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Drechtsteden in transitie

In de regio zijn sterke bouwstenen neergezet om de transitie in gang te zetten. In het verleden is dit

momentum door veel partijen opgebouwd. De huidige integrale aanpak werkt versterkend. We

behouden de goede elementen en koppelen dit aan de activiteiten die nog meer leiden tot een

hoogwaardig en toekomstgericht gebied. We hebben daarbij oog voor de mensen die de regio

maken zoals die is. Dat zijn zowel inwoners als werknemers.

Drechtsteden is in transitie. Dat kun je zien door de vele initiatieven en investeringen. Het is hier

uitstekend wonen, werken en (be)leven. We hebben onderzoek laten doen waaruit blijkt dat

driekwart van de Drechtstedelingen tevreden is over de woonsituatie. Toch trekken te veel mensen

weg.

Dordrecht heeft alles in zich om op minischaal een wereldstad te zijn. Met het vele water en het

prachtige uitzicht op de historische binnenstad van Dordrecht vanuit Zwijndrecht. Dit is het moment

waarop wij zelf als regio de regie kunnen voeren over onze eigen toekomst. Daarvoor hebben we

een visie nodig waarmee we de integrale aanpak op lange termijn bestendigen.

We willen dit doen met een pragmatische aanpak op hoofdlijnen, in drie blokken van vijf jaar. De rol

van de EDB is input geven en aansluiten op de omgevingsvisies van de gemeenten. Hierin willen

we borgen dat het bestuur gaat voor hoogwaardige inkleuring van het eindresultaat. Het verschil

wordt gemaakt door het realiseren van kwaliteit in sleutelprojecten en deze te laten inkleuren door

partners in de regio.

We werken vanuit de ervaring bij onderwijs, overheid en bedrijven. Dat maakt dat team excellence

en sociale innovatie steeds belangrijker worden. De regio staat al bekend om toegepaste kennis en

hoogwaardig vakmanschap. Door dit nog bekender te maken bij mensen van binnen en buiten de

regio, wordt de unieke kracht van dit gebied steeds beter zichtbaar.

Sjoerd Vollebregt 

Voorzitter Economic Development Board 

4



5



Speerpunten 

De Regio Deal en Dordrecht Academy zijn successen van de afgelopen jaren in de 

samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Ook worden clusters, 

ecosystemen en coalities steeds meer zichtbaar. Vanuit de integrale aanpak passen 

programma’s en projecten steeds beter in een kader. De Groeiagenda 2030 is daarbij 

belangrijk en deels heeft de EDB het kader neergezet. 2021 is het jaar van bestendigen 

en impact vergroten. De speerpunten:

1. Hoger strategisch niveau bereiken.

We willen de integrale aanpak op lange termijn vasthouden. We staan steeds beter 

op de kaart bij provincie Zuid-Holland en het Rijk. Dit momentum moeten we 

gebruiken en onze impact vergroten.

2. Steeds meer aanjagen en gidsen.

De EDB-adviesrol in relatie tot de overheid gaat steeds meer van agenderen en 

stimuleren naar gidsen richting de toekomst vanuit langetermijnperspectief. 

3. Meer aandacht voor wonen en beleven.

De thema’s werken en innoveren zijn belegd.

4. Beter inspelen op sociale innovatie.

De triple helix aanpak verrijken met initiatieven en inzichten van inwoners.

5. Een regionale gebiedsvisie ontwikkelen.

Een schets waarmee we het eindresultaat van de regiotransitie hoogwaardig 

inkleuren. Dit kan onder andere door verkenning met Mecanoo.

6. Komen tot een aansprekend en duidelijk profiel.

Drechtsteden is de industriële motor van Rotterdam.  

