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1

Programma topinnovatiecentra

1.1

Visie topinnovatiecentra

Datum

De bijbehorende Visie Topinnovatiecentra is tot stand gekomen na vele gesprekken,
zowel binnen de organisatie van de gemeente Zwolle als met personen daarbuiten.
De visie bestaat uit vier onderdelen:
1. Achtergrond regionaal en lokaal beleid – in dit hoofdstuk wordt ingegaan op
de achtergronden van het regionale en lokale beleid met betrekking tot
topinnovatiecentra
2. Concept topinnovatiecentra – In dit hoofdstuk wordt een nadere duiding
gegeven van het concept topinnovatiecentra en welke visie de gemeente
Zwolle heeft op de topinnovatiecentra. Ingegaan wordt op de ambitie, de
doelstelling en de criteria en condities voor de topinnovatiecentra. Dit concept is
geïnspireerd door de onderzoeken van adviesbureau Buck Consultants
1
2
International naar campussen en onderzoek van de STEC-groep .
3. Quickscan huidige topinnovatiecentra – in dit hoofdstuk wordt op basis van
een quickscan en gesprekken met stakeholders de stand van zaken gegeven
van elke individuele topinnovatiecentrum. Ook wordt inzicht gegeven hoe de
topinnovatiecentrum zich momenteel verhoudt tot het concept
topinnovatiecentra uit het voorgaande hoofdstuk.
4. Visie op rol gemeente Zwolle – In het laatste hoofdstuk zijn de rollen van
gemeente Zwolle verwoord. Tevens wordt ingegaan op de financiële inzet en
kaders bij die rollen en de betekenis daarvan voor de topinnovatiecentra.

1.2

Programmastructuur
Het programma Topinnovatiecentra kan niet los worden gezien van diverse andere
thema’s en opgaven. In figuur 1 is dit uitgewerkt. De programma’s Human Capital
Agenda (HCA) en Topinnovatiecentra vallen beiden onder het begrotingsprogramma
Ondernemende en levendige stad (Economie) en hebben een wederzijdse uitwisseling
en afhankelijkheid van elkaar (zie ook de Visie Topinnovatiecentra).
Het programma topinnovatiecentra gaat uit van een basis van broedplaatsen van
starters en start-ups die zich soms concentreren en clusteren. Het beleid voor start-ups
en starters is hierop gericht. De clusters/concentraties vormen één van de
voedingsbronnen voor de topinnovatiecentra. Deze topinnovatiecentra worden op basis
van het concept topinnovatiecentra ontwikkeld. De verschillende topinnovatiecentra
hebben een verbinding met de verschillende andere strategische opgaven van de stad.

1

Adviesbureau Buck Consultants International heeft, onder andere in opdracht van het ministerie van
Economische Zaken, meerdere onderzoeken (2009, 2012, 2014, 2017) gedaan naar open innovatie centra.
2
Gebaseerd op Internationale ervaringen van succesvolle campusontwikkelingen, STEC-groep (uit:
Bedrijfsprofielen & vestigingsfactoren Kennispark Twente (2006))
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Bij de topinnovatiecentra wordt nieuwe bedrijvigheid gecreëerd, die op de locatie zelf
zich ontwikkeld of doorstroomt naar de diverse werklocaties in de stad of de regio.
Het programma Topinnovatiecentra valt binnen de Zwolse begrotingsstructuur.
Tegelijkertijd is het onderdeel van de Regio Zwolle en geeft het invulling aan de
economische opgaven in de regio. Twee van de topinnovatiecentra (PSP & HIP) zijn
voortgekomen uit regionale clusters. De Climate Campus komt voort uit de
samenwerking in de IJsselvechtdelta. Ook Kennispoort, als onderdeel van het start-up
en startersbeleid, is een regionale organisatie. Dit betekent dat het Zwolse programma
Topinnovatiecentra niet los kan worden gezien van de Regio Zwolle.

