Zuidoost-Friesland. De 
landelijke en regionale (provinciaal en COROP-gebieden) werkgelegenheidsontwikkeling 
van 2015 tot 2020 is berekend door het aantal arbeidsjaren van eind 2014 te vergelijken 
met het aantal arbeidsjaren van eind 2019 (CBS, 2021).

Tabel 21. Relatieve werkgelegenheidsontwikkeling 
Werkgelegenheidsontwikkeling %

Bedrijfspartners Health Hub Roden 11,9%

Nederland 11,7%

Groningen 10,2%

Drenthe 7.0%

Friesland 10,7%

Oost-Groningen 2,1%

Overig Groningen 12,5%

Noord-Drenthe 7,7%

Zuidoost-Drenthe 8,6%

Zuidoost Friesland 13,2%

Uit deze vergelijking bleek dat de werkgelegenheid bij de bedrijfspartners een net iets 
grotere groei kende dan de landelijke werkgelegenheid (11,9% versus 11,7%). Het verschil 
met de werkgelegenheidsontwikkeling op provinciaal niveau was iets groter. In Friesland 
groeide de werkgelegenheid met 10,7%, in Groningen met 10,2% en in Drenthe met 7%. 
Vergeleken met de verschillende COROP-gebieden kan gesteld worden dat de COROP-
gebieden ‘Zuidoost Friesland’ en ‘overig Groningen’ met respectievelijk 13,2% en 12,5% 
op hun beurt weer een grotere groei kenden dat de bij Health Hub Roden aangesloten 
bedrijfspartners. De andere COROP-gebieden kenden een lagere procentuele groei dan 
het totaal van de bedrijfspartners. De totale werkgelegenheid bij de partnerbedrijven 
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van de Health Hub Roden groeide in vergelijking de werkgelegenheid in Noord-Drenthe 
(waar de fysieke faciliteit van Health Hub Roden gevestigd is) bovengemiddeld. 

Gezien het feit dat in het projectplan van het bestudeerde partnership stond dat het een 
medisch technologisch partnership was, was een sectorale vergelijking ook interessant 
geweest. Eerder werd al genoemd dat het partnership een heterogeen karakter had. De 
deelnemende bedrijven waren over negen sectoren verspreid, en omgekeerd waren 
er per sector steeds maar enkele bedrijfspartners. Als gevolg daarvan heeft een relatief 
kleine wijziging in de werkgelegenheid in een bedrijf een relatief grote impact. De 
resultaten van een sectorale vergelijking zijn dan ook niet super betrouwbaar, maar geven 
wel een inkijkje. In vijf van de negen sectoren groeide de werkgelegenheid in de bij het 
partnership betrokken bedrijven meer dan landelijk. De best vertegenwoordigde sector 
was met 16 bedrijfspartners de sector Advisering, onderzoek en overige specialistische 
zakelijke dienstverlening. Van deze 16 bedrijfspartners behoorden 15 tot de categorie 
microbedrijf en één tot de categorie klein bedrijf. Landelijk groeide de werkgelegenheid 
in deze sector van 2015 tot 2020 met 12.4%. Binnen het partnership was er sprake van een 
krimp van 8,6% (4,75 fte). Deze krimp is bijna volledig toe te schrijven aan één bedrijf41. 
De Industrie was daarna de best vertegenwoordigde sector (met 14 bedrijfspartners). 
Landelijk groeide de werkgelegenheid voor deze sector van 2015 tot 2020 met 6,3 %. 
Binnen het partnership was dit 25,8% (55 fte). De groei was hier verspreid over meerdere 
bedrijven.

5.4.3. Werkgelegenheid(sontwikkeling) op beroepsniveau bij 50 be-
drijfspartners  
Zoals in pararaaf 5.3.1. naar voren kwam, is het met het oog op het ontwikkelen en 
aanbieden van scholing nuttig om inzicht te hebben in de werkgelegenheid en de 
verwachtingen ten aanzien van de werkgelegenheidsontwikkeling. In deze paragraaf 
wordt beschreven hoe de werkgelegenheid er op beroepsniveau aan het einde van de 
evaluatieperiode uitzag en hoe deze zich de afgelopen jaren ontwikkelde. De functies die 
door de bedrijfspartners in het format voor de arbeidsmarktmonitor genoemd werden, 
zijn gecodeerd op basis van de International Standard Classification of Occupations 
(ISCO). Bedrijven hanteren verschillende functiebenamingen voor vergelijkbare functies. 
Dankzij de codering kunnen de resultaten van de verschillende bedrijven onderling 
vergeleken worden. Zo omvat de categorie psychologen bijvoorbeeld ook de functies 
psychotherapeut en de categorie softwareontwikkelaars omvat bijvoorbeeld ook de 
functie applicatieontwikkelaar. 

41  Het betreft een microbedrijf. De medewerkers zijn voor het moederbedrijf gaan werken.
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Van de 45 bedrijven van wie een afzonderlijke nul- en eindmeting beschikbaar was, leverde 
1 groot bedrijf wel cijfers op bedrijfsniveau aan, maar niet op het niveau van de binnen 
de organisatie onderscheiden functies. Om deze reden is dit bedrijf niet meegenomen 
in de vergelijking van de beroepenstructuur tussen de nul- en eindmeting. Van de zes 
bedrijven waarvan slechts één (recente) meting beschikbaar was, werd voor het overzicht 
het resultaat zowel in de nul- als de eindmeting meegenomen. Voor de totale vergelijking 
op beroepsniveau werden dus de resultaten van de 50 bedrijven meegenomen (Talen & 
van Lieshout, 2020).   

Aan het einde van de evaluatieperiode bleek de categorie ‘Psychologen’42 de grootste 
functiegroep te zijn. Deze functiegroep werd gevonden bij twee bedrijven en groeide ten 
opzichte van de eerste meting met 17,8 fte. De categorie ‘Machinebedieners vervaardiging 
kunststofproducten’ liet ten opzichte van de eerste meting zowel absoluut (19,98 fte) als 
relatief (58%) een flinke groei zien. Die groei werd gevonden bij twee bedrijven. Beide 
bedrijven groeiden ten opzichte van de eerste meting aanzienlijk. Ten opzichte van eerste 
meting waren er bij de eindmeting ruim 6 fte’s minder ‘Directeuren’; een verschuiving 
die in belangrijke mate het gevolg was van de opheffing van drie partnerbedrijven. Voor 
deze bedrijven werd wel het format voor de arbeidsmarktmonitor ingevuld, maar de HAS 
voor alle functiegroepen werd op nul werd gezet. Een van deze drie bedrijven had voor 
de directeursfunctie 2,0 fte ingevuld. Eerder werd ook al beschreven dat ondernemers 
soms meerdere bedrijven hebben en afhankelijk van de hoeveelheid werk binnen die 
verschillende bedrijven met hun eigen inzet schuiven. Het beroep ‘Systeemanalisten en 
ICT-adviseurs’ groeide fors. Die groei was vooral bij twee bedrijven terug te vinden. Deze 
bedrijven noemden dat er problemen waren met het vervullen van de vacatures en dat 
de vacatures als gevolg daarvan deels werden ingevuld met personen die een andere 
nationaliteit dan de Nederlandse hebben (Talen & van Lieshout, 2020). 

Onderstaande tabel maakt inzichtelijk wat de grootste beroepen bij respectievelijk de 
eindmeting en de nulmeting waren. Ook wordt weergegeven bij hoeveel bedrijven de 
functiegroepen onderscheiden werden. 

42  De categorie psychologen omvat onder andere ook de functies psychotherapeut, orthopedagoog en pedagoog. 
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Tabel 22. Grootste beroepen HAS eindmeting vergeleken met nulmeting  (Talen & van 

Lieshout, 2020: 38)
Grootste beroepen Fte’s 

eindmeting
Aantal 

bedrijven waar 
functiegroep 
aanwezig is

Fte’s 
eerste 

meting

Aantal 
bedrijven waar 

functiegroep 
aanwezig is

Ontwikkeling 
fte’s per 

functiegroep

Psychologen 80,8 fte 2 63,0 fte 2 +17,8 fte

Machinebedieners 
vervaardiging 

kunststofproducten 

54,5 fte 3 34,52 fte 1 +19,98

 Bedieners machines en 
installaties vervaardiging 

chemische producten  

53,46 fte       1 50,31 fte  1 +3,15 fte

Directeuren  32,54 fte 38  38,64 fte 41 -6,1 fte

Bedrijfskundigen en 
organisatieadviseurs  

27,75 fte 12 29,15 fte 11 -1,4 fte

Systeemanalisten en ICT-
adviseurs 

22,2 fte                                                                   6 2,5 fte 4 +19,7 fte

Toezichthoudend 
personeel in de industrie  

16,74 fte 4 12,66 fte 4 +4,08 fte

Machinestellers en 
-bedieners metaal-

produktvervaardiging  

15,5 fte                                            3 10,5 fte 3 +5,0 fte

 Laders en lossers 14,4 fte 4 6,3 fte  2 +8,1 fte

Gebruikersondersteuners 
ICT en ICT-

helpdeskmedewerkers  

14,31 fte                                             2 15,5 fte 4 -1,19 fte

Vertegenwoordigers 
en accountmanagers 

industrie

14,3 fte 7 13,2 fte 7 +1,1 fte

Maatschappelijke werkers 
en specialistische sociale 

dienstverleners

13,75 fte 1 15,0 fte 1 -1,25 fte

Callcenter medewerkers 
outbound

13,7 fte 4 8,5 fte 3 +5,2 fte

Werktuigbouwkundigen 12,4 fte 3 9,2 fte 5 +3,2 fte

Secretarieel medewerkers 
algemeen

11,0 fte 2 12,0 fte 4 -1,0 fte

Officemanagers 10,55 fte 10 7,5 fte 9 +3,05 fte

Softwareontwikkelaars 10,4 fte 4 8,3 fte 3 +2,1 fte

Systeembeheerders 9,3 fte 3 11,25 fte 3 -1,95 fte

5.5. De balans opgemaakt 

In het projectplan voor de Health Hub Roden werd beschreven dat met het project 
beoogd werd om aan het einde van de projectperiode van 5 jaar een kennisknooppunt te 
hebben gerealiseerd waar bedrijvigheid wordt versterkt door bestaande kennis te delen 
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(= kenniscirculatie) en nieuwe kennis te ontwikkelen (= kennisproductie). Als gevolg 
daarvan zou er enerzijds meer werkgelegenheid ontstaan zijn (groei van bestaande 
bedrijven, start van nieuwe, en het aantrekken van bedrijven van elders) en anderzijds 
voorkómen zijn dat bedrijvigheid wegtrekt of inkrimpt (Haan, 2015). Uit deze ambitie 
werden door Talen en Van Lieshout (2016) drie hoofddoelstellingen gedestilleerd, te 
weten kennisproductie en -circulatie, het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en behoud 
en creatie van werkgelegenheid. De 15 KPI’s die voor de start van het project waren 
opgesteld werden expliciet gerelateerd aan deze drie hoofddoelstellingen (Talen & 
van Lieshout, 2016). In deze afsluitende paragraaf zal een reflectie plaatsvinden op de 
doelstellingen, de mate waarin zij gerealiseerd zijn en op de context waarin dit is gebeurd.

Van de negen KPI’s behorend bij de hoofddoelstelling kennisproductie en –circulatie 
werden er acht gerealiseerd, waarvan het merendeel zelfs ruimschoots. Het viel op dat 
veel van deze KPI’s voornamelijk gericht waren op het meten van de ‘mate van activiteit’ 
en de vraag zou gesteld kunnen worden of het meten van output de relevante informatie 
biedt voor het sturen op dat wat eigenlijk wordt beoogd met een samenwerking als deze, 
namelijk (maatschappelijke) impact (Talen & van Lieshout, 2020). Verder viel op dat de 
gerealiseerde activiteiten met betrekking op kennisproductie en-circulatie voornamelijk 
gerealiseerd werden met het initieel onderwijs door onderwijsactiviteiten op de fysieke 
faciliteit van Health Hub Roden aan te bieden en door één of meerdere studenten in 
samenwerking met bedrijven aan praktijkvraagstukken te laten werken. KPI 8 ‘Aantal 
werknemers dat wordt bij- of omgeschoold in de Health Hub Roden, geïnitieerd via de 
partners’ zorgde, zoals al eerder in dit hoofdstuk beschreven, voor de nodige discussie. 
Zeker nu bedrijven merken dat vacante posities, zeker voor bepaalde functiegroepen, 
steeds lastiger in te vullen zijn, zou het organiseren van activiteiten gericht op leven lang 
ontwikkelen een belangrijk thema voor een volgende periode (maar ook voor andere 
samenwerkingsverbanden) kunnen zijn. Vanuit het partnership zou een gerichte bijdrage 
geleverd kunnen worden aan (het coördineren van) het in kaart brengen welke bedrijven 
welke kennis nodig hebben, hoe de bedrijven of een opleider die kennis kunnen ontsluiten 
in een concreet leeraanbod en welke huidige of toekomstige medewerkers die scholing 
zouden moeten volgen (Talen & van Lieshout, 2020). 

De tweede hoofddoelstelling – ontstaan van bedrijvigheid – werd nog niet gerealiseerd. 
De norm aan het einde van de evaluatieperiode was 20 start-ups. De realisatie was 13 start-
ups. Om te beginnen zou de vraag gesteld kunnen worden of een totaal van gemiddeld 
vier starters per jaar een realistisch streefdoel was. Daarnaast is het de vraag of het 
nodig is op dit detailniveau zo’n specifieke doelstelling te formuleren voor een dergelijk 
triple helix partnership. Onderwijsinstellingen zoals de Hanzehogeschool Groningen 
hebben zelf al generieke doelstellingen gericht op het stimuleren van ondernemerschap 
waarvoor ze een aanbod ontwikkeld hebben dat instellingsbreed ter beschikking wordt 
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gesteld (Talen & van Lieshout, 2020). Ook zonder daartoe opgedragen te zijn, is vanuit 
Health Hub Roden ingezet op het ontwikkelen van passende extra faciliteiten voor jonge 
ondernemers in dit cluster. Het bieden van specifieke faciliteiten in aanvulling op de 
generieke faciliteiten van individuele instellingen is een mooie aanvulling. Het aantal 
starters zegt daarbij niet zo veel – te meer daar veel starters de onderneming uiteindelijk 
weer staken. Daarnaast vraagt de kern van dit werkveld (medicijn- of medische apparatuur 
ontwikkeling) ook enige massa in de opschaling – anders dan bijvoorbeeld de creatieve 
sector. Misschien zou een doelstelling gericht op scale-ups43 – beter passen, juist ook 
gezien de werkgelegenheidsdoelstelling vanuit de regio (Talen & van Lieshout, 2020). 

De derde hoofddoelstelling had betrekking op het behoud en de ontwikkeling van 
werkgelegenheid, waarbij het verhogen van de arbeidsparticipatie ook expliciet een doel 
was. De doelstelling gericht op werkgelegenheidsgroei werd gerealiseerd, en daarmee was er 
per definitie ook een positieve impuls voor de arbeidsparticipatie in de regio. Tot nu toe werd 
gezamenlijk een totale werkgelegenheidsgroei van 96,52 fte gerealiseerd. Als dat gemiddelde 
groeitempo vastgehouden zou kunnen worden voor een totale periode van 60 maanden voor 
elk bedrijf zou dat resulteren in een totale werkgelegenheidsgroei van 148 fte ten opzichte van 
de totale HAS bij de nulmetingen. Het is denkbaar, dat de recente coronacrisis dat groeitempo 
heeft vertraagd (Talen & van Lieshout, 2020). Tegelijk is de krapte op de arbeidsmarkt 
toegenomen en is het ook denkbaar dat het groeitempo juist toenam. De ingezette trend was 
duidelijk en meer dan verwacht. De groei was echter niet meer dan gehoopt – de groei die de 
bedrijven gezamenlijk bij hun nulmeting hadden verwacht was immers 289 fte over vijf jaar 
– want optimisme is de ondernemer natuurlijk niet vreemd, maar een relevante kwalificatie 
waarover hij/zij dient te beschikken. Hoewel die droom (nog) geen werkelijkheid werd, was 
de gerealiseerde groei meer dan voldoende conform de gestelde eisen. In het volgende 
hoofdstuk zal verkend worden in hoeverre de werkgelegenheidsontwikkeling te relateren is 
aan de Health Hub Roden (Talen & van Lieshout, 2020). 

Wat betreft de specifieke KPI’s gericht op de integratie van werkloos werkzoekenden is het 
beeld wisselend. De eerste doelstelling binnen deze categorie, ‘Aantal werkzoekenden 
dat wordt omgeschoold en daarna een vacature gaat vervullen’ werd niet gehaald. 
Hiervoor werd al beschreven, dat een betere oriëntatie op de rol van de Health Hub 
Roden wenselijk is, juist ook in een tijd van (hopelijk tijdelijk) corona en (helaas 
langduriger) ontgroening en vergrijzing op de arbeidsmarkt (Talen & van Lieshout, 2020). 
KPI 13 ‘Aantal mensen dat een baan bij de Health Hub heeft gekregen in het kader van 
de Participatiewet’ werd NET niet gerealiseerd – het verschil was één plaatsing. KPI 12 
‘Aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dat werkervaring heeft opgedaan, 
waarbij de werkervaringsplaats direct voortvloeit uit de Health Hub’ werd ruimschoots 

43  Scale-ups zijn doorontwikkelde (of opgeschaalde) start-ups
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gerealiseerd, maar dat ging niet zonder slag of stoot. De wetgeving en ook het beleid 
binnen organisaties bleek aan verandering onderhevig als gevolg waarvan niet altijd 
even makkelijk geschakeld kon worden. Het feit dat er ook specifieke doelstellingen op 
de integratie van werkloos werkzoekende zijn geformuleerd, onderscheidt de Health Hub 
Roden van de meeste andere vergelijkbare partnerships. Gezien het maatschappelijk 
belang lijkt het ook niet ongepast om maatschappelijke investeringen een doelstelling 
op dat terrein mee te geven. De vraag die in deze wel gesteld zou kunnen worden, is de 
vraag of dit dergelijke specifieke doelstellingen op specifieke categorieën/maatregelen 
moeten zijn. Eén duidelijke overkoepelende ‘social return’ afspraak met de werkgevers 
in het samenwerkingsverband, waarbij zowel werk(ervaring) als toegankelijkheid van 
kwalificering voor werkzoekenden wordt geborgd, zou mogelijk voldoende kunnen zijn, 
en biedt meer flexibiliteit (Talen & van Lieshout, 2020).

Tot slot werd de complexiteit met betrekking tot het monitoren van KPI 14 ‘Percentage 
studenten dat in het bedrijfsleven werkzaam is in de sector’ uitgebreid beschreven 
in paragraaf 5.3.1.3. Het faciliteren in een gestage instroom van goed gekwalificeerd 
personeel zou een belangrijke bijdrage van een triple helix partnership kunnen zijn en 
het zou fijn zijn daar een goed beeld van te hebben. Er was geen hard bewijs om dat 
effect vast te stellen – maar tegelijk is het ook niet onwaarschijnlijk dat er wel een effect 
was. Een beter beeld zou kunnen ontstaan als gevolg van een betere algehele onderwijs- 
en arbeidsmarktmonitoring. Het zou echter een onevenredige inspanning vergen om 
elk partnership of elk project te vragen dit soort zaken zelf te meten. Bij gebrek aan 
vergelijkingsmateriaal zou dan de causaliteit nog steeds niet vast te stellen zijn. 

In het projectplan voor de Health Hub Roden werden niet alleen de doelstellingen voor de 
evaluatieperiode beschreven, maar werd tevens de ambitie uitgesproken om de Health 
Hub Roden na deze periode voort te zetten. In maart 2018 werd door Provincie Drenthe 
en gemeente Noordenveld besloten gezamenlijk de aankoop van een nieuw bedrijfspand 
te financieren. Dit pand moest grondig verbouwd worden en ondertussen werd op  30 
augustus 2018 Stichting Health Hub Roden opgericht. Na afronding van de verbouwing 
vond begin mei de officiële verhuizing van Health Hub Roden naar deze nieuwe fysieke 
faciliteit plaats. Op het moment dat de dataverzameling voor de eindmeting werd 
afgerond, waren de voorbereidingen voor de volgende fase in volle gang. Op sommige 
punten moesten nog besluiten genomen worden, maar het was op dat moment al wel 
duidelijk dat (een aanzienlijk deel van de) betrokken partijen ook in de volgende fase 
betrokken zouden blijven. 
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6.1. Inleiding

Met dit onderzoek wordt beoogd meer inzicht te geven in de (mogelijke) bijdrage vanuit 
een triple helix partnerschip aan de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt. In de 
(beleids)literatuur wordt verondersteld dat er een bijdrage is, maar óf die bijdrage er is en 
hoe die er dan uitziet, is onduidelijk. Met dit onderzoek willen we deze theoretische lacune 
helpen vullen. In hoofdstuk 4 is gestart met een beschrijving van de historische context 
van en de aanleiding voor Health Hub Roden. Vervolgens is in hoofdstuk 5 beschreven in 
hoeverre de projectdoelstellingen van dat triple helix partnership, waaronder de beoogde 
werkgelegenheids- en arbeidsparticipatiegroei, in de eerste periode van het bestaan zijn 
gerealiseerd. In dit hoofdstuk staat het onderzoek naar de relatie tussen het triple helix 
partnership en de ontwikkeling van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie centraal.

Op basis van theorie, de in de vorige twee hoofdstukken gerapporteerde bevindingen 
en het empirisch materiaal zijn zogenaamde causale mechanismen samengesteld. Zoals 
beschreven in paragraaf 3.1 is een causaal mechanisme “a theorized link between a cause 
(or set of causes) and a outcome, where each part of the mechanism is clearly described in an 
ordered sequence, and in particular in terms of entities engaging in activities that transfer causal 
forces” (Beach & Pedersen, 2018: 5). Een mechanisme is dus opgebouwd uit verschillende 
onderdelen (schakels). Bij de uitwerking van het onderzoeksmodel in hoofdstuk 2 (op 
basis van theoretische inzichten en de eerste empirische resultaten) werden de drie 
basiselementen voor de causale mechanismen al beschreven: de hulpbronnen vanuit 
het triple helix partnership, de economische activiteiten van een bedrijf en tot slot de 
ontwikkeling van werkgelegenheid in een bedrijf en/of de arbeidsparticipatie. Deze 
basiselementen waren niet alleen uitgangspunt voor het opstellen van de topiclijsten 
voor de interviews, maar zijn ook gebruikt voor de uitwerking en structurering van de 
causale mechanismen die in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk beschreven worden. 

In de derde paragraaf wordt beschreven in hoeverre er in dit onderzoek bij dit concrete 
partnership voor de achtereenvolgende schakels waaruit de causale mechanismen 
zijn opgebouwd ook daadwerkelijk empirisch bewijs gevonden is. Op deze manier 
is beoordeeld welke hulpbronnen op welke manier impact kunnen hebben op 
die economische activiteiten binnen de bedrijven en als gevolg daarvan op de 
werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in het bedrijf. De beschrijving van de (mogelijke) 
causale mechanismen en de gevonden relaties vormen de basis voor het antwoord op de 
derde deelvraag: In hoeverre is de werkgelegenheids- of arbeidsparticipatieontwikkeling 
te relateren aan participatie in de Health Hub Roden? 

Deze paragraaf is bedoeld om uit te leggen hoe de causale mechanismen tot stand zijn 
gekomen en vervolgens welke werkwijze gehanteerd is om op basis van het empirisch 
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materiaal vast te stellen of en in hoeverre de aanwezigheid van de causale mechanismen 
aangetoond is. Zoals gesteld vormen respectievelijk de hulpbron vanuit het partnership, 
de economische activiteit in het bedrijf en tot slot de ontwikkeling van werkgelegenheid 
in het bedrijf en de arbeidsparticipatie de drie basiselementen (schakels) van de causale 
mechanismen. Tussen deze basiselementen zijn aanvullende schakels opgenomen zoals 
ook zal blijken uit de uitwerking van de causale mechanismen in de volgende paragraaf.

In paragraaf 2.5 werden zes (mogelijke) hulpbronnen vanuit het triple helix 
partnership beschreven, te weten financiering, netwerk, projecten (onderwijs- en open 
innovatieprojecten), scholing, werkervaringsplaatsen en (fysieke) faciliteit. Financiering 
is zoals beschreven in paragraaf 2.5 de betrokkenheid van investeerders die (startende) 
ondernemers kapitaal kunnen verstrekken. De netwerkactiviteiten hebben als doel 
communicatie en informatie-uitwisseling enerzijds en het vormen of versterken van het 
netwerk anderzijds ten behoeve van een wederzijds voordeel. Voorbeelden van dergelijke 
activiteiten zijn bijeenkomsten gericht op het leggen van contacten of het delen van 
kennis, maar ook contacten tussen netwerkpartners onderling. Wat betreft de projecten 
is onderscheid gemaakt tussen onderwijsprojecten en open innovatieprojecten. Dit 
onderscheid is mede het resultaat van het onderscheid dat al in de key performance 
indicatoren van Health Hub Roden was aangebracht. In de rapportage voor de nulmeting 
(Talen & van Lieshout, 2016) werd vastgesteld dat een open innovatieproject een 
project is waarbij ten minste twee bedrijven betrokken zijn. In een onderwijsproject is 
sprake van samenwerking tussen een bedrijf en een of meerdere studenten, docenten 
en onderzoekers. Scholing heeft betrekking op zowel formele als informele scholing. 
De werkervaringsplaatsen zijn banen, al dan niet betaald, die aangeboden worden aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De laatste hulpbron in deze rij betreft de 
fysieke faciliteit. Het partnership dat centraal staat in dit onderzoek heeft de beschikking 
over een fysieke faciliteit. In het theoretisch hoofdstuk (paragraaf 2.5) werd al beschreven 
dat dit een plek is waar (samen)gewerkt kan worden, maar ook waar netwerkactiviteiten 
plaatsvinden. Tot slot zou het ook een aantrekkelijke werkplek voor zzp-ers of kleine 
bedrijven kunnen zijn die niet altijd zelf over een bedrijfspand beschikken. 

Voor de economische activiteiten in de bedrijven is eenzelfde werkwijze gehanteerd. Op 
basis van de theorie en de eerste empirische resultaten zijn in paragraaf 2.5 (mogelijke) 
economische activiteiten in bedrijven beschreven. Deze activiteiten hebben te maken met 
start-of investeringskapitaal (1), innovatie (2), de markt (3) en tot slot het personeel (4). 
Wat betreft innovatie wordt onderscheid gemaakt tussen product- of dienstinnovatie (2A) 
enerzijds en procesinnovatie (2B) anderzijds. Als het gaat om markten wordt onderscheid 
gemaakt worden tussen meer omzet in huidige markten (3A) en omzet in nieuwe markten 
(3). In het geval van de personeelsvoorziening wordt onderscheid gemaakt tussen de 
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kwalitatieve personeelsvoorziening (4A) en de kwantitatieve personeelsvoorziening (4B) 
(zie ook figuur 6 in paragraaf 2.5). 

Voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid zijn in paragraaf 2.5 drie categorieën 
onderscheiden, te weten de werkgelegenheidsgroei (of eventueel krimp) in bestaande 
bedrijven (G), ontwikkeling van werkgelegenheid door de verhuizing van bedrijven van 
buiten de regio naar de regio (V) en tot slot de ontwikkeling van werkgelegenheid door 
het starten van een nieuw bedrijf (S). De ontwikkeling van de arbeidsparticipatie is als 
vierde categorie geteld. 

Wat betreft de werkgelegenheidsgroei zal overigens gekeken worden naar positieve 
werkgelegenheidseffecten in plaats van werkgelegenheidsgroei alleen. Uit zowel het 
theoretisch onderzoek als het empirisch materiaal bleek dat werkgelegenheidsgroei 
(bijna) nooit het primaire doel van ondernemers is. Bovendien zijn bedrijven (maar 
regio’s ook) gebaat bij behoud van werkgelegenheid. Met een gevulde orderportefeuille 
is de baanzekerheid voor het huidige personeel of voor de zzp-er toegenomen (en dus 
is er sprake van een positief werkgelegenheidseffect). Er is ook sprake van een positief 
werkgelegenheidseffect als de werkgelegenheid in een bedrijf gelijk blijft terwijl het 
bedrijf in een krimpende sector opereert en de werkgelegenheid bij concurrerende 
bedrijven wel krimpt44. Als er meer werk is dan het zittende personeel of de zzp-er kan 
verwerken, kan een (al dan niet tijdelijke) uitbreiding op het personeelsbestand aan de 
orde zijn. Het uitbreiden van het personeelsbestand is echter niet de enige oplossing. Er 
zou ook samengewerkt kunnen worden met andere ondernemers die dan een deel van het 
werk overnemen. In dit geval is er ook sprake van de ontwikkeling van werkgelegenheid, 
maar dan bij een ander bedrijf. Een toename van de afzet en de omzet zal dus vaak, 
maar niet altijd, tot een groei van de werkgelegenheid leiden. Andersom geldt ook 
dat het genereren van omzet niet altijd voorwaarde voor werkgelegenheidsgroei is. 
Het ontwikkelen (kwalitatieve personeelsvoorziening) of aantrekken (kwantitatieve 
personeelsvoorziening) van nieuwe of specifieke expertise kan voorwaarde zijn om 
omzetgroei te kunnen realiseren. Zelfs krimp van het personeelsbestand is in sommige 
gevallen positief. Als door een procesinnovatie sneller, goedkoper en/of een betere 
kwaliteit geleverd kan worden, vergroot dat het concurrentievermogen van het bedrijf. 
Dit zou kunnen betekenen dat er minder personeel nodig is om dezelfde productie te 
leveren. Het zou echter ook kunnen betekenen dat een lagere verkoopprijs (als gevolg 
van een lagere kostprijs) leidt tot afzet- en omzetgroei waardoor er weer meer personeel 
nodig is. Zou het bedrijf de processen niet verbeteren dan zou dat ten koste kunnen gaan 

44   Zoals beschreven in paragraaf 5.4 was vanwege de heterogeniteit van het partnership geen gedetailleerde sectorale vergelijking van de 
werkgelegenheidsontwikkeling mogelijk.
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van de afzet en de omzet (bijvoorbeeld als concurrenten wel tegen een lagere kostprijs 
kunnen produceren), waardoor vervolgens de werkgelegenheid zou kunnen krimpen. 

Voor de presentatie van de causale mechanismen gericht op de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid in een bestaand bedrijf is ervoor gekozen om de causale mechanismen 
te presenteren op volgorde van de economische activiteit. De eerste groep causale 
mechanismen heeft de economische activiteit (start- of investerings)kapitaal (1) gemeen. 
Daarna volgens respectievelijk de causale mechanismen met betrekking tot product- of 
dienstinnovatie (2A), procesinnovatie (2B), omzetgroei in huidige markten (3A), omzet in 
nieuwe markten (3B), personeelsvoorziening kwalitatief (4A) en personeelsvoorziening 
kwantitatief (4B).

Bij het beschrijven van de causale mechanismen gericht op de (student) start-ups 
is geconstateerd dat deze causale mechanismen vergelijkbaar zijn met de causale 
mechanismen gericht op de ontwikkeling van werkgelegenheid in bestaande bedrijven. 
Voor (student) start-ups zou net als voor reeds bestaande bedrijven kunnen gelden 
dat financiering als hulpbron vanuit het triple helix partnership maakt dat gestart 
kan worden met product- of dienstinnovatie (2A) en een bedrijf opgericht wordt (en 
dus wordt bijgedragen aan de werkgelegenheid). Gezien de overlap is besloten deze 
reeds beschreven causale mechanismen niet apart te beschrijven voor de (student)
starters, maar door het empirisch materiaal te bestuderen vast te stellen of een positief 
werkgelegenheidseffect in een bestaand bedrijf of als gevolg van een nieuw opgericht 
bedrijf (start-up) betrof. Dat verschil is ook in meer opzichten gradueel. Sommige 
bestaande ondernemers besluiten namelijk bewust om innovaties die zij in een bestaand 
bedrijf begonnen zijn vervolgens in een apart nieuw op te richten bedrijf onderbrengen. 
Zo leidt innovatie binnen (in eerste instantie) een bestaand bedrijf tot de start van een 
nieuw bedrijf. Een student zou echter ook in een project een oplossing voor een bestaand 
bedrijf kunnen ontwikkelen (productinnovatie) en vervolgens kunnen besluiten dat hij 
die productinnovatie in de markt wil zetten waarvoor hij een bedrijf opricht.  

In paragraaf 5.3 werd al beschreven dat de KPI gericht op het ontstaan van nieuwe 
bedrijven (KPI 10) nog niet werd gerealiseerd. In het empirisch materiaal zijn ook geen 
casussen gevonden waaruit blijkt dat een hulpbron vanuit het triple helix partnership 
bijdroeg aan het besluit om een nieuw bedrijf op te richten. Van de 13 betrokken start-
ups waren er 11 al opgericht toen ze partner werden. De twee andere start-ups werden 
opgericht door een bestaande partner zonder dat er een relatie was met een hulpbron 
vanuit het triple helix partnership. In het empirisch materiaal is, zoals in paragraaf 6.3.2. 
beschreven wordt, slechts één casus gevonden waaruit de aanwezigheid van schakels 
van het causale mechanisme blijkt. Tegelijk kan ook niet uitgesloten worden dat er meer 
effecten waren. In paragraaf 2.4 werd reeds beschreven dat in het onderwijs dat studenten 
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volgen het ontwikkelen van ondernemende vaardigheden veel aandacht krijgt. Het is 
niet ondenkbaar dat er meer studenten waren die dankzij de ervaring en ideeën die zij in 
projecten vanuit het triple helixpartnership opdeden, besloten een bedrijf op te richten. 

Wat betreft de causale mechanismen gericht op de arbeidsparticipatie en de verhuizers 
is afgeweken van de voor de andere causale mechanismen gehanteerde opbouw. 
De economische activiteiten die wel centraal staan in de causale mechanismen van 
bestaande (en op te richten) bedrijven zijn hier niet van toepassing. Bij arbeidsparticipatie 
gaat het om het wel of niet vinden van een baan door een burger (met een afstand tot de 
arbeidsmarkt). Bij een verhuizing gaat het om een bedrijfsmatige afweging of de kosten 
die een verhuizing met zich meebrengt, opwegen tegen de te verwachten baten van 
zo’n verhuizing. Op basis van het empirisch materiaal zijn voor arbeidsparticipatie twee 
mogelijke hulpbronnen onderscheiden, te weten de werkervaringsplaats en scholing. In 
het tweede geval, de verhuizer(s), is er een hulpbron vanuit het triple helix partnership 
als gevolg waarvan een bedrijf van buiten de regio besluit om naar de regio te verhuizen. 

De volgende stap na het beschrijven van de causale mechanismen is het vaststellen 
in hoeverre er casussen voor de causale mechanismen in het empirisch materiaal 
gevonden zijn. Er zal gesproken worden van een casus als bij een bedrijf één of meer 
van de achtereenvolgende schakels, waaruit een (beschreven) causaal mechanisme is 
opgebouwd, in het empirisch materiaal gevonden worden. Het is denkbaar dat een casus 
bij meer dan één bedrijf tegelijk beschreven en geteld wordt. Dit zou bijvoorbeeld het 
geval kunnen zijn bij een open innovatieproject. Bij een open innovatieproject zijn immers 
tenminste twee bedrijven betrokken. Alleen in het geval dat beide bedrijven (potentieel) 
profiteerden in termen van werkgelegenheidsontwikkeling wordt de casus voor beide 
bedrijven geteld. Het is ook denkbaar dat bij één bedrijf twee (of wellicht meer) causale 
mechanismen onderscheiden worden. Zo kan er sprake zijn een productinnovatie als 
gevolg van de samenwerking in een project (hulpbron), maar ook van een bijdrage aan 
de personeelsvoorziening kwantitatief (tijdelijke uitbreiding van de R&D-capaciteit van 
het bedrijf ). 

Het is daarnaast denkbaar dat in sommige casussen meerdere causale mechanismen 
tegelijk of juist andere factoren een rol speelden. Zo zouden de medewerkers van een 
bedrijf samen met studenten in een project (hulpbron) aan een product- of dienstinnovatie 
(economische activiteit 2A) gewerkt kunnen hebben waarbij ze tegelijkertijd door 
die samenwerking in het project specifieke kennis of competenties ontwikkelden 
(economische activiteit 4A). De innovatie waaraan gewerkt werd, zou mislukt kunnen 
zijn, terwijl het bedrijf toch groeide doordat de verkoop van een reeds bestaand product 
onverwacht flink toenam. Of de innovatie was succesvol, terwijl het bedrijf toch failliet ging 
als gevolg liquiditeitsproblemen. Een eventueel werkgelegenheidseffect is afhankelijk 
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van een combinatie van factoren. Met dit onderzoek is beoogd op basis van de data een 
mogelijke relatie tussen betrokkenheid bij het triple helix partnership en een positief 
werkgelegenheidseffect te inventariseren en daarmee bij te dragen aan theorievorming. 
Over de mate waarin er bijgedragen is, kunnen geen uitspraken gedaan worden.

In paragraaf 3.1 werd beschreven dat dit onderzoek afwijkt van eerdere process-
tracing onderzoeken doordat het triple helix partnership niet pas achteraf, maar 
realtime bestudeerd werd. Dit betekent dat de X (het triple helix partnership) bekend 
was en dat er veronderstellingen waren ten aanzien van de bijdrage van X aan Y 
(werkgelegenheidsontwikkeling en arbeidsparticipatie), maar dat bij aanvang van het 
onderzoek (anders dan de studies tot dusver) niet bekend was wat het resultaat van Y zou 
zijn (en welke causale mechanismen tot Y zouden leiden). De Health Hub Roden werd in 
maart 2015 opgericht, maar was feitelijk pas begin 2016 in bedrijf. De eerste interviews 
vonden plaats in september 2015 en de interviews voor de eindmeting vonden plaats 
tussen september en december 2019. Tussen het eerste en laatste interview met de 
bedrijfspartners en overige stakeholders zat maximaal 3 jaar en enkele maanden (zie ook 
paragraaf 5.3 en 5.4). Vaak was de tussenliggende periode korter. Als gevolg van de beperkte 
meetperiode was dan ook te verwachten dat sommige causale mechanismen nog niet 
helemaal afgerond zouden zijn. Niet alleen de meetperiode, maar ook de doorlooptijd 
van sommige causale mechanismen is een bepalende factor. Die doorlooptijd kan, zoals 
bijvoorbeeld in het geval van een productinnovatie, jaren duren. Voordat een (serie) van 
onderwijsproject(en), waarin een productinnovatie ontwikkeld en getest wordt, leidt tot 
marktintroductie van het product en dit vervolgens een positief werkgelegenheidseffect 
tot gevolg heeft, zal geruime tijd verstrijken. 

Door per schakel van een causaal mechanisme in kaart te brengen of er bewijsmateriaal 
gevonden werd, is tevens inzichtelijk gemaakt in hoeverre er sprake was van een 
verwacht (maar nog niet gestart), gestart (maar nog niet afgerond), een afgebroken 
(gestart, maar halverwege gestopt) of afgerond causaal mechanisme. Van een verwacht 
causaal mechanisme is sprake als bijvoorbeeld een ondernemer tijdens een interview de 
verwachting uitgesprak dat een bepaalde hulpbron tot een economische activiteit zou 
leiden als gevolg waarvan afzet, omzet en werkgelegenheid zouden toenemen. Deze 
verwachting zal wel in paragraaf drie beschreven worden, maar niet in de tabellen met 
bewijsmateriaal opgenomen worden. Van een gestart, maar nog niet afgerond, causaal 
mechanisme is bijvoorbeeld sprake als studenten met een vraagstuk van een bedrijf aan de 
slag gingen (onderwijsproject), de resultaten presenteerden aan het bedrijf en het bedrijf 
aangaf deze resultaten te gaan gebruiken voor het verbeteren van een bestaand product 
(maar dit nog niet gebeurde en dus het resultaat nog niet bekend was op het moment 
dat de ondernemer geïnterviewd werd). De kennis die dankzij de hulpbron vanuit het 
triple helix partnership, het onderwijsproject, verworven werd, zou kunnen leiden tot een 
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economische activiteit (productinnovatie). Als gevolg van die economische activiteit zou 
de omzet kunnen groeien waardoor vervolgens ook meer personeel nodig zou kunnen 
zijn. Alleen de hulpbron werd gevonden. De rest nog niet. Dat zou echter nog wel kunnen 
gebeuren en daarom wordt van een gestart causaal mechanisme gesproken. Van een 
afgebroken mechanisme is bijvoorbeeld sprake als twee ondernemers elkaar tijdens een 
bijeenkomst leerden kennen, een vervolgafspraak planden om te verkennen of ze iets voor 
elkaar zouden kunnen betekenen en tot de conclusie kwamen dat dit niet het geval is. De 
hulpbron was in dit geval de bijeenkomst en na een verkenning van de mogelijkheden 
om samen te werken, is gebleken dat die mogelijkheden er niet zijn. De causale keten is 
afgebroken. Ook wat betreft projecten als hulpbron voor productinnovatie geldt dat niet 
ieder project daadwerkelijk tot een innovatie zal leiden en ook dat hoort bij het proces 
van innoveren. Projecten kunnen immers mislukken. De kennis die daarmee (en ook in 
het geval van een geslaagd project dat wel tot productinnovatie leidt) vergaard wordt, 
draagt ook bij aan het kennisniveau van de medewerkers in het bedrijf. Er is sprake van een 
afgerond causaal mechanisme als alle schakels van het beschreven causale mechanisme 
gevonden worden. Als een partnerbedrijf via het triple helix partnership financiering 
verwerft (hulpbron) om investeringen te kunnen voor de ontwikkeling en productie van 
een nieuw product (productinnovatie) dat vervolgens leidt tot omzet en nieuwe banen of 
een gevulde orderportefeuille (oftewel baanzekerheid voor de ondernemer en eventueel 
personeel) dan zijn alle schakels van het causale mechanisme aanwezig en is er dus sprake 
van een afgerond causaal mechanisme. 

Het overzicht van het gevonden bewijsmateriaal voor de (schakels van de) causale 
mechanismen wordt in de derde paragraaf van dit hoofdstuk per causaal mechanisme 
in tabellen gepresenteerd. De eerste rij van de tabellen betreft het causale mechanisme, 
waarbij iedere cel een schakel van het mechanisme betreft. De rij daaronder betreft de 
weergave van het gevonden bewijsmateriaal. Dit bewijsmateriaal kan gevonden zijn 
in een interview, in de door de bedrijven ingevulde arbeidsmarktmonitor, in e-mails, 
in de projectadministratie of in het logboek. De interviewverslagen, de ingevulde 
arbeidsmarktmonitoren en de e-mails hebben een code gekregen. In het geval van de 
interviewverslagen en de ingevulde formats voor de arbeidsmarktmonitor is die code als 
volgt opgebouwd: bron (interview (I) of arbeidsmarktmonitor (AM)), meting (nulmeting 
(NM), tussenmeting (TM) of eindmeting (EM) 45) en bedrijf (B + bedrijfsnummer46) of 
overige stakeholder (Ov of Ow + nummer). 