Drechtsteden gaat de komende jaren haar impact vergroten.
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Programma’s 

› Ontwikkelen regionale 

gebiedsvisie

› Beleven actieagenda 

(Motivaction)

› Iconisch communiceren 

(Mothership)

› Waterbus, watertaxi en 

aanlandingspunten

› Rivier cruise nulmeting

› Q-team & X-team

› Delta Technology

› Smart Manufacturing

› Duurzaam Varen

› Zorg Innovatie

› Digital Mainport

› Associate degree

opleidingen

› Career Boost 

powered by YP

› Lectoraat en kopgroep 

bedrijven

› Challenges

› Events

› Ambassadeurs

› Aanpak

› Shared Warehousing

& Logistics

Slim samenwerken met human capital en innovatie als rode draad.   
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Beleven, Wonen en Infra

Technologische veranderingen en de behoefte aan sociale innovatie gaan de Drechtsteden fors 

raken. Toegepaste kennis en hoogwaardig vakmanschap vormen de basis om daarop in te 

spelen. Voor onze specialistische en toekomstgerichte bedrijven is menselijk kapitaal 

onmisbaar. In de ontwikkeling van het gebied zoeken we naar diversiteit en cohesie bij 

werknemers én inwoners. 

Onze bedrijven presteren boven de middelmaat en stralen onze ambitie al uit, maar op de 

belevingswaarde lopen we achter. We moeten daarom het thema beleven op de kaart zetten. Er 

is durf nodig om iconisch te denken over het gebied. 

Het gaat ons niet alleen om het verlichten van bruggen en het drierivierenpunt. We willen een 

grotere beweging in gang zetten en de trots van de regio aanwakkeren. We kijken naar 

ontwikkelingen in Rotterdam als voorbeeld. Denk aan het nieuwe centraal station en de 

Markthal, maar ook de vele initiatieven van ondernemers en inwoners. Ook toeristische- en 

binnenstadeconomie spelen een belangrijke rol. 

Om een impuls te geven aan de belevingswaarde willen we de doelgroep hoger opgeleiden en 

jonge vernieuwers aantrekken. Hier is gericht beleid voor nodig, voortbouwend op de 

omgevingsvisies van de gemeenten. Deze groep bouwt ‘tribal knowledge’ op welke niet 

eenvoudig te kopiëren is. Dat maakt ook het vasthouden van dit menselijk kapitaal belangrijk. 

Durf iconisch te denken.
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> Ontwikkelen regionale gebiedsvisie
De transitie die de Drechtsteden doormaakt vraagt om een schets waarmee we het 

eindresultaat hoogwaardig inkleuren. Dit raakt ruimtelijke vraagstukken zoals wonen, 

werkgelegenheid, beleving, goede bereikbaarheid, educatie, klimaatadapatie, voorzieningen 

en ruimte voor ondernemen. 

Mecanoo zegt hierover: ‘Het in samenhang beschouwen van deze vraagstukken leidt tot een 

ruimtelijke perspectief voor de regio. Dit is een totaalbeeld dat bijdraagt aan een economisch 

sterke regio met een grote belevingswaarde en attractiviteit voor bewoners, bedrijven en 

bezoekers. Het totaalbeeld biedt houvast voor de lange termijn en zet de stip op de horizon 

waar we in de Drechtsteden gezamenlijk aan werken. Het zal helpen sturing te geven aan 

bestaande en nieuwe projecten, ook zullen er nieuwe initiatieven uit voortkomen.’

De EDB en Mecanoo zijn in gesprek geraakt over de ontwikkeling van de Drechtsteden, onder 

meer naar aanleiding van de visie die Mecanoo recent opstelde voor de Dordtse Spoorzone. 

De EDB wil deze visie graag samen met de gemeenten en partners doorontwikkelen naar 

regionaal niveau. 

> Beleven actieagenda (Motivaction)
Inwoners zijn tevreden, maar toch trekken nog te veel jonge mensen weg. Uit onderzoek van 

Motivaction blijkt dat de groep jonge vernieuwers ondervertegenwoordigd is in het gebied. 

Inwoners stellen  de vraag om kansen meer te benutten. In 2021 maken we samen met 

partners, zoals Schouwburg Kunstmin en Dordrecht Marketing, een actieagenda met 

initiatieven om de belevingswaarde in de regio te versterken.