Figuur 1 - Positie programma Topinnovatiecentra
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1.3

Ambitie

Datum

Het programma Topinnovatiecentra heeft als ambitie het creëren van:
“Hoogwaardige technologische broedplaatsen met een scherp innovatief profiel en
grote aantrekkingskracht en uitstraling, thuisbasis van gerenommeerde innovatieve en
internationale bedrijven en veelbelovende startups.”

1.4

Doel
Het programma Topinnovatiecentra heeft als doel het creëren van topinnovatiecentra
met een hoge mate van aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijvigheid en een hoge
mate van samenwerking in multiple-helix verband

1.5

Criteria
De topinnovatiecentra worden beoordeeld op basis van elf succesfactoren en onder vijf
condities.
Succesfactoren
1. Aanwezigheid kennisdragers
2. Onderzoeksfaciliteiten
3. Ecosysteem open & shared innovatie
4. Kritische massa / ‘place to be’
5. Hoogwaardige locatie
6. Talent

7.
8.
9.
10.
11.

Ondernemerschap & financiering
Adequate huisvesting
Marketing & Acquisitie
Duidelijke visie
Organisatie & Management

Condities
a. Hanteer een scherpe en robuuste gezamenlijke focus
b. Bewaak de focus bij vestiging van bedrijven
c. Neem tijd voor de ontwikkeling en organiseer geduld
d. Zorg voor een aantrekkelijk woon- en vestigingsmilieu
e. Zorg voor de aanwezigheid van sterk leiderschap in de regio

1.6

Methode
1. Het krachtig en in samenhang ontwikkelen c.q. versnellen van de groei van de
onderscheiden topinnovatiecentra;
2. Het vormen van een afwegingskader en handvat voor (gemeentelijke) inbreng en
beslissingen voor de topinnovatiecentra;
3. Het versterken van een integrale aanpak van en tussen de 6 strategische opgaven
van de gemeente samen met de onderscheiden topinnovatiecentra waar dat
mogelijk en gewenst is;
4. Het ontwikkelen van een (programmatische) aanpak om deze doelen te bereiken in
netwerksamenwerking binnen de gemeente en samen met de partners van de
gemeente (voorliggend programmaplan Topinnovatiecentra);
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Hoewel het programma op dit moment vanuit de gemeente Zwolle is opgesteld, is het
de intentie dat dit programma een regionale uitwerking krijgt, gedragen door de multiple
helix partijen.

2

Actielijnen
Op basis van Visie Topinnovatiecentra zien wij vier actielijnen die via diverse tafels
worden uitgewerkt en van waaruit het programma verder wordt ontwikkeld.

2.1.1

Actielijn I - Vaststellen van een gezamenlijke ambitie en agenda
topinnovatiecentra (multiple helix Regio Zwolle)
In de gesprekken met de stakeholders komen diverse locatie overstijgende
vraagstukken naar boven die in multiple helix aanpak vragen met een bijbehorend
instrumentarium. Wij stellen voor om via rondetafelgesprekken in de Economic Board
Regio Zwolle deze vraagstukken te beantwoorden. In de Economic Board komt namelijk
de multiple helix van de regio samen, de basis voor een goede ontwikkeling van
topinnovatiecentra. Wij zien daarbij twee stappen voor ons:

Stap 1 – Formuleren gezamenlijke ambitie en benoemen van de opgaven
Om de topinnovatiecentra verder te ontwikkelen is een gezamenlijke ambitie van het
onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid op topinnovatiecentra in het algemeen,
zowel voor Zwolle als voor de regio, noodzakelijk. De Visie Topinnovatiecentra vormt de
basis voor dat gesprek.
Daarnaast gaat het ook om het benoemen van de opgaven. In de gesprekken zijn al
diverse opgaven benoemd:


Governance - Een deel van de stakeholders wijst op de diffuse governance rondom
de verschillende innovatiecentra en Kennispoort (het innovatienetwerk van de regio
Zwolle). Pak de bureaucratisering aan is de boodschap en denk daarbij aan een
businessmodel waarin een basisorganisatie voor innovatiecentra is opgenomen.
Ontzorg daarbij de innovatiecentra van hun organisatievraagstukken. Dit vraagt ook
om na te denken, samen met de stakeholders, over de huidige organisaties en
mogelijk een andere organisatiestructuur.