45   In hoofdstuk 3 werd uitgelegd dat bedrijfspartners en overige stakeholders op meerdere momenten geraadpleegd zijn (interview en 
arbeidsmarktmonitor). De eerste meting betrof de nulmeting. De laatste meting de eindmeting. Met enkele bedrijfspartners en stakeholders 
vond ook halverwege een meting plaats: de tussenmeting.

46  Alle bedrijfspartners zijn genummerd. Bedrijven die geen partner waren, kregen een letter.
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6.2. De causale mechanismen
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Figuur 8. CM van hulpbron via kapitaal naar werkgelegenheidseff ect 

De eerste groep causale mechanismen betreff en de beschikbaarheid van of het kunnen 
beschikken over (start- en of investerings)kapitaal (1). In hoofdstuk 2 werd al beschreven 
dat (toekomstige) ondernemers kapitaal nodig hebben om het bedrijf te starten, te 
ontwikkelen of uit te breiden. Ook tijdens de interviews werd door enkele ondernemers 
genoemd dat zij via het partnership toegang tot kapitaal hoopten te krijgen. Vanuit het 
triple helix partnership zou allereerst een bijdrage geleverd kunnen worden door middel 
van een (onderwijs)project waarbij de student de opdracht krijgt om te onderzoeken 
wat de mogelijkheden zijn voor het verwerven van start- of investeringskapitaal. De 
eerstvolgende schakel binnen dit causale mechanisme zou kunnen zijn dat het bedrijf 
het advies van de student overneemt en vervolgens het benodigde kapitaal verwerft 
om de productontwikkeling te kunnen fi nancieren, waarvoor vervolgens ook personeel 
aangenomen wordt. Een tweede bijdrage zou vanuit het netwerk van het triple 
helix partnership kunnen komen. Zo zou een overheidsinstelling de bedrijfspartners 
bijvoorbeeld kunnen informeren over de mogelijkheden om een subsidie aan te vragen. 
Het bedrijf zou deze subsidie vervolgens aan kunnen vragen en tevens toegekend kunnen 
krijgen. De derde mogelijkheid is dat er investeerders (fi nanciering) betrokken zijn bij het 
triple helix partnership en dat het bedrijf dus toegang heeft tot een investeerder en die 
investeerder ook daadwerkelijk besluit te investeren in het bedrijf. Na het verwerven van 
de fi nanciering kan het bedrijf de volgende stap zetten, heeft het bedrijf personeel nodig 
en is de werkgelegenheid in het bedrijf gegroeid.
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Figuur 9. CM van hulpbron via product- of dienstinnovatie naar werkgelegenheidseff ect

De tweede groep causale mechanismen betreft de innovatie van een product of dienst. 
Deze innovatie zou tot stand kunnen komen door een student- of open innovatieproject. 
De opbrengst van zo’n project zou door het bedrijf gebruikt kunnen worden om een 
nieuw product te ontwikkelen of een bestaand product te verbeteren. Ook een (toevallige) 
ontmoeting in het netwerk van het partnership zou de ondernemer op het idee voor een 
innovatie kunnen brengen. Dankzij de opbrengst van het project of het idee zou een 
innovatie tot stand kunnen komen die in de markt gezet wordt en als gevolg waarvan de 
afzet en de omzet stijgen en uiteindelijk ook nieuw personeel aangenomen wordt om in 
de vraag te kunnen voorzien. 
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Figuur 10. CM van hulpbron via procesinnovatie naar werkgelegenheidseff ect

Net als bij de innovatie van een product of dienst kunnen zowel een project als het 
netwerk (of een netwerkcontact) uiteindelijk leiden tot een nieuw of verbeterd proces. 
Het tweede deel van deze causale mechanismen wijkt echter af ten opzichte van 
die voor een product- of dienstinnovatie. Een procesinnovatie zou er, zoals al eerder 
beschreven, toe kunnen leiden dat er effi  ciënter gewerkt kan worden. Dit zou een krimp 
van de werkgelegenheid in het bedrijf tot gevolg kunnen hebben, maar ook een sterkere 
concurrentiepositie waardoor op langere termijn juist werkgelegenheid behouden 
blijft. Als gevolg een lagere verkoopprijs (door een lagere kostprijs) zou er ook sprake 
kunnen zijn van een afzet- en omzetgroei als gevolg waarvan weer meer personeel nodig 
is. In beide gevallen kan van een positief werkgelegenheidseff ect gesproken worden. 
Zou het bedrijf de processen niet verbeteren dan zou dat ten koste kunnen gaan van 
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de afzet en de omzet (bijvoorbeeld als concurrenten wel tegen een lagere kostprijs 
kunnen produceren), waardoor vervolgens de werkgelegenheid zou kunnen krimpen. 
Daarnaast is voor de economische activiteit procesinnovatie (2B) nog een derde causale 
mechanisme beschreven. De fysieke locatie en daarmee de nabijheid van leveranciers of 
productiepartners zou er ook toe kunnen leiden dat de distributie- of productiekosten 
afnemen als gevolg waarvan de kostprijs lager wordt. De ondernemer zou ervoor kunnen 
kiezen om ook de verkoopprijs te verlagen waardoor het product goedkoper wordt dan 
dat van de concurrenten en vervolgens de afzet en de omzet toenemen waardoor er meer 
personeel aangetrokken moet worden om in de vraag te kunnen voorzien. 
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Figuur 11. CM van hulpbron via meer omzet in huidige markten/ nieuwe markten naar 

werkgelegenheidseff ect

Ook voor het realiseren van meer omzet in bestaande markten of het realiseren van omzet 
in nieuwe markten kan de bijdrage vanuit het triple helix partnership een project of het 
netwerk zijn. Een bedrijf die de omzet in de bestaande markt graag wil verhogen of juist 
omzet zou willen realiseren in nieuwe markten zou een groep studenten kunnen vragen 
om een marketingplan te schrijven. Uit interviews bleek ook daadwerkelijk dat enkele 
ondernemers deze behoefte hadden. Het bedrijf zou het advies kunnen overnemen en 
vervolgens daadwerkelijk de omzet in de bestaande markt kunnen verhogen. Wat betreft 
het netwerk zou het bedrijf opdrachten kunnen verwerven bij partners uit het netwerk 
of het zou juist via het netwerk contacten op kunnen doen met klanten uit nieuwe 
markten. In al deze gevallen is een groei van afzet en omzet mogelijk en daarmee ook 
werkgelegenheidsgroei.
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Figuur 12. CM van hulpbron via personeelsvoorziening kwalitatief naar 

werkgelegenheidseff ect

Aan de kwalitatieve personeelsvoorziening, oftewel de (ontwikkeling van de) competenties 
van het huidige personeel, zou op twee manieren bijgedragen kunnen worden. Ofwel via 
een project, ofwel via scholing. Door samen te werken in projecten ontwikkelen studenten 
niet alleen bepaalde vaardigheden of kennis, maar ook de medewerkers van het bedrijf. 
Het feit dat die medewerkers nieuwe competenties verwerven maakt dat zij goed in staat 
blijven of beter in staat worden invulling te geven aan hun werkzaamheden. Hetzelfde 
geldt voor scholing. Het bedrijf beschikt als gevolg daarvan over goed gekwalifi ceerd 
personeel. Op korte termijn leidt dit niet perse tot meer werkgelegenheid in het bedrijf. 
Op langere termijn zou dit juist wel tot werkgelegenheidsgroei kunnen leiden doordat 
het bedrijf dankzij het goed gekwalifi ceerde personeel beter presteert dan concurrenten 
en daarmee meer afzet en omzet genereert, wat op termijn tot werkgelegenheidsgroei 
kan leiden.
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Figuur 13. CM van hulpbron via personeelsvoorziening kwantitatief naar 

werkgelegenheidseff ect
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Wat betreft de kwantitatieve personeelsvoorziening zijn vier causale mechanismen 
beschreven. In de eerste twee causale mechanismen is een project de hulpbron, maar 
is het motief voor het bedrijf om samen te werken in een project een andere. Zo zou 
het bedrijf er voor kunnen kiezen om bepaalde werkzaamheden in een student of open 
innovatieproject te beleggen. Op deze manier wordt de capaciteit van het bedrijf tijdelijk 
uitgebreid tegen minimale kosten. Zeker bedrijven in de opstartfase kunnen het zich nog 
niet altijd permitteren om betaalde krachten in te schakelen. Dankzij zo’n project kunnen 
bepaalde werkzaamheden dus toch opgepakt worden. Zo’n project zou dan tevens weer 
de start kunnen zijn van een nieuwe of tweede keten, namelijk een project als hulpbron 
dat leidt tot productinnovatie (2A) als gevolg waarvan afzet, omzet en vervolgens 
werkgelegenheid groeien. Een andere overweging voor een project met studenten kan 
zijn dat het bedrijf dankzij zo’n project kennismaakt met potentieel personeel en als 
gevolg daarvan bestaande vacatures passend invult. Het derde causale mechanisme heeft 
betrekking op het netwerk als hulpbron. Het is denkbaar dat een bedrijf via het netwerk 
kennismaakt met potentieel personeel en vervolgens ook daadwerkelijk aanneemt. Tot 
slot de mogelijkheid om een aantrekkelijke werkplek (in de regio) aan te bieden een 
positief eff ect kunnen hebben op de personeelsvoorziening in kwantitatief opzicht. Het 
is denkbaar dat een bedrijf vooruitlopend op het oprichten van een nieuwe vestiging al 
personeel uit de regio wil werven en dankzij de mogelijkheid om op de fysieke faciliteit 
van het partnership werkplekken te huren al wel een werkplek in de regio aan kan bieden 
aan de (nieuwe) medewerkers. 
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Figuur 14. CM van hulpbron naar eff ect arbeidsparticipatie

Voor de bijdrage aan de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie door het triple helix 
partnership zijn twee belangrijke causale mechanismen te onderscheiden. Allereerst zijn dit 
werkervaringsplaatsen die vanuit het partnership of door betrokken partners aangeboden 
worden. Dankzij deze werkervaringsplaatsen doen (werkloze) werkzoekenden recente 
werkervaring op als gevolg waarvan ze aantrekkelijk(er) zijn voor de (toekomstige) 
werkgevers en een baan aangeboden krijgen. Het tweede causale mechanisme heeft 
betrekking op scholing die vanuit het triple helix partnership wordt aangeboden 



Bijdrage(n) vanuit het triple helix partnership   |   181   

6

waardoor de (werkloze) werkzoekende nieuwe competenties of vaardigheden verwerft 
als gevolg waarvan hij of zij in aanmerking komt voor een bepaalde baan en deze ook 
gaat vervullen.
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Figuur 15. CM van hulpbron via besluit tot verhuizen naar werkgelegenheidseff ect

Zoals gesteld zorgt niet alleen de groei (of krimp) in bestaande of nieuw op te richten 
bedrijven voor een werkgelegenheidseff ect, maar ook bedrijven van buiten de regio die 
naar de regio verhuizen. Het zou zo kunnen zijn dat de aanwezigheid van een bepaald 
triple helix partnership in de regio een positief eff ect heeft van het strategische besluit 
van een bedrijf om te verhuizen. De hulpbron in dit geval is de aanwezigheid van een 
aantrekkelijk netwerk waar het bedrijf dichtbij gevestigd wil zijn of het feit dat er een 
fysieke faciliteit is waar bijvoorbeeld de mogelijkheid bestaat om (tegen een schappelijke 
prijs) een aantrekkelijke werkplek te huren op de fysieke faciliteit van het triple helix 
partnership.

6.3. Causale mechanismen in het empirisch materiaal

In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre de in paragraaf 6.2 beschreven causale 
mechanismen in het empirisch materiaal gevonden zijn en welk empirisch bewijs 
gevonden is voor welke schakel van het mechanisme. Zoals genoemd in paragraaf 6.3 
is de keuze gemaakt om voor de presentatie van de causale mechanismen de causale 
mechanismen te groeperen op basis van de economische activiteit. De hulpbron vormt, 
zoals hierboven beschreven, het beginpunt en dus de eerste schakel van het causale 
mechanisme. Voor iedere hulpbron is vervolgens verkend of er een positieve bijdrage aan 
een economische activiteit en vervolgens werkgelegenheid of arbeidsparticipatie was. 
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6.3.1.  CM van hulpbron via kapitaal naar werkgelegenheidseff ect
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Figuur 16. CM van hulpbron via kapitaal naar werkgelegenheidseff ect

Het eerste causale mechanisme betreft de bijdrage van een project aan de verwerving 
van kapitaal. Voor dit causale mechanisme is binnen deze casestudie geen empirisch 
bewijs gevonden47.

Het tweede causale mechanisme betreft het netwerk als hulpbron vanuit het partnership 
als gevolg waarvan het bedrijf kapitaal verwerft. Dit causale mechanisme werd in twee 
casussen gevonden. In beide casussen heeft de ondernemer dankzij een ontmoeting met 
een andere organisatie betrokken bij het partnership succesvol een subsidie verworven. 
De ondernemer van bedrijf 28 ontmoette op een netwerkbijeenkomst bij Health 
Hub Roden een subsidieadviseur. Op advies van deze adviseur vroeg hij een subsidie 
aan teneinde de productie van het prototype te kunnen bekostigen. Deze subsidie 
werd toegekend, maar bracht zoveel administratieve rompslomp met zich mee dat de 
ondernemer besloot de subsidie terug te geven (IEMB28). In dit geval werd het causale 
mechanisme dus afgebroken48. 

“Ik heb de samenwerking met <subsidieverstrekker> als minder prettig ervaren. Ik 
kreeg te maken met super strenge controles. Als eenmanszaak was ik meer met het 
verantwoorden van de subsidie bezig dan met het bedrijf zelf. Voor alles moest een 
bewijs aangeleverd worden; off ertes, facturen, bankafschriften etc. …. Als je een 
eenmanszaak bent, is er niemand die de urendeclaraties kan ondertekenen.” (IEMB28)

47   Dat in deze casestudie gedurende de onderzoeksperiode geen empirisch bewijs gevonden is voor dit causale mechanisme wil niet zeggen dat dit 
causale mechanisme ook niet gevonden zou kunnen worden in een volgende onderzoeksperiode bij dit partnership of bij een ander partnership. 
Gezien het feit dat studenten vanuit alle opleidingen welkom zijn bij dit partnership is het denkbaar dat studenten van een fi nanciële opleiding in 
de toekomst wel met een dergelijke opdracht aan de slag gaan en dus de eerste schakel van het causale mechanisme wel empirisch aangetoond 
wordt. 

48   De ondernemer van Bedrijf 28 heeft de ontwikkeling van het prototype op eigen kracht en met eigen fi nanciën voortgezet. Op het moment van 
de eindmeting was het eerste prototype klaar en was de ondernemer deze aan het verfi jnen. Sinds het interview voor de nulmeting is hij minder 
tijd gaan besteden aan zijn bedrijf (IEMB28, ANMB28, AEMB28).
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“Dankzij de subsidie heb ik wel kunnen investeren. De ontwikkeling van een machine 
kost geld en dit heeft een gedeelte van de kosten gedekt.” (IEMB28)

De ondernemer van bedrijf 34 kwam via een netwerkcontact bij een onderwijsinstelling 
op het idee om een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek aan te vragen (IEMB34). 
De aanvraag werd toegekend en op het moment van het interview voor de eindmeting 
was het haalbaarheidsonderzoek net gestart. Op basis van de resultaten van de 
haalbaarheidsstudie is de ondernemer voornemens de dienst in de markt te gaan zetten, 
maar zover is het nu dus nog niet (IEMB34). Dit causale mechanisme is gestart, maar nog 
niet afgerond.

Verder is er een casus gevonden waaruit een verwacht causaal mechanisme bleek. Een 
ondernemer gaf tijdens het eerste interview aan dat hij verwachte dat hij via het netwerk 
van het partnership financiering zou verwerven om een innovatie (verder) te ontwikkelen. 
Toen het interview voor de eindmeting gehouden werd, gaf de ondernemer aan dat hij 
om hem moverende redenen het besluit had genomen om te stoppen met zijn bedrijf. De 
ondernemer was op het moment van de eindmeting in gesprek met diverse potentiële 
werkgevers uit de regio. De andere medewerker van het bedrijf had reeds een andere 
baan bij een ander bedrijf uit de regio gevonden (IEMB27).

Tabel 23. Bewijsmateriaal CM van hulpbron netwerk via kapitaal naar 

werkgelegenheidseffect
Netwerk Bedrijf bezoekt 

een bijeenkomst 
waar hij meer leert 
over financierings-
mogelijkheden

(1) Bedrijf 
verwerft kapitaal 

Bedrijf kan 
dankzij 
financiering 
volgende stap 
zetten

Bedrijf heeft 
personeel 
nodig voor 
volgende stap

Positief 
werkgelegen-
heidseffect

Interview 
(IEMB28, 
IEMB34)

Interview 
(IEMB28, IEMB34)

Interview 
(IEMB28, 
IEMB34)

Het derde causale mechanisme in deze categorie betreft de betrokkenheid van 
investeerders (financiering) bij het triple helix partnership waardoor een bedrijfspartner 
toegang heeft tot een investeerder en die investeerde ook daadwerkelijk besluit te 
investeren in het bedrijf. Na het verwerven van de financiering kan het bedrijf de volgende 
stap zetten, heeft het bedrijf personeel nodig en is de werkgelegenheid in het bedrijf 
gegroeid. Dit causale mechanisme is in deze casestudie niet gevonden49. 

49   Het is niet onwaarschijnlijk dat dit causale mechanisme in de toekomst wel bij dit partnership of bij een ander partnership gevonden wordt. 
Tijdens het interview voor de eindmeting is gesproken met een ondernemer die zichzelf niet als investeerder ziet, maar startende bedrijven wel 
wil ondersteunen bij het aanbrengen van structuur en het verschaffen van inzicht in de loketten waar ze moeten zijn om financiering te regelen. 
Daarnaast maakt hij zich hard voor het toevoegen van een investeringsfonds aan het partnership. De hulpbron werd dus nu niet aangeboden, 
maar wordt mogelijk in de toekomst wel aangeboden.
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6.3.2. CM van hulpbron via product- of dienstinnovatie naar werkgele-
genheidseff ect
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Figuur 17. CM van hulpbron via product- of dienstinnovatie naar werkgelegenheidseff ect

Wat betreft de product- of dienstinnovatie werden twee causale mechanisme beschreven. 
De eerste heeft betrekking op het project als hulpbron vanuit het triple helix partnership. 
Met het resultaat dat dit project oplevert, wordt er een (her)nieuw(d) product (of dienst) 
ontwikkeld en in de markt gezet. Als gevolg van groei van afzet en omzet is meer personeel 
nodig en groeit de werkgelegenheid in het bedrijf. 

Het project als hulpbron voor productinnovatie is in 21 casussen aangetroff en (soms 
meerdere bij één bedrijf ). Eén van de bedrijfspartners (bedrijf 152) noemde de 
samenwerking in een open innovatieproject met een onderwijsinstelling én bedrijven 
als bron voor de ontwikkeling van de diensten die door het bedrijf geleverd worden. De 
bedrijfspartner legde dit contact met het open innovatieproject, dat werd ondergebracht 
bij een innovatiewerkplaats van een betrokken hogeschool, via het partnership. 

“Door de samenwerking met een hogeschool kunnen we beschikken over harde 
onderzoeksresultaten. Dankzij deze resultaten kunnen we onderbouwen dat het 
loont om te investeren in het binnenklimaat. Deze kennis heeft ons twee opdrachten 
opgeleverd, omdat die verbouwing niet alleen een mooie nieuwe werkomgeving 
opleverde, maar ook nog eens een positief eff ect had op de medewerkers.”(IEMB152)

Dit bedrijf verbeterde dankzij de samenwerking in een open innovatieproject (waar 
zowel andere bedrijven als onderwijsinstellingen betrokken waren) de dienstverlening. 
Dit leverde het bedrijf volgens eigen zeggen in ieder geval twee opdrachten op. De 
samenwerking leidde dus tot afzet en omzet. Dit bedrijf opereert in een branche die 
krimpt, traditioneel is, en waar vooral op prijs wordt geconcurreerd. Het bedrijf beoogt, 
mede door partner te worden van het triple helix partnership, zich meer en meer te 
positioneren als kennispartij die de klant betere technische oplossingen te bieden heeft 
dan de concurrenten (IEMB152) en zo (een ander type) opdrachten te verwerven. Dat 
het bedrijf partner is geworden van een open innovatieproject is genoemd tijdens het 
interview voor de eindmeting en blijkt ook uit de website van het open innovatieproject. 



Bijdrage(n) vanuit het triple helix partnership   |   185   

6

Ook wordt tijdens het interview voor de eindmeting genoemd dat er twee projecten 
werden binnengehaald dankzij deze nieuwe kennis. Daarmee werd dus ook omzet 
gegenereerd. Uit de arbeidsmarktmonitor die op twee momenten werd ingevuld blijkt dat 
de werkgelegenheid conform verwachting gekrompen is (ANMB152, AEMB152). Er was 
dus geen sprake van een werkgelegenheidsgroei, maar de binnengehaalde opdrachten 
droegen bij aan het vullen van de orderportefeuille en daarmee aan (het behoud van) 
de werkgelegenheid. In dit geval was dus sprake van een afgerond causaal mechanisme. 

Tabel 24. Bewijsmateriaal CM van hulpbron project via product- of dienstinnovatie naar 

werkgelegenheidseffect 
Bedrijf werkt in open 
innovatie-project 
met bedrijven en 
onderwijs-instellingen

Bedrijf gebruikt 
de resultaten 
van het project 

(2A) Bedrijf 
maakt (her)
nieuw(d) 
product/ dienst

Bedrijf zet 
(her)nieuw(d) 
product in de 
markt

Bedrijf kent 
groei van 
afzet en 
omzet

Positief 
werkgelegen-
heidseffect

Interview (INMB152, 
IEMB152)
Website IWP 

Interview 
(INMB152, 
IEMB152)
Website IWP

Interview 
(INMB152, 
IEMB152)

Interview 
(INMB152, 
IEMB152)

Interview 
(INMB152, 
IEMB152)

Arbeidsmarkt-
monitor 
(ANMB152, 
AEMB152)

Verder werd in 13 casussen een onderwijsproject als hulpbron voor productinnovatie 
aangetroffen. Drie van deze ondernemers noemden daarbij wel ook expliciet de intensieve 
begeleiding van de studenten door docenten bij de uitvoering van de projecten. Volgens 
één bedrijfspartner kon de docentonderzoeker deze bijdrage leveren doordat hij veel 
kennis van de producten van het bedrijf had (INMB2, ITMB2) en in de twee andere gevallen 
kregen de docentonderzoekers volgens de bedrijfspartners extra tijd om de studenten die 
een project voor Health Hub Roden deden intensiever (en dus ook inhoudelijk) te kunnen 
begeleiden (INMB23, INMB31). De bedrijfspartners noemden de onderwijsprojecten als 
start of onderdeel van het proces van product- of dienstinnovatie. 

“Ik wilde dat iemand zich tijdelijk helemaal in het product zou vastbijten en er enkele 
experimenten mee zou doen. <Naam student> heeft uiteindelijk op basis van dezelfde 
theorie en met dezelfde componenten een nieuwe meetmethode ontwikkeld. Dat 
was interessant en een echte eyeopener. Hij heeft er een technische vernieuwing in 
aangebracht.” (IEMB31)

De opdrachten die door studenten opgepakt worden, staan vaak niet op zichzelf. Soms 
startte de volgende groep waar de vorige gebleven was (INMB2, ITMB2, IEMB2, ITMB3, 
IEMB3, INMB31, IEMB31, INMB23, IEMB23). Er zou gesteld kunnen worden dat er een 
nieuw causaal mechanisme werd gestart, maar er zou hier ook gesteld kunnen worden 
dat er een extra loop (extra schakels) aan het causale mechanisme werden toegevoegd 
als gevolg waarvan er sprake is van kenniscumulatie. Zo vertelde de contactpersoon van 
bedrijf 2 dat een tweede groep studenten het project van de eerste groep opvolgde. 
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De input van de studenten werd meegenomen in de verbetering van het product. Op 
het moment van de eindmeting waren de opbrengsten nog niet helder (gestart causaal 
mechanisme). 

Ook de contactpersoon van bedrijf 3 vertelde tijdens het interview voor de tussenmeting 
dat er net een project was afgerond door een tweede groep studenten. Wat de resultaten 
precies waren, was op dat moment niet helemaal helder. Ook was nog niet bekend of 
een derde groep aan het vervolg van het project zou gaan werken (ITMB3). Tijdens het 
interview voor de eindmeting werd er niet meer in een project samengewerkt met een 
groep studenten (causaal mechanisme afgebroken) (IEMB3). 

De ondernemer van bedrijf 31 vertelde bij de eindmeting dat een groep studenten als 
vervolgopdracht op een eerder project met een student geprobeerd heeft het prototype 
van de eerste student verder door te ontwikkelen. 

“Het sprak mij aan dat <naam docent opleiding Engineering (BE)> vanuit de Health 
Hub Roden extra tijd voor de begeleiding van studenten kreeg. Bovendien was met 
<naam docent opleiding Engineering (BE)> als constante factor een warme overdracht 
van projectgroep naar projectgroep mogelijk, zodat de nieuwe studenten zouden 
kunnen starten waar de vorige studenten gebleven waren.” (IEMB31)

Met de bevindingen van deze tweede groep studenten is uiteindelijk niet heel veel 
gedaan. Na afronding van het tweede onderwijsproject bij bedrijf 31 is het causale 
mechanisme afgebroken. Ondertussen werkt bedrijf 31 in samenwerking met een ander 
bedrijf (open innovatieproject) nog steeds aan de doorontwikkeling van het prototype. 
Deze kan binnenkort gevalideerd gaan worden. Het contact met het bedrijf waar nu mee 
wordt samengewerkt, bestond al voordat bedrijf 31 partner werd van Health Hub Roden. 
Dit bedrijf is geen partner van en ook niet op een andere manier betrokken bij Health Hub 
Roden (IEMB31). 

De ondernemer van bedrijf 23 benoemde expliciet dat de achtereenvolgende 
onderwijsprojecten verschillende delen van het (innovatie)proces oppakken (INMB23, 
IEMB23). Zo noemde bedrijf 23 dat er gericht onderscheid tussen de verschillende niveaus 
van studenten gemaakt wordt (IEMB23). Voor het maken van het pre-concept zijn hbo-
studenten ingezet en voor het testen van het preconcept is gewerkt met wo-studenten. 
Recent is gestart met het maken van het prototype. Dit wordt gedaan door hbo-studenten. 
Voor de volgende fase, het testen van het protoype, ziet het bedrijf mogelijkheden voor 
mbo-studenten (gestart causaal mechanisme). In tegenstelling tot de eerste twee fasen 
werken de studenten op dit moment niet op fysieke faciliteit van Health Hub Roden, maar 
op de faciliteit van een ander partnership in dezelfde plaats als de vestigingsplaats van 
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het bedrijf. De voorbeelden van bedrijf 2, bedrijf 3, bedrijf 23 en bedrijf 31 laten zien dat 
een innovatieproces uit meerdere achtereenvolgende causale mechanismen kan bestaan 
of dat bepaalde schakels zich kunnen in een mechanisme kunnen herhalen. 

Tabel 25. Bewijsmateriaal CM van hulpbron project via product- of dienstinnovatie naar 

werkgelegenheidseffect 
Bedrijf 
werkt in 
project met 
studenten 

Bedrijf 
gebruikt de 
resultaten 
van het 
project 

Bedrijf 
werkt in 
project met 
studenten 

Bedrijf 
gebruikt de 
resultaten 
van het 
project 

(2A) Bedrijf 
maakt (her)
nieuw(d) 
product/ 
start 
nieuwe 
dienst  

Bedrijf 
zet (her)
nieuw(d) 
product 
in de 
markt

Bedrijf 
kent 
groei 
van 
afzet en 
omzet

Positief 
werkgelegen-
heidseffect

Interview 
(INMB2, 
ITMB2, 
IEMB2, 
INMB3, 
ITMB3, 
IEMB3, 
INMB23, 
IEMB23, 
INMB31, 
IEMB31)
Project- 
administratie

Interview 
(INMB2, 
ITMB2, 
IEMB2, 
INMB3, 
ITMB3, 
IEMB3, 
INMB23, 
IEMB23, 
INMB31, 
IEMB31)
Project- 
administratie

Interview 
(INMB2, 
ITMB2, 
IEMB2, 
INMB3, 
ITMB3, 
IEMB3,
INMB23, 
IEMB23, 
INMB31, 
IEMB31)
Project- 
administratie

Interview 
(INMB2, 
ITMB2, 
IEMB2, 
INMB23, 
IEMB23,)
Project- 
administratie

Interview 
(IEMB2)

Bij bedrijf 9 en bedrijf 52 is ook samengewerkt met een groep studenten (website 
HHR, projectadministratie en INMB9, ITMB9). Voor bedrijf 9 geldt dat de opbrengst van 
het project niet duidelijk is. Als gevolg van het feit dat bedrijf 9 op het moment van de 
eindmeting geen partner meer was, heeft er geen interview plaatsgevonden en kon 
hier dus niet naar gevraagd worden (afgebroken causaal mechanisme). Bij bedrijf 52 is 
het onderwijsproject op het moment van de eindmeting net gestart (gestart causaal 
mechanisme) (IEMB52). Dit bedrijf biedt vooral zogenaamde nice-to-have opdrachten aan 
studenten aan. Dit zijn vraagstukken die geen hoge prioriteit hebben en anders op de 
plank zouden blijven liggen. 
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Tabel 26. Bewijsmateriaal CM van hulpbron project via product- of dienstinnovatie naar 

werkgelegenheidseffect 
Bedrijf werkt in project 
met studenten

Bedrijf gebruikt de 
resultaten van het 
project 

(2A) Bedrijf maakt 
(her)nieuw(d) 
product/ start 
nieuwe dienst  

Bedrijf kent groei 
van afzet en omzet 

Positief 
werkgelegen-
heidseffect

Interview (INMB9, ITMB9, 
IEMB52)
Project- administratie 

Bij twee bedrijven (bedrijf 7 en bedrijf 34) die de projecten met studenten als bijdrage 
aan de product- of dienstinnovatie noemden, is de dienstinnovatie, waar een groepje 
studenten een bijdrage aan leverde, ook daadwerkelijk nieuw en succesvol in de markt 
gezet. Bij bedrijf 34 werd het project met studenten opgestart, nadat de ondernemer 
het concept voor de nieuwe bedrijfsactiviteit al had bedacht. De input van de studenten 
betrof een advies ten aanzien van het opereren conform wet- en regelgeving. Nadat de 
dienstverlening in de markt was gezet, steeg de vraag naar de dienst en daarmee de 
omzet ook. De ondernemer vertelde dat hij op een gegeven moment ook een flinke 
groep mensen aan het werk had. Bij de eindmeting vertelt de ondernemer dat hij om 
verschillende redenen besloten heeft te stoppen met de dienstverlening en dat hij nu 
ook geen personeel meer in dienst heeft. Samen met een student werkt hij aan een nieuw 
bedrijfsidee (productinnovatie). Er is dus een nieuw causaal mechanisme opgestart. De 
beslissing van de ondernemer om met de bedrijfsactiviteiten te stoppen, doet niets af aan 
het feit dat er daarvoor al sprake was van een ononderbroken keten en dus een afgerond 
causaal mechanisme. In het format voor de arbeidsmarktmonitor die voor de eindmeting 
werd ingevuld was de werkgelegenheidsgroei die (tijdelijk) aan de orde was niet meer 
zichtbaar. De ondernemer was bij de eindmeting de enige medewerker.

Tabel 27. Bewijsmateriaal CM van hulpbron project via product- of dienstinnovatie naar 

werkgelegenheidseffect
Bedrijf werkt in project 
met studenten 

Bedrijf gebruikt de 
resultaten van het 
project 

(2A) Bedrijf maakt 
(her)nieuw(d) 
product/ start 
nieuwe dienst 

Groei afzet en 
omzet

Positief 
werkgelegen-
heidseffect

Interview (INMB34, 
IEMB34)
Project-administratie

Interview (INMB34, 
IEMB34)
Project- 
administratie

Interview (IEMB34) Interview 
(IEMB34)

Interview (IEMB34)

Bij bedrijf 7 zijn twee casussen gevonden. De opbrengsten van het eerste project met 
een student resulteerden in het besluit om het huidige pakket aan diensten met een 
specifieke activiteit (dienstverlening) uit te breiden. 
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“Dankzij de contacten met rechtenstudies is er samengewerkt met studenten HBO-
Rechten, zijn nieuwe medewerkers aangetrokken en zijn de bedrijfsactiviteiten 
uitgebreid… Deze contacten hebben ook opgeleverd dat het besluit genomen is om 
de dienstverlening te verbreden en niet langer alleen in te zetten op service, maar ook 
op privacy.”(IEMB7)

Om invulling te kunnen geven aan de nieuwe dienstverlening werd de student die bij dit 
project betrokken was in dienst genomen. Op het moment van de eindmeting (recent 
na het aannemen van de student) had de nieuwe dienstverlening nog niet geresulteerd 
in extra omzet, maar was het aannemen van dit nieuwe personeelslid voorwaarde 
om omzet te kunnen genereren. Om deze reden wordt dit causale mechanisme toch 
geteld als een afgerond causale mechanisme. In deze casus was dus, zoals in paragraaf 
6.3.7 ook beschreven zal worden, tevens sprake van het causale mechanisme “bijdrage 
aan personeelsvoorziening kwantitatief door samenwerking met studenten” (via het 
project als hulpbron). Bij bedrijf 7 werd daarnaast, juist omdat het bedrijf verwachte 
dankzij samenwerking in projecten via het triple helix partnership te komen tot een 
productinnovatie, een nieuwe medewerker aangenomen. In dit geval werd het aantrekken 
van die medewerker gezien als mede voorwaardelijk (investering) voor het komen tot 
die productinnovatie. Op dit specifieke onderwerp kwam echter geen project tot stand 
(ITMB7). De totale werkgelegenheid binnen dit microbedrijf is heel licht gegroeid, maar 
dit is niet het gevolg van de afzet- en omzetstijging die na productinnovatie gerealiseerd 
werd, maar wel een gevolg van het besluit om te investeren in (product)innovatie (IEMB7, 
AEMB7). 

Tabel 28. Bewijsmateriaal CM van hulpbron project via product- of dienstinnovatie naar 

werkgelegenheidseffect
Bedrijf werkt 
in project met 
studenten

Bedrijf gebruikt de 
resultaten van het 
project  

(2A) Bedrijf maakt 
(her)nieuw(d) 
product/ start 
nieuwe dienst 

Groei afzet en 
omzet

Positief werkgelegen-
heidseffect

Interview (ITMB7, 
IEMB7)
Project-administratie

Interview (IEMB7)
Project- 
administratie

Interview (IEMB7) Interview (IEMB7)
Arbeidsmarktmonitor 
(AEMB7)

Ook door bedrijf 10, bedrijf 33 en bedrijf 42 werden studenten ingezet op projecten. Bij 
bedrijf 42 deed een student nuttig uitzoekwerk, maar leidde dit uitzoekwerk nog niet 
tot een productinnovatie (gestart causaal mechanisme). Bij bedrijf 10 werd dankzij een 
project met studenten een goede instructie ontwikkeld voor het gebruik van het product 
van bedrijf 10. Het effect van deze instructie is niet in kaart gebracht. Het interview 
voor de eindmeting is namelijk niet met de ondernemer zelf gehouden, doordat deze 
voor langere tijd in het buitenland verbleef (IEMB10). Bij bedrijf 33 deden verschillende 
groepjes studenten juridisch uitzoekwerk en werden de bevindingen meegenomen in 
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de productontwikkeling. Het product van bedrijf 33 is naar de markt gebracht. Op het 
moment van het interview voor de eindmeting begon de afzet net te groeien (IEMB33) 
(gestart causaal mechanisme). 

Tabel 29. Bewijsmateriaal CM van hulpbron project via product- of dienstinnovatie naar 

werkgelegenheidseffect
Bedrijf werkt in project 
met studenten

Bedrijf gebruikt 
resultaat project  

(2A) Bedrijf maakt 
(her)nieuw(d) 
product/ start 
nieuwe dienst 

Groei afzet en 
omzet

Positief 
werkgelegen-
heidseffect

Interview (ITMB10, 
INMB33, IEMB33, 
INMB42, IEMB42)
Logboek

Interview (ITMB10, 
INMB33, IEMB33, 
IEMB42)
Logboek

Interview (ITMB10, 
INMB33, IEMB33)
Logboek

Interview 
(IEMB33)

Ook twee andere bedrijven (IEMB11, IEMB43 + website project VR) geven aan dat er 
door de samenwerking met andere (partner)bedrijven (open innovatieproject) een 
bijdrage geleverd is aan de innovatie van producten of diensten. Bij bedrijf 11 wist de 
contactpersoon niet te vertellen of de productinnovatie aantoonbaar omzet opleverde. 
De omzet en de werkgelegenheid binnen dit bedrijf groeiden wel. Hiervoor gaf de 
contactpersoon echter een alternatieve verklaring (IEMB11) en dus wordt deze casus 
niet als een afgerond causaal mechanisme beschouwd. Bij bedrijf 43 leverde het open 
innovatieproject (waarin niet alleen werd samengewerkt met andere bedrijven maar ook 
met onderwijsinstellingen) wel een innovatie, maar nog geen omzet op (IEMB43). Ook 
was er (nog) geen sprake van werkgelegenheidsgroei binnen dit bedrijf (AEMB43). Ook 
hier is dus sprake van een gestart causaal mechanisme. 

Tabel 30. Bewijsmateriaal CM van hulpbron project via product- of dienstinnovatie naar 

werkgelegenheidseffect
Bedrijf werkt in open 
innovatie-project met 
bedrijven (en onderwijs-
instellingen) 

Bedrijf gebruikt resultaat 
project  

(2A) Bedrijf maakt 
(her)nieuw(d) 
product/ start nieuwe 
dienst 

Groei afzet en 
omzet

Positief 
werkgelegen-
heidseffect

Interview (IEMB11, 
IEMB43) 
Website project VR

Interview (IEMB11, 
IEMB43) 
Website project VR

Interview (IEMB11, 
IEMB43) 
Website project VR

Interview 
(IEMB11) 

Interview 
(IEMB11) 

Verder noemden op het moment van de eindmeting drie bedrijven dat de verkenning van 
een samenwerking ten behoeve van productontwikkeling net was gestart (IEMB1, IEMB3, 
IEMB37, Website HHR-P37). Gezien het feit dat er nog geen project was opgestart kan er 
nog niet van een gestart causaal mechanisme gesproken worden en worden deze casussen 
meegerekend als verwacht causaal mechanisme. Daarnaast bleek uit interviews dat drie 
bedrijfspartners de verwachting hadden dat er via een project een bijdrage geleverd 
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zou gaan worden aan een product- of dienstinnovatie (INMB4, ITMB4, IEMB29, IEMB43). 
Bedrijf 43 participeerde wel in een open innovatieproject, maar hoopte daarnaast ook 
met een student (of meerdere studenten) in een project te kunnen samenwerken. Deze 
samenwerking kwam niet tot stand (verwacht causaal mechanisme). Ook bij bedrijf 4 en 
bedrijf 29 kwam geen samenwerking in een project tot stand en is het bij een verwachting 
gebleven (verwacht causaal mechanisme). 

Uit de resultaten ten aanzien van de realisatie van KPI 10, zoals beschreven in paragraaf 
5.3, is gebleken dat er weliswaar startende bedrijven bij Health Hub Roden betrokken 
waren, maar dat Health Hub Roden geen betrokkenheid heeft gehad bij de oprichting 
van deze bedrijven. In het empirisch materiaal is slechts het begin van een causaal 
mechanisme gevonden de causale keten waarin het (student)project de hulpbron was. 
Vanuit het triple helix partnership werd op basis van een vraag van een bij het partnership 
betrokken zorginstelling een onderwijsproject (afstudeeropdracht) aangeboden. De 
student kreeg de fysieke hub als werkplek en ging deel uitmaken van The Innovation 
Crew, het zogeheten TIC-team. De studenten die deel uitmaken van dit team, stagiaires 
en afstudeerders, gaan aan de slag met opdrachten van bedrijfspartners of bij het 
partnership betrokken organisaties en krijgen bij het uitvoeren van deze opdrachten 
begeleiding vanuit het triple helix partnership. Dit betreft niet alleen vakinhoudelijke 
ondersteuning, maar ook ondersteuning bij de ontwikkeling van vaardigheden als 
bijvoorbeeld projectmanagement en ondernemerschap. De student die de opdracht deed, 
ontwikkelde een oplossing (productinnovatie) voor de zorginstelling. Vervolgens bedacht 
hij een bedrijf op zou kunnen richten om vervolgens vanuit dit bedrijf het ontwikkelde 
product naar de markt te brengen zodat het voor een breder publiek beschikbaar zou zijn. 
Op het moment van het afronden van de dataverzameling liepen de voorbereidingen 
voor het starten van een eigen bedrijf en dus was de causale keten nog niet helemaal 
afgerond (gestart causaal mechanisme).

Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt dat het causale mechanisme met project als hulpbron 
voor product- of dienstinnovatie in 21 casussen gevonden werd. In zeven gevallen bleef 
het bij een verwacht causaal mechanisme, in drie gevallen werd het causale mechanisme 
afgebroken, in zeven gevallen werd het causale mechanisme gestart, maar nog niet 
afgerond en in drie gevallen werd het causale mechanisme daadwerkelijk afgerond. In de 
drie casussen waarin het causale mechanisme daadwerkelijk afgerond werd gevonden, 
droeg het project als hulpbron vanuit het triple helix partnership bij aan product- of 
dienstinnovatie (economische activiteit) als gevolg waarvan er een positieve ontwikkeling 
ten aanzien van de werkgelegenheid was. De overige casussen beschrijven dat er vanuit 
de projecten bijgedragen is aan innovatievraagstukken van de bedrijfspartners, maar dat 
de opbrengsten in de zin van omzet en werkgelegenheidseffecten (nog) niet gerealiseerd 
of duidelijk zijn. 
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Behalve het project als hulpbron voor productinnovatie werd ook het netwerk beschreven 
als hulpbron. Wat betreft dit causale mechanisme is in het empirisch materiaal één casus 
gevonden. De ondernemer van bedrijf 1 noemde tijdens interviews expliciet dat het 
sparren met docentonderzoekers die hij via het partnership ontmoette voor hem van 
toegevoegde waarde was. Dit leverde hem inzichten op, op basis waarvan hij zijn product 
verder kon ontwikkelen. Over de status van die productontwikkeling was de ondernemer 
niet heel duidelijk. Van een afgerond causaal mechanisme kan derhalve (nog) niet 
gesproken worden. 