Beleven, Wonen en Infra
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> Iconisch communiceren (Mothership)
Het partnership met Mothership krijgt steeds meer vorm. Dordrecht werd iconisch 

verlicht in de donkere wintermaanden, langs de A15 verrees het langste schilderij ter 

wereld, professionele graffiti is te zien op de pijlers van de Zwijndrechtse brug en de 

brug over de Noord is verlicht op Bevrijdingsdag. Ook ligt er een ontwerp voor de drie 

bruggen en het drierivierenpunt als bruisend hart van de regio. Doel in 2021 is minimaal 

één brug voor een langere periode iconisch uitlichten, in het kader van het themajaar 

600 jaar St. Elisabethsvloed.

> Waterbus, watertaxi en aanlandingspunten
We gaan voor de optimale balans tussen de Waterbus en watertaxi’s (innovatief 

personenvervoer over water). Voor de Waterbus is het een transitiejaar naar de nieuwe 

concessie van 15 jaar. In dit jaar starten we een pilot met watertaxi’s. Ook de 

aanlandingspunten verdienen meer aandacht. Transferium Kinderdijk en waterhubs zijn 

letterlijke draaischijven in het gebied die gebiedsontwikkelingen versnellen.

> Rivier cruise nulmeting
Hoe staan we ervoor in de rivier cruise markt? Dat onderzoek wordt dit jaar afgerond. 

De EDB gelooft in de kansen voor de regio om deze markt meer te gaan benutten. Bij dit 

project zijn gemeente Dordrecht, Dordrecht Marketing, Swets Group/Aqualiner en Dutch 

Delta Cruise Port betrokken.

> Q-team & X-team
De regio heeft het Q-team in het leven geroepen. Dit team met Adriaan Geuze, Jaap 

Paans en Jeroen Everaert let op de kwaliteit van de oeverontwikkelingen. In 2021 gaat 

de EDB verkennen of er een X-team opgezet kan worden. De X staat voor experience, 

oftewel beleven. Hiermee willen we grote namen als ambassadeur aan het gebied 

binden en impulsen geven aan de belevingswaarde. 

Beleven, Wonen en Infra
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Innovatie Roadmaps

Toegepaste Innovatie is een van de drie pijlers uit de Regio Deal, naast Human Capital 

en Dynamische Oevers. We gaan dit jaar vijf Roadmaps ontwikkelen voor de 

maakindustrie, maritieme sector en zorg. Op ieder onderwerp (Delta Technology, Smart 

manufacturing, Duurzaam Varen, Zorg Innovatie en Digital Mainport) gaat een business 

developer aan de slag. Zij mobiliseren de netwerken en ontwikkelen business cases en 

innovatieprojecten. 

We werken per Roadmap doelstellingen uit, in samenwerking met het bedrijfsleven en 

onderwijsinstellingen. Binnen de Roadmaps worden nieuwe technologische 

ontwikkelingen gekoppeld aan economische en maatschappelijke uitdagingen. Zo wordt 

de vertaalslag gemaakt van ideeën voor innovaties naar relevante business cases. De 

toegevoegde waarde van deze aanpak ligt in het realiseren van cross-overs: het 

verbinden van innovatieve oplossingen uit verschillende sectoren. 

Dit programma is een samenwerking tussen Drechtsteden (penvoerder gemeente 

Dordrecht), EDB en InnovationQuarter. De business developers en innovatiemanagers 

bij Dordrecht Academy werken samen als één team om cross-overs tussen sectoren en 

tussen onderwijs en bedrijfsleven te laten landen.

> Delta Technology
De wereld én de Delta Technology sector zijn aan het veranderen. Samenwerking en 

open innovatie maakt het mogelijk om grote uitdagingen aan te gaan. Dit jaar wordt de 

mogelijkheid voor het creëren van een Delta Technology Incubator verkend. Van Oord, 

Boskalis, IHC, Damen en de EDB hebben een gezamenlijke ambitie: ‘enabling safe, 

sustainable & prosperous coastal life, by Zero Emission Dredging’. De Delta Technology 

Roadmap loopt langs drie routes: technologie, beleid en disruptieve concepten.