Aantal topinnovatiecentra - In de gesprekken wordt aandacht gevraagd voor de
inflatie van het begrip ‘topinnovatiecentra’, concurrentie tussen (top)innovatiecentra
en het beperken van het aantal (top)innovatiecentra. De hoeveelheid aan
topinnovatiecentra en vergelijkbare initiatieven vraagt veel van met name
onderwijspartijen. Iedere locatie wil betrokkenheid van onderwijspartijen. Dit leidt
onder andere tot exploitatievraagtukken. Hierin zullen keuzes moeten worden
gemaakt, zowel door het onderwijs, als door bijvoorbeeld de innovatiecentra.
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Betrokkenheid regio - in diverse gesprekken wordt aandacht gevraagd voor de
betrokkenheid en het commitment van de regio, het bedrijfsleven en de betrokken
partijen.



Human Capital Agenda – welke rol kan en moet de Human Capital Agenda spelen
bij de ontwikkeling naar topinnovatiecentra en welke rol kunnen de innovatiecentra
spelen bij de Human Capital Agenda? Dit vraagstuk van synergie en samenwerking
met human capital is een vraagstuk waar alle partijen onderdeel van zijn.



Financiering – Een belangrijke factor in de ontwikkeling van topinnovatiecentra is de
financiering van de centra in programma, organisatie en gebiedsontwikkeling.
Tijdens de eerste stap zullen de kaders van het financieringsmodel voor de
innovatiecentra besproken worden, welke tijdens stap 2 verder wordt uitgewerkt.

Stap 2 – Ontwikkelen generieke instrumenten
Op basis van de gezamenlijke ambitie en de opgaven kan worden gewerkt aan het
ontwikkelen van generieke instrumenten voor topinnovatiecentra in het algemeen.
Daarbij valt te denken aan de governancestructuur, sturingsinstrumenten en
financieringsinstrumenten. Eén van de ideeën wat betreft de financiering is het opzetten
van een ‘Regionaal Innovatiefonds Topinnovatiecentra’, net zoals het Regionaal
ontwikkelingsfonds. Dit fonds kan worden gevoed vanuit de diverse overheden,
bedrijfsleven en andere investeerders. Vanuit dit fonds zou dan onder voorwaarden de
financiering van de opgaven van de diverse topinnovatiecentra in de regio kunnen
plaatsvinden.
Vanuit het benoemen van de opgaven en de generieke instrumenten kan een
uitvoeringsagenda worden opgesteld.
2.1.2