Tabel 31. Bewijsmateriaal CM van hulpbron netwerk via product- of dienstinnovatie naar 

werkgelegenheidseff ect
Bedrijf wisselt kennis 
uit in netwerk 

Bedrijf gebruikt 
resultaat project

(2A) Bedrijf maakt 
(her)nieuw(d) 
product/ start nieuwe 
dienst 

Groei afzet en 
omzet

Positief 
werkgelegen-
heidseff ect

IEMB1 IEMB1 IEMB1

6.3.3. CM van hulpbron via procesinnovatie naar werkgelegenheidseff ect 

Project
(2B) Bedrijf
verbetert
processen

Bedrijf
 kan met minder

personeel
dezelfde output

leveren

Positief
WG

effectBedrijf doet via
netwerk idee op

voor
procesinnovatie

Netwerk

Bedrijf
gebruikt
resultaat
project

Fysieke
faciliteit

Bedrijf gaat nauw
samenwerken
met bedrijf dat
ook op faciliteit

gevestigd is

(2B) Bedrijf
maakt

processen
efficienter

Bedrijf
verlaagt

verkoopprijs
door lagere

kostprijs

Positief
WG

effect

Bedrijf kent
groei van
afzet en
omzet

Figuur 18. CM van hulpbron via procesinnovatie naar werkgelegenheidseff ect

Met betrekking tot de economische activiteit procesinnovatie zijn twee causale 
mechanismen beschreven. Het eerste causale mechanisme betreft de bijdrage van 
een project aan procesinnovatie als gevolg waarvan een bedrijf met minder personeel 
dezelfde output kan leveren. Voor dit causale mechanisme is binnen deze casestudie 
geen casus in het empirisch materiaal gevonden. 

Wat betreft het netwerk als hulpbron is door twee bedrijven de verwachting uitgesproken 
dat er via het netwerk kennis verworven zou kunnen worden als gevolg waarvan een 
procesinnovatie doorgevoerd zou kunnen worden. Deze bedrijven zijn pas in het laatste 
jaar voor het eerst gesproken. Het eerste bedrijf had de verwachting dat via de contacten 
met de ondernemers van de andere partnerbedrijven de benodigde kennis verworven zou 
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kunnen worden om de processen in zijn organisatie te verbeteren als gevolg waarvan het 
bedrijf de certifi cering zou kunnen behalen die nodig is om in de medisch technologische 
sector te acteren (INMB54). De tweede casus betreft een organisatie die bij het triple helix 
partnership is aangesloten, omdat het verwacht dat met de participatie in projecten van 
het triple helix partnership de R&D-capaciteit van de organisatie vergroot zal worden. 
De contactpersoon wil zelf actief in de projecten participeren en nieuwe kennis naar de 
organisatie brengen. Een van de opbrengsten van de grotere R&D-capaciteit zou een 
effi  ciëntere inrichting van het zorgproces kunnen zijn (INMB59). 

“Techniek vervangt nog lang geen mensen. Het is wel zo dat technologie of techniek 
kan helpen om de kwaliteit van zorg te verhogen, het zorgproces effi  ciënter in te richten 
en om uiteindelijk gezondheidswinst te boeken.” (INMB59)

“Zorgcoördinatie is een belangrijk thema als de sleutel om klaar te zijn voor de 
toekomst.”(INMB59)

De bedrijven van de twee genoemde casussen werden recent partner als gevolg waarvan 
de verwachtingen op het moment van het interview (nog) niet gerealiseerd (konden) zijn. 
Uit de interviews bleek wel het voorzichtige begin van een causaal mechanisme, maar van 
een daadwerkelijke start kan nog niet gesproken worden. Derhalve worden deze twee 
casussen tot een verwacht causaal mechanisme gerekend. 

Voor het derde causale mechanisme met betrekking tot procesinnovatie, de bijdrage 
vanuit het partnership door de fysieke faciliteit, werd geen empirisch materiaal gevonden.  

6.3.4. CM van hulpbron via (meer) omzet in huidige markt naar werkge-
legenheidseff ect 

Project
Bedrijf

gebruikt
resultaat
project (3A) Bedrijf

realiseert
meer omzet in
huidige markt

Bedrijf kent
groei van
afzet en
omzet

Positief
WG

effect
Netwerk

Bedrijf
verwerft

opdrachten
via netwerk

Figuur 19. CM van hulpbron via (meer) omzet in huidige markt naar werkgelegenheidseff ect
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Voor de economische activiteit meer omzet in de huidige markt zijn ook twee causale 
mechanismen onderscheiden. De eerste betreft de bijdrage van een project aan omzet(groei) 
in huidige markten met als gevolg daarvan (uiteindelijk) werkgelegenheidsgroei. Voor dit 
causale mechanisme is binnen deze casestudie geen casus gevonden. 

Het tweede causale mechanisme betreft het verwerven van opdrachten bij partners uit 
het netwerk of via het netwerk als gevolg waarvan een groei van afzet en omzet in de 
huidige markt gerealiseerd wordt met uiteindelijk ook een effect op de werkgelegenheid. 
In het empirisch materiaal zijn 15 casussen gevonden. In twee gevallen zijn er contacten in 
het netwerk gelegd als gevolg waarvan het bedrijf mogelijk omzet zou kunnen genereren 
in de (nabije) toekomst (B6, B152). 

De contactpersoon van bedrijf 152 geeft bijvoorbeeld aan dat hij via het triple helix 
partnership uitgenodigd werd voor een netwerkbijeenkomst. Hij verzorgde daar 
een presentatie en werd vervolgens benaderd door een zorginstelling met als doel 
de mogelijkheden om zaken te doen te inventariseren. Tijdens het interview voor de 
eindmeting had de contactpersoon net weer een uitnodiging voor een volgende afspraak 
ontvangen. Bij de eindmeting was het (nog) niet duidelijk wat de opbrengst van deze 
afspraak was en of de afspraak heeft geleid tot een opdracht en dus omzet (INMB152). 

De contactpersoon van bedrijf 6 geeft bij het interview voor de tussenmeting het 
volgende aan:

“Ik vermoed dat er wel goede contacten zijn gelegd voor potentiële opdrachten, echter 
er is tot op heden nog niets uit voortgekomen. Denk bijvoorbeeld aan een mogelijke 
samenwerking met Bedrijf 32” (ITMB6)

Het interview voor de eindmeting met Bedrijf 6 heeft met iemand anders plaatsgevonden 
dan voor de nul- en tussenmeting. De persoon die informatie verstrekt heeft ten behoeve 
van de eindmeting is helemaal niet betrokken geweest bij de samenwerking in het triple 
helix partnership en kende dan ook geen details met betrekking tot gelegde contacten 
en eventuele opbrengsten.

In de andere 13 gevallen is er daadwerkelijk omzet gegenereerd. In zes van deze 13 
gevallen was dit bij een bedrijf waar de werkgelegenheid ook groeide. Bedrijf 7 realiseerde 
omzet dankzij een opdracht die door de directeur van het triple helix partnership aan 
het bedrijf verstrekt werd. De werkgelegenheid binnen dit bedrijf groeide zoals eerder 
beschreven heel licht. Hoewel de bedrijfsgroei niet (direct) het gevolg van de via het triple 
helix partnership gerealiseerde omzet is (INMB7, ITMB7, IEMB7), wordt deze casus wel als 
een afgerond causaal mechanisme gezien. Zoals in paragraaf 6.1 al werd beschreven is 
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een gevulde orderportefeuille voorwaarde om het huidige personeelsbestand aan te 
kunnen houden. 

Tijdens het eerste interview met bedrijf 12 ving de onderzoeker op dat de ondernemer 
gebeld werd door een medewerker van bedrijf 51. Toen de onderzoeker hier bij het 
interview voor de eindmeting naar vroeg, vertelde de ondernemer van bedrijf 12 dat dit 
contact ertoe had geleid dat hij enkele kleine opdrachten aan bedrijf 51 verstrekt heeft 
(IEMB12). Dit is niet door bedrijf 51 bevestigd. In verband met de verandering van baan (en 
bedrijf ) is in het geval van bedrijf 51 tijdens het interview voor de eindmeting met iemand 
anders gesproken dan tijdens het interview voor de nulmeting. De nieuwe contactpersoon 
van bedrijf 51 vertelde dat hij niet actief geparticipeerd heeft in het partnership en dus 
niets kan vertellen over eventuele opbrengsten. Er is door bedrijf 51 niet meegewerkt aan 
het invullen van de arbeidsmarktmonitor. Eventuele werkgelegenheidseffecten zijn dan 
ook niet bekend (IEMB51). Volgens bedrijf 12 is er wel een opdracht verstrekt en dus heeft 
bedrijf 51 omzet gegenereerd. Hoewel het om een kleine opdracht ging, is er wel een 
bijdrage geweest aan de orderportefeuille en dus wordt deze casus meegerekend als een 
afgerond causaal mechanisme. 

De ondernemer van bedrijf 19 gaf tijdens het interview voor de eindmeting aan dat hij 
dankzij bijeenkomsten van het triple helix partnership contacten heeft kunnen leggen en 
tevens het regionale netwerk goed in kaart heeft kunnen brengen. Zijn conclusie was dat 
hij al samenwerkte met de voor zijn bedrijf belangrijkste spelers en hij heeft vervolgens 
besloten om zich hierop te gaan focussen. Bij het interview voor de eindmeting bleek 
het bedrijf, zowel qua omzet als werkgelegenheid, flink te zijn gegroeid (IEMB19). Het 
causale mechanisme wordt, hoewel naast het causale mechanisme ook andere factoren 
van invloed waren op de groei, als afgerond beschouwd (zie ook paragraaf 6.1). 

De ondernemer van bedrijf 24 maakte tijdens een netwerkbijeenkomst van het triple helix 
partnership kennis met iemand. Dit contact leidde tot een (kleine) opdracht en dus omzet 
(afgerond causaal mechanisme), maar was te klein voor een groei van de werkgelegenheid 
in het bedrijf (IEMB24, AEMB24). Bij bedrijf 25 zijn twee afgeronde causale mechanismen 
gevonden. Als eerste vertelde de directeur van bedrijf 3 dat hij via het triple helix 
partnership kennismaakte met de directeur van bedrijf 25 en vervolgens bedrijf 25 een 
opdracht heeft verstrekt (IEMB3). Er is dus omzet gegenereerd bij bedrijf 25 en daarmee 
is er sprake van een werkgelegenheidseffect. Het interview met de directeur van bedrijf 
3 vond plaats nadat er met de directeur van bedrijf 25 gesproken was. Het verhaal van 
bedrijf 3 is dus niet bevestigd. De tweede casus bij bedrijf 25 is bevestigd door zowel de 
directeur van bedrijf 25 als door de programmamanager matchmaking bedrijven van het 
kernteam van het triple helix partnership (IEMB25, MailPMB1). De programmamanager 
matchmaking bedrijven heeft het contact tot stand gebracht tussen de directeur van 
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bedrijf 25 en een Duits bedrijf die een bezoek gebracht aan het fysieke pand van het triple 
helix partnership. De programmamanager matchmaking bedrijven zag mogelijkheden 
voor een samenwerking en legde het contact. Dit leidde tot een (kleine) opdracht en dus 
omzet. De order leidde dus tot vulling van de opdrachtenportefeuille, maar was te klein 
om werkgelegenheidsgroei te bewerkstelligen. Het bedrijf kende overigens wel een flinke 
groei van de werkgelegenheid (AEMB25). 

Bij bedrijf 37, dat qua werkgelegenheid stabiel was, werden vier afgeronde causale 
mechanismen gevonden. Via het triple helix partnership werden vier (bedrijf 2, bedrijf 46, 
bedrijf D en project E) contacten gelegd die alle vier geleid hebben tot een opdracht en 
dus omzet. Bedrijf 37 is een eenmanszaak en de ondernemer wil ook geen personeel in 
dienst nemen (IEMB37, AEMB37). 

Tot slot beschreven twee bedrijven die qua werkgelegenheid (iets) krompen dat zij omzet 
gegenereerd hebben in de huidige markt doordat zij zich aangesloten hebben bij het 
partnership. Bij één van deze twee bedrijven was dit causale mechanisme zelfs twee keer 
aan de orde (IEMB48, AEMB48). Voor de eerste opdracht heeft een vertegenwoordiger 
van het triple helix partnership het contact tot stand gebracht tussen het bedrijf en de 
opdrachtgever. De contactpersoon stelt dat de relatie als gevolg van deze eerste opdracht 
verstevigd is en geresulteerd heeft in een volgende opdracht van diezelfde opdrachtgever. 
Bedrijf 152 deed mee aan een aanbesteding en volgens de contactpersoon van het bedrijf 
was het feit dat dit bedrijf participeert in een triple helix partnership een unique selling 
point en gaf het bedrijf een hoge beoordeling op dit onderdeel in de aanbesteding. Het 
bedrijf won de aanbesteding en genereerde omzet. In verband met een krimpende markt 
was er geen sprake van een werkgelegenheidsgroei, maar zou gesteld kunnen worden 
dat het wel bijdroeg aan behoud, danwel minder sterke krimp, van de werkgelegenheid 
(IEMB152, AEMB152).

“Als je met name in het stuk over je meerwaarde laat zien dat je investeert in 
kennisontwikkeling en aan het samenwerken bent in een triple helix en die kennis wilt 
inbrengen in het beter maken van een project dan heeft dat een effect op de uitkomsten 
van het selectieproces. Absoluut. Of dat nu 10% of 20% is geweest? Zeg het maar. Dat 
is niet hard te maken.”(IEMB152)

Bij het inzoomen op de vraag wat nu voor omzet zorgde, valt op dat er in 13 gevallen 
een opdracht vanuit het netwerk voor omzet zorgde en in twee gevallen de gelegde 
contacten mogelijk nog voor omzet gingen zorgen. Uit het empirisch materiaal is niet 
alleen (het begin van) de genoemde 15 causale mechanismen aangetroffen, maar ook 
werd tijdens de interviews maar liefst 17 keer de verwachting uitgesproken dat er vanuit 
het netwerken opdrachten en daarmee omgezet gegenereerd zouden worden. Dus naast 
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13 afgeronde causale mechanismen en twee gestarte causale mechanismen, werden er 
ook in 17 casussen een verwachte causaal mechanisme gevonden.

Tabel 32. Bewijsmateriaal CM van hulpbron netwerk via  meer omzet in huidige markt naar 

werkgelegenheidseff ect
Netwerk Bedrijf verwerft 

opdrachten via 
netwerk

(3A) Bedrijf
realiseert meer 
omzet in huidige 
markt

Bedrijf kent groei 
van afzet en 
omzet

Positief 
werkgelegen-
heidseff ect

Interview
(IEMB3, ITMB6, 
INMB7, ITMB7, 
IEMB7, IEMB12, 
IEMB19, IEMB24, 
IEMB25, IEMB37, 
IEMB48 IEMB152
Mail
(MailPMB1)

Interview
(IEMB3, INMB7, 
ITMB7, IEMB7, 
IEMB12, IEMB19, 
IEMB24, IEMB25, 
IEMB37, IEMB48, 
IEMB152
Mail
(MailPMB1)

Interview 
(IEMB3, INMB7, 
ITMB7, IEMB7, 
IEMB12, IEMB19, 
IEMB24, IEMB25, 
IEMB37, IEMB48, 
IEMB152
Mail
(MailPMB1)

Interview
(INMB7, ITMB7, 
IEMB7, IEMB12, 
IEMB19, IEMB24, 
IEMB25, IEMB37, 
IEMB48, IEMB152

Interview
(INMB7, ITMB7, 
IEMB7, IEMB12, 
IEMB19, IEMB24, 
IEMB25, IEMB37, 
IEMB152
Arbeidsmarkt-
monitor
(AEMB7, AEMB24, 
AEMB25, AEMB37, 
AEMB152

6.3.5. CM van hulpbron via omzet in nieuwe markten naar werkgelegen-
heidseff ect

Project
Bedrijf

gebruikt
resultaat
project

Netwerk

Bedrijf
ontmoet

nieuwe klant
uit nieuwe

markt

(3B) Bedrijf
verkoopt

product in
nieuwe markt

Bedrijf kent
groei van
afzet en
omzet

Positief
WG

effect

Figuur 20. CM van hulpbron via omzet in nieuwe markten naar werkgelegenheidseff ect

Wat betreft de economische activiteit omzet in nieuwe markten werden twee causale 
mechanismen onderscheiden. Beide causale mechanismen lijken op de causale 
mechanismen die voor de economische activiteit meer omzet in de huidige markt 
beschreven werden. Het verschil is dus gelegen in de markt waarin de omzet gerealiseerd 
wordt. Het eerste causale mechanisme betreft de bijdrage van een project aan omzet 
in nieuwe markten met als gevolg daarvan (uiteindelijk) werkgelegenheidsgroei. Het 
tweede causale mechanisme heeft betrekking op het netwerk als hulpbron.

De bijdrage van onderwijsprojecten aan omzet in nieuwe markten is door één bedrijf 
genoemd (IEMB12). Het betreff ende bedrijf heeft een opdracht bij een groep studenten 
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neergelegd met het doel om de afzetmogelijkheden in het buitenland in kaart te brengen 
en vervolgens dus omzet te kunnen genereren in een nieuwe markt. De ondernemer geeft 
aan dat de studenten wel inzicht hebben gegeven in de mogelijkheden in de markten van 
verschillende landen, maar dat zij geen inzicht hebben kunnen geven in de belangrijke 
contactpersonen in die markten. De ondernemer beschouwde de opdracht daardoor als 
deels geslaagd. Voordat er omzet in nieuwe markten gerealiseerd kan worden, moeten 
nog aanvullende stappen gezet worden. De ondernemer was echter zo druk dat hij hierin 
nog geen actie ondernomen heeft. Er kan gesteld worden dat er een start gemaakt is 
met een causaal mechanisme, maar dat het onderwijsproject nog niet tot economische 
activiteit, laat staan tot werkgelegenheidsontwikkeling, heeft geleid.

Tabel 33. Bewijsmateriaal CM van hulpbron project via omzet in nieuwe markt naar 

werkgelegenheidseffect
Project Bedrijf gebruikt de 

resultaten van het 
project

(3B) Bedrijf 
introduceert 
product op nieuwe 
markt 

Bedrijf kent groei 
van afzet en omzet 

Positief 
werkgelegen-
heidseffect

Interview
(INMB12, IEMB12)
Mailwisseling met 
docent

Interview
(INMB12, IEMB12)

Twee bedrijven geven aan dat zijn via het netwerk een opdracht in een nieuwe markt 
verworven hebben. Het eerste bedrijf (IEMB23) geeft aan dat er vanuit Health Hub Roden 
een bijeenkomst georganiseerd werd waar de ondernemer zijn product kon presenteren. 
Het product werd ontwikkeld voor de gehandicaptenzorg waar het product gebruikt kan 
worden voor de verzorging van hun cliënten. De ondernemer presenteerde het product 
tijdens de bijeenkomst aan een ziekenhuisspecialist, die het product (recent) ook is gaan 
afnemen. 

“Er is wel een bijeenkomst over mondzorg geweest waar we ons product konden 
presenteren. Dat heeft er in geresulteerd dat <functie> van <afdeling in ziekenhuis> 
het product interessant vond en meenam naar het <ziekenhuis>. Hij is de eerste 
geweest die het product gekocht heeft.” (IEMB23)

Er is sprake van een eerste aanzet tot omzetgroei. De ondernemer bedrijf 23 brengt 
het ontwikkelde product overigens onder in een nieuw op te richten BV (in de regio). 
Eventuele ontwikkelingen met betrekking tot omzet en werkgelegenheid zullen dan ook 
daar en niet bij bedrijf 23 te zien zijn (IEMB23, AEMB23).
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De ondernemer van het tweede bedrijf (IEMB41) was altijd werkzaam in de technische 
sector. Via het partnership verwierf hij een klus bij het triple helix partnership. Vanwege 
specifi eke wet- en regelgeving voor onderwijsinstellingen bleek de ondernemer geen 
factuur te kunnen versturen voor het verrichten van de werkzaamheden, maar kon de 
betaling alleen plaatsvinden door het aangaan van een (arbeids)contract. Door het 
aannemen deze klus verdiende de ondernemer geld. De werkgelegenheid in zijn bedrijf 
groeide niet. Hij heeft een eenmanszaak en is niet van plan (geweest) om personeel aan 
te nemen (AEMB41).  

Behalve deze twee casussen waarin een afgerond causaal mechanisme gevonden werd, 
spraken nog twee andere bedrijven bij het eerste interview de verwachting uit dat zij 
via het partnership toegang zouden krijgen tot nieuwe markten. Een van deze twee 
bedrijven blijkt bij de eindmeting uitgeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel 
(bedrijf 44, projectadministratie). De contactpersoon van het tweede bedrijf (bedrijf 51) 
blijkt op het moment van de eindmeting een baan bij een ander bedrijf geaccepteerd te 
hebben. De nieuwe contactpersoon was niet op de hoogte van hetgeen zijn voorganger 
tijdens het eerste interview had aangegeven en kon derhalve niet aangeven in hoeverre 
de verwachtingen gerealiseerd waren (IEMB51). 

Tabel 34. CM van hulpbron netwerk via omzet in nieuwe markt naar werkgelegenheidseff ect
Netwerk Bedrijf ontmoet 

nieuwe klant uit 
nieuwe markt

(3B) Bedrijf
verkoopt product in 
nieuwe markt 

Bedrijf kent groei 
van afzet en omzet

Positief werkgelegen-
heidseff ect

Interview
(IEMB23, IEMB41)

Interview
(IEMB23, IEMB41)

Interview
(IEMB23, IEMB41)

Interview
(IEMB23, IEMB41)

Interview
(IEMB41)
Arbeidsmarkt-monitor
(AEMB41)

6.3.6. CM van hulpbron via personeelsvoorziening kwalitatief naar 
werkgelegenheidseff ect

Project
Studenten werken

daarbij nauw
samen met

medewerkers van
  bedrijf (4A) Medewerkers

bedrijf
ontwikkelen

nieuwe
competenties

Positief
WG

effect

Bedrijf
beschikt over

goed
gekwalificeerd

personeel

Medewerkers
bedrijf zijn beter
in staat invulling

te geven aan
(veranderende)

taken

Bedrijf laat
medewerkers
meedoen aan

door vanuit THP
georganiseerde

scholing

Scholing

Figuur 21. CM van hulpbron via personeelsvoorziening kwalitatief naar 

werkgelegenheidseff ect
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Er zijn twee causale mechanismen beschreven voor de bijdrage vanuit het triple helix 
partnership aan de kwalitatieve personeelsvoorziening en vervolgens de bijdrage aan 
de werkgelegenheid. Het eerste causale mechanisme beschrijft de samenwerking in 
projecten als gevolg waarvan de competenties van de medewerkers van het bedrijf 
ontwikkeld worden. Het tweede mechanisme beschrijft scholing die vanuit het triple helix 
partnership wordt aangeboden als gevolg waarvan een bijdrage aan de ontwikkeling van 
kennis of competenties wordt geleverd. 

Bij twee bedrijven droegen onderwijsprojecten bij aan de kwalitatieve 
personeelsvoorziening. Het eerste bedrijf gaf aan dat de interactie met de student(en) 
leidde tot nieuwe inzichten bij de medewerker die werkzaam is bij het bedrijf (IEMB31). 

“<Naam> was alleen en ging met mij of mijn collega overleggen.... De blik van <naam> 
en andere studenten was verfrissend en leverde nieuwe inzichten op.” (IEMB31)

Dit heeft echter niet concreet geleid tot omzet en werkgelegenheid. De werkgelegenheid 
in het bedrijf is op het moment van de eindmeting licht gekrompen (IEMB31, AEMB31). 
Het tweede bedrijf gaf aan dat dat de interactie met studenten en ook onderzoekers en 
medewerkers van andere bedrijven in het open innovatieproject leidde tot meer initiatief 
en nieuwe competenties van de huidige medewerkers. Dit was voor dit bedrijf tevens 
wat beoogd werd met deze samenwerking. Met het ontwikkelen van de competenties 
van de huidige medewerkers hoopte het bedrijf meer en een nieuw soort opdrachten te 
verwerven (tevens product-of dienstinnovatie zoals in paragraaf 6.3.2. beschreven) en de 
werkgelegenheid binnen het bedrijf zoveel mogelijk te behouden. Bij het interview voor 
de eindmeting geeft de contactpersoon aan dat die kennis daadwerkelijk opdrachten 
opleverde (IEMB152). De werkgelegenheid bij Bedrijf 152 kromp (AEMB152). Die krimp 
is conform verwachting en zal de komende jaren nog iets verder doorzetten (ANMB152, 
AEMB152).

Tabel 35. Bewijsmateriaal CM van hulpbron project via personeelsvoorziening kwalitatief 

naar werkgelegenheidseffect
Project Studenten 

werken daarbij 
nauw samen met 
medewerkers 
van bedrijf

(4A) 
Medewerkers 
bedrijf 
ontwikkelen 
daardoor nieuwe 
competenties

Medewerkers 
bedrijf zijn beter 
in staat invulling 
te geven aan 
(veranderende) 
taken 

Bedrijf beschikt 
over goed 
gekwalificeerd 
personeel

Positief 
werkgelegen-
heidseffect

Interview 
(INMB31, 
IEMB31, 
IEMB152)
Project-
administratie 

Interview 
(INMB31, 
IEMB31, 
IEMB152)
Project-
administratie

Interview 
(INMB31, 
IEMB31, 
IEMB152)

Interview 
(IEMB152)

Interview 
(IEMB152)

Interview 
(IEMB152) 
Arbeidsmarkt-
monitor 
(AEMB152)
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Scholing als hulpbron voor het ontwikkelen van de competenties van de medewerkers 
werd door één bedrijf genoemd. Bij dit bedrijf, bedrijf 13, werden twee casussen gevonden. 
De directeur van Bedrijf 1350 beschreef om te beginnen dat een van zijn medewerkers 
in het kader van bijscholing een cursus volgde die aangeboden werd vanuit het triple 
helix partnership. Ook beschreef hij dat medewerkers bijeenkomsten bijwoonden die 
georganiseerd werden vanuit het triple helix partnership waarvoor volgens hem geen 
vergelijkbaar alternatief in de regio werd aangeboden. De ondernemer vond het lastig om 
deze bijscholings- of deskundigheidsbevorderingsbijeenkomsten te vertalen naar omzet 
en eventueel werkgelegenheid. Beide voorbeelden worden dan ook niet als afgeronde, 
maar wel als gestarte, causale mechanismen gezien (IEMB13). 

Tabel 36. Bewijsmateriaal CM van hulpbron scholing via personeelsvoorziening naar 

werkgelegenheidseff ect
Scholing Bedrijf laat 

medewerkers 
meedoen aan 
door vanuit THP 
georganiseerde 
scholing

(4A) Medewerkers 
bedrijf
ontwikkelen 
daardoor nieuwe 
competenties

Medewerkers 
bedrijf zijn 
beter in staat 
invulling te 
geven aan 
(veranderende) 
taken

Bedrijf
beschikt 
over goed 
gekwalifi ceerd 
personeel

Positief 
werkgelegen-
heidseff ect

IEMB13
Project-
administratie

IEMB13
Project-
administratie

IEMB13
Project-
administratie

6.3.7. CM van hulpbron via personeelsvoorziening kwantitatief naar 
werkgelegenheidseff ect

Project
Student

doet
opdracht

voor bedrijf

(4B) Bedrijf heeft
door inzet van
student een

tijdelijke (en gratis)
uitbreiding van R&D

capaciteit

Bedrijf
vervult

vacature
(tijdelijk)

Positief
WG

effect

Project
Bedrijf maakt
kennis met
potentieel
personeel

Bedrijf vervult
vacature of

bezet functies
passend

(4B)
 Bedrijf werft

nieuwe 
medewerker(s)

Positief
WG

effect
Netwerk

Bedrijf maakt
kennis met
potentieel
personeel

Fysieke
faciliteit

Bedrijf vergroot
instroom-

mogelijkheden
door

aantrekkelijke
werkplek (in regio)

Figuur 22. CM van hulpbron via personeelsvoorziening kwantitatief naar werkgelegenheidseff ect

50  Dit betreft een holding waar vier bedrijven onder vallen.
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Ten aanzien van de kwantitatieve personeelsvoorziening zijn drie causale mechanismen 
onderscheiden. In twee van deze drie causale mechanismen is de hulpbron vanuit het 
triple helix partnership een project. De twee causale mechanismen verschillen vooral 
door het achterliggende motief van de ondernemer om te kiezen voor een samenwerking 
in een project. Soms hebben bedrijven financieel gezien geen ruimte om personeel aan 
te trekken. De samenwerking met studenten kan dan een goede manier om de (R&D)
capaciteit van het bedrijf tijdelijk (gratis) te vergroten en/of toch invulling te geven aan 
bepaalde werkzaamheden zonder dat daar personele kosten tegenover staan51. Soms 
betalen bedrijven een stage- of afstudeervergoeding aan de studenten. In het geval 
van het tweede causale mechanisme beoogt de ondernemer via de (student)projecten 
kennis te maken met toekomstig personeel. In het derde causale mechanisme is niet het 
project, maar het netwerk de hulpbron vanuit het triple helix partnership waardoor de 
ondernemer kennismaakt met potentieel personeel. 

Het eerste mechanisme is vier keer afgerond gevonden in het empirisch materiaal. 
Uit de interviews met bedrijf 1, bedrijf 5, bedrijf 23 en bedrijf 34 is gebleken dat zij 
het samenwerken met studenten in projecten zien als een expliciete strategie om de 
capaciteit van het bedrijf tijdelijk uit te breiden. Het eerste bedrijf (bedrijf 1) heeft dankzij 
de samenwerking met studenten een toepassing kunnen valideren. Daarmee is er dankzij 
de samenwerking met studenten niet alleen invulling gegeven aan productinnovatie52, 
maar ook aan de personeelsvoorziening kwantitatief (gratis R&D capaciteit). Eén van de 
bedrijven (microbedrijf ) zegt hierover:  

“De wetenschap dat je gratis kunt testen neem je mee in je overwegingen om wel of 
niet een ontwikkeltraject te starten. Het wordt een dure grap als je alleen naar <naam 
onderzoeksinstituut> kunt.” (IEMB1)

Deze ondernemer (bedrijf 1) vertelde al tijdens het eerste interview (nulmeting) dat 
hij juist vanwege de mogelijkheid om samen te werken met studenten partner was 
geworden van Health Hub Roden. Bij de eindmeting vertelde hij dat de samenwerking 
met studenten niet op Health Hub Roden heeft plaats gevonden, maar bij een andere 
hub van de penvoerende hogeschool. Het product is nog niet zover ontwikkeld dat 
het naar de markt gebracht kan worden (gestart causaal mechanisme). Eventuele 
werkgelegenheidseffecten als gevolg van de samenwerking met studenten zijn dus nog 
niet gerealiseerd. 

51   De inzet van de groep studenten zorgt altijd voor een tijdelijke uitbreiding op de R&D-capaciteit van het bedrijf. In het geval van dit causale 
mechanisme is dit ook een expliciete overweging en motivatie voor de samenwerking.  

52  Tevens geschreven in paragraaf 6.2.2.
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Ook bedrijf 5 wierf studenten vanuit het idee dat dankzij de inzet van studenten de 
capaciteit van het bedrijf tijdelijk uitgebreid kon worden (ITMB5, IEMB5). Voordat het 
bedrijf partner werd van Health Hub Roden werden ook wel stagiaires geworven, maar 
bij het interview voor de tussenmeting gaf de contactpersoon van dit bedrijf aan dat die 
werving eerder vrij lastig verliep en er nu zelfs drie kandidaten waren voor twee plekjes 
(ITMB5). Er werd een derde opdracht uitgeschreven en vervolgens zijn er drie studenten 
gestart. De samenwerking beviel dusdanig goed dat de student die na het afronden van 
de studie niet verder ging studeren een baan aangeboden kreeg. Deze student heeft 
deze baan geaccepteerd. Ook de twee andere studenten kregen een baan aangeboden. 
Op het moment dat het interview plaatsvond (ITMB5), was nog niet duidelijk of deze 
studenten verder gingen studeren of niet. Het interview voor de eindmeting is in verband 
met ziekte gehouden met een andere contactpersoon. Deze nieuwe contactpersoon wist 
inderdaad te bevestigen (IEMB5) dat een van de stagiaires een baan had geaccepteerd bij 
het bedrijf. Hij wist echter niet welke keuze de twee andere studenten gemaakt hebben. 
De werkgelegenheid bij dit bedrijf groeide flink (IEMB5, AEMB5). 

De derde casus van een bedrijfspartner die door middel van onderwijsprojecten de R&D 
capaciteit uitbreidt, is al in paragraaf 6.3.2. beschreven. Dit bedrijf zet studenten in voor de 
verschillende onderdelen van het innovatieproces. 

“Eerst is een groep Hanze studenten met het product aan de slag gegaan. Vervolgens 
een groep studenten van de RUG, biomedical engineering. Zij hebben het preconcept 
getest. Nu gaat een Hanze groep het prototype ontwikkelen.” (IEMB23)

De samenwerking met studenten was daarmee niet alleen een bijdrage aan 
productinnovatie53, maar tevens een bijdrage aan de kwantitatieve personeelsvoorziening 
(IEMB23). De werkgelegenheid bij bedrijf 23 groeide niet (AEMB23). Wel startte er inmiddels 
een derde groep studenten die een volgende fase in het innovatieproces oppakte (gestart 
causaal mechanisme). 

Ook de ondernemer van het vierde bedrijf (bedrijf 34) vertelde tijdens het interview 
voor de eindmeting dat hij de inbreng van studenten niet alleen als goede input voor 
innovaties ziet, maar ook als een expliciete strategie om de capaciteit van het bedrijf 
tijdelijk te vergroten. De ondernemer heeft niet de financiële middelen om personeel aan 
te nemen en dankzij studenten beschikt hij toch over een grotere capaciteit (IEMB34). 
De werkgelegenheid bij dit bedrijf groeide (mede) dankzij de onderwijsprojecten flink 
(afgerond causaal mechanisme). Tijdens het interview voor de eindmeting vertelde de 
ondernemer dat hij op een gegeven moment 25 man personeel in dienst had. Het aantal 

53  Tevens beschreven in paragraaf 6.2.2. 
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fte’s expliciteerde hij niet. Zoals al eerder beschreven, besloot de ondernemer met deze 
dienstverlening te stoppen. Hij werkt nu met een student aan een nieuwe dienstinnovatie 
(tweede causaal mechanisme bij bedrijf 34). Voor de werkgelegenheidsgroei die er wel 
tijdelijk was, is geen aanvullend bewijsmateriaal. Op het moment dat het format voor 
de arbeidsmarktmonitor werd ingevuld was die werkgelegenheid weer verdwenen 
(AEMB34). 

Tabel 37. Bewijsmateriaal CM van hulpbron project via personeelsvoorziening kwantitatief 

naar werkgelegenheidseffect
Project Student doet 

opdracht voor 
bedrijf

(4B) Bedrijf 
heeft door inzet 
van student 
een tijdelijke 
uitbreiding van 
R&D capaciteit 

Bedrijf vervult 
vacature (tijdelijk)

Positief werkgelegen-
heidseffect

Interview
(IEMB1, IEMB5, 
IEMB23, IEMB34)

Interview
(IEMB1, IEMB5, 
IEMB23, IEMB34)

Interview
(IEMB1, IEMB5, 
IEMB23, IEMB34)

Interview
(IEMB1, IEMB5, 
IEMB23, IEMB34)

Interview
(IEMB1, IEMB5, IEMB23, 
IEMB34
Arbeidsmarktmonitor
(AEMB1, 
AEMB5,
AEMB23, AEMB34)

Het tweede causale mechanisme start ook met de samenwerking in een project. Het bedrijf 
maakt op deze manier kennis met potentieel toekomstig personeel (en vice versa) en in 
het geval van een goede match kan een dienstbetrekking tot stand komen. Zoals reeds 
eerder besproken is het kunnen vervullen van vacatures van groot belang voor het succes 
van bedrijven. In het empirisch materiaal zijn vijf casussen voor dit causale mechanisme 
gevonden. In al deze gevallen in sprake van een afgerond causaal mechanisme.

Eerder is al beschreven dat bedrijf 5 uiteindelijk een van de studenten die bij het bedrijf 
stage liep een baan aanbood en dat deze student de baan accepteerde. Daarmee 
vervulde het bedrijf succesvol een vacature en is er dus sprake van een positief 
werkgelegenheidseffect en dus een afgerond causaal mechanisme (IEMB5). De directeur 
van bedrijf 6 vertelde tijdens het interview voor de tussenmeting dat twee groepen 
studenten onderzoek hebben gedaan voor het bedrijf. In een van de twee projecten 
deden studenten onderzoek naar de (juridische) mogelijkheden om statushouders in te 
zetten in het bedrijf. De samenwerking tussen dit bedrijf en de studentgroepen werd ook 
bevestigd in het interview met de docent die deze groepen begeleid heeft en het project 
is terug te vinden in de projectadministratie. Tijdens het interview voor de tussenmeting 
vertelde de directeur dat die statushouders inmiddels ingezet worden (ITMB6). Dankzij 
de verworven inzichten heeft het bedrijf toegang tot een nieuwe doelgroep en zijn de 
mogelijkheden om nieuwe personeelsleden aan te trekken dus vergroot. Vrij snel na het 
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interview waarin de directeur over het onderwijsproject vertelde (ITMB6), stapte deze 
directeur over naar een ander bedrijf. Het interview voor de eindmeting werd gehouden 
met een nieuw contactpersoon die niet betrokken was geweest bij het onderwijsproject. 
De nieuwe contactpersoon kon niets zeggen over eventuele resultaten als gevolg van de 
met de onderwijsprojecten ontwikkelde kennis. Uit de eindmeting is wel gebleken dat de 
werkgelegenheid binnen dit bedrijf toenam. Deze casus wordt gerekend als een afgerond 
causaal mechanisme.

De ondernemer van bedrijf 7 vertelde tijdens het interview voor de eindmeting (IEMB7) dat 
hij een baan had aangeboden aan de student die een afstudeeronderzoek bij het bedrijf 
uitvoerde. Als gevolg van de uitkomsten van dat onderzoek besloot de ondernemer de 
dienstverlening uit te breiden. De student accepteerde de baan. De vacature voor een 
nieuwe functie werd dus succesvol ingevuld. Formeel werd deze medewerker aangesteld 
bij het andere bedrijf (gevestigd in hetzelfde pand) van de ondernemer. Bedrijf 7 huurt 
een deel van de medewerkers van dat bedrijf in. Uit het ingevulde format voor de 
arbeidsmarktmonitor (IEMB7) blijkt dat over de gehele breedte het aantal fte’s binnen 
dit (micro)bedrijf heel licht toenam (0,2 fte) (IEMB7, AEMB7). De recent gestarte nieuwe 
bedrijfsactiviteiten hebben nog niet tot omzet geleid. Gesteld kan worden dat de nieuwe 
medewerker juist is aangenomen om op termijn omzet te kunnen realiseren. Dit causale 
mechanisme wordt dan ook als afgerond beschouwd. 

Bedrijf 31 maakte via een afstudeeropdracht kennis met een student. De student bleek 
goed bij het bedrijf te passen en na afronding van het afstudeeronderzoek kreeg de 
student, die besloot door te studeren, een parttime baan bij het bedrijf aangeboden. 
Dit aanbod is door de student geaccepteerd. Het bedrijf heeft hiermee een vacature 
vervuld in een krappe arbeidsmarkt (INMB31, IEMB31). Bovendien doet de student nu 
werkervaring op in een baan die past bij zijn opleiding. Bedrijf 152 zag bij een bijeenkomst 
de presentatie van een student, waar vervolgens contact mee werd gelegd. Deze student 
ging stagelopen bij het bedrijf en is na afloop van de stage bij het bedrijf gaan werken. 
Hoewel de werkgelegenheid van het bedrijf zoals hierboven reeds besproken niet 
groeide, is er toch sprake van een positief werkgelegenheidseffect en wordt dit causale 
mechanisme als afgerond beschouwd (IEMB152). 
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Tabel 38. Bewijsmateriaal CM van hulpbron project via personeelsvoorziening kwantitatief 

naar werkgelegenheidseffect
Project Bedrijf hoopt 

op deze manier 
in een krappe 
arbeidsmarkt 
kennis te maken 
met potentieel 
personeel

(4B-2) 
Werving van 
medewerkers door 
Bedrijf

Bedrijf vervult 
vacature of bezet 
functies passend

Positief werkgelegen-
heidseffect

Interview
(ITMB5, IEMB5, 
INMB6, ITMB6, 
IEMOD1, ITMB7, 
IEMB7,  IEMB31, 
IEMB152)
Project-
administratie
Logboek 

Interview
(ITMB5, IEMB5, 
INMB6, ITMB6, 
IEMOD1, ITMB7, 
IEMB7, IEMB31, 
IEMB152)
Project-
administratie
Logboek

Interview
(ITMB5, IEMB5, INMB6, 
ITMB6, IEMOD1, 
ITMB7, IEMB7, 
IEMB31, IEMB152)
Project-administratie
Logboek

Interview
(ITMB5, IEMB5, 
INMB6, ITMB6, 
IEMOD1, ITMB7, 
IEMB7, IEMB31, 
IEMB152)
Project-
administratie
Logboek

Interview
(ITMB5, IEMB5, INMB6, 
ITMB6, IEMOD1, ITMB7, 
IEMB7, IEMB31, IEMB152)
Arbeidsmarktmonitor 
(AEMB5, AEMB6, AEMB7
Project-administratie
Logboek

Voor het derde causale mechanisme, het netwerk als hulpbron voor het werven van nieuw 
personeel, zijn geen casussen gevonden. 

Voor het vierde causale mechanisme werden twee casussen gevonden De eerste betreft 
bedrijf 22, een bedrijf uit het midden van het land dat veel moeite heeft om nieuw 
(technisch) personeel te werven. Tot voor kort had het bedrijf alleen een postadres in het 
noorden, zodat het toch mee kon dingen in noordelijke aanbestedingen. Het besloot zich 
aan te sluiten bij Health Hub Roden om zichtbaarder te zijn voor klanten en voor potentieel 
personeel. Sinds het mogelijk is om op Health Hub werkplekken te huren, ontstond voor 
het bedrijf een manier om personeel uit de noordelijke regio een aantrekkelijke werkplek 
te bieden en dus makkelijker personeel te werven. Er werd inderdaad succesvol een nieuw 
personeelslid geworven (IEMB22). De tweede casus werd gevonden bij bedrijf 52. De 
ondernemer vertelt dat hij op dit moment als enige medewerker van het bedrijf, dat op 
nog twee locaties in het land een vestiging heeft, werkzaam is op de fysieke faciliteit van 
het partnership, maar vooruitlopend op het werven van nieuw personeel al wel meerdere 
werkplekken heeft gehuurd. Met het idee om voor de werving van nieuwe medewerkers 
te putten uit de vijver van alumni van nabij gelegen universiteiten is specifiek gekozen 
voor het huren van werkplekken op de fysieke faciliteit van het partnership (gestart 
causaal mechanisme).

