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Inleiding
Uw raad heeft gevraagd geïnformeerd te worden over de toekomst van het Health Innovation Park
(HIP). In deze nota informeren wij u daarover.
Topsectorenbeleid
De Regio Zwolle vindt het belangrijk dat de regionale innovatiecentra (PSP, HIP, locatie Enexis)
worden verankerd in de regionale economische structuur. In het kader van het Topsectorenbeleid is
door de regiogemeenten (voor het HIP vertegenwoordigd door de gemeente Zwolle) en de provincie
Overijssel gekozen voor de topsector Health in de Regio Zwolle. In 2014 hebben de founding partners
het besluit genomen om het cluster Health verder uit te bouwen tot het Health Innovation Park (HIP).
Het HIP heeft in 2016 haar activiteiten en geografisch werkgebied uitgebreid en daarmee de volgende
stap gezet op inhoud, organisatie en bijbehorend financieringsmodel.
Health Innovation Park
Netwerk:
 Het HIP is de centrale spil in het netwerk van zorgpartijen in de regio. Jaarlijks organiseert het
netwerkevents (24 events in 2017). Het HIP geeft verder masterclasses, samen met de
regionale partners Oost NV, Dommerholt Advocaten, RZI en de Rabobank. In de
masterclasses zijn zorgprofessionals aan de slag om aan de hand van het Canvas
businessmodel een businessplan te maken voor de door iedere deelnemer ingebrachte
innovatie.
 Het HIP werkt samen met regionale en bovenregionale samenwerkingspartners (onder andere
Kennispoort inclusief het Agri & Food innovatiecluster en het Polymer Science Park).
 Het HIP heeft 31 betalende leden (waaronder de Isalaklinieken, Deltion, BMA Ergonomics,
Landstede en de Vogellanden). Daarnaast zijn er 6 samenwerkingspartners: Rabobank IJsselVecht, Health Investments Zwolle (HIZ), pandeigenaren op het HIP Park, Flynth, Vindsubsidie
en Trivici.
 De organisatie heeft goede contacten ontwikkeld met de Universiteit Twente en het Deventer
Ziekenhuis.
 Het HIP heeft een regisserende en coördinerende rol voor de zorgpartijen, kennisinstelling en
bedrijven bij de Human Capital Agenda om zo te komen tot een gezamenlijke aantrekkelijke
regionale arbeidsmarkt voor de zorgsector.
Innovaties en financiering
 Het HIP stimuleert nieuwe initiatieven en innovaties met als doel de groeimogelijkheden van
zorgondernemers maximaal te benutten. Het HIP brengt actief partijen met elkaar in contact op
het gebied van kennis en innovatie en is de link tussen de 4 O’s: (zorg)ondernemers en
zorgaanbieders, onderwijs, onderzoek en overheid.
 Het HIP ondersteunt bedrijven en zorgpartijen in de Regio Zwolle bij de ontwikkeling van
innovaties, de bijbehorende business cases en de financiering daarvan. Het HIP wordt
daardoor gezien als de centrale speler op het snijvlak van zorg, kennis en ondernemerschap in
de brede provincie Overijssel en is de voordeur voor regionale health initiatieven.
Ontwikkeling zorgcampus
 Het gebied Oosterenk is een topwerklocatie zoals benoemd in de Perspectiefnota 2018-2021,
naast PSP en de Enexislocatie. Het HIP is, in samenwerking met de eigenaar van de panden
op Oosterenk, actief in de realisatie van het HIP Park, een omgeving waar zorgondernemers
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zich kunnen vestigen. Met provincie, investeerders en bedrijven wordt gewerkt aan de verdere
ontwikkeling van het innovatiepark (infrastructuur, routing, et cetera).
Het HIP vervult daarmee een belangrijke rol in de transformatie van kantoren op Oosterenk tot
een innovatieve zorgcampus. Er zijn op Oosterenk 5 kantoorpanden gevuld en 7 panden
aangekocht. Inmiddels zijn 46 health ondernemers gevestigd op het park en ruim 200
arbeidsplaatsen gerealiseerd.

Financiering
Met zijn activiteiten realiseert het HIP in de regio economisch rendement (omzetstijging en uitbreiding
van werkgelegenheid), maatschappelijk rendement (betere zorg voor hetzelfde geld of zelfde zorg voor
minder geld) en draagt het bij aan de transformatie van kantoren op Oosterenk. De HIP-organisatie
vormt de motor voor de realisering van het netwerk, (de implementering van) innovaties en de
ontwikkeling van een zorgcampus. Daarvoor is financiële ondersteuning van (onder andere) de
gemeente Zwolle nodig.
Het is daarbij de bedoeling dat de overheden hun ondersteunende financiering in de periode van 2016
tot 2020 geleidelijk afbouwen. In gesprekken met bestuur, de Algemene Ledenvergadering, de
Economic Board, de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle is de verwachting uitgesproken dat
het HIP vanaf 2020 geen overheidsfinanciering meer nodig heeft. Tot die tijd is financiering van –
onder andere de gemeente Zwolle – nog wel nodig. Financiële ondersteuning van het HIP is daarom
opgenomen in de Perspectiefnota 2018-2021 als onderdeel van de strategische opgave
Topwerklocaties waarover uw raad nog moet beslissen. In 2017 gaat het om € 75.000, in 2018 om €
65.000, in 2019 om € 55.000 en in 2020 om € 45.000.
Kernboodschap
 Door zijn specifieke kennis van en netwerk in de healthsector heeft het HIP toegevoegde
waarde binnen de huidige innovatie-infrastructuur.
 Het HIP is een eerste vraagbaak, organiseert ontmoetingen, begeleidt business cases door het
schrijven van een business plan, het zoeken naar financiering en introductie in het netwerk van
onder andere Isala.
 Er is een groeiend regionaal en bovenregionaal commitment van bedrijven en instellingen.
 Het HIP past binnen de regionale innovatieagenda van de Regio Zwolle. Voor Zwolle is het
HIP belangrijk als één van de innovatiecentra naast PSP en de locatie Enexis.
 Het HIP vervult een belangrijke rol bij de realisering van Oosterenk als innovatie- en
zorgcampus.
 Het HIP vervult eveneens een belangrijke rol bij de realisering van de Human Capital agenda
voor de zorgsector.
 Het HIP past binnen de innovatieagenda van de provincie Overijssel en wordt ook ondersteund
door de provincie middels subsidie en een bijdrage in kind.
Communicatie
Bovenstaande is besproken met het HIP. De gemeente Zwolle is ambassadeur voor het HIP.
Openbaarheid
ja
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Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 20-06-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 juli 2017,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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