Actielijn II - Vaststellen van opgaven en plan van aanpak per topinnovatiecentrum
(multiple helix topinnovatiecentrum)
Een aantal opgaven die uit de quickscan naar voren zijn gekomen worden reeds
opgepakt. Bijvoorbeeld de huisvestingsopgave van PSP. Deze ontwikkelingen zullen
gewoon doorgang blijven vinden. Zij passen in de lijn zoals die uit de quickscan is
voortgekomen.
Wij willen niet wachten met het verder ontwikkelen van de locaties totdat de stappen uit
de vorige paragraaf zijn gezet. De quickscan en de gesprekken maken duidelijk dat de
komende jaren nog grote stappen gezet zullen moeten worden om te komen tot
succesvolle topinnovatiecentra die een bijdrage leveren aan de versterking van de
economische structuur van de regio. De quickscan geeft echter onvoldoende inzicht in
de daadwerkelijke opgaven die er liggen. Het vraagt om verdiepende gesprekken met
de stakeholders van de desbetreffende locatie om nadere duiding van de precieze
opgave. Mogelijk vraagt dit ook om verdiepend onderzoek door een externe partij.
Wij stellen daarom voor om per locatie met de stakeholders en eventueel het bestuur dit
gesprek te voeren. Hierin zien wij twee stappen voor ons:
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Stap 3 – Formuleren van de opgaven per topinnovatiecentrum
Per locatie worden de opgaven geformuleerd zoals de partijen die gezamenlijk zien en
gebaseerd op het concept topinnovatiecentra en de bijbehorende succesfactoren en
condities. Hierbij kan breder gekeken worden dan enkel de organisatie van de
topinnovatiecentrum zelf. In de gesprekken met de stakeholders kwam bijvoorbeeld
naar voren dat het HIP als katalysator functioneert voor het aantrekken van health
gerelateerde bedrijven, maar dat het innovatiecentrum zich niet zou moeten beperken
tot enkel de locatie van het HIP, maar een groot deel van Oosterenk zou moeten
beslaan. Hierdoor ontstaat een Health Park met partijen als het HIP, het
zorgtrainingscentrum en Isala.
Het innovatiecentrum is zelf verantwoordelijk voor het formuleren van de opgave.
Daarbij ondersteunt de gemeente Zwolle waar nodig in het proces met ambtelijke
capaciteit of eventueel financiële middelen (zie ook financiën).
Stap 4 – Opstellen plan van aanpak per topinnovatiecentrum
Nadat de opgaven zijn geformuleerd kan op basis daarvan een plan van aanpak
worden opgesteld die door de gezamenlijke partijen wordt gedragen en waarbij wordt
afgesproken wie welke verantwoordelijkheid heeft om tot uitvoering van het plan te
komen.
Stap 5 – Uitvoering plan van aanpak
Op basis van het plan van aanpak per topinnovatiecentrum start in stap 5 de uitvoering
van het plan van aanpak.
2.1.3

Actielijn III – Aansluiting bij (inter)nationale ontwikkelingen (gemeente Zwolle &
Regio Zwolle)
De quickscan geeft de duidelijkheid dat er grote opgaven liggen voor de ontwikkeling
naar topinnovatiecentra. Wat uiteindelijk de daadwerkelijk opgave per innovatiecentrum
ook wordt, het zal een investering vragen van partijen (overheden, ondernemers,
onderwijs, investeerders). De komende periode zal daarom nagedacht moeten worden
over de manier waarop dergelijke investeringen gefinancierd kunnen worden. Eén van
3
de eerste stappen die op dit moment al gezet is, is het opstellen van een regiodeal om
hiermee gelden voor de regio te krijgen. Daarnaast heeft de gemeente Zwolle, samen
met HBO-instellingen in de stad, zich aangesloten bij de citydeal Kennismaken. Zo zijn
er meer mogelijkheden om deel te nemen aan nationale of Europese programma’s. Dit
is ook onderdeel van de rondetafelgesprekken (paragraaf 2.1.1.). Vooruitlopend op de
rondetafelgesprekken willen wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op nationaal
en Europees niveau.