“Op termijn zullen er waarschijnlijk ook mensen in Roden aangenomen worden. 
Het idee is om voor de werving van nieuwe medewerkers te putten uit de vijver van 
alumni van de nabij gelegen universiteiten. …. Het is over het algemeen lastig om 
nieuwe medewerkers te werven. Dus Groningen is een extra vijver….. Ik heb nu drie 
werkplekken op de Health Hub gehuurd.” (IEMB52)



Bijdrage(n) vanuit het triple helix partnership   |   207   

6

Tabel 39. Bewijsmateriaal CM van hulpbron fysieke faciliteit via personeelsvoorziening 

kwantitatief naar werkgelegenheidseff ect
Fysieke faciliteit Bedrijf hoopt het 

wervingsgebied 
uit te breiden 
door in de regio 
een aantrekkelijke 
werkplek aan te 
bieden

(4B-2)
Werving van 
medewerkers 
door Bedrijf

Bedrijf vervult 
vacature of bezet 
functies passend

Positief 
werkgelegen-
heidseff ect

Interview
(IEMB22, IEMB52) 
Project-administratie
Logboek

Interview
(IEMB22, IEMB52) 
Project-administratie
Logboek

Interview
(IEMB22) 
Project-
administratie
Logboek

Interview
(IEMB22) 
Project-
administratie
Logboek

Interview
(IEMB22) 
Project-
administratie
Logboek

Tot slot werd tijdens de eerste interviews door vijf bedrijven de verwachting (verwacht 
causaal mechanisme) uitgesproken dat zij door samenwerking danwel zichtbaarheid in 
het netwerk van het triple helix partnership makkelijker personeel zouden werven. In drie 
gevallen is er nog geen sprake geweest van samenwerking in een project en vervolgens 
de werving van een nieuw personeelslid. In twee gevallen is het eerste interview tevens 
het enige interview dat met het bedrijf gehouden werd en is dus nog niet bekend of de 
verwachting waar geworden is.

6.3.8. CM van hulpbron naar eff ect arbeidsparticipatie 

Werk-
ervarings-

plaats

(Werkloze)
werkzoekende

verwerft
nieuwe

vaardigheden

(Werkloze)
werkzoekende

volgt
werkervaringst

raject

(Werkloze)
werkzoekende
doet (recente)
werkervaring

op Bedrijf of
instelling

heeft
vacature

Bedrijf of
instelling (I)

neemt werkloze
werkzoekende

aan

Groei AP
in bedrijf

(AP)
(Werkloze)

werkzoekende
volgt scholing

Scholing

Figuur 23. CM van hulpbron naar eff ect arbeidsparticipatie

Voor de bevordering van de arbeidsparticipatie zijn vanuit het triple helix partnership 
twee hulpbronnen onderscheiden. De eerste betreft de werkervaringsplaats als gevolg 
waarvan (werkloze)  werkzoekenden, al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
recente werkervaring opdoen en vervolgens aangenomen worden voor een duurzame 
baan. Voor dit causale mechanisme zijn 23 casussen gevonden. In navolging van de eerder 
besproken KPI 12 “Aantal mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt dat werkervaring 
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heeft opgedaan, waarbij de werkervaringsplaats direct voortvloeit uit de Health Hub” deden 
19 personen werkervaring op via een werkervaringsplaats. 

“Een van onze andere doelstellingen had ook met werk te maken, namelijk werk voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als ik me goed herinner hebben op dit 
moment 18 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gezeten die deels doorgeleid 
zijn naar vaste of tijdelijke contracten elders. Die hebben dus weer een plekje op de 
arbeidsmarkt gevonden.” (IEMOv1)

Voor tien personen54 resulteerde de werkervaringsplaats in een duurzame baan, waarvan 
vijf bij partners van of betrokken bedrijven55 bij het triple helix partnership, vier bij bedrijven 
die niet verbonden zijn aan het triple helix partnership en een persoon combineert een 
parttimebaan bij de penvoerende hogeschool van het triple helix partnership met een 
parttimebaan bij een bedrijf die niet verbonden is aan het partnership. In het kader 
van de ook eerder besproken KPI 13 “Aantal mensen dat een baan bij de Health Hub heeft 
gekregen in het kader van de Participatiewet” kregen vier personen een baan bij het triple 
helix partnership. 

Het voornemen om vanuit het triple helix partnership werkervaringsplaatsen aan te 
bieden, blijkt uit het projectplan. Dat die werkervaringsplaatsen werden aangeboden door 
het triple helix partnership en in een aantal gevallen resulteerden in een duurzame baan 
blijkt uit de projectadministratie, uit het logboek van de onderzoeker, uit de profielen op 
LinkedIn van enkele geplaatste medewerkers en tot slot uit diverse interviews (INMB21, 
ANMB21, ITMPHA, IEMPHA). 

Tabel 40. Bewijsmateriaal CM van hulpbron werkervaringsplaats naar effect 

arbeidsparticipatie
Werkervarings-
plaats

(Werkloze) 
werkzoekende 
volgt 
werkervarings-
traject

(Werkloze) 
werkzoekende 
doet recente 
werkervaring op

Bedrijf of 
instelling 
heeft 
vacature 

Bedrijf of 
instelling 
neemt 
(werkloze) 
werkzoekende 
aan 

Groei AP 

Interview
(INMB21, ANMB21, 
ITMBPHA, IEMPHA)
Project-
administratie
Logboek
Projectplan 

Interview
(INMB21, 
ANMB21, 
ITMBPHA, 
IEMPHA)
Project-
administratie
Logboek

Interview
(INMB21, 
ANMB21, 
ITMBPHA, 
IEMPHA)
Project-
administratie
Logboek

Interview
(INMB21, 
ANMB21, 
ITMBPHA, 
IEMPHA)
Project-
administratie
Logboek

Interview
(INMB21, 
ANMB21, 
ITMBPHA, 
IEMPHA)
Project-
administratie
Logboek

Interview
(INMB21, 
ANMB21, 
ITMBPHA, 
IEMPHA)
Project-
administratie
Logboek

54  Eén van deze tien personen volgde tevens scholing (zie ook causaal mechanisme met scholing als hulpbron).
55  Waaronder bedrijf P die ook in paragraaf 6.3.9 genoemd wordt.
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Voor scholing als hulpbron werden twee casussen gevonden. In het eerste geval 
betreft het de scholing van één van de medewerkers die via een werkervaringsplaats 
werkzaam was bij het triple helix partnership. Deze persoon kreeg, zoals ook blijkt uit de 
projectadministratie, een duurzame baan aangeboden (afgerond causaal mechanisme). 
In het tweede geval betreft het een afgebroken causaal mechanisme. Er is een verkenning 
geweest van de mogelijkheid om met ontslag bedreigde bankmedewerkers om te scholen 
naar de functie van kwaliteitsfunctionaris voor de medisch technologische sector. Verder 
dan een verkenning is het niet gekomen (rapportage voor de eindmeting). 

Tabel 41. Bewijsmateriaal CM van hulpbron scholing naar eff ect arbeidsparticipatie
Scholing (Werkloze) 

werkzoekende 
volgt scholing 

(Werkloze) 
werkzoekende
verwerft nieuwe 
vaardigheden

Bedrijf of 
instelling heeft 
vacature

Bedrijf of 
instelling
neemt werkloze 
werkzoekende 
aan

Groei AP

Logboek
Project-
administratie
Rapportage voor 
de eindmeting

Logboek
Project-
administratie
Rapportage voor 
de eindmeting

Logboek
Project-
administratie
Rapportage 
voor de 
eindmeting

Logboek
Project-
administratie
Rapportage voor 
de eindmeting

Logboek
Project-
administratie
Rapportage 
voor de 
eindmeting

Logboek
Project-
administratie
Rapportage 
voor de 
eindmeting

6.3.9. CM van hulpbron via besluit tot verhuizen naar werkgelegenheid-
seff ect

Verhuizer
(V)

Bedrijf
verhuist

naar fysieke
faciliteitTHP

Netwerk

Ondernemer
kan  werkplek

huren

Fysieke
faciliteit

Verhuizer
(V)

Bedrijf
verhuist

naar regio

Ondernemer
ontdekt

aantrekkelijk
cluster van
bedrijven in
andere regio

Ondernemer
wil deel

uitmaken van
dat cluster

Figuur 24. CM van hulpbron via besluit tot verhuizen naar werkgelegenheidseff ect

Zoals gesteld zorgt niet alleen de groei (of krimp) in bestaande bedrijven voor een 
werkgelegenheidseff ect, maar ook bedrijven van buiten de regio die naar de regio 
verhuizen. In dit causale mechanisme vormt het netwerk de hulpbron vanuit het triple 
helix partnership. Het (aantrekkelijke) netwerk zou voor de ondernemer reden zijn om van 
buiten de regio naar de regio te verhuizen met een werkgelegenheidseff ect tot gevolg. 
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Uit het empirisch materiaal is niet gebleken dat er bedrijven van buiten de regio naar 
de regio zijn verhuisd. Het causale mechanisme is dus niet uit het empirisch materiaal 
gebleken. Wel zijn er zes bedrijven binnen de regio naar de vestigingsplaats van de 
fysieke faciliteit verhuisd, waarvan vijf op de fysieke faciliteit zelf en één op zeer korte 
afstand van de fysieke faciliteit. Daarmee was er wel sprake van een positief lokaal 
werkgelegenheidseffect. 

In de interviews en gesprekken met de kernteamleden kwam naar voren dat niet alleen 
(de toegang tot) het netwerk, maar ook de fysieke faciliteit en de mogelijkheid om daar 
één of meerdere werkplekken te huren een belangrijke reden voor deze verhuizing was. 
Vijf partnerbedrijven (ITMB9, IEMB22, INMB42, IEMB42, ITMB52, IEMB52, INMB56, IEMB56), 
verhuisden naar de fysieke faciliteit van het triple helix partnership, na de verhuizing naar 
het nieuwe pand ook wel het ondernemerscentrum genoemd. 

“Voor een bedrijf als Bedrijf 52 is het fijn als je niet heel veel kosten hoeft te maken 
voor het huren van een hele verdiepingsvloer met vergaderruimtes, maar dat je kunt 
beginnen met een paar werkplekken, dat er uitbreiding mogelijk is en dat je gebruik 
kunt maken van gedeelde faciliteiten zoals de vergaderruimtes en de receptionistes. 
Die receptionistes zijn geweldig. Ze bewaren mijn post, geven boodschappen door, 
reserveren een vergaderruimte. Dat is wat je wilt. Ik kan klanten die op bezoek komen 
een aantrekkelijke ruimte laten zien. Het is een fijne omgeving en het heeft een goede 
uitstraling dat hier studenten rondlopen. Dat voegt iets toe.” (INMB52)

“Ik heb een prettig kantoor. Met de deur dicht kan ik rustig en ongestoord werken, maar 
als ik de deur open zet en koffie ga halen, zit ik midden in de drukte waar van alles 
gebeurt. Dat is precies zoals het bedoeld is.” (IEMB52)

Bedrijf 9 vestigde zich op de fysieke faciliteit van Health Hub Roden, werd overgenomen 
door een ander bedrijf, verhuisde naar de campus van de nabijgelegen universiteit en 
hogeschool en was op het moment van de eindmeting geen partner meer. Bedrijf 9 is 
derhalve bij de eindmeting ook niet meegeteld als verhuizer binnen de regio, maar deze 
casus maakt wel inzichtelijk dat de veronderstelling dat bedrijven elkaar opzoeken aan 
de orde kan zijn. Bedrijf P (formeel geen partner) was aanvankelijk elders gevestigd, 
verhuisde naar de fysieke faciliteit van het triple helix partnership en huurde daar 
enkele werkplekken en labruimte. Uit deze beschrijving blijkt dat de mogelijkheid om 
werkplekken en laboratoriumruimte te huren, reden was om naar Roden te verhuizen. Uit 
gesprekken met de directeur van het triple helix partnership bleek dat voor het zevende 
bedrijf (formeel geen partner) dat vanuit de regio naar Roden verhuisde de fysieke 
faciliteit in verband met sterke bedrijfsgroei geen geschikte bedrijfslocatie was. Dit bedrijf 
vestigde zich uiteindelijk vlak bij de fysieke faciliteit (BD).
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6.4.  Empirische bevindingen ten aanzien van causale 
mechanismen samengevat

In deze paragraaf worden de beschreven causale mechanismen verkort weergegeven. 
Vervolgens wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre er casussen in het empirisch 
bewijsmateriaal gevonden zijn.

Tabel 42. Overzicht verkorte causale mechanismen en gevonden casussen.
Hulpbron Economische activiteit Ontwikkeling 

werkgelegenheid of 
arbeidsparticipatie

Gevonden casussen 
voor causaal 
mechanisme

Project Start- of investeringskapitaal 
(1)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Geen casus gevonden

Netwerk Start- of investeringskapitaal 
(1)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Twee casussen: 1 
gestart, 1  afgebroken. 
Daarnaast 1 x verwacht 
causaal mechanisme

Financiering Start- of investeringskapitaal 
(1)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Geen casus gevonden

Project Product- of dienstinnovatie 
(2A)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

15 casussen: 3 afgerond, 
3 afgebroken, 9 gestart. 
Daarnaast 6 x verwacht 
causaal mechanisme

Netwerk Product- of dienstinnovatie 
(2A)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Eén casus: 1 gestart

Project Procesinnovatie (2B) Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Geen casus gevonden

Netwerk Procesinnovatie (2B) Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Geen casus gevonden. 
Wel 2x verwacht causaal 
mechanisme

Fysieke faciliteit Procesinnovatie (2B) Positief effect 
werkgelegenheid 
Bestaand bedrijf of start-up

Geen casus gevonden

Project Meer omzet in huidige markt 
(3A)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Geen casus gevonden

Netwerk Meer omzet in huidige markt 
(3A)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

15 casussen: 13 
afgerond, 2 gestart. 
Daarnaast 17 x verwacht 
causaal mechanisme

Project Omzet in nieuwe markt (3B) Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Eén casus: 1 gestart



212   |   Hoofdstuk 6

Netwerk Omzet in nieuwe markt (3B) Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Twee casussen: 2 
afgerond. Daarnaast 
2 x verwacht causaal 
mechanisme

Project Personeelsvoorziening 
kwalitatief (4A)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Twee casussen: 1 
afgerond, 1 gestart

Scholing Personeelsvoorziening 
kwalitatief (4A)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Twee casussen: 2 gestart

Project Personeelsvoorziening 
kwantitatief (4B)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Vier casussen: 4 
afgerond

Project Personeelsvoorziening 
kwantitatief (4B)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Vijf casussen: 5 
afgerond. Daarnaast 
5 x verwacht causaal 
mechanisme

Netwerk Personeelsvoorziening 
kwantitatief (4B)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Geen casus gevonden. 
Wel 5 x verwacht causaal 
mechanisme

(Fysieke) faciliteit Personeelsvoorziening 
kwantitatief (4B)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Twee casus: 1 afgerond, 
1 gestart

Werkervaringsplaats (Werkloze) werkzoekende 
doet recente werkervaring op 

Ontwikkeling 
arbeidsparticipatie

23 casussen: 23 keer 
afgerond

Scholing (Werkloze) werkzoekende 
verwerft nieuwe 
vaardigheden

Ontwikkeling 
arbeidsparticipatie

Twee casussen: 1 
afgerond, 1 afgebroken

Netwerk Bedrijf verhuist van buiten 
de regio naar de regio

Geen casus gevonden. 
Wel 6 verhuizers binnen 
regio.

(Fysieke) faciliteit Bedrijf verhuist van buiten 
de regio naar de regio

Geen casus gevonden. 
Wel 6 verhuizers binnen 
regio, waarvan 5 naar de 
fysieke faciliteit van het 
triple helix partnership.

Tabel 42. Vervolgd
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7.1. Inleiding

Het beter benutten van het menselijk kapitaal op de arbeidsmarkt en het versterken van 
de innovatiekracht van bedrijven is van essentieel belang om het verdienvermogen van 
Nederland te stimuleren, de veerkracht te vergroten en de brede welvaart te verbeteren. Dit 
vraagt om investeringen in goede opleidingen, goed opgeleide mensen en veerkrachtige 
instituties en het creëren van een arbeidsmarkt waarop alle beschikbare mensen optimaal 
en duurzaam worden ingezet (WRR, 2013; Raspe & van den Berge, 2017; SER, 2017). Door 
zowel beleidsmakers als wetenschappers wordt triple helix samenwerking gezien als een 
belangrijk instrument om kennis en competenties te ontwikkelen, de innovatiekracht van 
bedrijven te versterken en te werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 

Triple helix samenwerking wordt al enige tijd ook in Nederland als een belangrijke aanpak 
omarmd, maar naar de concrete opbrengsten ervan werd weinig onderzoek gedaan en in 
het bijzonder bleef de vraag of, en op welke wijze, triple helix samenwerking daadwerkelijk 
bijdraagt aan de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt tot dusver onderbelicht. Met 
dit onderzoek werd beoogd om via een gedetailleerde analyse van een regionale casus 
een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke body of knowledge over of en hoe een 
triple helix partnership de veerkracht van de regionale economie in het algemeen en de 
arbeidsmarkt in het bijzonder kan versterken. Op basis van deze doelstelling werd de 
volgende centrale vraag voor dit onderzoek geformuleerd:

In hoeverre draagt de Health Hub Roden als triple helix partnership bij aan de 
economische veerkracht (in termen van werkgelegenheidsgroei en arbeidsparticipatie) 
van de regionale arbeidsmarkt en welke causale mechanismen binnen dit partnership 
spelen hierbij een rol?

In de hoofdstukken 4, 5 en 6 zijn achtereenvolgens de historie en het ontstaan van het triple 
helix partnership, de resultaten van het triple helix partnership, de causale mechanismen 
en de empirische resultaten voor de causale mechanismen beschreven. Op basis van 
de bevindingen worden in de volgende paragraaf van dit hoofdstuk de deelvragen 
beantwoord. In de derde paragraaf wordt gereflecteerd op de methodologische keuzes in 
dit onderzoek. In de laatste paragraaf, tot slot, staat de beantwoording van de hoofdvraag 
en bijbehorende discussie en aanbevelingen centraal.

7.2. Beantwoording van de hoofd- en deelvragen 

In deze paragraaf worden de uit de hoofdvraag afgeleide drie deelvragen die in het 
empirisch onderzoek centraal stonden beantwoord. De drie deelvragen luiden als volgt: 
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• In hoeverre en bij welke bedrijven is sprake van groei van werkgelegenheid en 
arbeidsparticipatie? 

• Waarom heeft deze arbeidsparticipatie- of werkgelegenheidsontwikkeling in een 
bedrijf plaatsgevonden?

• In hoeverre is de arbeidsparticipatie- of werkgelegenheidsontwikkeling te relateren 
aan participatie in de Health Hub Roden?

De totale werkgelegenheid bij de bedrijfspartners van de Health Hub Roden groeide 
met 96,52 fte. Aan het begin van de vijfjarige evaluatieperiode werd een beoogde 
werkgelegenheidsgroei (norm) vastgelegd van 60 fulltime equivalent (fte). Met een 
realisatie van 96,52 fte is de vanuit het project gestelde norm voor de periode van vijf jaar 
ruimschoots behaald en kan dus gesteld worden dat de door beleidsmakers beoogde 
werkgelegenheidsgroei in fte’s is gerealiseerd. In hoofdstuk 5 werd beschreven dat 
(omdat bedrijven gemiddeld korter dan 5 jaar betrokken waren) er bij extrapolatie tot een 
volledige periode van vijf jaar voor elk bedrijf in totaal zelfs een werkgelegenheidsgroei 
van 148,07 fte bereikt zou worden. 

Natuurlijk groeide deze werkgelegenheid niet in een isolement, maar in een tamelijk 
voorspoedige periode van economische- en werkgelegenheidsgroei in Nederland. 
Om een vergelijking te kunnen maken tussen de werkgelegenheidsontwikkeling in 
de bij het partnership betrokken bedrijven enerzijds en de landelijke en regionale 
werkgelegenheidsontwikkeling anderzijds is daarom op basis van de geëxtrapoleerde 
werkgelegenheidsgroei (148,07 fte) berekend wat de relatieve groei was. De 
relatieve werkgelegenheidsgroei bij de partnerbedrijven van Health Hub Roden 
was 11,9%. De relatieve landelijke en regionale (provinciaal en COROP-gebieden) 
werkgelegenheidsontwikkeling van 2015 tot 2020 is berekend door CBS-gegevens over het 
aantal arbeidsjaren van eind 2014 te vergelijken met het aantal arbeidsjaren van eind 2019. 
Uit deze vergelijking bleek dat de werkgelegenheidsontwikkeling bij de bedrijfspartners van 
Health Hub Roden nagenoeg gelijk was aan de landelijke werkgelegenheidsontwikkeling 
(11,9% versus 11,7%). Het verschil met de werkgelegenheidsontwikkeling op provinciaal 
niveau was iets groter. In Friesland groeide de werkgelegenheid met 10,7%, in Groningen 
met 10,2% en in Drenthe met 7%. Vergeleken met de verschillende COROP-gebieden kan 
gesteld worden dat de COROP-gebieden ‘Zuidoost Friesland’ en ‘overig Groningen’ met 
respectievelijk 13,2% en 12,5% een grotere groei kenden dan de bij Health Hub Roden 
aangesloten bedrijfspartners. De andere COROP-gebieden kenden een lagere procentuele 
groei dan het totaal van de bedrijfspartners. Noord-Drenthe, waar de fysieke faciliteit van 
Health Hub Roden gevestigd is, kende een werkgelegenheidsontwikkeling van 7%. 

In het projectplan voor Health Hub Roden werd benoemd dat het om een medisch 
technologisch partnership ging. In de praktijk bleek het partnership juist een heterogeen 
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karakter te hebben. De deelnemende bedrijven waren over negen sectoren verspreid, en 
omgekeerd waren er per sector steeds maar enkele bedrijfspartners. In vijf van de negen 
sectoren was de werkgelegenheidsontwikkeling in de bij het partnership betrokken 
bedrijven (iets) positiever dan de landelijke cijfers. De bij Health Hub Roden betrokken 
bedrijven lijken het dus gemiddeld genomen iets beter gedaan te hebben dan de 
bedrijven op landelijk niveau. Met name de sector Industrie, met 13 bedrijfspartners de 
op een na best vertegenwoordigde sector, deed het beter. Binnen het partnership groeide 
deze sector van 2015 tot 2020 met 25,8% (55 fte), terwijl de sector landelijk met 6,3% 
groeide. De best vertegenwoordigde sector was met 16 bedrijven de sector Advisering, 
onderzoek en overige specialistische dienstverlening. Van deze 16 bedrijfspartners 
behoorden 15 tot de categorie microbedrijf en één tot de categorie klein bedrijf. Landelijk 
groeide de werkgelegenheid in deze sector van 2015 tot 2020 met 12.4%. Binnen het 
partnership was er sprake van een krimp van 8,6% (4,75 fte). Deze krimp is bijna volledig 
toe te schrijven aan één bedrijf. 

Dat de werkgelegenheid bij het totaal van de partnerbedrijven van de Health Hub 
Roden in vergelijking de werkgelegenheid in Drenthe bovengemiddeld groeide, is 
bemoedigend, maar hoeft natuurlijk nog niet te betekenen dat ze ook bovengemiddeld 
groeiden in vergelijking met echt vergelijkbare bedrijven – en evenmin, in hoeverre die 
groei (mede) gevolg was van deelname aan de Health Hub Roden. Op de vraag in hoeverre 
de werkgelegenheidsontwikkeling het gevolg is van deelname aan Health Hub Roden 
wordt verderop uitgebreid ingegaan. Hier constateren we alvast dat, zelfs als de groei 
bovengemiddeld zou zijn, dat niet per se enkel aan de Health Hub Roden hoeft te liggen. 
Die werkgelegenheidsontwikkeling zou bijvoorbeeld onder meer een gevolg kunnen 
zijn van zelfselectie: de gedachte dat juist ambitieuze bedrijven met groeikansen zich 
bij zo’n partnership aansluiten, is bijvoorbeeld redelijk plausibel. Anderzijds bleek eerder 
al dat de groeiambities nogal verschilden tussen de bedrijfspartners. Niet alle bedrijven 
in dit partnership hadden de ambitie om te groeien. Weer andere bedrijven planden de 
eventuele werkgelegenheidsontwikkeling juist in een ander bedrijf. 

Naast de voortgang ten aanzien van de doelstellingen met betrekking tot de ontwikkeling 
van de werkgelegenheid werd ook de voortgang ten aanzien van de arbeidsparticipatie 
gemeten. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 is gekeken naar werkgelegenheid voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de bedrijfspartners en op de fysieke faciliteit van 
het partnership56. Overige nieuwe werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt bij de onderwijs- en overheidspartners is buiten beschouwing gelaten. 
Wat betreft de realisatie van deze doelstellingen kan gesteld worden dat ze niet volledig 

56   Hoewel de werkervaringsplaats in veel gevallen op de fysieke faciliteit van het triple helix partnership was, werd in veel gevallen de aanstelling 
aangeboden vanuit de penvoerende hogeschool.
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gerealiseerd werden (zie paragraaf 5.3). De doelstelling om tien mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt werkervaring via een werkervaringsplaats op te laten doen, werd wel 
ruimschoots behaald. In totaal deden 19 mensen via een werkervaringsplaats ervaring op 
en voor tien van hen resulteerde dit vervolgens in een duurzame baan. De doelstelling 
om mensen in het kader van de Participatiewet een baan aan te bieden, werd (net) niet 
behaald. Daar waar vijf de doelstelling was, kregen vier mensen in het kader van de 
Participatiewet een baan aangeboden. De doelstelling om minimaal 25 werkzoekenden 
om te scholen en vervolgens door te laten stromen naar een betaalde baan werd niet 
gerealiseerd, omdat het omscholen van werkzoekenden (op één persoon na, die ook 
uitstroomde naar een duurzame baan) uiteindelijk niet is aangeboden in de onderzochte 
periode. Tot slot werd de complexiteit met betrekking tot de alumnimonitoring uitgebreid 
beschreven. Het faciliteren in een gestage instroom van goed gekwalificeerd personeel 
zou een belangrijke bijdrage van een triple helix partnership kunnen zijn en het zou fijn 
zijn om daar een goed beeld van te hebben. Er was geen hard bewijs om dat effect vast te 
stellen, maar tegelijk is het ook niet onwaarschijnlijk dat er wel een effect was.

De tweede deelvraag betrof de vraag waarom de arbeidsparticipatie- en 
werkgelegenheidsontwikkeling in een bedrijf had plaatsgevonden. De algehele 
voorspoedige ontwikkeling van economie en werkgelegenheid in deze vijfjaarsperiode 
was daarbij natuurlijk sowieso een belangrijke gedeelde factor voor al deze bedrijven. 
De vraag is of het waarschijnlijk is dat deelname aan de Health Hub Roden daarbij ook 
een (extra) stimulerende factor was (derde deelvraag). De tweede en derde deelvraag 
zullen samen besproken worden. Op basis van theoretisch onderzoek, een historische 
casestudie en het empirisch onderzoek van het partnership en de bedrijfspartners 
werden causale mechanismen beschreven. De causale mechanismen zijn opgebouwd 
uit drie basiselementen, te weten de hulpbron vanuit het partnership, de economische 
activiteit in het bedrijf en tot slot het arbeidsparticipatie- of werkgelegenheidseffect. 
Met behulp van causale mechanismen is inzichtelijk gemaakt van welke economische 
activiteit het werkgelegenheidseffect een gevolg was (deelvraag 2). Vervolgens werd 
inzichtelijk gemaakt in hoeverre er een relatie was tussen een hulpbron vanuit het 
partnership enerzijds en die economische activiteit en het arbeidsparticipatie- of 
werkgelegenheidseffect anderzijds (deelvraag 3). 

Uit het onderzoek is gebleken dat niet voor alle, maar wel voor veel van de beschreven 
causale mechanismen empirische indicaties bij één of meer casussen bij één of meer 
bedrijven gevonden zijn. Niet in alle gevallen was er sprake van een afgerond causaal 
mechanisme. Het bestudeerde partnership werd in maart 2015 opgericht, maar 
was feitelijk pas begin 2016 in bedrijf. Tussen het eerste en laatste interview met de 
bedrijfspartners en overige stakeholders zat maximaal 3 jaar en enkele maanden. Vaak was 
de tussenliggende periode korter. Als gevolg van de beperkte meetperiode was dan ook 
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te verwachten dat sommige causale mechanismen nog niet helemaal afgerond zouden 
zijn. Daarnaast kan, bijvoorbeeld in het geval van een innovatie, de doorlooptijd van een 
causaal mechanisme jaren zijn. Voordat een (serie) van onderwijsproject(en), waarin een 
innovatie achtereenvolgens ontwikkeld en getest wordt, leidt tot marktintroductie van de 
innovatie met een positief werkgelegenheidseffect tot gevolg, zal geruime tijd verstrijken. 
Daarnaast werden er afgebroken causale mechanismen gevonden die per definitie vaker 
voorkomen dan (succesvol) afgeronde causale mechanismen. Immers, projecten en 
ideeën voor innovaties zullen ook regelmatig mislukken. Om deze redenen zijn niet alleen 
volledig afgeronde, maar ook afgebroken, gestarte en verwachte causale mechanismen 
beschreven. 

Voor de presentatie van de causale mechanismen gericht op de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid in een bestaand bedrijf of door een nieuw op te richten bedrijf (start-
up) is ervoor gekozen om de causale mechanismen te presenteren op volgorde van de 
economische activiteit. De eerste groep causale mechanismen heeft de economische 
activiteit kapitaal (1) gemeen. Daarna volgen respectievelijk product- of dienstinnovatie 
(2A), procesinnovatie (2B), omzetgroei in huidige markten (3A), omzet in nieuwe markten 
(3B), personeelsvoorziening kwalitatief (4A) en personeelsvoorziening kwantitatief (4B). 
Voor iedere groep, maar niet voor ieder afzonderlijk beschreven causaal mechanisme, is 
empirisch materiaal gevonden. 

De eerste groep causale mechanismen had betrekking op de bijdrage vanuit het triple 
helix partnership aan het verwerven van kapitaal (1). Hiervoor werden drie causale 
mechanismen uitgewerkt. In het eerste causale mechanisme werd het project als hulpbron 
vanuit het triple helix partnership genoemd. Voor deze hulpbron werd net als voor de 
hulpbron financiering geen empirisch materiaal gevonden57. Wat betreft het tweede 
causale mechanisme (netwerk) verwierven twee ondernemers, dankzij op bijeenkomsten 
gelegde contacten, een subsidie. Beide ondernemers gaven aan dat zij vinden dat hier een 
bijdrage vanuit het triple helix partnership is geweest. De ene ondernemer kon dankzij de 
subsidie een volgende stap in de bedrijfsactiviteiten zetten en was daar op het moment 
van de eindmeting volop mee bezig (gestart causaal mechanisme). In het geval van de 
tweede ondernemer is er sprake van een afgebroken causaal mechanisme. Vanwege de 
administratieve rompslomp die er bij een dergelijke subsidie komt kijken, besloot hij de 
subsidie terug te geven. Voor het derde causale mechanisme werd ook geen empirisch 

57   Anders dan de projecten, was de beschikbaarheid van financiering aanvankelijk ook niet in de plannen van de Health Hub Roden meegenomen. 
Vlak voordat de dataverzameling werd afgerond, besloten de Rabobank en Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een keer per 
maand spreekuur te houden op de fysieke faciliteit van Health Hub Roden (Health Hub Roden, z.j.). Daarnaast werd het plan opgevat om een 
investeringsfonds bij het Health Hub Roden te betrekken (IEMJ) met de verwachting dat dit tot een toename van het aantal startende bedrijven 
zou kunnen leiden, doordat de toegang tot geld makkelijker wordt. Gesteld kan worden dat deze hulpbron alsnog aan het partnership is 
toegevoegd (of gaat worden), maar dat deze de afgelopen periode niet aangeboden werd en dit causale mechanisme derhalve ook niet 
gevonden had kunnen worden.
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materiaal gevonden. Er waren op het moment van de eindmeting geen investeerders 
betrokken bij het triple helix partnership. Uit interviews bleek dat dit voor de toekomst 
wel werd beoogd.

Voor het causale mechanisme waarin beschreven wordt dat projecten als hulpbron 
een bijdrage leveren aan product- of dienstinnovaties (2A) zijn 15 casussen gevonden, 
waarvan drie afgerond, drie afgebroken en negen gestart (daarnaast werden er zes 
casussen gevonden waarin er sprake was van een verwacht causaal mechanisme). In 
11 casussen ging het om een (onderwijs)project, voor de andere twee casussen om een 
open innovatieproject. Er is sprake van een open innovatieproject als minimaal twee 
bedrijven met een vraag aan de slag gaan. Hier zouden net als bij het onderwijsproject 
ook een student, docent en onderzoeker bij betrokken kunnen zijn (zie paragraaf 2.5). 
Bij de twee gevonden open innovatieprojecten betrof het in het ene geval een open 
innovatieproject waar geen docenten of studenten, maar enkel bedrijven zelf bij 
betrokken waren. In het andere project waren naast andere bedrijven ook docenten, 
onderzoekers en studenten betrokken. Een van de studenten, die in een onderwijsproject 
aan een productinnovatie werkte, was lid van The Innovation Crew58. Hij ontwikkelde 
voor zijn afstudeeronderzoek een nieuw product en besloot vervolgens de stap naar het 
ondernemerschap te verkennen. Op het moment van afronding van de dataverzameling 
was de stap om zelfstandig ondernemer te worden nog niet definitief gezet. Het tweede 
causale mechanisme dat in deze categorie uitgewerkt betreft het netwerk als hulpbron 
voor een product- of dienstinnovatie. Bij één bedrijf werd een casus gevonden. Dankzij 
het netwerk kwam de ondernemer tot een productinnovatie. Die productinnovatie leidde 
nog niet tot omzet en dus ook nog niet tot extra werkgelegenheid. In deze casus was het 
causale mechanisme dus gestart, maar nog niet afgerond.

Ten aanzien van procesinnovatie (2B) werden twee causale mechanismen beschreven. 
De ene met het netwerk als hulpbron en de andere met projecten. Voor geen van 
beide causale mechanismen werd een casus gevonden. Wel spraken twee, vrij recent 
toegetreden bedrijven de verwachting uit dat zij via het netwerk van het triple helix 
partnership kennis zouden vergaren waarmee een bijdrage geleverd zou kunnen worden 
aan het verbeteren van de processen (procesinnovatie). Er is slechts één interview met 
deze bedrijven geweest, dus het is niet bekend of die verwachting al is gerealiseerd. Voor 
de hulpbron (onderwijs)projecten werd ook geen empirisch materiaal gevonden. Het feit 
dat in het empirisch materiaal wel casussen gevonden werden voor productinnovatie, 
maar niet voor procesinnovatie zou iets kunnen zeggen over de selectie aan de kant van 
de bedrijven. Mogelijk komt deze keuze voort uit concurrentiegevoeligheid of de hoge 

58   Groep studenten binnen het partnership die naast hun stage of afstudeeropdracht werken aan een vraag uit het werkveld en daar vanuit het 
partnership begeleiding bij krijgen. 
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eisen die in medisch technologische bedrijven aan processen en kwaliteitszorg gesteld 
worden. Zoals al beschreven waren niet alleen medisch technologische bedrijven partner, 
maar ook veel kleine en microbedrijven. Het zou ook zo kunnen zijn dat in kleine en 
microbedrijven minder vraagstukken met betrekking tot procesinnovatie spelen. 

Voor wat betreft meer afzet en omzet in de bestaande markt (3A) werden twee causale 
mechanismen beschreven. Uit het empirisch materiaal is gebleken dat er 15 casussen 
gevonden werden voor het mechanisme waarin dankzij of binnen het netwerk (hulpbron) 
contacten zijn gelegd die door het bedrijf werden aangemerkt als (potentieel) nuttig voor 
het genereren van omzet. In 13 casussen leidde dat gelegde contact daadwerkelijk tot 
afzet en dus omzet in de huidige markt. In twee casussen was er sprake van een gestart, 
maar nog niet afgerond causaal mechanisme. Daarnaast werd 17 maal de verwachting 
uitgesproken dat er dankzij het netwerk meer omzet in de bestaande markt gerealiseerd 
zou worden. Door enkele ondernemers werd tijdens de interviews genoemd dat ze veel 
van de andere partners al kenden en dat ze de weg naar elkaar weten te vinden of juist 
partijen van buiten het netwerk de weg weten te wijzen naar netwerkpartners. Het is 
natuurlijk de vraag of het hier dan ook tot additionele werkgelegenheid voor de regio 
leidde, of dat het overwegend gaat om bestaande vragen die anders hoogstwaarschijnlijk 
ook in de regio en wellicht zelfs bij dezelfde bedrijven waren uitgezet. Voor het tweede 
causale mechanisme, waarin een project tot omzet in huidige markten en vervolgens tot 
werkgelegenheid leidt, werd geen empirisch materiaal gevonden 

Voor de categorie omzet in nieuwe markten (3B) zijn twee causale mechanismen 
beschreven. Voor de eerste, het project als hulpbron vanuit het triple helix partnership, 
werd bij één bedrijf empirisch materiaal gevonden. Hier was sprake van een gestart causaal 
mechanisme. Het project leverde nog niet voldoende resultaat op om die nieuwe markten 
daadwerkelijk gericht te betreden, laat staan omzet in een nieuwe markt te genereren. De 
ondernemer zette als gevolg van tijdgebrek nog geen volgende stap. Voor het tweede 
causale mechanisme binnen deze categorie, het netwerk, werd bij twee bedrijven 
empirisch materiaal gevonden. Bij beide bedrijven was sprake van een afgerond causaal 
mechanisme. Daarnaast werd tweemaal een verwacht causaal mechanisme gevonden.

De volgende categorie waarvoor causale mechanismen uitgewerkt zijn, is de kwalitatieve 
personeelsvoorziening (4A). Het eerste causale mechanisme betreft projecten als hulpbron 
voor de ontwikkeling van kennis en competenties van de medewerkers van het bedrijf. 
Voor dit causale mechanisme werden twee casussen gevonden. In één casus was sprake 
van een afgerond causaal mechanisme. In het andere causale mechanisme was sprake 
van een gestart causaal mechanisme. Het tweede causale mechanisme in deze categorie 
betreft scholing als hulpbron. Voor dit mechanisme zijn casussen met een gestart causaal 
mechanisme gevonden. 
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Voor de kwantitatieve personeelsvoorziening (4B) zijn vier causale mechanismen 
beschreven. Voor de eerste, het causale mechanisme waarin gesteld wordt dat er 
dankzij projecten een tijdelijke uitbreiding van de (R&D) capaciteit van het bedrijf is, is 
bij vier bedrijven een afgerond causaal mechanisme gevonden. Juist de inzet van de 
studenten maakt dat de ondernemer aan product- of dienstinnovaties kan werken. Voor 
het tweede causale mechanisme, dat dankzij projecten kennisgemaakt kan worden met 
potentiële medewerkers als gevolg waarvan er succesvol nieuw personeel geworven 
wordt, zijn vijf casussen met een afgerond causaal mechanisme gevonden. Daarnaast 
werden vijf casussen gevonden waarin de verwachting werd uitgesproken dat er dankzij 
samenwerking in projecten succesvol personeel geworven zou kunnen worden (verwacht 
causaal mechanisme). Het derde causale mechanisme heeft betrekking op het netwerk 
als hulpbron. Via het netwerk zou succesvol nieuw personeel geworven kunnen worden. 
Voor dit mechanisme zijn alleen vijf casussen gevonden waarin de verwachting werd 
uitgesproken dat dit zou gebeuren (verwacht causaal mechanisme). Het vierde en laatste 
mechanisme in deze categorie betreft de fysieke faciliteit als hulpbron (in het bijzonder de 
mogelijkheid om werkplekken in een aantrekkelijke werkomgeving te huren) waardoor 
succesvol personeel geworven kan worden. Voor dit mechanisme werd een afgerond en 
een gestart causaal mechanisme gevonden. 

Voor de verhuizers werden twee causale mechanismen beschreven. In de eerste was het 
netwerk de hulpbron vanuit het triple helix partnership als gevolg waarvan een bedrijf 
het strategische besluit neemt om te verhuizen. In het tweede causale mechanisme was 
dit de fysieke faciliteit. In navolging van de KPI’s van Health Hub Roden is gesteld dat een 
bedrijf tot een verhuizer gerekend wordt als er sprake is van een verhuizing van buiten de 
regio naar de regio. Voor geen van beide causale mechanismen werd empirisch materiaal 
gevonden waaruit blijkt dat er bedrijven van buiten de regio naar de regio, waar het 
triple helix partnership ook gevestigd is, verhuisd zijn. Wel verhuisden er bedrijven die al 
in de regio gevestigd waren in die regio naar de fysieke faciliteit van Health Hub Roden 
of naar een locatie in de buurt van Health Hub Roden. Op regionaal niveau is er geen 
positief effect op de werkgelegenheid geweest, maar op lokaal niveau was dat er dus wel. 
Vijf bedrijven verhuisden naar de fysieke faciliteit van Health Hub Roden en één bedrijf 
verhuisde naar een locatie in de buurt van Health Hub Roden. Zij deden dit vanwege de 
aanwezigheid van een aantrekkelijk netwerk en de mogelijkheid om de netwerkpartners 
op de fysieke faciliteit van Health Hub Roden te ontmoeten. Ook de mogelijkheid om op 
de faciliteit van Health Hub Roden werkplekken te huren was aantrekkelijk. Het bedrijf dat 
naar een locatie in de omgeving verhuisde had zich ook graag op de fysieke faciliteit van 
het partnership willen vestigen, maar koos uiteindelijk toch voor een eigen locatie, omdat 
het meer ruimte nodig had (snelgroeiend bedrijf ). 
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Ten aanzien van de bevordering van de arbeidsparticipatie werden twee causale 
mechanismen beschreven. De ene had betrekking op (om)scholing als hulpbron vanuit 
het triple helix partnership. Een van de key performance indicatoren van Health Hub 
Roden was het aanbieden van scholing aan met werkloosheid bedreigde of werkloze 
werkzoekenden. Slechts één persoon volgde scholing (naast de werkervaringsplaats) 
en stroomde door naar een duurzame baan. Er is dus in één casus empirisch materiaal 
voor een afgerond causaal mechanisme gevonden. Daarnaast is er een afgebroken 
causaal mechanisme. Er is een verkenning geweest voor het omscholen van met 
werkloosheid bedreigde bankmedewerkers naar een voor de medisch technologische 
sector relevante functie. Het bleef bij een verkenning. Het tweede causale mechanisme 
betreft de werkervaringsplaats als gevolg waarvan (werkloze) werkzoekenden al dan 
niet met een afstand tot de arbeidsmarkt recente werkervaring opdoen en vervolgens 
aangenomen worden voor een duurzame baan. Voor dit causale mechanisme zijn 23 
casussen gevonden. Het bevorderen van de arbeidsparticipatie was een expliciet doel en 
ook onderdeel van het beleid van het Health Hub Roden. Hier heeft de regionale overheid 
dus slim gebruik gemaakt van een sociale voorwaarde bij de financiering van de Health 
Hub Roden. In het projectplan is opgenomen dat er vanuit het triple helix partnership 
ingezet zou worden op werkervaringsplaatsen. Bovendien werd in het projectplan 
geconcretiseerd voor welke functies in het kernteam van Health Hub Roden mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt aangesteld zouden worden (werkervaringsplaatsen). 
Daarnaast bleek uit interviews en de projectadministratie dat twee partners van Health 
Hub Roden in navolging van Health Hub Roden gekozen hebben voor het aanbieden van 
deze werkervaringsplaatsen (Talen & van Lieshout, 2020). 

