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201 6-2019 Regio Foodvalley

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij bieden wij u de eindrapportage aan van de Strategische Agenda 2016-2019 "Van Denken naar
Doen" van de regio Foodvalley. Zoals vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling van Regio
Foodvalley heeft u jaarlijks een voortgangsrapportage ontvangen. Deze voorliggende eindrapportage
is de afsluitende rapportage van de Strategische Agenda 2016-2019.

ln 2015 heeft de gemeente Nijkerk in samenwerking met de andere Regio Foodvalley gemeentes en
samen met ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen een Strategische Agend a 2016-201g
opgesteld over wat wij deze jaren gezamenlijk wilden op gaan pakken in de regio Foodvalley. Het
uitgangspunt van de samenwerking was het gezamenlijke ideaalbeeld voor Regio Foodvalley in 2025
Regio Foodvalley is hét agrofoodcentrum van Europa en dé internationale topregio voor kennis en
innovatie op het gebied van gezonde en duurzame voeding.
Op basis van de Strategische Agenda is er een uitvoeringsprogramma gemaakt. Hierin staan 26
projecten beschreven die vanuit de ondernemers, overheid en onderwijs- en onderzoeksinstellingen
opgepakt zijn. Een groot deel van deze projecten is succesvol uitgevoerd, een deel is in aangepaste
vorm uitgevoerd en een klein deel is niet tot uitvoering gekomen. De Eindrapportage Strategische
Agenda 2016-2019 "Van Denken naar Doen" beschrijft de resultaten en uitkomsten van deze 26
projecten en initiatieven, die onder de verantwoordelijkheid van verschillende partners hebben
plaatsgevonden.
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Voor de Strategische Agenda 2015-2019 waren heldere ambities geformuleerd over vijf thema's:
1. Verbeteren kennisinteractie/local buzz.

2. Uitbouwen global pipelines.
3. Vergroten innovatiekracht.
4. Branding en marketing.
5. Versterken fysiek en sociaal duurzame leefomgeving
Er waren echter geen meetbare doelstellingen aan gekoppeld. Hierdoor is het alleen mogelijk om op
een beschrijvende manier aan te geven wat de opbrengst is van de samenwerking van de Triple Helix

partners. Wij kijken terug op een positieve samenwerking met de Triple Helix partners. Doormiddel
van gezamenlijke inzet en middelen hebben we resultaten behaald en vooruitgang geboekt. Ook zijn
de geleerde lessen van deze Strategische Agenda meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe
Strategische Agenda.
ln de bijlage vindt u de aanbiedingsbrief van het Regiokantoor Regio Foodvalley en de eindrapportage
Strategische Agenda 2016-2019.
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