3

Het nieuwe kabinet heeft in haar Regeerakkoord een budget beschikbaar gesteld voor regionale opgaven.
Naast zes expliciet benoemde opgaven (nucleaire problematiek, ESTEC, Zeeland, Eindhoven, Rotterdam
Zuid en de BES-eilanden) zet het kabinet een substantieel deel van het budget in voor andere regionale
deals. Regio’s worden in de gelegenheid gesteld hiervoor voorstellen in te dienen. Zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/19/kamerbrief-stand-van-zaken-regioenvelop
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Actielijn IV - Strategische opgaven (gemeente Zwolle)
Mariana Mazzucato (zie inleiding Visie Topinnovatiecentra) toont in haar boek De
Ondernemende Staat aan dat vele innovaties zijn voortgekomen uit het oplossen van
maatschappelijke opgaven. Vaak was het de overheid die functioneerde als
opdrachtgever en als launching customer. Of het nu ging om vraagstukken bij defensie
of de financiering van de Concorde.
Een deel van de strategische opgaven van de gemeente Zwolle sluit ook aan op de vier
innovatiecentra. De gemeente Zwolle wil onderzoeken hoe de innovatiecentra een rol
kunnen spelen bij het beantwoorden van vraagstukken binnen de genoemde
strategische opgaven.
Hierbij wil de gemeente Zwolle ook aansluiten bij het nieuwe Missiegedreven
Innovatiebeleid dat het kabinet in juli 2018 heeft vastgesteld en dat voortbouwt op de
samenwerking uit de Topsectorenaanpak. Hierin staan de economische kansen van
maatschappelijke uitdagingen centraal: landbouw, water & voedsel, gezondheid & zorg,
energietransitie & duurzaamheid en veiligheid. Voor deze maatschappelijke uitdagingen
worden concrete missies opgesteld. Op basis hiervan worden vervolgens kennis- en
innovatieagenda’s opgesteld. Daarin is aandacht voor dwarsdoorsnijdende
vraagstukken als voldoende geschikt personeel en de exportkansen van Nederlandse
bedrijven. Om van de samenwerkingsagenda’s een succes te maken worden ook de
relevante innovatiegelden gericht op maatschappelijke uitdagingen.
Zo komen het topsectorenbeleid en de strategische opgaven samen in de vier verder te
ontwikkelen topinnovatiecentra. De thema’s in het nieuwe topsectorenbeleid sluiten aan
bij een aantal strategische opgaven van de gemeente Zwolle en bij de vier benoemde
topinnovatiecentra:

1.
2.
3.
4.
5.

Missiegedreven Innovatiebeleid
Rijksoverheid
Water & Voedsel
Energietransitie & Duurzaamheid
Energietransitie & Duurzaamheid
Gezondheid & Zorg
Voldoende geschikt personeel

Strategische opgave
gemeente Zwolle
Klimaatadaptatie
Energietransitie
Circulaire Economie
Sociaal domein
Human Capital

Topinnovatiecentrum
(Regio) Zwolle
Climate Campus
Enexis
Polymer Science Park
Health Innovation Park
Vier topinnovatiecentra
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3

Planning

Datum

De actielijnen I & II bestaan uit vijf stappen. Stap 1 bestaat uit het formuleren van een
gezamenlijk ambitie op topinnovatiecentra en het vaststellen van de opgaven. Wij
verwachten dat deze stap in het najaar van 2018 zal plaatsvinden. Stap 2 bestaat uit
het ontwikkelen van generieke instrumenten. Deze stap zal naar verwachting
plaatsvinden in het najaar 2018 en in 2019. Stap 3 en 4 bestaan uit de uitwerking van
de opgaven en het opstellen van een plan van aanpak per innovatiecentrum. Deze
stappen kunnen al starten tijdens stap 1, in de periode van eind 2018 tot begin 2019
(mede afhankelijk per innovatiecentrum). Daarna volgt in stap 5 de uitvoering van het
plan van aanpak van de topinnovatiecentra met de mogelijkheid om waar nodig
opnieuw te beginnen bij stap 2.
De actielijnen III & IV zullen globaal in de periode najaar 2018 tot het voorjaar 2019
plaatsvinden.
In figuur 1 is de planning schematisch weergegeven.

Figuur 2 - Planning actielijnen
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4

Financiën programma

4.1

Beschikbaar budget

Datum

In de Perspectiefnota 2018 – 2021 en de meerjarenbegroting 2018 zijn voor 2018 en
2019 een bedrag van twee keer € 250.000 beschikbaar gesteld als werkbudget
(capaciteit & externe inzet) voor het opzetten van het programma Topinnovatiecentra.
In onderstaande tabel is de globale begroting voor het te besteden budget
weergegeven.
Begrotingsjaar