De balans opmakend, kan gesteld worden dat de beoogde werkgelegenheidsgroei werd 
gerealiseerd. Wat betreft de arbeidsparticipatie werden overwegend positieve resultaten 
geboekt. Met het beschrijven en empirisch onderzoeken van de causale mechanismen 
is vervolgens inzichtelijk gemaakt waarom er sprake was van een arbeidsparticipatie- 
of werkgelegenheidseffect en in hoeverre dat effect te relateren was aan activiteiten 
vanuit het triple helix partnership. Uit het empirisch onderzoek is in verschillende 
casussen gebleken dat de ontwikkeling van werkgelegenheid of arbeidsparticipatie 
in de betrokken bedrijven op verschillende manieren gerelateerd kon worden aan 
activiteiten, oftewel hulpbronnen, vanuit het triple helix partnership. Dat er een relatie 
was tussen de activiteiten en de ontwikkeling van werkgelegenheid of arbeidsparticipatie 
kon vastgesteld worden door voor de achtereenvolgende schakels van de beschreven 
causale mechanismen in kaart te brengen of er in het empirisch materiaal bewijs voor de 
aanwezigheid van die schakels gevonden werd. 

Er werden afgeronde causale mechanismen gevonden, maar daarnaast was er ook 
vaak sprake van een gestart (maar nog niet afgerond) of een (gestart maar) afgebroken 
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causaal mechanisme (zie tabel in paragraaf 6.4). Ook de verwachtingen ten aanzien van 
bepaalde causale mechanismen werden beschreven. In een enkel geval werd in het 
empirisch materiaal helemaal niets gevonden waaruit de aanwezigheid (of verwachting 
ten aanzien) van een causaal mechanisme bleek. Soms werden verschillende causale 
mechanismen tegelijk bij een bedrijf gevonden werden. Zo leverden netwerkactiviteiten 
een bepaald bedrijf meer omzet in de bestaande markt op en was er met een gevulde 
opdrachtenportefeuille dus sprake van een positief werkgelegenheidseffect. Ditzelfde 
bedrijf werkte ook samen in een onderwijsproject waardoor er een bijdrage geleverd 
werd aan een productinnovatie die nog niet, maar (mogelijk) op termijn wel tot omzet 
en werkgelegenheid leidt. Bij een ander bedrijf werd door de samenwerking in projecten 
bijgedragen aan zowel een dienstinnovatie als de ontwikkeling van competenties van de 
medewerkers. Ook werd in een enkel geval empirisch materiaal voor de aanwezigheid van 
een causaal mechanisme gevonden, maar had de ondernemer (tevens) een alternatieve 
verklaring voor de werkgelegenheidsontwikkeling. Hieruit blijkt dat vaak meerdere 
factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. 
Op basis van het empirisch onderzoek is duidelijk geworden dat de ontwikkeling van 
werkgelegenheid en arbeidsparticipatie deels gerelateerd kan worden aan activiteiten 
vanuit het triple helix partnership. 

7.3. Methodologische reflectie

In dit onderzoek is gekozen voor process-tracing als onderzoeksmethode. Process-tracing 
is een vorm van within-case analyse waarin men op zoek gaat naar processen die de 
causale relatie tussen specifieke variabelen verklaren (Bennett, geciteerd in Loyens, 2014). 
Tot dusver werd vooral theory-testing of explaining-outcome process-tracing toegepast. 
Voor dit onderzoek viel de explaining-outcome variant af, omdat deze variant de casus 
als uitgangspunt neemt in een poging om één enkel resultaat binnen die case op te 
helderen en er niet of nauwelijks de ambitie is om de uitkomsten te generaliseren naar 
andere situaties. Die ambitie was er met dit onderzoek wel. De theory-building variant 
werd vervolgens verkozen boven de theory-testing variant, nadat vastgesteld werd dat de 
triple helix theorie weinig actor-gecentreerd is en aan de verklarende kracht een en ander 
te verbeteren valt en vanuit de overtuiging dat deze variant een passende benadering is 
om de beschikbare theorie aan te vullen.

De belangstelling ging in dit onderzoek uit naar de (veronderstelde) relatie tussen 
een triple helix partnership en de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt (in 
termen van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie). Op basis van inzichten uit zowel 
theoretisch als empirisch onderzoek zijn tijdens het onderzoek respectievelijk mogelijke 
hulpbronnen, een typologie van economische activiteiten en arbeidsparticipatie- en 
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werkgelegenheidseffecten beschreven. Op basis van deze uitwerking is een globaal 
ordeningsmodel van mogelijke causale mechanismen ontwikkeld waarmee beoogd werd 
op microniveau in kaart te brengen in hoeverre een werkgelegenheidseffect te relateren 
was aan een hulpbron vanuit het triple helix partnership. Een arbeidsparticipatie- of 
werkgelegenheidseffect in de regio is immers de optelsom van de arbeidsparticipatie-of 
werkgelegenheidseffecten in bedrijven. 

Op basis van het theoretisch en empirisch onderzoek werden causale mechanismen 
beschreven. Na afronding van het empirisch onderzoek is het verzamelde empirisch 
materiaal integraal geanalyseerd om zo vast te stellen of de beschreven causale 
mechanismen in het empirisch materiaal gevonden werden. Vervolgens is voor de 
gevonden casussen, op basis van de bestudering van de waargenomen manifestaties 
en de pieces of evidence, geconcludeerd in hoeverre er sprake was van een verwacht, 
gestart, afgebroken of afgerond causaal mechanisme. Het traceren van zogenaamde 
pieces of evidence, waarbij een specifieke volgorde en structuur van gebeurtenissen een 
indicatie waren voor mogelijke empirische manifestaties van een onderliggend causaal 
mechanisme tussen X en Y, heeft bijgedragen aan het inkleuren van (een deel van) de 
black box die triple helix partnerships tot dusver waren. 

Wat betreft het onderzoeksdesign werd de keuze gemaakt voor een single-casestudie. 
Die keuze werd gemaakt, omdat de unieke kans zich voordeed uitgebreid data te 
verzamelen bij één triple helix samenwerkingsverband. Het doel van dit onderzoek was 
het (leveren van een bijdrage aan het) ontwikkelen van theorie over de (mogelijke) relatie 
tussen triple helix samenwerking en arbeidsparticipatie- en werkgelegenheidseffecten. 
Dankzij de keuze voor een single-casestudie, en dan in het bijzonder deze specifieke 
case, kon het functioneren van causale mechanismen gedetailleerd en longitudinaal 
onderzocht worden. In het methodologische hoofdstuk werd beschreven dat de externe 
validiteit een punt van aandacht is bij process-tracing in een single-casestudie. Om de 
vraag te beantwoorden of de resultaten van toepassing zijn op de gehele doelpopulatie 
zou een meervoudige casestudie uitgevoerd moeten worden. Op deze manier zou 
volgens de theorie nagegaan kunnen worden in hoeverre de beschreven causale 
mechanisme ook in andere casussen gevonden worden. Niet alleen ten behoeve van 
de generaliseerbaarheid zou een meervoudige casestudie een goed idee zijn, maar 
ook om de vragen te kunnen beantwoorden in hoeverre er sprake was van additionele 
werkgelegenheid en arbeidsparticipatie en hoe groot de bijdrage vanuit het triple helix 
partnership precies was. In het methodologisch hoofdstuk werd echter ook beschreven 
dat een single-casestudie ondanks bovengenoemde beperking juist passend is om causale 
mechanismen te bestuderen, zeker in het geval dat er weinig theorie beschikbaar is en 
het onderzoek gebruikt wordt om de beschikbare theorie uit te bouwen. Er is met behulp 
van causale mechanismen op actorniveau inzichtelijk gemaakt op welke manier welke 
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hulpbronnen vanuit triple helixpartnership bij kunnen dragen aan arbeidsparticipatie- of 
werkgelegenheidseffecten.

Hoewel de keuze voor een single-casestudie restricties met zich meebrengt ten aanzien 
van de (directe) generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten, kan gesteld worden 
dat een single-casestudie nodig was om een bijdrage te kunnen leveren aan het 
ontwikkelen van theorie. Het beeld dat ontstaan is op basis van dit onderzoek reikt verder 
dan alleen deze casestudie. Wel dient de kanttekening geplaatst te worden dat in dit 
onderzoek de stem van het onderwijs nadrukkelijk aanwezig was en mogelijk van invloed 
is geweest op de gevonden casussen in het empirisch materiaal. Vervolgonderzoek zal 
nodig zijn om te toetsen of de causale mechanismen ook in andere triple helix partnerships 
gevonden worden. Ten aanzien van vervolgonderzoek zullen in de volgende paragraaf 
aanbevelingen worden gedaan. 

Wat betreft de dataverzameling kan gesteld worden dat deze in grote lijnen conform 
plan en planning is verlopen. Er is gestart met de dataverzameling in september 2015 en 
deze werd conform planning in februari 2020 afgerond. De belangrijkste aanpassing in de 
dataverzameling was, vanuit de overweging van maximale respons en minimaal beroep 
op de tijd, om de arbeidsmarktmonitor bij de eindmeting alleen in te vullen op bedrijfs- 
en functieniveau en niet op het niveau van iedere individuele baan. In een enkel geval was 
een ondernemer niet bereid of in staat om een afspraak voor een interview te plannen 
of het format voor de arbeidsmarktmonitor in te vullen. Van enkele bedrijfspartners is 
helemaal geen informatie beschikbaar, omdat er op geen enkele moment bereidheid 
was om deel te nemen. Doordat het partnership en de partnerbedrijven voor langere 
tijd intensief gevolgd zijn, kon een grove schatting gemaakt worden ten aanzien van de 
werkgelegenheidsontwikkeling binnen die bedrijven (groei of juist krimp). Die schatting 
is vervolgens niet meegenomen in het geheel van de cijfers, maar op basis daarvan is wel 
gereflecteerd op de mogelijke impact van de ontwikkeling in dat specifieke bedrijf op het 
totale resultaat (paragraaf 5.4.1). Conclusie op basis van deze reflectie was dat de feitelijke 
werkgelegenheidsontwikkeling waarschijnlijk nog iets positiever was. Het gevolg van 
de ontbrekende interviews was dat bij deze bedrijven geen of nauwelijks informatie 
verkregen werd ten aanzien van eventuele causale mechanismen. 

Tijdens de dataverzameling zijn verschillende controles op de validiteit en de 
betrouwbaarheid van het onderzoek uitgevoerd. Voorafgaand aan het interview zijn de 
respondenten geïnformeerd over het doel van het interview en tijdens het interview is dit 
herhaald. Voor het opnemen van het interview is toestemming gevraagd. Alleen wanneer 
toestemming gegeven werd, is het interview opgenomen. Voor het afnemen van de semi-
gestructureerde interviews werd gebruik gemaakt van een topiclijst. Van de interviews 
zijn verslagen gemaakt die ter goedkeuring werden voorgelegd aan de respondenten. 
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In een enkel geval zei de respondent tijdens het interview dat het interviewverslag niet 
voorgelegd hoefde te worden. In veel gevallen werd niet meer gereageerd op het verslag. 
Soms was er een expliciete goedkeuring of het verzoek om een enkele aanpassing 
in het interview te doen. Als er wel feedback op het interview was, ging het om een 
verduidelijking of juist het verzoek om een passage in het kader van vertrouwelijkheid te 
verwijderen. Na aanpassingen werd het verslag opnieuw ter goedkeuring voorgelegd. Op 
deze manier is de juistheid van de interviewverslagen geverifieerd. 

Ter voorbereiding op de interviews werden eventueel oudere interviewverslagen herlezen 
en werden de projectadministratie en de aantekeningen van de observaties geraadpleegd. 
Tijdens het interview kon hier eventueel naar verwezen worden. Dit was waardevol 
om twee redenen. Allereerst zat er tijd tussen de verschillende metingen, waardoor de 
respondenten zich niet alles meer konden herinneren. Daarnaast werd een volgend 
interview vanwege ziekte of een nieuwe baan soms met een nieuw contactpersoon 
gehouden. Dankzij de aanvullende data was soms toch mogelijk om de aanwezigheid 
van ononderbroken ketens van schakels (causale mechanismen) te reconstrueren. Als de 
onderzoeker dit niet gehoord en vastgelegd had, was deze informatie verloren geweest. 
Dit laat zien dat met alleen het afnemen van interviews slechts een deel van de informatie 
wordt opgehaald. 

Tijdens het interview werd door de onderzoeker ook uitleg gegeven over de 
arbeidsmarktmonitor. De grotere bedrijven vulden het format voor de arbeidsmarktmonitor 
na afloop van het interview met behulp van een instructie zelf in waarna het op een later 
tijdstip met de onderzoeker doorgenomen werd en vervolgens door de onderzoeker 
gecodeerd. In het geval van de microbedrijven of hele kleine bedrijven werd het format 
voor de arbeidsmarktmonitor meteen na het interview ingevuld. Na afloop werd het 
format door de onderzoeker aangevuld en gecodeerd en vervolgens ter goedkeuring 
voorgelegd aan de ondernemer, eventueel met het verzoek om op sommige punten nog 
aan te vullen. In een enkel geval leidde dit om het verzoek tot aanpassingen, die nadat ze 
waren doorgevoerd wederom ter goedkeuring aan de ondernemer werden voorgelegd.

In het proces van interpreteren en analyseren van de data zijn de toegekende codes 
meerdere malen herlezen en eventueel aangepast. Dit ten behoeve van de consistentie 
in de koppeling tussen tekstfragmenten en codes. Het coderen van de tekstfragmenten 
heeft bijgedragen aan het creëren van overzicht op basis waarvan causale mechanismen 
beschreven konden worden. Vervolgens is nagegaan in hoeverre de causale mechanismen 
in het empirisch materiaal aangetroffen zijn. Voor veel, maar niet voor alle, beschreven 
causale mechanismen is empirisch materiaal gevonden. Tevens is beschreven in 
hoeverre de causale mechanismen afgerond, gestart, afgebroken of verwacht waren. De 
gehanteerde werkwijze is beschreven in paragraaf 6.1 en heeft ertoe bijgedragen dat 
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er een consistent en zo volledig mogelijk beeld van potentiële en (deels) gerealiseerde 
causale mechanismen is ontstaan.

In het methodologische hoofdstuk werd al beschreven dat, anders dan bij aanvang van 
de evaluatieperiode werd beoogd, slechts in erg beperkte vorm invulling gegeven aan de 
alumnimonitoring. Daardoor was er nu enkel empirisch materiaal beschikbaar van een 
groep studenten die in studiejaar 2016-2017 voor het volgen van de minor Biomedical 
Engineering op Health Hub Roden waren en daarnaast van de enkele succesvolle casussen 
waarbij alumni in dienst traden bij het bedrijf waar zij een (onderwijs)project deden. Dit 
empirische materiaal gaf inzicht in de bijdrage, maar een belangrijk deel van de bijdrage 
in termen van goed en passend opgeleid personeel voor de relevante Noordelijke sector 
vanuit het triple helix partnership bleef empirisch buiten beeld. Op basis van het huidige 
empirische materiaal is het niet mogelijk om met stelligheid te beweren hoe groot die 
bijdrage was. Tegelijk kan ook niet uitgesloten worden dat die bijdrage substantieel is. De 
bespreking van de alumnimonitoring in hoofdstuk 3 maakte niet alleen de complexiteit 
van alumnimonitoring inzichtelijk, maar ook dat als gevolg van het feit dat Health Hub 
Roden een jonge interventie is nog onvoldoende studenten de arbeidsmarkt betreden 
hebben om iets betrouwbaars te kunnen zeggen over een eventueel verhoogde instroom 
dankzij Health Hub Roden. Als over vijf jaar wederom een onderzoek gedaan zou worden 
naar de uitstroom van de alumni zou dat over meer informatie op kunnen leveren. Niet 
alleen vanwege het feit dat meer studenten onderwijs via Health Hub Roden volgden, 
maar ook omdat door het verstrijken van de jaren in potentie meer studenten hun studie 
afgerond en de arbeidsmarkt betreden hebben. 

De wijze waarop data verzameld werd in dit onderzoek was arbeidsintensief. Dankzij de 
verworven kennis zou de dataverzameling in een volgend onderzoek (zowel in het geval 
van een volgende ‘meting’ voor Health Hub Roden als in een onderzoek naar andere triple 
helix partnerships) anders vormgegeven kunnen worden. De uitgebreide dataverzameling 
ten aanzien van de werkgelegenheidsontwikkeling op bedrijfsniveau dient een doel 
als deze data gebruikt worden om inzicht te verwerven in de huidige knelpunten in 
de personeelsvoorziening, toekomstige veranderingen op competentieniveau van de 
medewerkers of om eventuele knelpunten in de toekomstige personeelsvoorziening 
op te sporen. Deze inzichten kunnen door het samenwerkingsverband en haar partners 
gebruikt worden om gericht om- of bij te scholen, zeker als er ten aanzien van die om- of 
bijscholing wordt samengewerkt. Mocht die behoefte wel bestaan dan is de uitgebreide 
dataverzameling nog steeds gewenst. Zou de verzamelde informatie alleen gebruikt 
worden om te weten te komen hoe de werkgelegenheid zich op bedrijfsniveau en 
vervolgens op het niveau van het partnership ontwikkelde, zoals het geval was bij de 
eindmeting, dan volstaat een minder gedetailleerde dataverzameling. De informatie die 
dan verzameld zou moeten worden, betreft de Huidige Arbeidsplaatsenstructuur (fte’s) 
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per functiegroep. Om vervolgens inzicht te krijgen in de causale mechanismen die van 
invloed waren op de werkgelegenheidsontwikkeling kan net als in dit onderzoek gebruik 
gemaakt worden van interviews, maar tevens zou overwogen kunnen worden om 
informatie te verzamelen door middel van enquêtes en vervolgens gericht enkele (en niet 
alle) bedrijven te interviewen.

In het methodologische hoofdstuk is beschreven dat een punt van kritiek op 
methodetriangulatie is dat er op deze manier verschillende soorten data verzameld 
worden die zich onderling lastig laten vergelijken. Voorgaande beschrijving laat echter 
zien dat de inzet van verschillende methoden van dataverzameling waardevol is geweest 
in dit onderzoek. Door de verschillende soorten data te combineren, kon er juist een 
vollediger en betrouwbaarder beeld geschetst worden. Toch zou het zo kunnen zijn dat 
er bewijsmateriaal voor empirische manifestaties van causale mechanismen gemist is 
doordat de onderzoeker niet op alle plekken tegelijk aanwezig kon zijn. De vergelijking van 
de data van de verschillende bedrijven, gecombineerd met theoretische concepten, lieten 
echter wel een rode draad zien. Tegelijk is ook bij bedrijven data verzameld die helemaal 
geen interactie met het triple helix partnership hadden. In een volgend onderzoek zou 
gerichter informatie verzameld kunnen worden. Daartoe wordt in de volgende paragraaf 
een suggestie gedaan.

7.4. Conclusie, discussie en aanbevelingen 

7.4.1. Conclusie 
Triple helix samenwerking wordt door zowel wetenschappers als beleidsmakers gezien 
als een manier om het concurrentie- en verdienvermogen van regio’s te vergroten en 
een bijdrage te leveren aan de brede welvaart. In dit onderzoek stond de veerkracht 
van regionale arbeidsmarkten en de bijdrage die een triple helix partnership daaraan 
kan leveren centraal. Er wordt gerapporteerd over een longitudinaal onderzoek waarin 
de Health Hub Roden als triple helix partnership centraal staat, een partnership dat zijn 
oorsprong kent in het vertrek van een groot bedrijf uit de regio. Met behulp van process-
tracing is verkend in hoeverre een triple helix partnership een bijdrage kan leveren 
aan het vergroten van de economische veerkracht (in termen van werkgelegenheid 
en arbeidsparticipatie) van de regionale arbeidsmarkt en welke causale mechanismen 
daarbij een rol spelen. 

Uitgangspunt in dit onderzoek was de adaptieve interpretatie van veerkracht, waarbij 
veerkracht in navolging van Martin (2012: 10) beschouwd wordt als het vermogen van 
een regionale economie om de structuur aan te passen, zodat een acceptabel groeipad 
in output, rijkdom en werkgelegenheid behouden blijft. De aandacht ging hierbij in het 
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bijzonder uit naar werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Niet alleen omdat dit meer 
inzichtgevende indicatoren voor veerkracht zijn dan output en rijkdom (Martin, 2012), 
maar ook vanwege het feit dat dit belangrijke doelstellingen van Health Hub Roden 
waren. De veronderstelling was dat de activiteiten vanuit Health Hub Roden een positieve 
bijdrage zouden leveren aan werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. De bij aanvang 
van de projectperiode door Health Hub Roden geformuleerde doelstelling ten aanzien 
van de beoogde werkgelegenheidsgroei werd ruimschoots behaald en ook ten aanzien 
van de arbeidsparticipatie werden resultaten behaald. Alleen het meten van de groei (of 
krimp) van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in de bij Health Hub Roden betrokken 
bedrijven was echter onvoldoende om vast te stellen dat er een relatie tussen Health Hub 
Roden en de arbeidsparticipatie- of werkgelegenheidseffecten was. Vanuit de literatuur 
was weinig bekend over de wijze waarop een triple helix partnership bij kan dragen aan 
veerkracht in het algemeen en werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in het bijzonder. 

In het theoretisch hoofdstuk is beschreven dat in de literatuur vier dimensies van 
veerkracht onderscheiden worden. De eerste dimensie ziet op de mate van kwetsbaarheid 
of gevoeligheid voor een economische schok, ook wel de dimensie weerstand genoemd 
(Martin, 2012). Bij herstel gaat het over de snelheid en de mate van herstel na een 
verstoring. De oorsprong van het bestudeerde triple helixpartnership ligt bij Cordis, een 
groot bedrijf uit de regio, dat in 2007 besloot de productie te verplaatsen naar Mexico en 
de Verenigde Staten en dus de deuren in de regio te sluiten. Aan het besluit van ditzelfde 
bedrijf om zich destijds in de regio te vestigen, lagen al triple helix-achtige overwegingen 
ten grondslag. De aanwezigheid van onder andere arbeidskrachten, een universitair 
ziekenhuis, een universiteit, een vliegveld, gunstige scholingsvoorwaarden, een gunstig 
investeringsklimaat en het verkrijgen van een investeringspremie (voorbeelden van 
menselijk, sociaal, intellectueel en economisch kapitaal) maakten immers dat Roden als 
nieuwe vestigingslocatie verkozen werd boven andere locaties. Er zou gesteld kunnen 
worden dat de regionale bodem vruchtbaar was. 

Het vertrek van Cordis uit de regio was een economische schok en in de eerste periode na 
het besluit van Cordis om uit de regio te vertrekken, waren er wel degelijk forse sectorale 
werkgelegenheidseffecten zichtbaar. Oud-medewerkers van Cordis sloegen de handen 
ineen en samen met overheidsinstellingen werd actief ingezet op het van baan naar baan 
bemiddelen van de met werkloosheid bedreigde medewerkers. Deze medewerkers waren 
zoals beschreven veelal goed gekwalificeerd, wat over het algemeen positief bijdraagt 
aan de doorstroom van de ene naar de andere dienstbetrekking. Daarnaast werd ingezet 
op het stimuleren van ondernemerschap door oud-medewerkers scholing aan te bieden 
en door netwerkbijeenkomsten te organiseren. Dit zijn voorbeelden van activiteiten die 
passen bij de dimensie herstel (Martin, 2012). In hoofdstuk 4 is beschreven dat het effect 
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op de totale werkgelegenheid in de regio relatief klein was: er was dus sprake van snel 
herstel.

In dit onderzoek stonden met name de derde (heroriëntatie) en vierde (vernieuwing) 
dimensie van veerkracht centraal. De derde dimensie van regionale veerkracht is die 
van heroriëntatie, oftewel de mate waarin de regionale economie een structurele 
heroriëntatie ondergaat en welke implicaties deze heroriëntatie heeft voor de output, 
banen en inkomens in de regio. De vierde dimensie ziet op de mate van vernieuwing in 
de regio of de hervatting van het groeipad die de regionale economie kenmerkte voor 
de verstoring. Health Hub Roden was een expliciete strategie om een specifieke sector, 
namelijk de medische technologische sector, te versterken. De nieuwe insteek om de 
betrokkenheid van het onderwijs te vergroten was geheel in lijn met de veronderstelde 
meerwaarde van de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven en de 
opdracht die de kennisinstellingen vanuit de overheid kregen. Het feit dat het partnership 
ook de beschikking kreeg over een fysieke faciliteit waar ontmoeting en samenwerking 
tussen de kennisinstellingen en bedrijfspartners, maar ook met overheidsinstellingen, 
fysiek plaats kon vinden, past bij de opvatting dat een innovatie infrastructuur bijdraagt 
aan leren, werken en innoveren.

Om inzicht te verkrijgen in de manier waarop die bijdrage precies geleverd zou 
kunnen worden, zijn op basis van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek causale 
mechanismen geformuleerd. Een causaal mechanisme is in deze studie gedefinieerd 
als “a theorized link between a cause (or set of causes) and a outcome, where each part of 
the mechanism is clearly described in an ordered sequence, and in particular in terms of 
entities engaging in activities that transfer causal forces” (Hedström & Swedborg, 1998; 
Beach & Pedersen, 2016a; 2018). Binnen deze causale mechanismen, die actorspecifiek 
geformuleerd zijn, is onderscheid gemaakt tussen de hulpbronnen die vanuit het triple 
helix partnership worden aangeboden, de economische activiteiten die als gevolg 
daarvan binnen het bedrijf plaatsvonden en tot slot het effect op de werkgelegenheid of 
arbeidsparticipatie. De causale mechanismen laten tevens een bepaalde volgordelijkheid 
zien. 

Op basis van het theoretisch en empirisch onderzoek werden causale mechanismen 
beschreven. Na afronding van het empirisch onderzoek is het verzamelde empirisch 
materiaal integraal geanalyseerd om zo vast te stellen of er casussen voor de beschreven 
causale mechanismen in het empirisch materiaal gevonden werden en vervolgens in 
hoeverre er sprake was van een verwacht, gestart (maar nog niet afgerond), (gestart 
maar vervolgens) afgebroken of afgerond causaal mechanisme. In het empirisch 
materiaal zijn indicaties gevonden voor een relatie tussen arbeidsparticipatie- en 
werkgelegenheidseffecten en activiteiten vanuit het triple helix partnership. Er werden 
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verwachte, gestarte, afgebroken en afgeronde causale mechanismen gevonden. Hoewel 
in sommige van de casussen waarin een gestart of afgerond causaal mechanisme 
gevonden werd (nog) geen sprake was van een werkgelegenheidseffect, maakten 
deze causale mechanismen wel een mogelijke of mogelijk toekomstige relatie tussen 
partnership en arbeidsparticipatie- of werkgelegenheidseffect zichtbaar. Hetzelfde geldt 
voor de verwachte causale mechanismen. Voor een deel zal de tijd hier mogelijk haar 
werk doen. Dit triple helix partnership was en is een jonge interventie als gevolg waarvan 
betrokken partijen nog lerend zijn en kijkend naar de theorie zal samenwerking in een 
triple helix constellatie ook aan verandering onderhevig blijven (Fagerberg et al., 2013; Cai 
& Etzkowitz, 2020). Daarnaast zullen (mogelijk) gaandeweg resultaten zichtbaar worden 
die op het moment dat de dataverzameling werd afgerond nog niet zichtbaar waren. 

Wat betreft de veronderstelling dat de activiteiten vanuit een triple helix partnership 
bijdragen aan de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie (en daarmee aan veerkracht) 
kan dus inderdaad gesteld worden dat er concrete bijdragen zijn waargenomen. Hoe 
groot die bijdrage precies was en in hoeverre de gevonden resultaten ten aanzien van 
werkgelegenheid en arbeidsparticipatie additioneel zijn, kon op basis van dit onderzoek 
niet precies vastgesteld worden. Er werd een bijdrage geconstateerd bij een aantal 
bedrijven, maar voor geen enkel bedrijf is de deelname aan zo’n samenwerkingsverband 
de enige exclusieve reden voor een positief werkgelegenheidseffect. Uit het empirisch 
materiaal bleek dat een ondernemer soms ook andere factoren aanwees voor een 
werkgelegenheidseffect. Ook bleek dat vanuit het triple helix partnership op meerdere 
manieren een positieve bijdrage aan werkgelegenheid en arbeidsparticipatie werd 
geleverd. 

Aan de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie werd vooral een bijdrage geleverd door het 
aanbieden van werkervaringsplaatsen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Dat scholing als hulpbron voor arbeidsparticipatie slechts eenmaal gevonden werd, heeft 
te maken met het feit dat het in dit specifieke partnership gedurende de evaluatieperiode 
ook niet vaker werd aangeboden. Dat is opvallend gezien het feit deze intentie wel in het 
projectplan was opgenomen en er bovendien meerdere onderwijsinstellingen als partner 
betrokken waren. De resultaten ten aanzien van de arbeidsparticipatiedoelstellingen 
laten dus een wisselend beeld zien en het kwantitatieve regionale effect op de 
arbeidsparticipatie is natuurlijk relatief klein. Het effect was mogelijk groter geweest als er 
meer activiteiten om de arbeidsparticipatie te bevorderen (zoals gericht omscholen van 
werkzoekenden) aangeboden waren. Tegelijk zou aan het omscholen van werkzoekenden 
een duidelijke vraag vanuit het bedrijfsleven ten grondslag moeten liggen. Doel van de 
omscholing is immers het doorstromen naar een duurzame baan. Vanuit het perspectief 
van het bedrijfsleven lijkt het belang van het omscholen van (werkloze) werkzoekenden in 
tijden van economische voorspoed en als gevolg daarvan een toenemende krapte op de 
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arbeidsmarkt toe te nemen. Juist vanuit de bedrijven aangesloten bij het partnership zou 
massa gemaakt kunnen worden in een scholingsvraag om vervolgens gericht collectieve 
scholing te ontwikkelen en aan te bieden. Dat de partners aangesloten bij Health Hub 
Roden een heterogeen karakter hadden, is mogelijk van invloed geweest op het creëren 
van massa in omscholingsvragen. 

Voor de ontwikkeling van werkgelegenheid werden de meeste casussen gevonden 
voor het causale mechanisme waarin het netwerk als hulpbron vanuit het triple helix 
partnership leidt tot meer omzet in bestaande markten en vervolgens werkgelegenheid. 
Bijna even veel casussen werden gevonden voor het causale mechanismen waarin het 
project leidt tot een productinnovatie en vervolgens een werkgelegenheidseffect. 
Vervolgens werden meerdere casussen gevonden voor het causale mechanisme waarin 
het project bijdraagt aan de kwantitatieve personeelsvoorziening met vervolgens een 
werkgelegenheidseffect tot gevolg. De projecten kunnen enerzijds bijdragen aan het 
tijdelijk (en gratis) uitbreiden van de (innovatie)capaciteit van het bedrijf. Met name 
voor de micro en kleine bedrijven bleek de samenwerking in projecten van belang om 
ontwikkelwerkzaamheden te kunnen bekostigen. Anderzijds droegen de projecten bij 
aan het werven van nieuw personeel. Vooral de micro en kleine bedrijven noemden dat dit 
een goede manier is om de zichtbaarheid te vergroten en personeelsleden aan te trekken. 
Via de hulpbron scholing werd vanuit het triple helix partnership een bijdrage geleverd 
aan de kwalitatieve personeelsvoorziening en hoewel dit (nog) niet leidde tot een 
werkgelegenheidsgroei, was er wel sprake van een positief werkgelegenheidseffect. Goed 
gekwalificeerd personeel is immers van essentieel belang voor de innovatiecapaciteit en 
het concurrerend vermogen van bedrijven. Via de fysieke faciliteit als hulpbron vanuit het 
triple helix partnership werd bijgedragen aan de kwantitatieve personeelsvoorziening 
(aantrekken van nieuw personeel). Tot slot is een relatie waargenomen tussen de fysieke 
faciliteit en de verhuizing van enkele bedrijven uit de regio naar de fysieke faciliteit of de 
nabije omgeving van die faciliteit.   

7.4.2. Discussie
De beschreven causale mechanismen zijn een belangrijke opbrengst van dit onderzoek. 
De doelstelling van dit onderzoek was immers het leveren van een bijdrage aan de 
(wetenschappelijke) kennis over in hoeverre en op welke wijze een triple helix partnership 
de veerkracht van de regionale economie en arbeidsmarkt kan versterken. Het inzicht 
dat verkregen werd door causale mechanismen te beschrijven en vervolgens in kaart te 
brengen in hoeverre deze causale mechanismen in het empirisch materiaal gevonden 
werden, helpt om concrete handelingsopties te onderscheiden doordat variabelen op 
een lager abstractieniveau geïdentificeerd zijn (Ruzzene, 2014).
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In de vorige paragraaf is beschreven voor welke causale mechanismen casussen in het 
empirisch materiaal gevonden werden. Voor een deel van de causale mechanismen 
die niet in het empirisch materiaal werden teruggevonden, geldt dat die ook niet in 
deze case gevonden hadden kunnen worden, omdat hulpbronnen simpelweg niet of 
slechts zeer beperkt werden aangeboden vanuit het triple helix partnership. Zo was er 
in de onderzoeksperiode nog geen betrokkenheid van investeerders bij het triple helix 
partnership en dus werd het beschreven causale mechanisme niet in het empirisch 
materiaal gevonden. Uit één van de interviews die voor de eindmeting (afronding van 
het empirisch onderzoek) gehouden werd, bleek dat er op dat moment wel werd gewerkt 
aan het organiseren van betrokkenheid van investeerders. Bij sommige bedrijven werden 
helemaal geen causale mechanismen gevonden. De redenen daarvoor kwamen ter sprake 
tijdens interviews. Genoemde redenen waren bijvoorbeeld tijdgebrek of het vertrek van 
de medewerker die verantwoordelijk was voor de betrokkenheid bij Health Hub Roden. 
Ook werd genoemd dat de ondernemer onvoldoende inzicht in de mogelijkheden of 
onvoldoende kennis had om een succesvolle samenwerking tot stand te brengen. Tegelijk 
werden bij sommige ondernemers meerdere causale mechanismen tegelijk gevonden of 
waren schakels (hulpbronnen) onderdeel van twee of zelfs meer causale ketens. Moerman 
(2020) stelt dat een netwerkbenadering met de vrijheid om doelen en methodes te kiezen 
en de eis van cofinanciering door alle partners positief bij zou kunnen dragen aan de 
betrokkenheid van de partners bij een samenwerkingsverband. 

Door middel van onderwijsprojecten als hulpbron vanuit het triple helix partnership werd 
vooral een bijdrage geleverd aan zowel product- of dienstinnovaties in bedrijven als aan 
de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsvoorziening. Dankzij de onderwijsprojecten 
werden kennis en competenties ontwikkeld. Dit gebeurde niet alleen bij de studenten, 
voor wie het uitvoeren van echte praktijkopdrachten vaak veel aantrekkelijker is dan het 
werken aan casussen die bedacht zijn door docenten, maar ook bij de ondernemer en 
eventuele personeelsleden (bijdrage aan kwalitatieve personeelsvoorziening). Ook liet 
het empirisch materiaal zien dat die verworven kennis weer in vervolgprojecten gebruikt 
werd (kenniscumulatie). Zo waren er bedrijven die de achtereenvolgende fasen in een 
innovatieproces door verschillende studentgroepen lieten oppakken. Er werd zelfs een 
voorbeeld gevonden van een bedrijf die gericht keek naar het opleidingsniveau dat het 
beste paste bij een specifieke fase van het ontwikkelproces. 

Tijdens interviews werd door enkele ondernemers genoemd dat docenten een 
belangrijke rol speelden in de onderwijsprojecten. Met de kennis over de opbrengsten 
van vorige groepen konden volgende groepen goed geïnstrueerd en begeleid worden. 
Ook het krijgen van meer begeleidingstijd werd als belangrijke factor genoemd. Het is 
denkbaar dat achtereenvolgende projecten, die door een en dezelfde docent begeleid 
werden die extra tijd voor de begeleiding kreeg, tot betere resultaten geleid hebben. 
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Met dit onderzoek zijn dergelijke effecten echter niet in kaart gebracht. Daarnaast is 
het ook denkbaar dat docenten die aan onderzoek doen beter in staat zijn dergelijke 
onderwijsprojecten te begeleiden. Ook deze effecten zijn niet in kaart gebracht met dit 
onderzoek.   

De onderwijsprojecten droegen ook bij aan de kwantitatieve personeelsvoorziening. 
Enerzijds doordat bedrijven dankzij de onderwijsprojecten hun innovatiecapaciteit 
tijdelijk en gratis konden uitbreiden. De kleinere bedrijven hebben gedurende de fase 
waarin een nieuw product of een nieuwe dienst ontwikkeld wordt vaak nog niet de 
middelen om personeel aan te trekken. Dankzij de projecten kon er toch aan innovaties 
gewerkt worden. Bovendien werd in het theoretisch hoofdstuk al beschreven dat het 
midden- en kleinbedrijf vaak iets meer moeite heeft om personeel te werven, omdat 
zij bijvoorbeeld minder zichtbaar zijn dan de grotere spelers in de regio. Door de 
samenwerking in projecten maken studenten kennis met die bedrijven. Uit het empirisch 
materiaal bleek dat bedrijven studenten na het afronden van het onderwijsproject soms 
een baan aanboden en studenten deze ook accepteerden. 

Uit deze uiteenzetting kan worden opgemaakt dat de projecten als hulpbron 
vanuit het triple helix partnership gerelateerd konden worden aan positieve 
werkgelegenheidseffecten. Tegelijk zijn een aantal mogelijke geaggregeerde effecten 
van (onderwijs)projecten in dit onderzoek onderbelicht gebleven. Zo werd bijvoorbeeld 
ook aangenomen dat de samenwerking in (onderwijs)projecten via Health Hub Roden bij 
zou dragen aan een verhoogde uitstroom van studenten naar de medisch technologische 
sector (of aanverwant) als gevolg waarvan de bedrijven en instellingen uit de regio hun 
vacatures beter kunnen vervullen. In paragraaf 5.3 werd beschreven dat de aansluiting 
van de alumni op de regionale vraag niet gedetailleerd in kaart gebracht is en dat het 
dus niet mogelijk om was uitspraken te doen over een eventueel verhoogde uitstroom. 
Ook zouden er kwalitatieve effecten op de kwaliteit van gemiddelde alumni kunnen 
zijn, die eveneens binnen deze aanpak niet in beeld gebracht konden worden. Het 
zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat de studenten van zorgopleidingen die onderwijs 
via Health Hub Roden volgden technologische zorginnovaties makkelijker adapteren. 
Toekomstige geaggregeerde effecten van (het toepassen van) die technologische 
zorginnovaties zouden kunnen zijn dat er efficiënter gewerkt kan worden; een mooie 
en welkome opbrengst in een krappe arbeidsmarkt. Het gebruik van die technologische 
zorginnovaties zou er ook voor kunnen zorgen dat de kwaliteit van de zorg verbetert en 
dat heeft weer impact op de brede welvaart.

Scholing werd genoemd als hulpbron voor het ontwikkelen van kennis en competenties 
van medewerkers. Hoewel er causale mechanismen gevonden werden met scholing als 
hulpbron kan gesteld worden dat er gedurende de evaluatieperiode slechts beperkt 
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(formele) scholing werd aangeboden. Economische groei kan geremd worden doordat 
bedrijven deficiënties ten aanzien van bepaalde competenties van het personeel 
ervaren. Als de (potentiële) beroepsbevolking niet haar volledige potentie realiseert 
of, erger nog, niet kan worden ingezet op de arbeidsmarkt als gevolg van deze 
deficiënties dan heeft dat niet alleen een negatieve impact op de economische groei, 
maar ook op de brede welvaart. Het is opmerkelijk dat in een partnership met diverse 
betrokken onderwijsinstellingen relatief weinig activiteiten op het gebied van scholing 
(van volwassenen) hebben plaatsgevonden. Een mogelijke verklaring is het feit dat het 
partnership een heterogeen karakter had. Het organiseren van scholing is makkelijker 
rendabel te maken over meer bedrijven. Voor generieke competenties kan collectieve 
scholing via een heterogeen samenwerkingsverband georganiseerd worden, maar 
op beroepsspecifieke competenties is dat waarschijnlijk lastiger (Talen & van Lieshout, 
2016; 2017; 2020). Een andere verklaring is mogelijk gelegen in het feit dat de focus van 
de onderwijsinstellingen primair lag bij het verbeteren van het initieel onderwijs. Uit 
onderzoek van Moerman (2020) bleek dat activiteiten die buiten de comfortzone van de 
onderwijsinstellingen liggen, zoals activiteiten in het kader van leven lang ontwikkelen, 
minder snel prioriteit krijgen en vaker gestaakt worden. Een derde verklaring is 
mogelijk dat er relatief veel micro en kleine bedrijven partner waren. Kleinere bedrijven 
beschikken vaak over weinig investeringskapitaal. Een economische schok, zoals recent 
de coronacrisis, of een technologische ontwikkeling waar op geanticipeerd moet worden, 
kan maken dat de beschikbaarheid van investeringskapitaal afneemt terwijl de noodzaak 
tot het ontwikkelen van competenties toeneemt. De investering in scholing van het 
personeel is dan vaak een van de eerste dingen die uitgesteld worden. Scholing kost niet 
alleen geld, maar ook tijd. Als een medewerker door scholing tijdelijk niet op de werkvloer 
is dan heeft dat, zeker in kleine bedrijven, een relatief grote impact op de capaciteit van 
het bedrijf. Alternatieve vormen van leren, zoals informeel leren door in projecten samen 
te werken, zouden een oplossing kunnen zijn.