Drechtsteden is het gebied van denken én doen, 
waar innovaties worden toegepast.
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Innovatie Roadmaps
> Smart Manufacturing
Deze Roadmap is gericht op het koppelen van traditionele maakindustrie aan nieuwe ontwikkelingen. Door cross-

sectorale verbanden ontstaan nieuwe toepassingen, mogelijkheden en inzichten in de huidige waardeketen. 

Overkoepelende thema’s zijn onder andere circulair produceren en automatisering. Ook Smart Maintenance speelt 

een belangrijke rol. 

> Duurzaam Varen
De maritieme (scheepsbouw)sector en vele technische toeleveranciers zijn volop aanwezig in de regio Drechtsteden 

tot en met Gorinchem en Werkendam. Deze sector is zich bewust van de noodzaak om de industrie duurzamer in te 

richten. Denk aan elektrisch varen, alternatieve brandstoffen zoals waterstof en ijzerpoeder, draagvleugeltechnologie 

en voorspellend onderhoud. In deze Roadmap willen we nieuwe technologische mogelijkheden toegepast krijgen om 

onze maritieme toppositie te behouden en voorsprong uit te bouwen. 

> Zorg Innovatie
Product- en procesinnovaties dragen bij aan een beter gezondheidsniveau in de regio. Daar hangt een hoger 

welvaartsniveau mee samen. Met alleen zorginnovatie en -technologie kom je er niet. De nieuwe zorgvormen en 

zorgmodellen zullen in praktijk gebracht moeten worden door bestaande en nieuwe generaties medisch personeel. 

Dit vraagt om een programma en een intensieve samenwerking tussen zorgaanbieders en het regionaal onderwijs. 

Denk hierbij ook aan ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, huisartsen, onderwijspartijen en bedrijven. 

> Digital Mainport
De economische aanjagers van de BV Nederland waren altijd de zeehavens en luchthavens. Steeds meer worden 

dat nu ook de digitale havens. Als Drechtsteden hebben we een unieke positie, omdat het gebied beschikt over een 

open en onafhankelijk glasvezelnetwerk. Dit netwerk is gedeeld eigendom van een groot aantal regionale partijen. 

Daardoor kunnen we digitale mogelijkheden vrijuit testen. Denk aan sensortechnologie, kunstmatige intelligentie en 

toepassingen die Dordrecht maken tot een smart city. Dit jaar worden twee programma’s ontwikkeld: leefbare 

binnenstad als living lab en een fieldlab in de Duurzaamheidsfabriek gericht op 5G en Internet of Things.

Nice to know
Iedere business developer

maakt een jaarplan in 

afstemming met een triple 

helix stuurgroep. Hou de 

nieuwsbrief van Deal in de 

gaten voor updates. 
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Dordrecht Academy

Op initiatief van HBO Drechtsteden, EDB en ondernemers is het begin van een mooie 

traditie ontstaan: de introductiedag voor studenten (DID: Dordtse Intro Dagen). Maar zal 

Dordrecht ooit een echte studentenstad worden? Daarvoor zijn eerst voorzieningen en 

goede woningen nodig.  

We zien dat jongeren steeds meer wegtrekken om te studeren in steden als Rotterdam, 

Delft, Den Haag of Utrecht om vervolgens niet meer terug te keren. Het gevolg: het 

gemiddelde opleidingsniveau van de Drechtsteden is drastisch weggezakt. 

Opleidingen die meebewegen met de wensen van bedrijven uit de Drechtsteden. Heel 

kort samengevat is dát de essentie van de Dordrecht Academy, die vanaf komend 

schooljaar haar deuren opent. De Dordtse Academy moet ervoor zorgen dat hoger 

opgeleiden de regio niet zomaar meer verlaten. Dat is nodig, want er is een 

schreeuwende tekort aan goed geschoold personeel in een flink aantal sectoren. 

De Dordrecht Academy is een samenwerking van Hogeschool Rotterdam, Christelijke 

Hogeschool Ede, InHolland, de gemeente Dordrecht en het regionale bedrijfsleven. 

Avans sluit aan bij het Career Boost programma. Het bedrijfsleven voelt zich sterk 

verbonden aan de Dordrecht Academy. 