Voor scholing als hulpbron geldt ook dat er via scholing een bijdrage geleverd wordt 
aan kennis en competenties van (werkloze) werkzoekenden waardoor makkelijker 
een duurzame baan verworven kan worden. Er werd slechts beperkt omscholing aan 
deze doelgroep aangeboden vanuit het triple helix partnership. Juist mensen met een 
afstand tot of een zwakke positie op de arbeidsmarkt (laaggeschoold, tijdelijk contract, 
gezondheidsproblemen, tijdelijk contract of migratieachtergrond) zijn gebaat bij leren 
en ontwikkelen, maar hebben minder mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Voor 
de overheid is het van belang dat het verdienvermogen van bedrijven en inwoners op 
peil blijft. Als deze terugloopt, nemen ook de belastingkomsten af. Daarnaast zou het 
kunnen leiden tot een groter beroep op de publieke voorzieningen en hogere kosten 
in het sociaal domein. Ten aanzien van het aanbieden van scholing ter bevordering van 
de arbeidsparticipatie lijkt ook een rol weggelegd voor triple helix samenwerking. Via 
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gerichte (om)scholing en/of werkervaringsplaatsen kunnen mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt of met werkloosheid bedreigde medewerkers kennis en competenties 
verwerven die nodig zijn om in aanmerking te kunnen komen voor vacatures die gaan 
ontstaan of wellicht lastig te vervullen zijn. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe en het 
belang van het omscholen van (werkloze) werkzoekenden daardoor ook. Juist vanuit de 
bij het partnership aangesloten bedrijven zou massa gemaakt kunnen worden en gericht 
collectieve scholing aangeboden kunnen worden. Vanuit het triple helix partnership 
zou een bijdrage geleverd kunnen worden door scholingsvraagstukken in de betrokken 
bedrijven (en mogelijk zelfs breder) in kaart te brengen en scholing te organiseren. Door in 
kaart te brengen wat actuele knelpunten én verwachtingen ten aanzien van toekomstige 
knelpunten zijn, kan gericht scholing ontwikkeld en aangeboden worden.

Ten aanzien van de doelstelling gericht op het stimuleren van de bedrijvigheid is het 
opvallend te noemen dat het empirisch materiaal slechts één concreet voorbeeld liet zien 
van een potentiële student start-up als gevolg van (het ondernemerschaps)onderwijs dat 
via Health Hub Roden gevolgd werd en dat voor de andere start-ups die betrokken waren 
bij Health Hub Roden (en dus meegeteld werden voor de KPI) geen relatie aangetoond 
kon worden tussen het starten van het bedrijf en het partnership. Tot slot waren er ook 
geen bedrijven betrokken bij Health Hub Roden die van buiten de regio naar Roden of 
nabije omgeving verhuisden. Wel verhuisden zes bedrijven uit de regio naar Roden en 
daarvan vestigden vijf zich op de fysieke faciliteit zelf. Een gedeeltelijke verklaring kan 
liggen in de late realisatie van het ondernemerscentrum. Het ondernemerscentrum dat 
niet in de projectplannen was opgenomen, maar alsnog werd ingericht op de fysieke 
faciliteit van Health Hub Roden werd verondersteld positief bij te dragen aan het aantal 
start-ups en scale-ups in de regionale arbeidsmarkt. Via het ondernemerscentrum zouden 
met name het netwerk en de projecten makkelijker toegankelijk zijn voor de (toekomstige) 
ondernemer wat bijdraagt aan de ontwikkeling van een nieuw product (of dienst) en 
dus aan de start van een nieuw bedrijf of de groei van hele kleine bedrijven. Een andere 
verklaring zou kunnen zijn dat Health Hub Roden een jonge interventie is en eventuele 
resultaten nog gaan ontstaan (zoals ook beschreven in paragraaf 6.1). Een derde verklaring 
zou kunnen zijn dat de medisch technologische sector een lastige sector is voor starters. 
Hoge eisen aan kwaliteitszorg, de vaak benodigde grootschalige investeringen en tot slot 
grote concerns die de markt domineren, maken dat het toetreden tot deze markt lastiger 
dan dat dat het geval is voor bijvoorbeeld de evenementensector. 

In deze studie werd niet apart onderzoek gedaan naar ondernemerschap in brede zin 
en bovendien werd slechts heel beperkt invulling gegeven aan het alumni-onderzoek. 
Het stimuleren van ondernemerschap staat zoals beschreven in paragraaf 2.4 al 
langer hoog op de agenda’s van de onderwijs- en overheidsinstellingen in de regio 
en maakt deel uit van het generieke onderwijsaanbod. Er kan dus niet uitgesloten 
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worden dat er wel studenten of toekomstige ondernemers waren die op enig moment 
betrokken waren bij Health Hub Roden en pas later het besluit namen om zelfstandig 
ondernemer te worden. Ook kan niet uitgesloten worden dat alumni van de betrokken 
onderwijsinstellingen ondernemerschapsonderwijs volgden via het generieke aanbod 
binnen de onderwijsinstellingen en dat dat vervolgens leidde tot het starten van een 
bedrijf in de medisch technologische sector. 

Een vergelijkbaar punt kan gemaakt worden ten aanzien van de samenwerking tussen 
bedrijfsleven en onderwijs. Bedrijven werken al veel langer, en ook nu nog steeds, met 
stagiaires en afstudeerders. Dit gebeurt niet altijd, maar sinds een aantal jaren wel meer 
en meer onder de vlag van een (triple helix) partnership. Triple helix samenwerking in de 
regio is meervoudig en gelaagd. De Health Hub Roden, die daar een vorm van is, staat dan 
ook niet in volledig isolement van andere interventies ten behoeve van het stimuleren van 
innovaties en ondernemerschap. Zowel landelijk en regionaal beleid als instellingsbeleid 
gericht op het stimuleren van ondernemerschap, innovaties en de samenwerking in de 
regio heeft ertoe geleid dat er diverse interventies werden ontwikkeld. Zo ontstonden 
in de regio bijvoorbeeld verschillende innovatiewerkplaatsen waarin de samenwerking 
in de regio vorm kreeg. Onderwijsinstellingen gingen onderwijs verzorgen gericht 
op het bevorderen van ondernemerschapscompetenties. Daarnaast werd de nodige 
ondersteuning geboden aan studenten die zelfstandig ondernemer willen worden. 

Het is gezien de verschillende initiatieven in de regio niet ondenkbaar dat een 
opleiding met haar studenten in verschillende, deels verwante en overlappende, 
samenwerkingsverbanden participeert. Als gevolg daarvan is het onmogelijk om te 
herleiden welk samenwerkingsverband welk effect had en of dit specifieke partnership 
meer, minder of evenveel opbrengsten had. Om dezelfde reden zou het ook op 
macroniveau lastig zijn om resultaten te vinden. Het is niet heel waarschijnlijk dat er 
een precies vergelijkbare opleiding in een precies vergelijkbare regio is. Hetzelfde geldt 
voor de stimulering van arbeidsparticipatie. Werkervaringsplaatsen (en scholing van 
met werkloosheid bedreigde medewerkers) als instrumenten om de arbeidsparticipatie 
te bevorderen zijn niet uniek. Mogelijk was in het kader van goed werkgeverschap 
ook zonder die sociale voorwaarde de keuze gemaakt om waar mogelijk mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, maar de sociale voorwaarde zal dit in 
elk geval niet minder waarschijnlijk hebben gemaakt. Bovendien zijn, zolang van een 
inclusieve arbeidsmarkt geen sprake is (Wilthagen en Stolp, 2021), alle initiatieven om de 
arbeidsparticipatie te bevorderen zeer welkom. Het stellen van sociale voorwaarden bij 
(overheids)investeringen, zoals in dit geval een triple helix partnership, past daar prima 
bij. Met dit onderzoek is inzicht gegeven in de black box van triple helix samenwerking, 
maar om uitspraken te doen over wat precies het beste werkt, is vervolgonderzoek nodig. 
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Daartoe zullen in de volgende paragrafen suggesties voor vervolgonderzoek en beleid 
gedaan worden. 

7.4.3. Adviezen voor vervolgonderzoek 
Intensieve regionale samenwerking wordt door zowel beleidsmakers als wetenschappers 
gezien als een belangrijk instrument om kennis en competenties te ontwikkelen, 
de innovatiekracht van bedrijven te versterken en te werken aan oplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen. Kortom, die samenwerking zou noodzakelijk zijn om 
wendbaar en responsief te kunnen handelen. Triple helix samenwerking wordt in de 
literatuur veel genoemd als een mogelijke samenwerkingsvorm om dit te realiseren. 
De vraag in hoeverre en op welke wijze er via een triple helix partnership kan worden 
bijgedragen aan de veerkracht van de regionale arbeidsmarkt bleef tot dusver 
onderbelicht. De beschreven en getoetste causale mechanismen zijn dan ook een 
belangrijke opbrengst van dit onderzoek, maar tegelijk maken de opgedane inzichten 
duidelijk dat vervolgonderzoek gewenst is.  

Een eerste en voor de hand liggend advies voor vervolgonderzoek is het toetsen van 
de geformuleerde causale mechanismen in het huidige samenwerkingsverband, maar 
ook in andere triple helix samenwerkingsverbanden. Dit zou gedaan kunnen worden 
door middel van theory-testing process-tracing. In de methodologische reflectie werd 
al geconstateerd dat de gekozen werkwijze van toegevoegde waarde was, maar ook 
arbeidsintensief. Met de verworven kennis zouden andere keuzes in de dataverzameling 
gemaakt kunnen worden. Het afnemen van enquêtes zou als aanvulling overwogen 
kunnen worden op de semi-gestructureerde interviews. Het voordeel daarvan is dat de 
ervaring en eventuele resultaten van meer bedrijven (sneller en wellicht vaker) in kaart 
gebracht kunnen worden. Vervolgens zou er voor gekozen kunnen worden om een 
deel van de bedrijven die de enquête invulden te interviewen. Via die interviews zou 
heel gericht meer informatie verzameld kunnen worden, bijvoorbeeld over specifieke 
aspecten zoals de totstandkoming en opbrengsten van onderwijsprojecten. 

De monitoring van de werkgelegenheidsontwikkeling met behulp van de 
arbeidsmarktmonitor heeft in dit onderzoek goed gewerkt. Afhankelijk van wat 
wordt beoogd met de monitoring kan een gerichte keuze gemaakt worden voor de 
hoeveelheid informatie die verzameld wordt. Is het enige doel het in kaart brengen van 
de werkgelegenheidsgroei? Dan volstaat het in kaart brengen van het aantal fte’s in 
de Huidige Arbeidsplaatsen Structuur (HAS) en de Huidige Personeels Bezetting (HPB) 
op functieniveau op twee of meer momenten. Als er ook gestreefd wordt naar het 
collectief organiseren van scholing dan is het aan te bevelen om ook de Toekomstige 
Arbeidsplaatsen Structuur (TAS) en Toekomstige Personeels Bezetting (TPB) in kaart te 
brengen. In dit geval is het belangrijk om de HAS, HPB, TAS en TPB op individueel niveau in 
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kaart te brengen, omdat op die manier gedetailleerder informatie verzameld kan worden 
over (verwachtingen ten aanzien van) deficiënties in kennis of competenties en over 
baanopeningen of juist overbezetting binnen bedrijven.

Uit het empirisch materiaal bleek dat onderwijsprojecten als hulpbron vanuit het triple 
helix partnership vaak voorkwamen. De samenwerking tussen kennisinstellingen enerzijds 
en het bedrijfsleven anderzijds is niet nieuw. Al veel langer werken bedrijven samen met 
stagiaires of afstudeerders. Mogelijk was de genoemde samenwerking in (onderwijs)
projecten dus ook zonder Health Hub Roden tot stand gekomen. De samenwerking 
nam wel een vlucht sinds het genereren van impact expliciet opdracht werd vanuit de 
overheid aan kennisinstellingen. Met de uitdagingen waar bedrijven en de maatschappij 
in het algemeen voor gesteld worden en de opdracht aan kennisinstellingen om impact 
te genereren, zou vervolgonderzoek naar het optimaliseren van de samenwerking 
tussen de verschillende actoren van toegevoegde waarde zijn. De vragen die voorliggen 
zijn veelvuldig en daarom zou alleen al voor die samenwerking in projecten een hele 
onderzoeksagenda opgesteld kunnen worden. 

Allereerst zou er onderzoek gedaan moeten worden naar de vraag in hoeverre de 
projecten via het triple helix partnership tot betere resultaten leiden dan de meer 
traditionele vormen van samenwerking en indien ja, waarom. Als tweede zou onderzoek 
naar de rol en de kennis van de docent in dergelijke projecten gedaan kunnen worden. 
De vraag is in hoeverre het van toegevoegde waarde is als een docent steeds betrokken is 
bij vervolgopdrachten en wat dan voor die toegevoegde waarde zorgt. Zijn de docenten 
die de projecten begeleiden beter op de hoogte, omdat ze extra tijd krijgen voor de 
begeleiding? Of kunnen de docenten de projecten beter begeleiden, omdat ze zelf 
onderzoek doen? De volgende vraag die dan rijst is de vraag of de docent alleen de student 
begeleidt of ook de opdrachtgever. Als derde zou het goed zijn om door onderzoek meer 
kennis te vergaren over de totstandkoming van samenwerking in projecten. Uit het 
empirisch onderzoek bleek dat niet iedere bedrijfspartner erin slaagde om samenwerking 
in projecten tot stand te brengen. Wat zegt dit over de bedrijven? Zijn het de sterkere 
of meer innovatieve bedrijven die samenwerken in projecten (en hebben zij dus beter 
nagedacht over de opdrachten die zij verstrekken) of zijn het juist de bedrijven met meer 
traditionele vragen? Wanneer is een vraag geschikt om in een project vanuit het triple 
helix partnership op te pakken? Tot slot zou het interessant zijn om te onderzoeken hoe er 
nog meer interactie tussen bedrijven tot stand komt. In het empirisch materiaal zijn vooral 
casussen gevonden voor onderwijsprojecten. Samenwerking in open innovatieprojecten 
werd slechts beperkt gevonden. 

Een onderzoeksdesign waarbij de samenwerking in verschillende triple helix partnerships 
vergeleken wordt, zou zeker met het oog op de externe validiteit, de voorkeur genieten. 
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Daarnaast wordt een within-case vergelijkende casestudie waarbij binnen een triple helix 
partnership gedetailleerd bestudeerd wordt hoe samenwerking in projecten tot stand 
komt en verloopt om op basis daarvan meer inzicht te krijgen in faal- en succesfactoren 
aanbevolen. De constatering dat er in het empirisch materiaal naast de onderwijsprojecten 
nog weinig samenwerking in onderzoeksprojecten of open innovatieprojecten 
werd gevonden, sluit weer aan bij de constatering hierboven dat onderzoek naar de 
optimalisering van de samenwerking aanbevolen wordt. Juist ook gezien de constatering 
dat het bij sommige projecten juist de docent-onderzoeker kan zijn die het verschil maakt. 

7.4.4. Beleidsaanbevelingen 
Om adequaat in te kunnen spelen op de onvoorspelbare economische en maatschappelijke 
ontwikkelingen is het voortdurend ontwikkelen van kennis en vaardigheden van essentieel 
belang. Zoals beschreven ontwikkelt een deel van de Nederlandse beroepsbevolking zich 
onvoldoende en ontstaan als gevolg daarvan problemen ten aanzien van (duurzame) 
inzetbaarheid. Dit geldt in het bijzonder voor mensen met een kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn er bedrijven die moeite hebben hun vacatures in te vullen 
of die constateren dat het personeel niet over de competenties beschikt om het werk 
(efficiënt) uit te kunnen voeren. Dit is van invloed op de innovatiekracht van de bedrijven 
en remt de economische groei. Het beter benutten van het menselijk kapitaal op de 
arbeidsmarkt en het versterken van de innovatiekracht van bedrijven is dé kans om het 
verdienvermogen van Nederland te stimuleren en de brede welvaart te stimuleren. Ook de 
overheid heeft hier een belang. De aanwezigheid van een  aantrekkelijk vestigingsklimaat, 
voldoende en goed gekwalificeerd menselijk kapitaal en een goede (innovatie)
infrastructuur zal bedrijven eerder aantrekken dan afstoten. Een goed gekwalificeerde 
beroepsbevolking is minder kwetsbaar in geval van economische schokken en zal als 
gevolg daarvan minder snel een beroep doen op de sociale voorzieningen. 

Juist voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een kwetsbare positie op de 
arbeidsmarkt zijn er minder mogelijkheden voor het volgen van scholing. Deze mensen 
hebben geen werkgever, komen vanwege een tijdelijk contract niet in aanmerking voor 
het volgen van scholing op kosten van de werkgever of hebben een werkgever die scholing 
niet kan betalen. Ook voor mensen die bij een klein bedrijf werken, is het volgen van 
scholing (op kosten van de werkgever) niet vanzelfsprekend. Kleine bedrijven beschikken 
vaak over weinig investeringskapitaal. Een economische schok of een technologische 
ontwikkeling waarop geanticipeerd moet worden, zal leiden tot een afname van het 
beschikbare investeringskapitaal. De kans is vervolgens groot dat dit ten koste van de 
investering in scholing van het personeel gaat, terwijl de noodzaak om competenties te 
ontwikkelen wellicht juist nog groter geworden is. Scholing kost bovendien niet alleen 
geld, maar ook tijd. Als een medewerker door scholing tijdelijk niet op de werkvloer is 
dan heeft dat, zeker in kleine bedrijven, een relatief grote impact op de capaciteit van 
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het bedrijf. Alternatieve vormen van leren, zoals informeel leren door in projecten samen 
te werken, zouden een oplossing kunnen zijn en verdienen aandacht in (toekomstige) 
beleidsvorming.

Niet alleen voor (werkloze) werkzoekenden en werkenden, maar ook voor (potentiële) 
werkgevers, in het bijzonder voor de kleine bedrijven, zou het kiezen, volgen en 
bekostigen van scholing eenvoudiger gemaakt moeten worden. Om dit te bereiken, 
zijn alleen financiële regelingen niet genoeg. Het is belangrijk dat iemand die scholing 
wil gaan volgen (niet alleen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar in het 
algemeen) inzicht heeft in de vraag op de arbeidsmarkt en het soort opleiding dat past 
bij de persoonlijke situatie en voorkeuren. Vanuit het triple helix partnership kan een 
bijdrage geleverd worden door voor de betrokken bedrijven in kaart te brengen wat 
actuele knelpunten én verwachtingen ten aanzien van toekomstige knelpunten zijn en 
daarmee welke scholingsvraagstukken er liggen. Deze informatie zou, net als informatie 
over de mogelijke scholingsopties, beschikbaar moeten zijn. Een online platform waarin 
zowel informatie over scholing als over arbeidsmarktkansen is opgenomen, zou wellicht 
een mooie plek zijn om die informatie beschikbaar te stellen.

Met het inzicht in de huidige en toekomstige knelpunten of scholingsvraagstukken bij 
de betrokken bedrijven, kan vanuit het triple helix partnership gericht ingezet worden 
op het ontwikkelen of aanbieden van scholing aan meerdere mensen tegelijk. Massa 
in scholingsvraagstukken is immers vanuit kostenperspectief van belang. Voor het 
identificeren van (werkloze) werkzoekenden voor wie de om- of bijscholing van belang is, 
is een nauwe samenwerking met gemeentelijke sociale diensten van noodzakelijk. In de 
nadere uitwerking van deze activiteiten dient verder nagedacht te worden over de vraag 
wie de kosten voor de bij- of omscholing in het geval van (werkloze) werkzoekenden zou 
moeten dragen.    

In navolging van dit punt dient opgemerkt te worden dat triple helix samenwerkingen 
veelal voor een bepaalde periode worden gestart. Zo ook dit partnership waarin de 
evaluatieperiode vijf jaar was. Inmiddels is het besluit genomen om de samenwerking 
na deze periode van vijf jaar voort te zetten. De constellatie van een triple helix 
partnership bestaat uit drie kernactoren, te weten onderwijs, overheid en bedrijfsleven. 
De uitkomsten van triple helix samenwerking zijn het resultaat van interacties tussen deze 
(intentioneel handelende) actoren. Die interacties zijn deels gestructureerd door de regels 
die vanuit het triple helix partnership geformuleerd zijn, maar worden op microniveau 
geïnterpreteerd in concrete handelingssituaties door actoren. Bovendien speelt mee dat 
die actoren onderdeel zijn van meerdere instituties tegelijk die allemaal van invloed zijn 
op de handelingskeuzes van die individuele actoren. Tegelijkertijd is dat handelen zelf 
weer van invloed op instituties. Voor de triple helix samenwerking betekent dit dat het 
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van belang is om inzicht te hebben in elkaars doelen en belangen. Dit vraagt om een 
actieve betrokkenheid van de partners. Met deze kennis kan gericht een gezamenlijke 
agenda voor de lange termijn bepaald worden.  

Een laatste aanbeveling komt voort uit de constatering dat in dit specifieke triple helix 
partnership de bedrijven vooral samenwerkten met studenten en in veel mindere mate 
met (docent)onderzoekers. Deze constatering raakt ook aan de gezamenlijke lange 
termijn agenda die in de vorige alinea werd genoemd. De betrokkenheid van (docent)
onderzoekers zou er toe kunnen leiden dat er meer meerjarige projecten opgepakt kunnen 
worden, waarbij de betrokkenheid van (docent)onderzoekers tot een hoger niveau van 
projecten en uitkomsten leidt. Hetzelfde geldt voor projecten waarin meerdere bedrijven 
tegelijk betrokken zijn, de zogenoemde open innovatieprojecten. Voor dergelijke 
projecten werden slechts enkele casussen in het empirisch materiaal gevonden.  
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Bijlage 1: Voor de arbeidsmarktmonitor verzamelde 
informatie 

Op bedrijfsniveau werden de naam van het bedrijf en de bedrijfstak waarin het bedrijf 
opereert, vastgelegd. Voor het aanduiden van de bedrijfstak is gebruik gemaakt van de 
Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI)59 van het CBS. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het 
Handelsregister krijgt een SBI-code (of meerdere SBI-codes), die bestaat uit 4 of 5 cijfers 
en aangeeft wat de activiteit van een bedrijf is. De SBI code wordt door de onderzoeker 
opgezocht in REACH (Uitgebreide informatiebron met bedrijfs- en financiële gegevens 
van Nederlandse bedrijven) en vervolgens getoetst bij het bedrijf zelf. Tot slot is voor de 
nul- en tussenmeting ook het gemiddelde uitstroompercentage, exclusief pensionering, 
vastgelegd (Van Lieshout et al, 2013; 2016; Talen & van Lieshout, 2016; 2017). 

Op functieniveau werden de volgende zaken vastgelegd (Van Lieshout et al., 2013; 2016; 
Talen en Van Lieshout, 2016; 2017; 2020):
- Functienaam
- De bijbehorende functiecode op basis van de ISCO-0860

- Het huidige aantal arbeidsplaatsen in fte’s 
- Het vereiste opleidingsniveau, en
 o De CREBO/CROHO -code behorende bij deze opleiding
 o De opleidingsnaam behorende bij deze code
Voor de nul- en tussenmeting werd daarnaast de volgende zaken vastgelegd (Van 
Lieshout et al., 2013; 2016; Talen & van Lieshout, 2016; 2017; 2020):
-   verwachting van het toekomstige (over 5 jaar) aantal arbeidsplaatsen per functie 

in fte’s
-  De verwachting van het toekomstige (over 5 jaar) vereiste opleidingsniveau voor 

iedere functie, en:
 o De CREBO/CROHO-code behorende bij deze opleiding
 o De opleidingsnaam behorende bij deze code

Op medewerker niveau werd voor de nul- en tussenmeting vastgelegd (Van Lieshout et 
al, 2013; 2016; Talen & van Lieshout, 2016; 2017):
- Het aantal fte dat de medewerker voor het bedrijf werkt
- De aard van de aanstelling bij het bedrijf, namelijk:

o Intern (in dienst als werknemer van het bedrijf)

59   De SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling) deelt bedrijven in naar economische activiteiten (Zie https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/
methoden/classificaties/activiteiten/sbi-2008-standaard-bedrijfsindeling-2008).

60   De ISCO is een internationale classificatie van beroepen op grond van overeenkomst qua niveau en specialisatie van de benodigde vaardigheden 
om het beroep uit te oefenen. De ISCO wordt gebruikt in (internationaal vergelijkend) onderzoek in statistieken over beroep.
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 o  Extern (formeel geregistreerd als werknemer bij een ander bedrijf en 
tijdelijk ingehuurd door het bedrijf )

 o  Zzp-er (zelfstandige en tijdelijk ingehuurd door het bedrijf )
- Geboortedatum (alleen voor interne medewerkers). 
- Geslacht (alleen voor interne medewerkers)
- Nationaliteit (alleen voor interne medewerkers)

Hoewel in dit onderzoek de primaire interesse niet uitging naar sekse en nationaliteit, zijn 
deze kenmerken voor de nul- en tussenmeting wel vastgelegd, omdat sekse of nationaliteit 
in geval van dreigende krapte namelijk wel factoren kunnen zijn die beleidsmatig relevant 
zijn (Talen & van Lieshout, 2016; 2017). Als bedrijven veel buitenlandse werknemers 
inhuren voor een bepaalde functie, omdat deze ze in Nederland niet gevonden kunnen 
worden, is dat een indicatie van een arbeidsmarktknelpunt die anders niet of minder snel 
ontdekt zou worden. Wat betreft nationaliteit wordt alleen vastgelegd of een medewerker 
de Nederlandse nationaliteit heeft of niet – dat geeft voldoende informatie. Als er krapte 
dreigt in een beroep waar nog nauwelijks vrouwen werken, kan het zaak zijn een extra 
inspanning te doen om ook die andere helft van de beroepsbevolking effectief voor dat 
beroep te winnen (Talen & van Lieshout, 2016).
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Bijlage 2: Overzicht geïnterviewde functionarissen

Nummer Nulmeting Tussenmeting Eindmeting
Bedrijf 1 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 2 Development engineer Development engineer Development engineer
Bedrijf 3 Directeur Directeur Directeur
Bedrijf 4 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 5 Commercieel manager Commercieel manager Manager bedrijfsvoering en sales
Bedrijf 6 Directeur Directeur Kwaliteitsfunctionaris
Bedrijf 7 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 8 Operationeel manager Operationeel manager Operationeel manager
Bedrijf 9 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 10 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar Management assistent
Bedrijf 11 R&D manager R&D manager
Bedrijf 12 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 1361 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 14 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 15 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 16 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 17 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 18 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 19 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 20 Directeur/ eigenaar
Bedrijf 21 Directeur/ eigenaar Nieuwe directeur/ eigenaar 
Bedrijf 22 Commercieel manager Directeur
Bedrijf 23 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 24 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 25 Directeur Directeur
Bedrijf 26 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 27 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 28 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 29 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 30 Senior onderzoeker Senior onderzoeker
Bedrijf 31 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 32 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 33 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 34 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 35 Senior consultant Senior consultant
Bedrijf 36 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 37 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 38 Accountmanager Regiomanager 
Bedrijf 39 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar (opvolger)
Bedrijf 41 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 42 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 43 Sales manager Sales manager

61  Bedrijf 13 is de holding waar bedrijven 14-17 onder vallen. 
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Bedrijf 44 Directeur/ eigenaar
Bedrijf 45 Algemeen directeur Algemeen directeur
Bedrijf 46 Directeur/ eigenaar Operationeel manager
Bedrijf 47 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 48 Business developper Managing consultant
Bedrijf 152 Divisiemanager Divisiemanager
Bedrijf 49 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 50 Directeur/ eigenaar Bedrijf opgeheven
Bedrijf 51 Commercieel directeur Manager algemene zaken
Bedrijf 52 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 53 Directeur/ eigenaar Directeur/ eigenaar
Bedrijf 54 Directeur
Bedrijf 55 Managing consultant
Bedrijf 56 Directeur
Bedrijf 57 Directeur/ eigenaar
Bedrijf 58 Directeur/ eigenaar
Bedrijf 59 Beleidsadviseur
Gemeente Beleidsadviseur Beleidsadviseur Beleidsadviseur
Provincie Beleidsadviseur Beleidsadviseur
Zorginstelling Directeur Business 

Development 
Directeur Business 
Development 

Directeur Business Development 

Hogeschool Dean Docent
Docent

ROC Directeur Directeur Directeur
HANNN Projectleider Projectleider Projectleider
Springboard Voorzitter Springboard, 

Lid Stuurgroep Health Hub 
Roden

Voorzitter Springboard, 
Lid Stuurgroep Health 
Hub Roden

Voorzitter Springboard, Lid 
Stuurgroep Health Hub Roden

Lid Springboard, Lid Lid
Lid Springboard, Lid 
stuurgroep Health Hub 
Roden, bedrijfspartner

Lid Springboard, Lid 
stuurgroep Health Hub 
Roden, bedrijfspartner

Health Hub 
Roden

Programmamanager 
matchmaker bedrijven

Programmamanager 
matchmaking bedrijven

Voorzitter Raad van Toezicht

Directeur Directeur
UWV 
Werkbedrijf

Manager

UWV 
Werkbedrijf

Senior adviseur
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Bijlage 3: Topiclijsten

Bijlage 3A. Topiclijst interview nulmeting 

Introductie bedrijf/ organisatie
1)  Wat is uw functie? Kunt u iets vertellen over uw bedrijf/ organisatie, de producten 

die uw bedrijf/ organisatie maakt of de diensten die uw bedrijf/ organisatie 
levert? 

2) Wat is uw relatie met de partners binnen de Health Hub Roden? 

Health Hub Roden
3) Hoe bent u bij de Health Hub Roden betrokken geraakt?

4) Waarom participeert uw organisatie in de Health Hub Roden? 

5) Wat verwacht u van de Health Hub Roden voor uw eigen organisatie? 

6) Waarom denkt u dat via de Health Hub Roden beter te kunnen bereiken? 

7)  Welke andere omstandigheden zijn van invloed op het al dan niet realiseren van 
de hierboven genoemde opbrengsten voor uw organisatie?

Regionale kenniseconomie (met name voor stakeholders overig)
8) Wat is een regionale kenniseconomie voor u?

9)   Hoe denkt u dat de Health Hub Roden de regionale kenniseconomie verder kan 
versterken?

 
9)   Wat zijn concrete resultaten om die bijdrage aan de regionale kenniseconomie 

aan af te meten?

10) Wat is daarnaast belangrijk om die regionale kenniseconomie te laten ontstaan? 
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Bijlage 3B. Topiclijst interview tussen- en eindmeting

Dit interview wordt afgenomen in het kader van de tussenmeting van het project ‘Health 
Hub Roden’. Doel van het interview is het verzamelen van informatie ten behoeve van de 
tussenmeting. Het interview is vertrouwelijk en is opgenomen om het interviewverslag 
zo nauwgezet mogelijk te kunnen maken. Het verslag wordt ter goedkeuring aan u 
voorgelegd.

I
-  In hoeverre zijn de verwachtingen zoals geformuleerd tijdens 

het interview voor de nulmeting nog steeds aan de orde?  
(Gelijk of inmiddels veranderd?) 

-  In hoeverre heeft het feit dat u partner bent van de Health Hub Roden u al iets 
opgeleverd?

-  Bij welke bijeenkomsten van de Health Hub Roden was u aanwezig en heeft u 
naast deze bijeenkomsten nog contact gehad met andere partners? 

II
-  Hoe heeft sinds de vorige keer dat wij elkaar spraken de omzet van uw bedrijf 

zich ontwikkeld?
- Hoe heeft de werkgelegenheid binnen uw bedrijf zich ontwikkeld? 
 (Werkgelegenheid, competenties, invullen vacatures, arbeidsparticipatie)
- Wat is de ontwikkeling ten aanzien van innovaties?  
 (Type, fase)

III
-  In hoeverre heeft participatie in de Health Hub Roden jullie geholpen bij de 

ontwikkeling van omzet, van werkgelegenheid (én arbeidsparticipatie) en 
innovatie?

-  Is die ontwikkeling alleen aan de Health Hub Roden te danken of was het anders 
ook gebeurd?
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Bijlage 4: Codeerschema

A. Typering partner
A.1. Gemeentecode62 
- GM1699
- GM1969
- GM0106
- …

A.2. Vestigingsprovincie 
- Groningen
- Friesland 
- Drenthe
- Gelderland
- Overijssel
- …..

A.3. Type partner
- Onderwijs
 o  WO
 o  HBO
 o  ROC
- Overheid 
 o  Lokaal
 o  Regionaal
- Bedrijf 

A.4. Sector partner
- Codering volgens categorieën SBI

A.5. Bedrijfsgrootte globaal
- Groot bedrijf
- Midden bedrijf
- Klein bedrijf
- Micro bedrijf

62  https://www.cbs.nl/-/media/_excel/2020/03/gemeenten%20alfabetisch%202020.xlsx
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A.6. Bedrijfsgrootte specifiek63

- HAS NM fte
- HAS TM fte
- HAS EM fte

A.7. Functie contactpersoon
- Directeur
- Eigenaar
- Adviseur
- …

B. Verwachtingen collectief
B.1. Verwachtingen collectief
- ontwikkeling bedrijvigheid in regio
- ontwikkeling werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in regio
- ontwikkeling kennisproductie en -circulatie

B.2. Ontwikkeling verwachting collectief 
- verwachting heel erg naar boven bijgesteld
- verwachting naar boven bijgesteld
- verwachting gelijk 
- verwachting naar beneden bijgesteld
- verwachting heel erg naar beneden bijgesteld

C. Opbrengsten collectief
C.1. Concretisering opbrengsten collectief
- ontwikkeling bedrijvigheid in regio
- ontwikkeling werkgelegenheid/ arbeidsparticipatie in regio
- ontwikkeling kennis in regio

C.2. Opbrengsten collectief
- opbrengsten boven verwachting 
- opbrengsten conform verwachting
- opbrengsten lager dan verwachting
- opbrengsten langzamer dan verwachting
- geen opbrengsten

63  Huidige Arbeidsplaatsenstructuur (HAS) per bedrijf per meting (NM, TM en EM)
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D. Verwachtingen individueel
D.1. Verwachting ontwikkeling werkgelegenheid/ arbeidsparticipatie
- Bestaand bedrijf groei
- Bestaand bedrijf gelijk
- Bestaand bedrijf krimp
- Verhuizer
- Start-up
- Arbeidsparticipatie
- Geen
- Anders

D.2. Verwachting economische activiteiten
- Start- of investeringskapitaal
- Product- of dienstinnovatie
- Procesinnovatie
- Meer omzet in huidige markt
- Omzet in nieuwe markt
- Personeelsvoorziening kwalitatief
- Personeelsvoorziening kwantitatief
- Geen 
- Anders

D.3. Verwachting hulpbronnen/ Bijdrage HHR door:
- Scholing
- Netwerk
- Projecten 
 o  Onderwijsproject
 o  Open Innovatie projecten (Minimaal 2 bedrijven)
- Financiering
- Fysieke hub
 o  kantoorruimte
 o  projectruimte
 o  lokalen
 o  laboratoria biomedisch
 o  fablab
 o  horeca
Werkervaringsplaatsen
Geen
Anders
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D.4. Ontwikkeling verwachting individueel
- verwachting heel erg naar boven bijgesteld
- verwachting naar boven bijgesteld
- verwachting gelijk 
- verwachting naar beneden bijgesteld
- verwachting heel erg naar beneden bijgesteld

E. Ontwikkeling in Bedrijf
E.1. Ontwikkeling omzet 
- omzet groei 
- omzet gelijk
- omzet daling 
- omzet groei in ander bedrijf

E.2. Ontwikkeling werkgelegenheid/ arbeidsparticipatie
- groei werkgelegenheid/ arbeidsparticipatie bedrijf
- werkgelegenheid/ arbeidsparticipatie bedrijf gelijk
- daling werkgelegenheid/ arbeidsparticipatie bedrijf 
- groei werkgelegenheid/ arbeidsparticipatie in ander bedrijf ondernemer

E.3. Ontwikkeling innovatie (type)
- proces 
- product
- markt

E.4. Ontwikkeling innovatie (fase)
- geen innovatie gepland
- innovatie gepland maar nog niet gestart
- innovatie gepland en onderweg
- innovatie afgerond
 o  geslaagd
 o  mixed feelings
 o  mislukt

F. Opbrengsten individueel
F.1. Opbrengsten ontwikkeling werkgelegenheid/ arbeidsparticipatie
- Bestaand bedrijf groei
- Bestaand bedrijf gelijk
- Bestaand bedrijf krimp
- Verhuizer
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- Start-up
- Arbeidsparticipatie
- Geen
- Anders

F.2. Opbrengsten economische activiteiten/ Bijdrage HHR aan
- Start- of investeringskapitaal
- Product- of dienstinnovatie
- Procesinnovatie
- Meer omzet in huidige markt
- Omzet in nieuwe markt
- Personeelsvoorziening kwalitatief
- Personeelsvoorziening kwantitatief
- Geen 
- Anders

F.3. Opbrengsten hulpbronnen/ Bijdrage HHR door
- Scholing
- Netwerk
- Projecten 
 o  Onderwijsproject
 o  Open Innovatie projecten (Minimaal 2 bedrijven)
- Financiering
- Fysieke hub
 o  kantoorruimte
 o  projectruimte
 o  lokalen
 o  laboratoria biomedisch
 o  fablab
 o  horeca
- Werkervaringsplaatsen
- Geen
- Anders

F.4. Opbrengsten individueel
- opbrengsten boven verwachting 
- opbrengsten conform verwachting
- opbrengsten lager dan verwachting
- opbrengsten langzamer dan verwachting
- geen opbrengsten 
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G. Alternatief bijdrage
- alleen Health Hub
- ander partnership
- economisch tij
- anders
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Bijlage 5: Overzicht dataverzameling alumnimonitoring

- Start onderwijs op HHR (maand & jaar)
-  Duur onderwijs (aantal bijeenkomsten/ weken/ maanden op Health Hub 

Roden)
-  Type Onderwijs (minor/ stage/ afstuderen/ anders)
-  Studie (naam opleiding) 
-  Niveau studie (mbo niveau 1, 2, 3 of 4/ bachelor/ master)
-  Onderwijsinstelling (naam onderwijsinstelling)
-  Jaartal afronden studie nominaal (maand & jaar)
-  Einddatum studie op profiel (maand & jaar) 
-  Na studie werk of vervolgonderwijs (werk/ vervolgonderwijs/ anders/ 

onbekend) 
-  Eerste werkgever (naam eerste werkgever/ niet van toepassing)
-  Start eerste baan (maand & jaar/ niet van toepassing)
-  Sector (medtech/ tech/ anders/ onbekend/ niet van toepassing)
-  In Regio (ja/ nee/ onbekend/ niet van toepassing) 
-  Functienaam (functietitel/ niet van toepassing) 
-  Code ISCO (code/ niet van toepassing)
-  Duur baan (aantal maanden/ tot en met heden/ onbekend/ niet van 

toepassing) 
-  Tweede werkgever (naam tweede werkgever/ niet van toepassing)
-  Start tweede baan (maand & jaar/ niet van toepassing)
-  Sector (medtech/ tech/ anders/ onbekend/ niet van toepassing)
-  In Regio (ja/ nee/ onbekend/ niet van toepassing) 
-  Functienaam (functietitel/ niet van toepassing)
-  Code ISCO (code/ niet van toepassing)
-  Duur baan (aantal maanden/ tot en met heden/ onbekend/ niet van 

toepassing) 
-  Naam vervolgstudie (naam opleiding/ niet van toepassing) 
-  Niveau vervolgstudie (mbo niveau 1, 2, 3 of 4/ bachelor/ master)
-  Onderwijsinstelling (naam onderwijsinstelling)
-  Jaartal afronden vervolgstudie nominaal (maand & jaar)
-  Einddatum studie op profiel (maand & jaar)



280   |   Bijlagen

Bijlage 6: Overzicht sectoren bedrijfspartners 

Nummer 
partner64

SBI-code Categorie SBI-
groep

Activiteit

1 70222 Overige sectoren M Advisering op het gebied van management 
en bedrijfsvoering (geen public relations en 
organisatieadviesbureaus)

2 26510 Aangrenzende sectoren C Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en 
controleapparatuur

3 22290 Overige sectoren C Vervaardiging van overige producten van 
kunststof

4 71120 Overige sectoren M Ingenieurs en overig technisch ontwerp en 
advies

5 62090 Overige sectoren J Overige dienstverlenende activiteiten op het 
gebied van informatietechnologie

6 32991 Overige sectoren C Sociale werkvoorziening

7 43210 Overige sectoren F Elektrotechnische bouwinstallatie

8 33230 Aangrenzende sectoren C Installatie van elektronische en optische 
apparatuur

10 77400 Overige sectoren N Lease van niet-financiële immateriële activa

11 46751 Overige sectoren G Groothandel in chemische grondstoffen en 
chemicaliën voor industriële toepassing

12 23620 Overige sectoren C Vervaardiging van producten voor de bouw 
van gips

13 64200 Overige sectoren K Financiële holdings

14 62010 Overige sectoren J Ontwikkelen, produceren en uitgeven van 
software

15 46462 Aangrenzende sectoren G Groothandel in medische en tandheelkundige 
instrumenten, verpleeg- en orthopedische 
artikelen en laboratoriumbenodigdheden

16 71120 Overige sectoren M Ingenieurs en overig technisch ontwerp en 
advies

17 32502 Kernsector C Vervaardiging van medische instrumenten en 
hulpmiddelen (geen tandtechniek)

18 59111 Overige sectoren J Productie van films (geen televisiefilms)

19 62010 Overige sectoren J Ontwikkelen, produceren en uitgeven van 
software

21 85592 Overige sectoren P Bedrijfsopleiding en -training

22 71120 Overige sectoren M Ingenieurs en overig technisch ontwerp en 
advies

23 71120 Overige sectoren M Ingenieurs en overig technisch ontwerp en 
advies

24 70221 Overige sectoren M Organisatieadviesbureaus

64   Overzicht van de bedrijfspartners en de sectoren waarin zijn werkzaam zijn. In het overzicht zijn alle bedrijven opgenomen die formeel partner 
waren van Health Hub Roden (inclusief de bedrijven die gedurende de evaluatieperiode te kennen hebben gegeven dat zij geen partner meer 
wilden zijn, die failliet gingen en de bedrijven die niet hebben meegewerkt aan het interview en/of het invullen van de arbeidsmarktmonitor).  
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25 28990 Overige sectoren C Vervaardiging van overige machines, 
apparaten en werktuigen voor specifieke 
doeleinden (rest)

26 71120 Overige sectoren M Ingenieurs en overig technisch ontwerp en 
advies

27 62010 Overige sectoren J Ontwikkelen, produceren en uitgeven van 
software

28 70221 Overige sectoren M Organisatieadviesbureaus

29 86922 Aangrenzende sectoren Q Arbobegeleiding en re-integratie

30 64200 Overige sectoren K Financiële holdings

31 71120 Overige sectoren M Ingenieurs en overig technisch ontwerp en 
advies

32 26600 Aangrenzende sectoren C Vervaardiging van bestralingsapparatuur en 
van elektromedische en elektrotherapeutische 
apparatuur

33 63120 Overige sectoren J Webportals

34 86222 Aangrenzende sectoren Q Praktijken van psychiaters en 
dagbehandelcentra voor geestelijke 
gezondheids- en verslavingszorg

35 70222 Overige sectoren M Advisering op het gebied van management 
en bedrijfsvoering (geen public relations en 
organisatieadviesbureaus)

36 71120 Overige sectoren M Ingenieurs en overig technisch ontwerp en 
advies

37 25620 Overige sectoren C Algemene metaalbewerking

38 62020 Overige sectoren J Advisering en ondersteuning op het gebied 
van informatietechnologie

39 46510 Overige sectoren G Groothandel in computers, randapparatuur 
en software

41 71120 Overige sectoren M Ingenieurs en overig technisch ontwerp en 
advies

42 32502 Kernsector C Vervaardiging van medische instrumenten en 
hulpmiddelen (geen tandtechniek)

43 32502 Kernsector C Vervaardiging van medische instrumenten en 
hulpmiddelen (geen tandtechniek)

44 70221 Overige sectoren M Organisatieadviesbureaus

45 86222 Aangrenzende sectoren Q Praktijken van psychiaters en 
dagbehandelcentra voor geestelijke 
gezondheids- en verslavingszorg

46 22290 Overige sectoren C Vervaardiging van overige producten van 
kunststof

47 62010 Overige sectoren J Ontwikkelen, produceren en uitgeven van 
software

48 70221 Overige sectoren M Organisatieadviesbureaus

152 43210 Overige sectoren F Elektrotechnische bouwinstallatie

49 46496 Overige sectoren G Groothandel in sportartikelen (geen 
watersport)

51 52210 Overige sectoren H Dienstverlening voor vervoer over land
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52 72112 Aangrenzende sectoren M Biotechnologisch speur- en 
ontwikkelingswerk op het gebied van 
medische producten en farmaceutische 
processen en van voeding

53 25620 Overige sectoren C Algemene metaalbewerking

54 46462 Aangrenzende sectoren G Groothandel in medische en tandheelkundige 
instrumenten, verpleeg- en orthopedische 
artikelen en laboratoriumbenodigdheden

55 70221 Overige sectoren M Organisatieadviesbureaus

56 46462 Aangrenzende sectoren G Groothandel in medische en tandheelkundige 
instrumenten, verpleeg- en orthopedische 
artikelen en laboratoriumbenodigdheden

57 22290 Overige sectoren C Vervaardiging van overige producten van 
kunststof

58 25610 Overige sectoren C Oppervlaktebehandeling en bekleding van 
metaal

59 86925 Aangrenzende sectoren Q Ambulancediensten en centrale posten

0 71120 Overige sectoren M Ingenieurs en overig technisch ontwerp en 
advies

0 62010 Overige sectoren J Ontwikkelen, produceren en uitgeven van 
software

0 74201 Overige sectoren M Fotografie

0 69101 Overige sectoren M Advocatenkantoren, bewindvoerders en 
curatoren 

0 41200 Overige sectoren F Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

0 62010 Overige sectoren J Ontwikkelen, produceren en uitgeven van 
software
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Samenvatting

Dit onderzoek gaat over de veerkracht van regionale arbeidsmarkten en de bijdrage die 
een triple helix partnership daaraan kan leveren. Het rapporteert over een longitudinaal 
onderzoek waarin de Health Hub Roden als triple helix partnership centraal staat. Vanuit 
de opvatting dat dit uiteindelijk bijdraagt aan een sterkere concurrentiepositie van de 
economie wordt in zowel nationaal als regionaal beleid de noodzaak benadrukt om 
de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven te versterken. Ook in 
wetenschappelijke literatuur wordt gewezen op het belang van triple helix samenwerking. 
De aanleiding voor dit onderzoek is gelegen in de unieke kans die zich voordeed om 
Health Hub Roden en de betrokken partners longitudinaal uitgebreid te onderzoeken en 
zo in de black box van een triple helix partnership te kijken om te achterhalen in hoeverre, 
en via welke mechanismen, een dergelijk partnership bij kan dragen aan de economische 
veerkracht van de regio (in termen van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie).

In hoofdstuk 1 wordt beschreven dat de economie voortdurend aan verandering 
onderhevig is en dat deze veranderingen elkaar als gevolg van technologische innovaties 
zoals automatisering en digitalisering in een steeds hoger tempo opvolgen. Daarnaast 
staan we voor grote maatschappelijke uitdagingen zoals bijvoorbeeld de ontgroening en 
vergrijzing van de bevolking, leidend tot een groeiende zorgvraag, stijgende zorgkosten en 
personeelstekorten. Een belangrijke vraag is hoe onder deze nieuwe omstandigheden de 
economische groei in Nederland het beste gestimuleerd kan worden en werkgelegenheid 
en een brede welvaart behouden kunnen worden. Om adequaat in te kunnen spelen op 
deze wisselende omstandigheden en (deels) onvoorspelbare en complexe economische 
en maatschappelijke ontwikkelingen is het voortdurend ontwikkelen van kennis en 
vaardigheden van essentieel belang.

De vaardigheid om snel en adequaat in te spelen op veranderingen wordt ook wel 
responsiviteit genoemd. In de economisch-geografische literatuur heeft men het over 
(regional) resilience, oftewel regionale veerkracht. Hedendaagse beleidsmakers zien het 
onderwijs (en het toegepast onderzoek) meer dan ooit als een partner voor economische 
ontwikkeling. Daarmee heeft het triple helix concept aan belangstelling gewonnen. 
Dit concept verwijst naar de beoogde nauwe samenwerking tussen (regionale) 
overheid, onderwijs en bedrijfsleven met gunstige gevolgen voor de economie en de 
werkgelegenheid. In dit onderzoek staat een triple helix partnership in de regio Assen-
Groningen (gelegen in Roden, in de gemeente Noordenveld) centraal. Het partnership, 
Health Hub Roden, kent zijn oorsprong in de in 2007 aangekondigde bedrijfssluiting 
van Cordis, een groot medisch technologisch bedrijf in Roden en tevens één van de 
grootste werkgevers in Noord-Nederland. De regio werd voor de uitdaging gesteld 
om deze economische schok op te vangen. Daartoe sloegen oud-medewerkers, lokale 
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en regionale overheden en bedrijfsleven de handen ineen. Er werd een vereniging 
(Vereniging Springboard) opgericht die zich inzette voor het van baan naar baan of van 
baan naar zelfstandig ondernemerschap bemiddelen van de met werkloosheid bedreigde 
medewerkers. Vereniging Springboard en de partners dienden om dit te bekostigen een 
subsidieaanvraag voor een project in en deze werd toegekend. Tegen de tijd dat het 
project afliep, werden de mogelijkheden voor een vervolg verkend. Regionale overheden, 
medisch technologische bedrijven en onderwijsinstellingen werkten in 2014 via diverse 
overlegrondes aan een projectvoorstel voor Health Hub Roden: een triple helix partnership 
met een fysieke faciliteit in Roden. De initiatiefnemers hoopten de werkgelegenheid en 
arbeidsparticipatie te stimuleren en het behoud en de ontwikkeling van menselijk kapitaal 
voor de regio te bevorderen door het aanbieden van kennis en diensten vanuit de Health 
Hub Roden aan de deelnemende bedrijven en andere actoren. Het was daarmee een 
expliciete strategie, zowel op collectief niveau als voor individuele stakeholders, om de 
veerkracht van individuele bedrijven en de regionale economie als geheel te stimuleren.

Een triple helix partnership is een black box - zowel theoretisch als empirisch - die 
bestaat uit een mix van zeer verschillende activiteiten, processen en (deel)belangen, die 
op hun beurt weer kunnen worden gerelateerd aan verschillende strategieën waarop 
regionale veerkracht (in termen van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie) kan worden 
gestimuleerd. Doordat Health Hub Roden een project van tenminste vijf jaar was, bestond 
de unieke mogelijkheid om het partnership longitudinaal te volgen om zo de vraag te 
beantwoorden in hoeverre de Health Hub Roden als triple helix partnership een bijdrage 
leverde aan het vergroten van de economische veerkracht van de regionale arbeidsmarkt 
Groningen-Assen en welke mechanismen binnen dit partnership daarbij een rol speelden. 
Beoogd werd om via een gedetailleerde analyse van dergelijke mechanismen in deze 
regionale casus een bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke body of knowledge 
over of en hoe een triple helix partnership de veerkracht van de regionale economie 
en arbeidsmarkt kan versterken, en aan de toepassing van die kennis en inzichten door 
bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden in hun handelen.

De centrale vraag van dit onderzoek luidt: 

In hoeverre draagt de Health Hub Roden als triple helix partnership bij aan de 
economische veerkracht (in termen van werkgelegenheidsgroei en arbeidsparticipatie) 
van de regionale arbeidsmarkt en welke causale mechanismen binnen dit partnership 
spelen hierbij een rol?
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Het empirische deel van het onderzoek richtte zich op drie subvragen:
•  In hoeverre en bij welke bedrijven is sprake van groei van werkgelegenheid en 

arbeidsparticipatie? 
•  Waarom heeft deze arbeidsparticipatie- of werkgelegenheidsontwikkeling in een 

bedrijf plaatsgevonden?
•  In hoeverre is de arbeidsparticipatie- of werkgelegenheidsontwikkeling te relateren 

aan participatie in de Health Hub Roden?
 
Het theoretisch uitgangspunt voor dit onderzoek was het actor-gecentreerd 
institutionalisme, een variant van het neo-institutionalistische perspectief. Uitgangspunt 
van het actor-gecentreerd institutionalisme is dat sociale fenomenen verklaard moeten 
worden als het resultaat van interacties tussen intentioneel handelende actoren, maar dat 
deze interacties gestructureerd zijn en dat de resultaten ervan worden bepaald door de 
kenmerken van de institutionele context waarin ze zich voordoen. In hoofdstuk 2 zijn de 
kernconcepten van het actor-gecentreerd institutionalisme uitgewerkt. Hetzelfde geldt 
voor de begrippen (economische) veerkracht en triple helix partnership, die centraal 
staan in dit onderzoek. In dit onderzoek is gewerkt vanuit de adaptieve interpretatie van 
veerkracht, oftewel veerkracht is opgevat als het vermogen van een regionale economie om 
de structuur aan te passen, zodat een acceptabel groeipad in output, werkgelegenheid en 
rijkdom behouden blijft. De vier dimensies van veerkracht (weerstand, herstel, heroriëntatie 
en vernieuwing) vormen gezamenlijk een model dat een beeld geeft van hoe een regio 
in de tijd met een economische schok kan omgaan. De hoofdvraag van dit onderzoek 
heeft betrekking op de dimensies heroriëntatie en vernieuwing. Ook is in het tweede 
hoofdstuk aandacht besteed aan de bredere context van beleidsontwikkelingen gericht 
op het versterken van de regionale economie en onderwijsvernieuwing die van invloed is 
geweest op de toegenomen aandacht voor triple helix samenwerking en de prominente 
rol van het onderwijs daarin. Als laatste is in het tweede hoofdstuk het onderzoeksmodel 
beschreven. De hoofdvraag van het onderzoek heeft betrekking op een collectief niveau 
(macroniveau), maar om deze vraag te beantwoorden, is het noodzakelijk om naar de 
resultaten op bedrijfsniveau (microniveau) te kijken. Allereerst is op bedrijfsniveau in 
kaart gebracht hoe de werkgelegenheid zich gedurende de looptijd van het project 
ontwikkelt. Vervolgens is getracht het proces van deze werkgelegenheidsontwikkeling 
op bedrijfsniveau te traceren, waarbij in het bijzonder geprobeerd is te achterhalen of en 
hoe deze arbeidsparticipatie- en werkgelegenheidseffecten op bedrijfsniveau te relateren 
zijn aan het triple helix partnership. Onderzoek naar (causale) mechanismen is daarmee 
een logische keuze. Een passende methode, en bovendien in overeenstemming met het 
adagio van het actor-gecentreerde institutionalisme, is process-tracing.

De methodologische onderbouwing van de empirische studie wordt beschreven 
in hoofdstuk 3. Process-tracing is een kwalitatieve onderzoeksmethode om causale 
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mechanismen in een bepaald sociaal proces op een deductieve of inductieve manier 
te verklaren. Door de mogelijkheid die zich voordeed om Health Hub Roden en haar 
partners longitudinaal en uitgebreid te kunnen volgen, bestond de unieke kans om in de 
black box van een triple helix partnership te kijken en zo te achterhalen in hoeverre, en via 
welke causale mechanismen, Health Hub Roden heeft bijgedragen aan de economische 
veerkracht in termen van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie van de regio Roden en 
omstreken. Door de nadruk te leggen op het causale proces dat tot bepaalde uitkomsten 
leidt, is process-tracing geschikt om theorie te ontwikkelen en hypothesen te valideren. 
In de theorie worden drie varianten van process-tracing onderscheiden, te weten theory-
testing process-tracing, theory-building process-tracing en explaining-outcome process-
tracing. In deze studie wordt de theory-building variant van process-tracing gehanteerd. 
Hoewel het eindresultaat, aan het begin van het onderzoek nog niet bekend was, was het 
beoogde doel wel helder. De beleidstheorie stelt immers dat een triple helix partnership 
zoals Health Hub Roden een positieve bijdrage levert aan de werkgelegenheid en 
arbeidsparticipatie van de arbeidsmarktregio; en die verwachting is bij de start van Health 
Hub Roden ook in 15 key performance indicatoren (KPI’s) geconcretiseerd. De Health Hub 
Roden bood een uitstekende gelegenheid om deze samenwerking op verschillende 
niveaus (de Health Hub Roden als geheel en de individuele bedrijven daarbinnen) 
longitudinaal en intensief te volgen. Dit is gedaan door het afnemen van interviews, 
het invullen van het format voor de arbeidsmarktmonitor om de werkgelegenheid in 
de bedrijven in kaart te brengen, door de projectadministratie waarin de voortgang ten 
aanzien van de KPI’s werd vastgelegd en het bijhouden van een logboek. Het onderzoek 
was daarmee in essentie een single casestudie, in het bijzonder van een ‘single case 
embedded’ design, omdat de case meerdere subeenheden van analyse bevat.

Hoofdstuk vier betreft de historische casestudie waarin de aanleiding voor de 
totstandkoming van Health Hub Roden centraal staat. Eerst is beschreven hoe een bedrijf 
besloot zich in de regio te vestigen, zich daar ontwikkelde tot een groot en innovatief 
bedrijf dat voor veel werkgelegenheid zorgde en uiteindelijk besloot de productie te 
verplaatsen naar Mexico en de Verenigde Staten en dus de deuren in de regio sloot. 
Gezien het feit dat deze bedrijfssluiting een belangrijke kiem was voor het ontstaan van 
Health Hub Roden en in dit onderzoek de belangstelling uitgaat naar de veerkracht van 
de regionale arbeidsmarkt, is ook de werkgelegenheidsontwikkeling in de regio in de 
kaart gebracht voor de periode van de komst van Cordis naar de regio tot aan de start 
van Health Hub Roden (1996-2015). In deze historische casestudie stonden de eerste 
en tweede fase (weerstand en herstel) van veerkracht (Martin, 2012) centraal. De sector 
waarin Cordis actief was, bleek in de periode 1996-2005 goed te zijn voor gemiddeld 15% 
van de werkgelegenheid in de gemeente Noordenveld, die bovendien grotendeels te 
herleiden was tot Cordis. Dit betekent dat de gemeente Noordenveld (tot de sluiting van 
Cordis) zeer kwetsbaar was voor een economische schok binnen de kernsector. Niet alleen 
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het aandeel van de banen van deze sector was in deze gemeente groot, maar ook het 
feit dat die werkgelegenheid bijna volledig bij één bedrijf te vinden was. De omliggende 
regio bleek nauwelijks kwetsbaar voor een economische schok in de sector waarin Cordis 
actief was, omdat deze sector goed was voor slechts een heel klein percentage van de 
werkgelegenheid. 

Zowel voor de gemeente Noordenveld als voor de omliggende regio was er tussen 
2005 en 2008 een sterke daling in het aantal banen in de kernsector. Voor de gemeente 
Noordenveld bleef het aantal banen in de kernsector na 2008 dalen. In de omliggende 
regio groeide na 2008 de werkgelegenheid gemiddeld jaarlijks in dezelfde mate als voor 
de sluiting. De impact van de sluiting van Cordis op de omliggende regio was dus beperkt 
en de totale werkgelegenheid en bedrijvigheid van de omliggende regio is niet blijvend 
negatief beïnvloed door de sluiting van Cordis. In de gemeente Noordenveld daarentegen 
was de invloed van de sluiting van Cordis duidelijk terug te zien. De werkgelegenheid in de 
kernsector is bijna volledig verdwenen. Een groot gedeelte van het voormalig personeel is 
echter doorgestroomd naar een nieuwe baan in de kernsector in de omliggende regio of 
in een andere sector binnen de gemeente Noordenveld. De totale werkgelegenheid in de 
gemeente Noordenveld was in 2010 weer op het niveau van voor de sluiting van Cordis. 
Vanaf 2010 was er wel weer sprake van een negatief groeiniveau, maar dit kan verklaard 
worden door de economische recessie. Uit onderzoek is dus gebleken dat de sluiting van 
Cordis duidelijk terug te zien was in de sectorale werkgelegenheidscijfers, maar dat de 
impact op de totale werkgelegenheid beperkt was; de werkgelegenheid herstelde zich 
snel. 

In hoofdstuk vijf staat het triple helix partnership en de resultaten die werden behaald 
centraal. De doelstelling van Health Hub Roden was om aan het einde van de projectperiode 
van vijf jaar een kennisknooppunt gerealiseerd te hebben waar bedrijvigheid wordt 
versterkt door bestaande kennis te delen (= kenniscirculatie) en nieuwe kennis te 
ontwikkelen (= kennisproductie). Als gevolg daarvan was de verwachting dat er enerzijds 
meer werkgelegenheid zou ontstaan (groei van bestaande bedrijven, start van nieuwe, 
en het aantrekken van bedrijven van elders) en anderzijds dat voorkómen zou worden 
dat bedrijvigheid wegtrekt of inkrimpt (Haan, 2015). Om de voortgang te meten, werden 
bij aanvang van de projectperiode 15 key performance indicatoren opgesteld die feitelijk 
drie hoofddoelstellingen weerspiegelen; kennisproductie en -circulatie, het ontstaan van 
bedrijvigheid en behoud en creatie van werkgelegenheid. 

Wat betreft de doelstelling kennisproductie en ’circulatie zijn acht van de negen KPI’s 
gehaald, waarvan het merendeel zelfs ruimschoots. De doelstelling met betrekking tot 
het ontstaan van bedrijvigheid telde één KPI en deze is niet helemaal gehaald. Er waren 
minder start-ups dan beoogd en ook kwamen geen bedrijven van buiten de regio 
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naar de regio. Wel zijn er bedrijven die al in de regio gevestigd waren naar de fysieke 
faciliteit van Health Hub Roden of omgeving verhuisd. Op regionaal niveau leidde dit 
niet tot een werkgelegenheidseffect, maar op lokaal niveau wel. Wat betreft de realisatie 
van de derde doelstelling (behoud en de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de 
arbeidsparticipatie), was het resultaat overwegend positief. 

De beoogde werkgelegenheidsgroei (norm) was 60 fulltime equivalent (fte). Deze norm is 
met een realisatie van 96,52 fte ruimschoots gerealiseerd. De werkgelegenheidsontwikkeling 
werd berekend door de arbeidsplaatsenstructuur bij de bedrijfspartners op minimaal twee 
momenten in kaart te brengen en vervolgens het resultaat van de nul- en eindmeting 
te vergelijken. Dit resultaat liet een forse werkgelegenheidsgroei zien. Tevens werd aan 
de bedrijven gevraagd om een schatting van de toekomstige arbeidsplaatsenstructuur 
voor over vijf jaar te maken. Hieruit bleek dat de schatting voor de toekomstige 
arbeidsplaatsenstructuur flink hoger lag dan de realisatie op het moment van de 
eindmeting. Dit verschil kon voor een (groot) deel verklaard worden door het simpele feit 
dat de periode van vijf jaar waarvoor de schatting gemaakt werd voor geen enkel bedrijf 
al helemaal verstreken was op het moment dat de data voor de eindmeting verzameld 
werden. In september 2015 werd gestart met de nulmeting en in september 2019 werd 
gestart met de eindmeting . De bedrijven waren op het moment van de eindmeting dus 
nog bezig met het realiseren van die verwachting. Om deze reden werd een extrapolatie 
gemaakt door de gemiddelde werkgelegenheidsgroei tussen de nul- en eindmeting per 
bedrijf te berekenen en dit vervolgens te extrapoleren naar een periode van 5 jaar. Uit 
deze extrapolatie bleek dat als het gemiddelde groeitempo zou worden voortgezet (wat 
mogelijk niet het geval is als gevolg van de coronacrisis) een werkgelegenheidsgroei van 
148,07 fte bereikt zou worden.

Voor de realisatie van de doelstellingen op het gebied van arbeidsparticipatie is gekeken 
naar de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de 
bedrijfspartners en bij de fysieke vestiging van het samenwerkingsverband. Overige 
nieuwe werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de 
onderwijs- en overheidspartners is buiten beschouwing gelaten. De KPI om tien mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring via een werkervaringsplaats op te laten 
doen, werd ruimschoots behaald. In totaal deden 19 mensen via een werkervaringsplaats 
ervaring op en voor tien van hen resulteerde dit vervolgens in een duurzame baan. De KPI 
om mensen in het kader van de Participatiewet een baan aan te bieden, werd (net) niet 
behaald. Daar waar beoogd werd om vijf mensen in het kader van de Participatiewet een 
baan aan te bieden, was de realisatie vier. De doelstelling om minimaal 25 werkzoekenden 
om te scholen en vervolgens door te laten stromen naar een betaalde baan werd niet 
gerealiseerd, omdat het omscholen van werkzoekenden (op één persoon na, die ook 
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uitstroomde naar een duurzame baan) uiteindelijk niet is aangeboden in de onderzochte 
periode.

De vijfde KPI gericht op behoud en ontwikkeling van werkgelegenheid (en 
arbeidsparticipatie) had betrekking op de alumnimonitoring. Het faciliteren in een 
gestage instroom van goed gekwalificeerd personeel zou een belangrijke bijdrage van 
een triple helix partnership kunnen zijn en het zou fijn zijn daar een goed beeld van te 
hebben. Het monitoren van de alumni bleek om meerdere redenen complex. Allereerst 
vraagt het om een overzicht van de studenten die onderwijs op de fysieke faciliteit 
van of via het triple helix partnership volgden. In een eerder onderzoek (Van Lieshout, 
Beukeveld, Boeve & Riemens, 2015) is dit gedaan met behulp van een LinkedIn-groep 
specifiek voor alumni. De LinkedIn-groep van Health Hub Roden bevatte niet uitsluitend 
alumni en als gevolg van gewijzigde wetgeving had de beheerder van de LinkedIn-groep 
geen gedetailleerd inzicht meer in de leden. Een tweede complicerende factor was het 
feit dat aan het einde van de evaluatieperiode alleen de studenten uit cohort 2015/’16 al 
met een diploma naar de arbeidsmarkt uitgestroomd konden zijn. Gezien het feit dat er 
in 2015 vanwege de opstart nog niet veel (onderwijs)activiteiten bij de Health Hub Roden 
plaatsvonden, zou het aantal afgestudeerden nog steeds relatief laag zijn. Daarnaast geldt 
in het algemeen dat (lang) niet alle studenten hun vierjarige opleiding ook daadwerkelijk 
binnen vier jaar afronden en veel studenten bovendien na hun afstuderen niet meteen 
een passende baan vinden (maar zouden die passende baan later alsnog kunnen vinden). 
Dit maakte dat het nog (te) vroeg was om de bijdrage van de Health Hub Roden aan de 
regionale arbeidsmarkt, in termen van loopbanen na afstuderen, vast te stellen (Talen & 
van Lieshout, 2020). Het feit dat de studentenparticipatie veel diverser was dan door de 
oprichters in eerste instantie voorzien werd, was een extra complicerende factor voor de 
alumnimonitoring. Uiteraard is het denkbaar dat studenten van andere studierichtingen 
in hun werk op een of andere manier met de medisch technologische sector te maken 
krijgen, maar dit is niet “het bedrijfsleven in de sector” waar zij in hun opleiding primair 
voor worden opgeleid en zoals werd beschreven in het document “Operationalisatie KPI’s”. 
In overleg met de opdrachtgever is de keuze gemaakt om indicatief voor een specifieke 
(maar hele kleine) groep studenten de arbeidsmarktpositie in kaart te brengen. 

In hoofdstuk 6 staat de studie van causale mechanismen centraal. Op basis van theoretisch 
onderzoek, een historische casestudie en met name het empirische onderzoek zijn 
(mogelijke) causale mechanismen beschreven. Deze causale mechanismen zijn 
opgebouwd uit drie basiselementen, te weten de hulpbron vanuit het partnership, 
de economische activiteit in het bedrijf en tot slot een werkgelegenheidseffect. Deze 
werkgelegenheidseffecten ontstaan door groei (of krimp) in een bestaand bedrijf, door 
start-ups (of door bedrijven die opgeheven worden) of door verhuizers. Daarnaast 
zijn er de effecten met betrekking tot de arbeidsparticipatie. Wat betreft de causale 
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mechanismen gericht op de arbeidsparticipatie en de verhuizers is afgeweken van de voor 
de andere causale mechanismen gehanteerde opbouw. De economische activiteiten die 
wel centraal staan in de causale mechanismen van bestaande (en op te richten) bedrijven 
zijn hier niet van toepassing. Bij arbeidsparticipatie gaat het om het wel of niet vinden van 
een baan door een burger (met een afstand tot de arbeidsmarkt). Bij een verhuizing gaat 
het om een bedrijfsmatige afweging of de kosten die een verhuizing met zich meebrengt, 
opwegen tegen de te verwachten baten van zo’n verhuizing. Na afronding van het 
empirisch onderzoek is het verzamelde empirisch materiaal integraal geanalyseerd om 
zo vast te stellen of casussen voor de beschreven causale mechanismen in het empirisch 
materiaal gevonden werden. Vervolgens is voor de gevonden casussen, op basis van 
de analyse van de waargenomen manifestaties en de pieces of evidence, vastgesteld als 
gevolg van welke economische activiteit er sprake was van een werkgelegenheidseffect. 
Vervolgens is vastgesteld in hoeverre (en op welke manier) er een bijdrage vanuit het 
triple helix partnership was. 

In het hoofdstuk zijn niet alleen volledig afgeronde, maar ook afgebroken, gestarte 
en verwachte causale mechanismen beschreven. Als gevolg van een beperkte 
onderzoeksperiode en de vaak lange duur tussen (initiële) oorzaak en (uiteindelijk) 
werkgelegenheidseffect, was het te verwachten dat sommige causale mechanismen 
gestart, maar nog niet volledig afgerond zouden zijn. Ook kon vooraf verwacht worden 
dat er afgebroken causale mechanismen gevonden zouden worden aangezien projecten 
en ideeën voor innovaties ook regelmatig mislukken (maar kunnen ons nog steeds iets 
leren). Tenslotte geven verwachte causale mechanismen ook inzicht in mogelijke causale 
mechanismen. Uit het onderzoek is gebleken dat niet voor alle, maar wel voor veel, van 
de beschreven causale mechanismen empirische indicaties gevonden zijn. Er werden veel 
meer casussen gevonden met gestarte, maar nog niet afgeronde causale mechanismen 
dan met (succesvol) afgeronde causale mechanismen. Ook de verwachtingen ten aanzien 
van bepaalde causale mechanismen zijn beschreven. In een enkel geval is in het empirisch 
materiaal helemaal niets gevonden waaruit de aanwezigheid (of verwachting ten aanzien) 
van een causaal mechanisme bleek. Soms was dit het gevolg van het simpele feit dat de 
hulpbron (nog) niet was aangeboden. Soms werden verschillende causale mechanismen 
tegelijk bij een bedrijf gevonden. Ook is in een enkel geval empirisch materiaal voor de 
aanwezigheid van een causaal mechanisme gevonden, maar had de ondernemer (tevens) 
een alternatieve verklaring voor de werkgelegenheidsontwikkeling. Hieruit is gebleken 
dat vaak meerdere factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van werkgelegenheid en 
arbeidsparticipatie.

In hoofdstuk zeven worden de deelvragen en de hoofdvraag van de studie beantwoord. 
De eerste deelvraag was in hoeverre en bij welke bedrijven er sprake was van groei 
van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. De beoogde werkgelegenheidsgroei bij 
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bestaande bedrijven bleek ruimschoots te zijn gerealiseerd (zij het onder gunstige 
economische omstandigheden). De realisatie van de doelstellingen ten aanzien van 
starters en verhuizers bleek lastiger. Vervolgens is geanalyseerd als gevolg waarvan 
er sprake was van een arbeidsparticipatie- of werkgelegenheidseffect in de bedrijven 
(tweede deelvraag) en in hoeverre deze effecten in relatie konden worden gebracht met 
het triple helix partnership (derde deelvraag). 

Voor de presentatie van de causale mechanismen gericht op de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid in een bestaand bedrijf of door een nieuw op te richten bedrijf (start-
up) is ervoor gekozen om de causale mechanismen te presenteren op volgorde van de 
economische activiteit. De eerste groep causale mechanismen heeft de economische 
activiteit kapitaal (1) gemeen. Daarna volgens respectievelijk product- of dienstinnovatie 
(2A), procesinnovatie (2B), omzetgroei in huidige markten (3A), omzet in nieuwe markten 
(3B), personeelsvoorziening kwalitatief (4A) en personeelsvoorziening kwantitatief (4B). 
Voor iedere groep, maar niet voor ieder afzonderlijk beschreven causaal mechanisme, is 
empirisch materiaal gevonden. Wat betreft de veronderstelling dat de activiteiten vanuit 
een triple helix partnership bijdragen aan de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie 
(en daarmee aan de veerkracht), kan dus inderdaad worden gesteld dat er verschillende 
specifieke bijdragen zijn waargenomen.  

• Wat betreft de causale mechanismen met betrekking tot werkgelegenheids-
ontwikkeling in bestaande bedrijven of door het oprichten van nieuwe bedrijven had 
de eerste beschreven groep causale mechanismen betrekking op de bijdrage vanuit 
het triple helix partnership aan het verwerven van kapitaal (1). Hiervoor werden drie 
causale mechanismen uitgewerkt. Alleen voor het netwerk als hulpbron voor het 
verwerven van kapitaal werd in twee casussen empirisch materiaal voor een bijdrage 
gevonden. De hulpbron project had wel gevonden kunnen worden. Gezien het feit 
dat er geen investeerders bij het triple helix partnership betrokken waren, is het niet 
verwonderlijk dat er geen empirisch materiaal voor deze hulpbron gevonden werd. 

•  Voor de tweede groep causale mechanismen, innovaties, werden twee subgroepen 
onderscheiden, te weten product- of dienstinnovaties en procesinnovaties. Voor de 
product- of dienstinnovaties werden twee hulpbronnen onderscheiden, het project 
en het netwerk. Voor de hulpbron projecten werd empirisch materiaal in 15 casussen 
(drie afgerond, drie afgebroken en negen gestart) gevonden. Daarnaast waren er ook 
nog zes bedrijven die de verwachting hadden dat er middels een project een bijdrage 
geleverd zou worden. Voor het netwerk werd één casus gevonden met een gestart 
causaal mechanisme. Voor procesinnovaties werd (naast de hulpbronnen project 
en netwerk) nog een derde hulpbron onderscheiden, namelijk de fysieke faciliteit. 
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Alleen voor de hulpbron netwerk werd tweemaal een verwacht causaal mechanisme 
gevonden. 

•  De derde groep causale mechanismen had betrekking op respectievelijk meer 
omzet in bestaande markten en omzet in nieuwe markten waardoor er een 
werkgelegenheidseffect zou (kunnen) ontstaan. Voor beide economische activiteiten 
werd gesteld dat er vanuit het triple helix partnership een bijdrage geleverd zou 
kunnen worden door middel van het netwerk of door middel van een project. Wat 
betreft meer omzet in bestaande markten werden er 15 casussen gevonden (13 
afgerond en twee gestart). Daarnaast werden er nog 17 casussen voor een verwacht 
causaal mechanisme gevonden. Voor het project dat een bijdrage levert aan meer 
omzet in bestaande markten werden geen casussen in het empirisch materiaal 
gevonden. Voor een bijdrage van projecten aan omzet in nieuwe markten werd 
daarentegen wel een gestart causaal mechanisme gevonden. Voor het netwerk 
als hulpbron werden twee afgeronde en twee verwachte causale mechanismen 
gevonden. 

•  De vierde groep causale mechanismen had betrekking op de bijdragen vanuit het 
triple helix partnership aan de personeelsvoorziening, kwalitatief en kwantitatief, met 
een werkgelegenheidseffect tot gevolg. De twee onderscheiden hulpbronnen ten 
behoeve van de kwalitatieve personeelsvoorziening waren het project en scholing. 
Voor het project werd in twee casussen empirisch materiaal gevonden. In de ene 
casus was sprake van een afgerond causaal mechanisme en in de andere van een 
gestart causaal mechanisme. Voor scholing werden twee casussen met een gestart 
causaal mechanisme gevonden. Zoals besproken werd er slechts beperkt scholing 
aangeboden. Voor de kwantitatieve personeelsvoorziening werden drie hulpbronnen 
geïdentificeerd, te weten projecten, het netwerk en de fysieke faciliteit. Wat betreft de 
projecten werd bovendien beschreven dat er op twee manieren aan de kwantitatieve 
personeelsvoorziening kan worden bijgedragen. In het eerste geval wordt er 
bijgedragen doordat dankzij een project de R&D capaciteit van een bedrijf tijdelijk 
uitgebreid wordt als gevolg waarvan de ontwikkeling van een innovatie bekostigd kan 
worden (als gevolg waarvan op termijn werkgelegenheid zou kunnen ontstaan). Hier 
werden vier afgeronde causale mechanismen gevonden. In het tweede geval leidt de 
kennismaking via projecten ertoe dat bedrijven en potentiële werknemers kennis met 
elkaar maken en vacatures succesvol ingevuld worden. Voor dit specifieke voorbeeld 
werden vijf afgeronde en vijf verwachte causale mechanismen gevonden. Voor het 
netwerk als hulpbron werden vijf verwachte causale mechanismen gevonden. Voor 
de fysieke faciliteit tot slot werden 2 casussen gevonden. In de ene casus was sprake 
van een verwacht causaal mechanisme in de andere van een afgeronde. 



Samenvatting   |   297   

S

• Aan de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie werd vooral een bijdrage geleverd 
door het aanbieden van werkervaringsplaatsen aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. De tweede hulpbron die voor arbeidsparticipatie werd beschreven, 
was scholing. Hiervoor werd slechts één casus in het empirisch materiaal gevonden. 
Deze hulpbron werd echter ook niet vaker aangeboden. 

•  Voor de verhuizers werden twee causale mechanismen beschreven en bestudeerd. 
In de ene was het netwerk de hulpbron. Er verhuisden geen bedrijven van buiten 
de regio naar de regio. Wel verhuisden vijf bedrijven uit de regio naar de fysieke 
faciliteit van Health Hub Roden en één bedrijf verhuisde naar een locatie in de nabije 
omgeving van de faciliteit. Voor alle zes bedrijven was het netwerk een hulpbron. 

Hulpbron Economische activiteit Ontwikkeling 
werkgelegenheid of 
arbeidsparticipatie

Gevonden casussen 
voor causaal 
mechanisme

Project Start- of 
investeringskapitaal (1)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Geen casus gevonden

Netwerk Start- of 
investeringskapitaal (1)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Twee casussen: 1 gestart, 
1 afgebroken. Daarnaast 
1 x verwacht causaal 
mechanisme

Financiering Start- of 
investeringskapitaal (1)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Geen casus gevonden

Project Product- of dienstinnovatie 
(2A)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

15 casussen: 3 afgerond, 
3 afgebroken, 9 gestart. 
Daarnaast 6 x verwacht 
causaal mechanisme

Netwerk Product- of dienstinnovatie 
(2A)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Eén casus: 1 gestart

Project Procesinnovatie (2B) Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Geen casus gevonden

Netwerk Procesinnovatie (2B) Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Geen casus gevonden. 
Wel 2x verwacht causaal 
mechanisme

Fysieke faciliteit Procesinnovatie (2B) Positief effect 
werkgelegenheid 
Bestaand bedrijf of start-up

Geen casus gevonden

Project Meer omzet in huidige 
markt (3A)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Geen casus gevonden

Netwerk Meer omzet in huidige 
markt (3A)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

15 casussen: 13 afgerond, 
2 gestart. Daarnaast 
17 x verwacht causaal 
mechanisme



298   |   Samenvatting

Project Omzet in nieuwe markt (3B) Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Eén casus: 1 gestart

Netwerk Omzet in nieuwe markt (3B) Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Twee casussen: 2 
afgerond. Daarnaast 
2 x verwacht causaal 
mechanisme

Project Personeelsvoorziening 
kwalitatief (4A)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Twee casussen: 1 
afgerond, 1 gestart

Scholing Personeelsvoorziening 
kwalitatief (4A)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Twee casussen: 2 gestart

Project Personeelsvoorziening 
kwantitatief (4B)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Vier casussen: 4 afgerond

Project Personeelsvoorziening 
kwantitatief (4B)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Vijf casussen: 5 afgerond. 
Daarnaast 5 x verwacht 
causaal mechanisme

Netwerk Personeelsvoorziening 
kwantitatief (4B)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Geen casus gevonden. 
Wel 5 x verwacht causaal 
mechanisme

Fysieke faciliteit Personeelsvoorziening 
kwantitatief (4B)

Positief effect 
werkgelegenheid
Bestaand bedrijf of start-up

Twee casus: 1 afgerond, 1 
gestart

Werkervaringsplaats (Werkloze) werkzoekende 
doet recente werkervaring 
op 

Ontwikkeling 
arbeidsparticipatie

23 casussen: 23 afgerond

Scholing (Werkloze) werkzoekende 
verwerft nieuwe 
vaardigheden

Ontwikkeling 
arbeidsparticipatie

Twee casussen: 1 
afgerond, 1 afgebroken

Netwerk Bedrijf verhuist van buiten 
de regio naar de regio

Geen casus gevonden. 
Wel 6 verhuizers binnen 
regio.

Fysieke faciliteit Bedrijf verhuist van buiten 
de regio naar de regio

Geen casus gevonden. 
Wel 6 verhuizers binnen 
regio, waarvan 5 naar de 
fysieke faciliteit van het 
triple helix partnership.

Wat betreft de veronderstelling dat de activiteiten vanuit een triple helix partnership 
bijdragen aan de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie (en daarmee aan veerkracht) 
kan inderdaad gesteld worden dat er concrete bijdragen zijn waargenomen. Hoe 
groot die bijdrage vanuit het triple helix precies was en in hoeverre de gevonden 
resultaten ten aanzien van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie additioneel 
zijn, kon op basis van dit onderzoek niet vastgesteld worden. Er werd een bijdrage 
geconstateerd bij een aantal bedrijven, maar uiteraard is voor geen enkel bedrijf de 
deelname aan zo’n samenwerkingsverband de enige exclusieve reden voor een positief 
werkgelegenheidseffect. Uit het empirisch materiaal bleek dat er soms ook andere factoren 
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van invloed waren. Ook bleek dat vanuit het triple helix partnership via verschillende 
hulpbronnen een positieve bijdrage aan werkgelegenheid en arbeidsparticipatie werd 
geleverd of dat één hulpbron effect had op twee economische activiteiten tegelijk. 
Daarnaast zijn niet voor alle beschreven causale mechanismen casussen in het empirisch 
materiaal gevonden. Soms was dit het gevolg van het simpele feit dat die hulpbron niet of 
slechts beperkt werd aangeboden. Dit was bijvoorbeeld het geval voor de betrokkenheid 
van investeerders bij het triple helix partnership. Uit dataverzameling ten behoeve van 
de eindmeting bleek dat die betrokkenheid voor de nabije toekomst wel werd voorzien. 

Voor de hulpbron scholing is het, gezien het feit deze intentie wel in het projectplan was 
opgenomen en er bovendien meerdere onderwijsinstellingen als partner betrokken waren, 
opvallend dat er slechts beperkt scholing aangeboden werd. Dat de partners aangesloten 
bij Health Hub Roden een heterogeen karakter hadden, is mogelijk van invloed geweest 
op het creëren van massa in omscholingsvragen. Goed gekwalificeerd personeel is echter 
van essentieel belang voor de innovatiecapaciteit en het concurrerend vermogen van 
bedrijven. Het ontwikkelen van competenties is niet alleen voor studenten (als toekomstige 
personeelsleden) en het zittende personeel van belang, maar ook voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Juist mensen met een afstand tot of een zwakke positie 
op de arbeidsmarkt zijn gebaat bij leren en ontwikkelen, maar hebben daartoe minder 
mogelijkheden. Mogelijk was het effect op de arbeidsparticipatiedoelstellingen groter 
geweest als er gericht scholing aan deze doelgroep was aangeboden. Aan het (om)scholen 
van (werkloze) werkzoekenden zou echter een duidelijke vraag vanuit het bedrijfsleven 
ten grondslag moeten liggen. Doel van de omscholing is immers het doorstromen naar 
een duurzame baan. Vanuit het perspectief van het bedrijfsleven lijkt het belang van het 
omscholen van (werkloze) werkzoekenden in tijden van economische voorspoed en als 
gevolg daarvan een toenemende krapte op de arbeidsmarkt toe te nemen. Juist vanuit de 
bij het partnership aangesloten bedrijven zou massa gemaakt kunnen worden en gericht 
collectieve scholing aangeboden kunnen worden. Vanuit het triple helix partnership 
zou een bijdrage geleverd kunnen worden door scholingsvraagstukken in de betrokken 
bedrijven (en mogelijk zelfs breder) in kaart te brengen en scholing te organiseren. 
Door in kaart te brengen wat actuele knelpunten én verwachtingen ten aanzien van 
toekomstige knelpunten zijn, kan gericht scholing ontwikkeld en aangeboden worden. In 
toekomstige samenwerkingsverbanden zou gericht nagedacht kunnen worden over en 
ingezet kunnen worden op het identificeren van kwalitatieve en kwantitatieve tekorten in 
de personeelsvoorziening om vervolgens gericht vanuit het collectief in te zetten op het 
scholen van huidig en nieuw aan te trekken personeel. 