2021 is het jaar waarin het echt gaat gebeuren! De EDB blijft inzetten op de brugfunctie 

tussen onderwijs en bedrijfsleven. 

HBO-opleidingen die meebewegen met de wensen van bedrijven.
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Dordrecht Academy

> Associate degree-opleidingen
Vanaf september starten zes opleidingen: bouw, ICT, engineering, logistiek, social work 

in de zorg en een pedagogisch educatieve opleiding die een stap is tussen de opleiding 

tot onderwijsassistent en de pabo. Deze tweejarige hbo-opleidingen worden door de 

verschillende scholen aangeboden, onder de vlag van de Dordrecht Academy.

> Career Boost – powered by Young Professionals
Naast de opleidingen worden extra activiteiten georganiseerd om de overgang van 

studeren naar werken zo soepel mogelijk te laten verlopen. Denk aan 

praktijkopdrachten, minoren, gastdocenten uit het bedrijfsleven en aan de 

samenwerking met het young professionals programma. Daarmee zorgen we dat iedere 

student een jonge professional uit het gebied als mentor heeft. Een van de 

innovatiemanagers van de Dordrecht Academy en EDB overleggen tweewekelijks om de 

samenwerking soepel te laten verlopen. 

> Lectoraat en kopgroep bedrijven
De Dordrecht Academy is allesbehalve een standaard opleidingsmachine. Uniek is de 

intensieve samenwerking met het bedrijfsleven. Via innovatietafels en een kopgroep 

hebben bedrijven inbreng. Zo bewegen de hbo-opleidingen mee met de wensen van 

bedrijven. Dordrecht Academy en de EDB hebben de kopgroep met 

vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven gevormd. Hierin praten de bedrijven mee over 

het lectoraat. Daarnaast initieert de EDB individuele gesprekken met bedrijven om de 

vraag naar opleidingen te achterhalen en een deel van het lectoraat te bekostigen. 
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Young Professionals 

Het Young Professionals programma, door bedrijven en de EDB opgezet in 2017, is niet meer weg te 

denken uit het gebied. In vier jaar tijd is een netwerk van jonge werkenden in het gebied opgebouwd 

door hen samen te brengen bij challenges en events. Er staat nu een stevig ambassadeursprogramma. 

Het succes van het programma zit in de formule van challenges en in Deal die op de achtergrond het 

motortje is van de organisatie. Maar vooral de drive van grote bedrijven en het innovatieve vermogen 

van het MKB geeft de doorslag. Met steun van directies kunnen jonge professionals tijd vrijmaken om 

gericht aan uitdagingen te werken. Verschillende disciplines, onderwijs en overheid zoeken zo voor 

iedere uitdaging een innovatieve oplossing. 

Deze manier van werken (flexibele blauwdruk) wordt steeds vaker in de regio overgenomen door 

partners die ook challenges organiseren. Als bijvangst van het programma groeit daarmee ook het 

innovatieve vermogen van de regio. Ook is er (inter)nationale aandacht voor het programma.

> Nieuwe fase: kostendekkend organisatiemodel

Dit jaar begint een nieuwe fase waarbij het programma professionaliseert. Een groep van tien bedrijven 

vormt nu zelf de ‘Drecht Cities Young Professionals board’. Deze groep organiseert de activiteiten, 

samen met een programmamanager. Er komt een online community platform, deep dives met regionale 

bestuurders over beleid en een mentorprogramma. 

De afgelopen vier jaar werd het programma bekostigd door de EDB, met support van Deal. Vanaf dit jaar 

zullen de bedrijven en partners het programma zelf gaan bekostigen. Het is een open netwerk; op ieder 

gewenst moment kan worden ingestapt als full member of light member. Zo wil de EDB ervoor zorgen 

dat het programma op de lange termijn blijft bestaan. 

Voor iedere uitdaging een innovatieve oplossing.

15



Young Professionals 

Het programma bestaat uit drie onderdelen: challenges, events en ambassadeurs. Het gezamenlijke 

doel is sinds de start ongewijzigd: jong talent aantrekken en behouden voor het gebied. 