Naast scholing werden de werkervaringsplaatsen als hulpbron voor het bevorderen van 
de arbeidsparticipatie benoemd. Mogelijk was in het kader van goed werkgeverschap 
ook zonder die sociale voorwaarde de keuze gemaakt om waar mogelijk mensen met 
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een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, maar de sociale voorwaarde zal dit op 
zijn minst niet minder waarschijnlijk hebben gemaakt. Bovendien zijn, zolang van een 
inclusieve arbeidsmarkt geen sprake is (Wilthagen & Stolp, 2021), alle initiatieven om de 
arbeidsparticipatie te bevorderen zeer welkom. Het stellen van sociale voorwaarden bij 
(overheids)investeringen, zoals in dit geval een triple helix partnership, past daar prima 
bij.

Door middel van onderwijsprojecten als hulpbron vanuit het triple helix partnership werd 
een bijdrage geleverd aan zowel product- of dienstinnovaties als aan de kwalitatieve en 
kwantitatieve personeelsvoorziening. Dankzij onderwijsprojecten werden kennis en 
competenties ontwikkeld. Dit gebeurde niet alleen bij de studenten, voor wie het uitvoeren 
van echte praktijkopdrachten vaak veel aantrekkelijker is dan het werken aan casussen die 
bedacht zijn door docenten, maar ook bij de ondernemer en eventuele personeelsleden 
(bijdrage aan kwalitatieve personeelsvoorziening). Mogelijk is deze informele manier van 
scholing juist voor micro en kleine bedrijven aantrekkelijk, omdat meer reguliere vormen 
van scholing een groot beroep doen op de vaak schaarse middelen (tijd en geld) in die 
bedrijven. De kennis die door de projecten verworven werd, werd vervolgens ook weer 
in vervolgprojecten gebruikt (kenniscumulatie) met mogelijk een positief effect op de 
kwaliteit van de projecten. 

Tijdens interviews werd door enkele ondernemers genoemd dat docenten bovendien een 
belangrijke rol speelden in de onderwijsprojecten. Het is denkbaar dat achtereenvolgende 
projecten, die door één en dezelfde docent begeleid werden die extra tijd voor de 
begeleiding kreeg, tot betere resultaten geleid hebben. Daarnaast is het ook denkbaar 
dat docenten die aan onderzoek doen beter in staat zijn dergelijke onderwijsprojecten 
te begeleiden. Uit het empirisch materiaal bleek verder dat de projecten bijdragen 
aan het tijdelijk (en gratis) uitbreiden van de (innovatie)capaciteit van het bedrijf. Met 
name voor de micro en kleine bedrijven bleek de samenwerking in projecten van 
belang om ontwikkelwerkzaamheden te kunnen bekostigen (en daarmee op termijn 
een werkgelegenheidseffect te realiseren). Ook werd door enkele bedrijven dankzij de 
projecten succesvol nieuw personeel geworven. Vooral de micro en kleine bedrijven 
noemden dat dit een goede manier is om de zichtbaarheid te vergroten en personeelsleden 
aan te trekken. Vervolgonderzoek zou zich juist op dergelijke vraagstukken kunnen 
richten.

Uit deze uiteenzetting kan worden opgemaakt dat de projecten als hulpbron 
vanuit het triple helix partnership gerelateerd konden worden aan positieve 
werkgelegenheidseffecten. Tegelijk zijn een aantal mogelijke geaggregeerde effecten 
van (onderwijs)projecten in dit onderzoek onderbelicht gebleven. Zo werd bijvoorbeeld 
ook aangenomen dat de samenwerking in (onderwijs)projecten via Health Hub Roden bij 
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zou dragen aan een verhoogde uitstroom van studenten naar de medisch technologische 
sector (of aanverwant) als gevolg waarvan de bedrijven en instellingen uit de regio hun 
vacatures beter kunnen vervullen. In dit onderzoek is de aansluiting van de alumni op 
de regionale vraag niet gedetailleerd in kaart gebracht en dus was het niet mogelijk om 
uitspraken te doen over een eventueel verhoogde uitstroom. Ook zouden er kwalitatieve 
effecten op de kwaliteit van gemiddelde alumni kunnen zijn, die eveneens binnen deze 
aanpak niet in beeld gebracht konden worden. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn 
dat de studenten van zorgopleidingen die onderwijs via Health Hub Roden volgden 
technologische zorginnovaties makkelijker adapteren. Toekomstige geaggregeerde 
effecten van (het toepassen van) die technologische zorginnovaties zouden kunnen 
zijn dat er efficiënter gewerkt kan worden; een mooie en welkome opbrengst in een 
krappe arbeidsmarkt. Het gebruik van die technologische zorginnovaties zou er ook 
voor kunnen zorgen dat de kwaliteit van de zorg verbetert en dat heeft weer impact 
op de brede welvaart. Tot slot kan ten aanzien van de projecten gesteld worden dat 
uit het empirisch materiaal van dit onderzoek bleek dat er veel projecten waren waarin 
bedrijven en studenten samenwerkten, maar in die projecten de betrokkenheid van 
onderzoekers enerzijds en meerdere bedrijven tegelijk anderzijds achterbleef. De 
toekomstige samenwerking zou zich kunnen toespitsen op het verder stimuleren van de 
betrokkenheid van meerdere bedrijven bij gezamenlijke projecten, en het erbij betrekken 
van (toegepaste) onderzoekers.

Ten aanzien van de doelstelling gericht op het stimuleren van de bedrijvigheid (start-
ups en verhuizers) is het opvallend te noemen dat het empirisch materiaal slechts één 
concreet voorbeeld liet zien van student die, als gevolg van onderwijs dat via Health 
Hub Roden gevolgd werd, overwoog om een bedrijf te starten en dat voor de andere 
start-ups die betrokken waren bij Health Hub Roden (en dus meegeteld werden voor 
de KPI) geen relatie aangetoond kon worden tussen het starten van het bedrijf en het 
partnership. Tot slot waren er ook geen bedrijven betrokken bij Health Hub Roden die van 
buiten de regio naar Roden of nabije omgeving verhuisden. Wel verhuisden zes bedrijven 
uit de regio naar Roden en daarvan vestigden vijf zich op de fysieke faciliteit zelf. Een 
gedeeltelijke verklaring kan liggen in de late realisatie van het ondernemerscentrum (met 
de mogelijkheid om er werkplekken te huren). Dit ondernemerscentrum was niet in de 
projectplannen opgenomen, maar werd alsnog ingericht op de fysieke faciliteit van Health 
Hub Roden vanuit de veronderstelling dat dit positief zou bijdragen aan het aantal start-
ups en scale-ups in de regionale arbeidsmarkt. Via het ondernemerscentrum zouden met 
name het netwerk en de projecten makkelijker toegankelijk zijn voor de (toekomstige) 
ondernemer wat bijdraagt aan de ontwikkeling van een nieuw product (of dienst) en 
dus aan de start van een nieuw bedrijf of de groei van hele kleine bedrijven. Een andere 
verklaring zou kunnen zijn dat Health Hub Roden een jonge interventie is en eventuele 
resultaten nog gaan ontstaan. Een derde verklaring zou kunnen zijn dat de medisch 
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technologische sector een lastige sector is voor starters. Hoge eisen aan kwaliteitszorg, 
de vaak benodigde grootschalige investeringen en tot slot grote concerns die de markt 
domineren, maken dat het toetreden tot deze markt lastig is.  

Het stimuleren van ondernemerschap is de afgelopen tien jaar een hoge prioriteit 
van onderwijs- en overheidsinstellingen in de regio geweest en is een onderdeel 
van het algemene onderwijsaanbod geworden. Er kan dus niet uitgesloten worden 
dat er wel studenten of toekomstige ondernemers waren of zullen zijn die op enig 
moment betrokken waren bij Health Hub Roden en pas later het besluit namen om 
zelfstandig ondernemer te worden. Het is ook mogelijk dat alumni van de betrokken 
onderwijsinstellingen ondernemerschapsonderwijs volgden via het generieke aanbod 
binnen de onderwijsinstellingen en dat dat vervolgens leidde of zal leiden tot het starten 
van een bedrijf in de medisch technologische sector. 

Een vergelijkbaar punt kan gemaakt worden ten aanzien van de samenwerking tussen 
bedrijfsleven en onderwijs. Triple helix samenwerking in de regio is meervoudig 
en gelaagd. De Health Hub Roden, een specifiek voorbeeld van een triple helix 
samenwerkingsverband, opereert niet in volledig isolement van andere interventies 
gericht op het stimuleren van innovatie en ondernemerschap. Bedrijven werken al 
veel langer met stagiaires en afgestudeerden, en doen dat bijvoorbeeld nog steeds 
buiten dergelijke samenwerkingsverbanden om. Zowel nationaal en regionaal beleid 
als institutioneel beleid gericht op het stimuleren van ondernemerschap, innovaties 
en samenwerking in de regio hebben geleid tot de ontwikkeling van verschillende 
interventies. Onderwijsinstellingen begonnen met het aanbieden van onderwijs 
gericht op het bevorderen van ondernemerschapscompetenties en het ondersteunen 
van studenten die zelfstandig ondernemer willen worden. Ook werd in de regio de 
samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven op verschillende manieren en op 
verschillende niveaus georganiseerd (Health Hub Roden, innovatiewerkplaatsen).   

Zoals gezegd zijn daadwerkelijke bijdragen van activiteiten binnen een triple helix-
samenwerkingsverband aan werkgelegenheid en arbeidsparticipatie (en daarmee 
aan veerkracht) geconstateerd. Dit onderzoek heeft inzicht verschaft in de black box 
van triple helix samenwerking en de geanalyseerde causale mechanismen hebben 
handelingsopties voor toekomstige triple helix samenwerking onderscheiden. 
Verschillende beleidsaanbevelingen voor het vormgeven van toekomstige triple helix 
samenwerking zijn beschreven, waarvan de belangrijkste betrekking hebben op de 
noodzaak van het vaststellen van een gezamenlijke lange termijn agenda voor de triple 
helix partners en het verbeteren van het inzicht in de collectieve opleidingsbehoeften, 
om zo massa in het opleidingsaanbod te creëren en bij te dragen aan de kwaliteit en 
kwantiteit van het personeel in bedrijven. Er moeten inspanningen worden geleverd 
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om de toegankelijkheid van opleidingen te verbeteren, met name voor het midden- en 
kleinbedrijf en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zouden meer gerichte 
inspanningen kunnen worden geleverd om informeel leren te stimuleren. Voorts 
werden aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek, waaronder het testen van 
causale mechanismen in dit en andere triple helix partnerships en het opstellen van een 
onderzoeksagenda voor samenwerking in projecten binnen een triple helix partnership. 
Relevante onderwerpen voor zo’n onderzoeksagenda zijn onder meer het bevorderen 
van vraagarticulatie en het tot stand brengen van samenwerking, de rol van docenten 
en onderzoekers (in deze samenwerking), de kwaliteit (en toegevoegde waarde) van 
dergelijke projecten ten opzichte van meer traditionele vormen van samenwerking 
tussen onderwijs en bedrijfsleven, en tot slot het stimuleren van open innovatieprojecten.





Summary   |   305   

S

Summary

This study is about the resilience of regional labour markets and the contribution that 
a triple helix partnership can make towards that goal. It reports on a longitudinal study 
on the Health Hub Roden as triple helix partnership. Both national and regional policy 
emphasize the need to strengthen cooperation between education, government and the 
business community in the hope this will ultimately contribute to a stronger competitive 
position of the economy. Much academic literature highlights the importance of triple 
helix cooperation. The impetus for this study lies in the unique opportunity that arose to 
study the Health Hub Roden and the businesses involved extensively and longitudinally, 
and thus to look inside the ‘black box’ of such a triple helix partnership. The goal was to find 
out to what extent, and through which mechanisms, such a partnership can contribute to 
the economic resilience of the region (in terms of employment and labour participation).

Chapter 1 starts with the increasing pace of economic change as a result of technological 
innovations such as automation and digitalisation. In addition, we are faced with major 
social challenges such as the ageing of the population, leading to a growing demand 
for care, rising healthcare costs and personnel shortages due to declining number of 
young labour market entrants. An important question is how, under these conditions, 
economic growth in the Netherlands can best be stimulated, and decent work and well-
being maintained. To adequately respond to these changing, (partially) unpredictable 
and complex economic and social conditions, the continuous development of knowledge 
and skills is essential. 

The ability to respond quickly and adequately to change is called responsiveness. The 
economic-geographical literature discusses (regional) resilience. Today, more than ever, 
policymakers see education (and applied research) as a partner in economic development. 
As a result, there is increased interest in the triple helix concept. This concept refers to 
the intended close cooperation between (regional) government, education and business 
with beneficial effects on the economy and employment. This study focuses on one 
particular triple helix partnership in the Assen-Groningen region (particularly in the 
village of Roden in the municipality of Noordenveld). This partnership, Health Hub Roden, 
has its origins in the closure of Cordis, a large Roden-based plant of a medical technology 
multinational, which was announced in 2007. At that time Cordis was one of the largest 
employers in the northern Netherlands. The region was faced with the challenge of 
coping with this economic shock. To this end, (former) employees, local and regional 
authorities and the business community joined forces. An association (Springboard 
Association) was established to help employees at risk of unemployment to find a job or 
become self-employed. Springboard Association and its partners acquired a project grant 
to fund such a program. By the time that the project came to an end, the possibilities for 
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a continuation were explored. Regional authorities, medical technology companies and 
educational institutions worked through various consultation rounds in 2014 to develop 
a project proposal for a Health Hub Roden: a triple helix partnership with a physical facility 
in Roden. The initiators hoped to stimulate employment and labour participation and to 
promote the retention and creation of human capital for the region by offering knowledge 
and services from the Health Hub Roden to participating companies and other actors. It 
is therefore an explicit strategy, to boost the resilience of individual businesses and the 
regional economy, both at the collective level and for individual stakeholders.

A triple helix partnership is a ‘black box’ (both theoretically and empirically) consisting of 
a mix of very different activities, processes and (sub)interests of multiple actors, which in 
turn can be related to different strategies on how to stimulate regional resilience (in terms 
of employment and labour participation). Because Health Hub Roden was (and is) a project 
of at least five years’ duration, there was a unique opportunity to follow the partnership 
longitudinally in order to answer the question to what extent Health Hub Roden as a triple 
helix partnership contributes to the economic resilience of the Groningen-Assen regional 
labour market, and which mechanisms are involved. The aim is to contribute to the 
scientific body of knowledge on whether and how a triple helix partnership can contribute 
to the resilience of the regional economy and labour market, and to the application of that 
knowledge and insights by companies, educational institutions and governments in their 
(business) activities. 

The main question of this study is: 

To what extent does Health Hub Roden as a triple helix partnership contribute to the 
economic resilience (in terms of employment and labour participation) of the regional 
labour market and which causal mechanisms within this partnership play a role in this?

The empirical part of the research focuses on three sub-questions:  
• To what extent and in which companies did employment and labour participation 

grow? 
• Why has labour participation and employment development taken place in the 

companies?
• To what extent can the labour participation and employment development be related 

to participation in the Health Hub Roden? 

The theoretical starting point for this research is actor-centred institutionalism, a variant 
of the neo-institutionalist perspective. According to the actor-centred institutionalism 
social phenomena should be explained as the result of interactions between intentionally 
acting actors. However, these interactions are structured, and their outcomes are 
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determined by the characteristics of the institutional context in which they occur. In 
chapter 2, core concepts of actor-centred institutionalism were elaborated. The same 
applies to the concepts of (economic) resilience and triple helix partnership, which are 
central to this study. In this research, the adaptive interpretation of resilience was used. 
Resilience is understood as the ability of a regional economy to adjust its structure in 
order to maintain an acceptable growth path in output, employment and wealth. The four 
dimensions of resilience (resistance, recovery, reorientation and renewal) together form 
a model that gives a picture of how a region can deal with an economic shock over time. 
The main question of this study relates to the dimensions of reorientation and renewal. In 
this chapter, attention is also paid to the broader context of policy developments aimed at 
strengthening the regional economy and educational innovation that has influenced the 
increased attention to triple helix cooperation and the prominent role of education in it. 
Finally, the chapter describes the research model. The main question of the study relates 
to a collective level (macro level), but in order to answer this question, it is necessary to 
look for the results at company level (micro level). First, the development of employment 
during the project period is mapped out at company level. Next, we try to trace the process 
of this employment development at the company level, trying to find out whether and 
how these labour participation and employment effects at the company level can be 
related to the triple helix partnership. Research into (causal) mechanisms is therefore a 
logical choice. An appropriate method, in accordance with the adage of actor-centred 
institutionalism, is process tracing.

The methodological foundations of the empirical study are described in chapter 3. Process-
tracing is a qualitative research method to explain causal mechanisms in a certain social 
process in a deductive or inductive way. By examining Health Hub Roden and its company 
partners comprehensively on a longitudinal basis, there is a unique opportunity to look 
into the ‘black box’ of a triple helix partnership and to find out whether Health Hub Roden 
contributes to the economic resilience of Roden and the surrounding region in terms of 
employment and labour participation; and if so, how. By focusing on the causal process 
that leads to certain outcomes, process-tracing is suitable for validating theoretical 
predictions and hypotheses. In theory, three variants of process-tracing are distinguished: 
theory-testing process-tracing, theory-building process-tracing and explaining-outcome 
process-tracing. In this study, the theory-building variant of process-tracing was used. 
Although the result, at the start of the study, was not yet known, the intended goal was 
clear. Policy theory states that a triple helix partnership such as Health Hub Roden will 
make a positive contribution to employment and labour participation in the labour market 
region; and this expectation was also made specific in 15 key performance indicators 
(KPIs) at the start of Health Hub Roden. Health Hub Roden offers an excellent opportunity 
to follow this cooperation longitudinally and intensively at various levels: the Health Hub 
Roden as a whole and the individual companies within it. This was done by conducting 



308   |   Summary

interviews, monitoring employment in the companies, and progress on all KPIs, and 
keeping a logbook. The study essentially is a single case study, particularly a ‘single case 
embedded’ design, as the case contains several sub-units of analysis (the companies).

Chapter four concerns the historical case study that focuses on the reason for the creation 
of Health Hub Roden. It first describes how a large company decided to establish itself 
in the region, developed into a large and innovative company that provided many jobs, 
and eventually decided to move production to Mexico and the United States and closed 
its doors in the region. Given that this company closure was an important seed for the 
creation of Health Hub Roden and that this study is interested in the resilience of the 
regional labour market, employment trends in the region were also mapped for the 
period from the arrival of Cordis in the region to the start of Health Hub Roden (1996-
2015). Research showed that the closure of Cordis was strongly reflected in the sectoral 
employment figures. However, the impact on total regional employment was limited; 
there was a rapid recovery of employment. This historical case study focused on the first 
and second phases (resistance and recovery) of resilience (Martin, 2012). The sector in 
which Cordis was active was found to account for an average of 15% of employment in the 
municipality of Noordenveld during the period 1996-2005, which was largely traceable 
to Cordis. This means that (until the closure of Cordis) the municipality of Noordenveld 
was very vulnerable to an economic shock within this core sector. Not only the share 
of jobs from this sector was high in this municipality, but the employment was almost 
entirely found at one company. At the same time, the surrounding region proved not very 
vulnerable to an economic shock in the sector in which Cordis operated, since this sector 
accounted for a very small percentage of employment. 

For both the municipality of Noordenveld and the surrounding region, there was a 
sharp decline in the number of jobs in the core sector between 2005 and 2008. For the 
municipality of Noordenveld, the number of jobs in the core sector continued to decline 
after 2008. In the surrounding region, employment grew after 2008 at the same annual 
average rate as before the closure. Thus, the impact of Cordis’ closure on the surrounding 
region was limited, and overall employment and business activity in the surrounding 
region were not permanently adversely affected by Cordis’ closure. In the municipality of 
Noordenveld, on the other hand, the impact of the closure of Cordis was clearly visible. 
Employment in the core sector almost completely disappeared. However, a large part of 
the former personnel moved on to new jobs in the core sector in the surrounding region 
or in another sector within the municipality of Noordenveld. In 2010 the total employment 
in the municipality of Noordenveld was back at the level it was before Cordis was closed. 
From 2010 onwards there was a negative growth again, but this can be explained by the 
economic recession at the time. Research has therefore shown that the closure of Cordis 
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was sharply reflected in the sectoral employment figures, but that the impact on total 
employment was limited; employment quickly recovered. 

Chapter five focuses on the triple helix partnership and the results that were achieved. The 
aim of Health Hub Roden was to create a knowledge hub by the end of the five-year project 
period where business would be strengthened by sharing existing knowledge (knowledge 
circulation) and developing new knowledge (knowledge production). The expected result 
was that more employment would be created (growth of existing companies, start of new 
ones, and attracting companies from elsewhere) and that business activities would be 
prevented from leaving or downsizing (Haan, 2015). In order to monitor progress, 15 key 
performance indicators were drawn up at the start of the project period, which reflected 
the three main objectives; knowledge production and circulation, the creation of business 
activity and the retention and creation of employment. 

Regarding the objective of knowledge production and circulation, eight of nine KPIs were 
achieved. Moreover, most were exceeded by a wide margin. The objective concerning the 
creation of business activity had one KPI and was not achieved. There were fewer start-ups 
than targeted and no companies from outside the region came to the region. However, 
companies from within the region did relocate to the physical facility of Health Hub Roden 
or the surrounding area (resulting in a local employment effect). Results regarding the 
realisation of the third objective, (retention and creation of employment and increasing 
labour participation) were mostly positive. 

The goal for employment growth was set at 60 full-time equivalents (FTE) jobs. With a 
realisation of 96.52 FTEs, this goal was amply achieved. The employment trend was 
calculated by mapping the job structure at the business partners at least two times and 
then comparing the result of the baseline and final measurement. This result showed a 
substantial employment growth. The companies were also asked to make an estimate for 
the future job structure in five years’ time. This showed that the estimate for the future job 
structure was considerably higher than the realization at the time of the final measurement. 
This difference could be explained for a large part by the fact that the period of five years 
for which the estimate was made had not completely elapsed for any company at the time 
the data for the final measurement were collected. The baseline measurement was started 
in September 2015 and the final measurement was started in September 2019. Thus, 
at the time of the final measurement, almost all companies were still in the process of 
realizing that expectation. For this reason, an extrapolation was made by calculating the 
average employment growth between the baseline and final measurement per company 
and then extrapolating this to a period of 5 years. This extrapolation showed that if the 
average growth rate continued (which may not be the case due to the corona crisis) an 
employment growth of 148,07 FTE could be achieved in five years.
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For the realization of labour force participation goals, employment for people with a 
distance from the labour market at the business partners and at the physical facility of 
the partnership were examined. Other new employment for people with a distance to 
the labour market at the education and government partners was not considered. The 
KPI of ten people with a distance to the labour market gaining work experience through a 
work experience placement was amply achieved. A total of 19 people gained experience 
through a work experience placement, and for ten of them this subsequently resulted in 
a sustainable job. The KPI to offer people a job within the framework of the Participation 
Act was not (quite) achieved. Where the goal was to offer five people a job under the 
Participation Act, the realization was four. The objective of retraining at least 25 jobseekers 
and then finding a paid job was not achieved, because the retraining of jobseekers was 
ultimately not offered in the research period (except for one person, who acquire a 
sustainable job).

The fifth KPI focused on retention and development of employment (and labour 
participation) related to alumni monitoring. Facilitating a steady influx of well qualified 
personnel into the regional labour market could be an important contribution of a triple 
helix partnership. Monitoring alumni proved complex for several reasons. First, it requires 
a detailed overview of the students who followed education at the physical facility of or 
through the triple helix partnership. In a previous study (van Lieshout et al., 2015), this 
was done using a LinkedIn group specifically for alumni. The LinkedIn group of Health 
Hub Roden did not exclusively contain alumni and due to changed regulation the 
administrator of the LinkedIn group no longer had detailed insight in the members. A 
second complicating factor was the fact that at the end of the evaluation period only 
first-year students from cohort 2015/’16 could have already left the labour market with a 
diploma. Given the fact that in 2015, due to the start-up, not many (educational) activities 
took place at Health Hub Roden yet, relevant graduate numbers would still be relatively 
low. In addition, most students do not complete their four-year course within four years 
exactly and, moreover, many students do not immediately find a matching first job 
after graduation (but still may find one later). This made it (too) early to determine the 
contribution of the Health Hub Roden to the regional labour market in terms of careers 
after graduation (Talen & van Lieshout, 2020). The fact that student participation was much 
more diverse than initially anticipated by the founders was an additional complicating 
factor for alumni monitoring. It is conceivable that students from other fields of study 
might be involved in some way with the medical technology sector in their work, but this 
is not the industry for which they are primarily trained in their education as was described 
in the document “Operationalization KPIs”. In consultation with the client, the choice was 
made to map the labour market position indicatively for a specific (but very small) group 
of students. 
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Chapter 6 focuses on causal mechanisms. Based on theoretical research, a historical 
case study and the empirical research (potential) causal mechanisms are described. 
These causal mechanisms consist of three basic elements, namely the resource from 
the partnership, the economic activity in the company and an employment effect. 
These employment effects arise from growth (or contraction) in an existing business, 
from start-ups (or from businesses being shut down), or from relocating companies. In 
addition, there are effects related to labour force participation. With respect to the causal 
mechanisms focused on labour participation and the relocating companies, the structure 
used for causal mechanisms was different. The economic activities that are central to 
the causal mechanisms of existing firms and start-ups do not apply here. Labour force 
participation is about whether or not a person (with a distance to the labour market) finds 
a job. Relocation involves a business consideration of whether the costs involved in a 
geographical move outweigh the expected benefits of such a move. Upon completion of 
the empirical research, the collected empirical material was analysed integrally in order to 
determine whether cases for the theorised causal mechanisms were found in the empirical 
material. Then, for the cases found, based on the analysis of the observed manifestations 
and the pieces of evidence, the employment effect was attributed to economic, and a 
potential contribution (how, and to what extent) from the triple helix partnership to this 
process was traced. 

The chapter describes not only fully completed, but also stopped, started and expected 
causal mechanisms. Due to a limited research period and the often long duration 
between (initial) cause and (final) employment effect, it was expected that some causal 
mechanisms would be started but not yet fully completed. Stopped causal mechanisms 
would be found since projects and ideas for innovations also frequently fail, but still might 
learn us something. Similarly, expected causal mechanisms also provide insight into 
possible causal mechanisms. The study showed that empirical indications were found for 
many (but not all) of the causal mechanisms theorized. Many more cases were found with 
started, but not yet completed causal mechanisms than with (successfully) completed 
causal mechanisms. Expectations regarding certain causal mechanisms were also 
described. In a few cases, nothing at all was found in the empirical material that indicated 
the presence (or an expectation regarding) a causal mechanism. Sometimes this was due 
to the simple fact that the resource had not (yet) been offered. Sometimes several causal 
mechanisms were found at the same time at a company. Also, in a single case, empirical 
evidence for the presence of a causal mechanism was found, but the entrepreneur also 
had an alternative explanation for the employment trend. Often several factors influence 
the development of employment and labour force participation.

Chapter seven answers the sub-questions and the main question of the study. The first 
sub-question was to what extent and in which companies did employment and labour 
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participation grow? The targeted employment growth among existing firms was found to 
have been amply achieved (albeit under favourable economic conditions). The realisation 
of the objectives regarding starters and movers proved more difficult. Subsequently, 
it was analysed as a result of what there was a labour participation or employment 
effect in the companies (second sub-question) and to that to what extent these labour 
participation and employment effects could be related to the triple helix partnership 
(third sub-question). 

For the presentation of the causal mechanisms aimed at the development of employment 
in an existing company or by a newly established company (start-up), the choice was 
made to present the causal mechanisms in order of the economic activity. The first group 
of causal mechanisms has the economic activity capital (1) in common. This is followed by 
mechanisms related to product or service innovation (2A), process innovation (2B), sales 
growth in current markets (3A), sales in new markets (3B), personnel supply qualitatively 
(4A) and personnel supply quantitatively (4B), respectively. Empirical evidence was 
found for each group, but not for each separate causal mechanism. Thus, several specific 
contributions were observed regarding activities from a triple helix partnership to 
employment and labour force participation (and thus to resilience).  

-  Regarding the causal mechanisms related to employment development in 
existing firms or through the creation of new firms, the first group of causal 
mechanisms concerned contributions from the triple helix partnership to the 
acquisition of capital (1). Three causal mechanisms were elaborated within this 
group. We only found empirical material for the network as a resource for the 
acquisition of capital, in two cases. The resource project could have been found. 
Given that no investors were involved in the triple helix partnership, it is not 
surprising that no empirical material was found for this resource. 

-  For the second group of causal mechanisms, innovations, two subgroups were 
distinguished, namely product or service innovations and process innovations. 
For the product or service innovations, two resources were distinguished, the 
project and the network. For the resource ‘projects’, empirical material was found 
in 15 cases (three completed, three aborted and nine started). In addition, there 
were six companies that had the expectation of contribution through a project. 
For the network, one case was found with a started causal mechanism. For 
process innovation a third resource (besides the resources project and network) 
was distinguished, namely the physical facility. We only found an expected causal 
mechanism for the resource ‘network’, twice.



Summary   |   313   

S

-  The third group of causal mechanisms related to increased sales in existing 
markets and sales in new markets. For both economic activities, a contribution 
could be made from the triple helix partnership through the network or through 
a project. In terms of increased turnover in existing markets, 15 cases were found 
(13 completed and two started). In addition, another 17 cases for an expected 
causal mechanism were found. For the project, no cases were found in the 
empirical material for existing markets. One contribution was found from a 
project for sales in new markets. For the network as a resource, two completed 
and two expected causal mechanisms were found. 

-  The fourth group of causal mechanisms concerned the contributions from 
the triple helix partnership to the supply of personnel (qualitatively and 
quantitatively). The two distinguished resources for qualitative staffing were the 
project and training. For the project, empirical material was found in two cases. 
One case involved a completed causal mechanism and the other a started one. 
For training, two cases were found with a started causal mechanism. As discussed, 
only limited training was offered in the partnership. For quantitative staffing, three 
resources were identified, namely projects, the network, and the physical facility. 
Moreover, regarding projects, quantitative staffing can be contributed to in two 
ways. Firstly, a contribution is made by temporarily increasing a company’s R&D 
capacity thanks to a project, which makes it easier to pay for the development of 
an innovation (as a result of which jobs could be created in the long run). Here, 
four completed causal mechanisms were found. Secondly, introduction through 
projects leads to firms and potential employees becoming acquainted with 
each other and successful recruitment (vacancies being filled). For this particular 
example, five completed and five expected causal mechanisms were found. For 
the network as a resource, five expected causal mechanisms were found. And 
finally, for the physical facility, two cases were found. In one case there was an 
expected causal mechanism in the other a completed one. 

-  The main contribution to the development of labour force participation was the 
provision of work experience places to people with a distance from the labour 
market. The second resource described for labour force participation was training. 
Only one case for training was found in the empirical material. As mentioned 
before, training was not offered frequently. 

-  For moving companies, two causal mechanisms were analysed. In one, the 
network was the resource. No firms from outside the region moved into the 
region. However, five companies moved from the region to the physical Health 
Hub facility itself, and one company moved to a location in the vicinity of the 
facility. For all six companies, the network was an also resource.
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Resource Economic activity Development of 
employment or labour 
participation

Found cases for causal 
mechanism

Project Starting or investment 
capital (1)

Positive effect employment
Existing business or start-up

No case found

Network Starting or investment 
capital (1)

Positive effect employment
Existing business or start-up

Two cases: 1 started, 1 
stopped. In addition, 1 x 
expected causal mechanism

Finance Starting or investment 
capital (1)

Positive effect employment
Existing business or start-up

No case found

Project Product- of service 
innovation (2A)

Positive effect employment
Existing business or start-up

15 cases: 3 completed, 
3 stopped, 9 started. In 
addition, 6 x expected causal 
mechanism

Network Product- of service 
innovation (2A)

Positive effect employment
Existing business or start-up

One case: 1 started

Project Process innovation (2B) Positive effect employment
Existing business or start-up

No case found

Network Process innovation (2B) Positive effect employment
Existing business or start-up

No case found. But 2x 
expected causal mechanism

Physical facility Process innovation (2B) Positive effect employment
Existing business or start-up

No case found

Project More turnover in existing 
market (3A)

Positive effect employment
Existing business or start-up

No case found

Network More turnover in existing 
market (3A)

Positive effect employment
Existing business or start-up

15 cases: 13 completed, 2 
started. In addition, 17 x 
expected causal mechanism

Project Turnover in new market 
(3B)

Positive effect employment
Existing business or start-up

One case: 1 started

Network Turnover in new market 
(3B)

Positive effect employment
Existing business or start-up

Two cases: 2 completed. In 
addition, 2 x expected causal 
mechanism

Project Staffing qualitative (4A) Positive effect employment
Existing business or start-up

Two cases: 1 completed, 1 
started

Training Staffing qualitative (4A) Positive effect employment
Existing business or start-up

Two cases: 2 started

Project Staffing quantitative (4B) Positive effect employment
Existing business or start-up

Four cases: 4 completed

Project Staffing quantitative(4B) Positive effect employment
Existing business or start-up

Five cases: 5 completed. In 
addition, 5 x expected causal 
mechanism

Network Staffing quantitative (4B) Positive effect employment
Existing business or start-up

No case found. However, 5 x 
expected causal mechanism

Physical facility Staffing quantitative (4B) Positive effect employment
Existing business or start-up

Two cases: 1 completed, 1 
started

Work experience 
place

(Unemployed) job 
seeker gains recent work 
experience

Labour force participation 
development

23 cases: 23 completed

Training (Unemployed) job 
seeker gains recent work 
experience

Labour force participation 
development

Two cases: 1 completed, 1 
stopped
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Network Company moves from 
outside the region to the 
region

No case found. However, 6 
relocators within region.

Physical facility Company moves from 
outside the region to the 
region

No case found. However, 6 
relocators within the region, 
5 of them to the physical 
facility of the triple helix 
partnership.

 
Concrete contributions were observed that the activities from a triple helix partnership 
contribute to employment and labour participation (and thus to resilience). Based on 
this research the exact size of the contribution from the triple helix cooperation and the 
extent to which the results found regarding employment and labour participation are 
supplementary could not be precisely determined. A contribution was found in several 
companies, but obviously for no company is the participation in such a partnership the 
sole exclusive reason for a positive employment effect. The empirical material showed 
that sometimes an entrepreneur indicated additional factors for an employment 
effect. Sometimes there was a positive contribution from the triple helix partnership to 
employment and labour force participation through more than one resource, or that one 
resource influenced two economic activities simultaneously. Empirical cases were not 
found for all causal mechanisms described. Sometimes this was due to the simple fact 
that that resource was not offered or only offered to a limited extent. This was the case, for 
example, for the involvement of investors in the triple helix partnership. Such involvement 
is now anticipated in the near future.

For the resource ‘training’, it is noteworthy that only limited training was offered, given that 
this intention was included in the project plan and several educational institutions were 
involved as partners. The heterogeneous nature of the partners involved in Health Hub 
Roden may have influenced the creation of mass in the demand for retraining. But well-
qualified personnel is essential for the innovation capacity and competitive strength of 
companies. Developing competencies is important not only for students (as future staff) 
and incumbent staff, but also for people with a distance to the labour market. Especially 
people with a distance to the labour market can benefit from learning and development 
but have fewer opportunities to do so. It is possible that the effect on labour participation 
objectives would have been bigger if training had been offered to this target group. (Re)
Training of (unemployed) job seekers should be based on a clear demand from the business 
community, as the goal of retraining is to find a sustainable job. From the perspective of 
the business community, the importance of retraining (unemployed) jobseekers seems 
to be increasing in times of growing labour market shortages. The companies affiliated 
to the partnership could provide mass for the targeted provision of collective training. 
The triple helix partnership could contribute by identifying training opportunities in 
the companies involved (and others in the regions outside) and organising training. By 
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identifying current and potential future bottlenecks, targeted training can be developed 
and offered. In future cooperation, efforts could be made to identify qualitative and 
quantitative shortages in the supply of personnel in order to focus collectively on the 
training of current and new staff. 

In addition to training, work experience placements were identified as a resource 
for promoting labour participation. It is possible that the choice to hire people with a 
distance to the labour market whenever possible would have been anyway due to good 
employment practices, even without a social condition being included as a partnership 
KPI; but, at the very least, the inclusion of this social condition will not have made this 
less likely. Moreover, as long as we lack a truly inclusive labour market (Wilthagen & Stolp, 
2021), all initiatives to promote labour participation are very welcome. Imposing social 
conditions on (government) investments, such as in this case a triple helix partnership, 
fits in perfectly.

Through educational projects as a resource from the triple helix partnership, a contribution 
was made both to product or service innovations in companies and to the qualitative 
and quantitative supply of personnel. Thanks to educational projects, knowledge and 
competencies were developed. This applies not only to the students, for whom carrying 
out real practical assignments is often much more attractive than working on cases 
devised by lecturers, but also to the entrepreneurs and any staff members (contribution 
to qualitative staff supply). It is possible that this informal way of training is especially 
attractive for micro and small companies, because more regular forms of training make a 
great demand on the often scarce resources (time and money) in those companies. The 
knowledge acquired by the projects was then used again in follow-up projects (knowledge 
accumulation) with a potential positive effect on the quality of the projects. 

During interviews some entrepreneurs mentioned that teachers also played an important 
role in the educational projects. It is conceivable that successive projects supervised by the 
same lecturer who was given extra time for supervision leads to better results. In addition, 
it is also conceivable that teachers engaged in research are better able to supervise such 
educational projects. The empirical material further showed that the projects contribute 
to temporarily (and free) expansion of the (innovation) capacity of the company. For 
micro and small companies in particular, cooperation in projects proved to be important 
in order to be able to pay for research and development work (and thus to realize an 
employment effect in the long run). The projects also contributed to the recruitment of 
new staff. Especially the micro and small companies mentioned that this is a good way to 
increase visibility and attract staff members. Follow-up research could focus on precisely 
such issues.
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It can be concluded that the projects could be related to positive employment effects 
as a resource from the triple helix partnership. At the same time, a number of possible 
aggregate effects of (education) projects cannot be fully established in this research 
project. For example, the hope is that the cooperation in (education) projects through 
Health Hub Roden will contribute to an increased outflow of students to the medical 
technology sector (or related) as a result of which the companies and institutions in the 
region could better fill their vacancies. In this study, the alignment of alumni with regional 
demand was not mapped in detail and thus it was not possible to measure this at this 
time. There could also be effects on the quality of average alumni, which also could not 
be captured within this approach. For example, it could be the case that the health care 
students who followed education through Health Hub Roden adapt technological care 
innovations more easily. Future aggregate effects of (could then be that care innovation 
can be done more efficiently; a nice and welcome result in a tight labour market. The 
use of technological care innovation could also ensure that the quality of care improves, 
which in turn has an impact on well-being. Finally, the empirical material of this study 
showed that the cooperation between students and companies was established, but 
that the involvement of researchers on the one hand, and multiple companies in joint 
projects on the other hand, was relatively low. Future cooperation could focus on further 
stimulating the involvement of multiple companies in joint projects, and including 
(applied) researchers.

Regarding the objective aimed at stimulating business activity (start-ups and relocating 
companies), it is notable that the empirical material showed only one concrete case of a 
potential student start-up as a result of education received through Health Hub Roden, 
and that for the other start-ups involved in Health Hub Roden (and thus counted for 
the KPI) no specific relationship could be shown between starting a business and the 
partnership. Finally, there were also no companies involved in Health Hub Roden that 
moved from outside the region to Roden. However, six companies from the region 
did relocate to Roden and of these, five settled at the physical facility itself. A partial 
explanation may lie in the late realization of the entrepreneurial centre (with the option 
of renting workplaces there). This entrepreneurial centre was not included in the original 
project plan but was later developed at the physical facility of Health Hub Roden on the 
assumption that it would make a positive contribution to the number of start-ups and 
scale-ups in the regional labour market. Through the entrepreneurial centre, the network 
and the projects would be more easily accessible to the (future) entrepreneur, contributing 
to the development of a new product (or service) and thus to the start of a new business 
or the growth of very small businesses. Another factor could be that Health Hub Roden 
is a young partnership, and results in this area are yet to emerge. A third reason could be 
that the medical technology sector is a difficult sector for start-ups. High demands for 
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quality assurance, often required large-scale investments and, finally, large concerns that 
dominate existing markets, make entering this market difficult.  

Stimulating entrepreneurship has been a high priority of educational and governmental 
institutions in the region over the last decade and has become part of the generic 
educational offer. It is possible that there were students or future entrepreneurs who were 
involved in Health Hub Roden at some point and only later took or will take the decision 
to become self-employed. It is also possible that alumni of an educational institutions 
involved followed entrepreneurship education via the generic offer within the educational 
institutions and that this subsequently led or will lead to starting a business in the medical 
technology sector.

A similar point can be made regarding the cooperation between business and education. 
Triple helix cooperation in the region is multiple and layered. The Health Hub Roden, a 
specific example of a triple helix partnership, does not operate in splendid isolation from 
other interventions aimed at stimulating innovation and entrepreneurship. Companies 
have been working with interns and graduates for much longer, and still do outside 
of such partnerships, for example. Both national and regional policy and institutional 
policy aimed at stimulating entrepreneurship, innovations and cooperation in the region 
led to the development of various interventions. Educational institutions started to 
provide education aimed at promoting entrepreneurship competencies and support for 
students who want to become self-employed. Also, in the region, cooperation between 
government and business was organised in various ways at different levels (Health Hub 
Roden, living labs).   

As already stated, actual contributions from activities within a triple helix partnership to 
employment and labour participation (and thus to resilience) have been observed. This 
research has provided insight into the black box of triple helix cooperation and the causal 
mechanisms analysed have distinguished action options for future triple helix cooperation. 
Several policy recommendations for shaping future triple helix cooperation have been 
described, the most important of which relate to the necessity of determining a joint long-
term agenda for the triple helix partners and improving insight into the collective training 
needs, in order to create mass in training supply and to contribute to the quality and 
quantity of personnel in companies. Efforts should be made to improve the accessibility of 
training, in particular for small and medium-sized enterprises and people with a distance 
to the labour market.  More targeted efforts could be made to stimulate informal learning. 
Furthermore, recommendations were given for follow-up research, including testing 
causal mechanisms in this and other triple helix partnerships and drawing up a research 
agenda for triple helix projects and partnerships. Relevant topics for such a research 
agenda include promoting demand articulation and establishing cooperation, the role 
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of lecturers and researchers, the quality (and added value) of such projects compared 
to more traditional forms of cooperation between education and business, and finally, 
stimulating open innovation projects.