> Challenges
Dit jaar worden vier grote challenges georganiseerd. Een challenge komt steeds uit één bedrijf en 

wordt geselecteerd door de jonge professionals zelf. Vervolgens wordt er een team gevormd van 

jonge mensen uit verschillende bedrijven en met verschillende achtergronden. Deal en EDB hebben 

een actieve rol in het samenbrengen van organisaties, wat kan leiden tot verassende combinaties. 

Bij voorkeur wordt gekeken naar cross-overs tussen sectoren. Het team gaat in sprints en in totaal 

acht werkdagen aan de slag. Er is altijd een business owner die duidelijk maakt wat van het team 

wordt verwacht en het team wordt altijd begeleid door een project coach.

> Events
Dit jaar worden twee events georganiseerd. Tijdens de jaarlijkse Drecht Cities Experience leren de 

young professionals het gebied en elkaars bedrijven beter kennen. Bij de jaarlijkse Young 

Professionals Gathering worden de inhoudelijke resultaten van de challenges gepresenteerd. De 

inhoud staat voorop, omdat dit de mensen bij elkaar brengt. De events worden georganiseerd 

volgens de formule: Inspire, Experience, Fun! 

> Ambassadeurs
Door directies, project coaches en young professionals te stimuleren om de activiteiten en 

successen uit te dragen, ontstaat (deels vanzelf) een ambassadeursfunctie. Als ware ambassadeurs 

adviseren young professionals regionale bestuurders in deep dive sessies, geven zij presentaties 

tijdens events en zijn ze mentor van studenten bij de Dordrecht Academy. Ook worden de young

professionals steeds vaker gevonden en gevraagd om te helpen bij de lobby en regiopromotie. 

Jong talent aantrekken en behouden. 
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Young Professionals 
Groeit uit tot een volwassen programma met grote diversiteit aan partners.
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Strategic partnering

Het idee is simpel. Als we meer samenwerken en meer samen inkopen, zijn 

we kostenefficiënter. Damen en Boskalis kwamen met het idee voor 

Strategic Partnering. In de Drechtsteden zijn tal van maritieme bedrijven te 

vinden, maar ook aanpalende industrieën. Waarom zouden zij niet meer 

samenwerken? De EDB en gemeente Dordrecht namen de handschoen op. 

Dit programma staat voor slimme samenwerking tussen bedrijven en gaat 

dus per definitie over gezamenlijkheid. Het doel op langere termijn is dat de 

keten en samenhang tussen bedrijven in het gebied zichtbaar en voelbaar 

wordt, zowel voor werknemers als voor mensen van buiten de regio die met 

ons samenwerken.

Uit onderzoek van Berenschot (2020, geïnitieerd door Deal) blijkt dat 

bedrijven in de regio elkaar nog niet altijd weten te vinden, ondanks dat het 

buren zijn. Het innovatieve ecosysteem in de regio blijkt steeds hechter te 

worden, maar er zijn ook kansen. Bedrijven geven aan dat de thema’s 

cyber security, smart maintenance, robotica en artificial intelligence kansrijk 

zijn. Daarvoor willen zij in contact gebracht worden met bedrijven die hier al 

bekend mee zijn. 

De EDB doet dit niet alleen. Diverse organisaties en initiatieven in de regio 

brengen sterke bedrijvennetwerken bij elkaar, zoals Deal, Werkgevers 

Drechtsteden, Duurzaamheidsfabriek en Dordrecht Academy. Ook zijn er 

belangrijke partners buiten de regio waarmee intensivering van de 

samenwerking wordt verkend: Holland Instrumentation, EBZ en FME. 

Een gebied met zo veel sterke bedrijven vraagt om strategic partnering.
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Strategic partnering 

> Aanpak

Dit jaar wordt een slimme aanpak ontwikkeld voor uiteenlopende 

samenwerkingsprojecten, waarbij ook de samenwerking met Rotterdam 

Maritime Capital of Europe wordt verkend. De projecten, storytelling en 

positionering van het gebied gaan in dit programma hand in hand. De EDB is 

hier strategisch bij betrokken. Ook de expertise van Deal wordt ingezet. 

Deal en EDB hebben de ambitie om innovatieve initiatieven in kaart te 

brengen en partijen proactief samen te brengen. Zo ontstaat een virtuele 

sparringpartner in het ecosysteem. Dit jaar worden strategische sessies 

georganiseerd om in te spelen op deze vraag van bedrijven.  

> Shared Warehousing & Logistics

Wat als het ene bedrijf ruimte over heeft en het andere bedrijf ruimte nodig 

heeft? Dit jaar wordt de eerste pilot tussen twee bedrijven afgerond. Deze 

wordt gebruikt als best practice om de aanpak door te ontwikkelen. Een 

projectmanager zoekt matches tussen 30 bedrijven. Een mogelijke stap in de 

toekomst is vraag en aanbod via een dataplatform op elkaar af te stemmen. 

Mogelijk worden hiervoor innovatietafels met Werkgevers Drechtsteden 

opgezet. Hetzelfde geldt voor het combineren van logistieke dienstverlening. 

Maritiem

& Offshore

ICT

Bron: Berenschot onderzoek hightech sector Drechtsteden 30-11-2020

Een hecht cluster, maar nog te weinig samenwerking. 

19



Regioprofilering en lobby

Dordrecht heeft de pijlen gericht op de miljarden in Den Haag. Samen met andere 

gemeenten, bedrijven en het onderwijs lobbyt de stad voor de komst van 

duizenden woningen, een lightrailverbinding met twee extra stations en een 

renovatie voor Dordrecht Centraal. De investering is nodig om Dordrecht te laten 

meegroeien met de rest van de Randstad.

De EDB versterkt het geluid van deze lobby en ondersteunt waar nodig. Zo wordt 

dit jaar actief de samenwerking opgezocht met de Economic Board Zuid-Holland. 

Op het niveau van de provincie Zuid-Holland en het Rijk staan we al bekend om 

onze slimme maakindustrie en maritieme innovatie. 

We zijn als regio al enige tijd op zoek naar het beste label om de regio mee in de 

etalage te zetten. Tot op heden is Drechtsteden sterk neergezet als industriële 

motor van de Rotterdamse metropool, als hart van de maritieme delta, als Smart 

Industry Region en als integraal onderdeel van Rotterdam Maritime Capital of 

Europe.

Dit jaar bouwen we hierop voort en we willen ook komen tot een aansprekend en 

duidelijk profiel, waarin ruimte is voor alle sectoren. Hierbij hoort een sterke naam 

voor de Campus in Dordrecht: het gebied van Leerpark, Zorgpark en 

Sportboulevard. De EDB doet inspanningen om relaties met partners buiten de 

regio te versterken en om ambassadeurs te stimuleren trots uit te dragen. 

Dordrecht wil miljarden van Den Haag voor onder meer 

een lightrail naar Rotterdam, Den Haag en Leiden.

Foto © Julia Pelealu
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What happened here? 
Young Professionals vertelden 

minister president Rutte over 

triple helix samenwerking en de 

innovatieve kracht van de regio 

tijdens zijn werkbezoek aan de 

Drechtsteden.



Promotie & Acquisitie

Vanaf de start van de Economic Development Board is het management ondergebracht bij 

Deal. De kerntaak van Deal is werkgelegenheid vergroten door bedrijven te acquireren. De 

gemeenten zijn verantwoordelijk voor zo professioneel mogelijk accountmanagement om 

bedrijven te behouden. 

Vanuit diverse gesprekken met partners en bedrijven constateren we als EDB dat we kunnen 

helpen bij het verder invullen van het accountmanagement. Doorontwikkelen is een logische 

stap in de komende jaren. Een goede invulling van het accountmanagement wordt steeds 

belangrijker gezien de veranderingen en technologische ontwikkelingen die op onze 

bedrijven afkomen. 

Vanuit de Deal promotie wordt bijgedragen aan de zichtbaarheid van de programma’s en 

doelen van de EDB. Deal heeft in 2020 twee onderzoeken opgeleverd die bijdragen aan de 

ambities van de EDB. Actiepunten uit deze onderzoeken worden gezamenlijk opgepakt.

> Hightech sector

- Verhoog de bekendheid van de technologische industrie.

- Breng bedrijven en innovatiepartners actief bij elkaar en ondersteun bedrijven bij innovatie.

- Het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent blijft een knelpunt, houd hier focus op.

> Superjachtbouw 

- Onderzoek de realisatie van een Superyacht Hub.

- Vorm een bedrijvencentrum op het thema duurzaamheid in de jachtbouw.

- Organiseer workshops voor toeleveranciers voor het bundelen van verkoop en logistiek.

Ook zijn er synergievoordelen met partners zoals InnovationQuarter, Rotterdam Maritime 

Capital of Europe, Duurzaamheidsfabriek, Da Vinci, Dordrecht Academy en Werkgevers 

Drechtsteden. 

Werkgelegenheid aantrekken en behouden.
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De board bestaat uit bestuurders in het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid 

in de regio Drechtsteden. De zogenaamde triple helix. Formeel is de EDB een 

adviescommissie van de Drechtsteden, met als penvoerder de gemeente Dordrecht. 

De board heeft een budget beschikbaar van 300.000 euro per jaar, waarbij minimaal 

100.000 euro wordt ingezet voor projecten om ontwikkelingen in gang te zetten in 

samenwerking met partners.

> Dagelijkse aansturing

De secretaris verzorgt het dagelijkse management en stuurt de inhoudelijke 

activiteiten aan. Samen met een projectmanager, externe projectleiders en business 

developers bij Deal en InnovationQuarter staat er een klein team met een breed 

netwerk. Het team wordt ondersteund door een managementassistent. 

Vanaf 2021 wordt daarnaast structureel capaciteit vrijgemaakt binnen de ambtelijke 

organisatie van de Drechtsteden om de inhoudelijke activiteiten mede aan te jagen. 

Om dit in goede banen te leiden trekt de secretaris op met ambtelijke 

vertegenwoordigers als centrale aanspreekpunten.

Economic Development Board Drechtsteden. 

Werkwijze
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Managementassistent

Leadra Gouw

Digital Mainport

Max Remerie
Delta Technology

Arjen de Jong

Duurzaam Varen

Hedi Visscher

Zorg Innovatie

Liesbeth Leurs

Smart Manufacturing

Jan Terlingen

Voorzitter

Sjoerd Vollebregt

Secretaris

Joost Weeda
Projectmanager

Marit van Heugten

Werkwijze
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Het management van de board is voor Deal een additionele 

opdracht naast de regionale promotie en acquisitie. De huidige 

opdracht loopt tot en met 31 december 2023. 

Deal en de EDB gaan voor hetzelfde resultaat: economische 

groei en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de 

Drechtsteden waarmee we de brede welvaart in de regio 

vergroten.

v.l.n.r. René Beute, Bianca Visser, 

Leandra Gouw, Martin Bloem, 

Brigitte Warnaar, Joost Weeda, 

Marit van Heugten en Menno 

Bijnagte.

Samen staan we voor een succesvolle en ondernemende regio.

Werkwijze
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Visie
Drecht Cities maakt het verschil door de

uitstekende reputatie van haar robuuste

maak- en servicebedrijven. Toegepaste

kennis en hoogwaardig vakmanschap staan

centraal in een prachtige leefomgeving met

een uitstekend opleidings- en

innovatieklimaat. We ontwikkelen de

maatschappelijke welvaart door bedrijven te

binden vanuit een bredere bijdrage, met

aandacht voor diversiteit en cohesie

vormen we een dynamisch gebied waar we

trots op zijn.

Doel
Kracht van de triple helix bundelen.

Door het initiëren en aanjagen van

programma’s en projecten, vanuit

een integrale blik, die impact hebben

op innovatie, werkgelegenheid en

vestigingsklimaat.

Missie
Ontsluiten van de kracht van de Drechtsteden

als industriële motor van de Rotterdamse

metropool. We staan bekend als vijfde

stedelijke gebied van Nederland.
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