2018

2019

Budget uit eerdere jaren
Budget in begroting

€ 110.000
€ 250.000

€ 10.000
€ 250.000

totaal beschikbaar budget

€ 360.000

€ 260.000

Capaciteit gemeente Zwolle

€ 160.000

€ 200.000

Programmamanager (800 uur)

€ 100.000

€ 100.000

(Actielijnen I, II, III, IV)

Projectleiders (650 uur)

€ 60.000

€ 85.000

(Actielijn II)

€0

€ 15.000

(Ondersteuning programmamanager)

Inzet derden
Onderzoek
Reeds toegezegde subsidie

€ 20.000
€ 25.000
€ 65.000

€ 40.000
€ 45.000
€ 55.000

(+/- € 15.000 per topinnovatiecentrum)

Totaal

€ 270.000

€ 340.000

€ 90.000

€0

Projectassistent (150 uur)

Saldo budget

(+/- € 17.500 per topinnovatiecentrum)
(subsidie Health Innovation Park)

De inzet van derden en onderzoek betreft ondersteuning bij het proces en het zo nodig
uitvoeren van onderzoeken (bijvoorbeeld vergelijkbaar met het onderzoek dat Buck
heeft gedaan voor PSP), ter ondersteuning van actielijn I en met name actielijn II.
Naast dit werkbudget heeft het college in 2017 besloten om incidentele middelen vanuit
het Stadsontwikkelfonds beschikbaar te stellen wanneer er sprake is van investeringen
in de innovatiecentra (investeringsbudget). Dit is herbevestigd bij de begroting 2019.
Uiteraard zullen hiervoor plannen ingediend moeten worden, voordat aanspraak
gemaakt kan worden op dit investeringsgeld.
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5

Organisatie

5.1

Gemeente Zwolle

Datum

Binnen het programma Topinnovatiecentra zijn binnen de gemeente Zwolle de
volgende ambtelijke functies betrokken:
 MTZ-lid portefeuille Strategie
4
 Ambtelijk Opdrachtgever Topinnovatiecentra
5
 Programmamanager Topinnovatiecentra
6
 Accounthouders per topinnovatiecentrum
7
 Projectleiders per topinnovatiecentrum
 Programmamanager Human Capital
 Strateeg Economie
 Adviseur Onderwijs
 Adviseur start-up / starters
De medewerkers hebben in verschillende overlegstructuren afstemming over de
topinnovatiecentra (zie figuur 2):
5.1.1

Werkgroep per topinnovatiecentrum
Vanuit de gemeente Zwolle is voor ieder innovatiecentrum een accounthouder
aangewezen. Daarnaast is bij sommige innovatiecentra een projectleider aangesteld
voor de uitvoering van een specifiek project bij dat innovatiecentrum.
Om de ontwikkelingen bij het innovatiecentrum goede aansluiting te laten vinden bij het
programma Topinnovatiecentra overlegt de programmamanager vierwekelijks per
locatie met de accounthouder en de eventuele projectleider over de stand van zaken
van het innovatiecentrum en de monitoring van de lijn van het programma.
Wanneer er sprake is van een projectleider bij een innovatiecentrum is diegene zelf
verantwoordelijk voor de inrichting van zijn of haar projectorganisatie om het project tot
een goed einde te brengen.

5.1.2

Gezamenlijke werkgroep Topinnovatiecentra
Om een gezamenlijke lijn te blijven voeren in de ontwikkeling van de topinnovatiecentra,
kennis en vraagstukken te delen, mogelijke cross-overs tussen topinnovatiecentra te
bespreken en de verbinding tussen het programma topinnovatiecentra en het
programma Human Capital te verbeteren, wordt een gezamenlijke werkgroep
Topinnovatiecentra ingesteld die vier keer per jaar bijeenkomt. In deze gezamenlijke
werkgroep zitten de programmamanagers Topinnovatiecentra en Human Capital, de
accounthouders en projectleiders van de diverse topinnovatiecentra, de strateeg
economie en de adviseurs Start-up/starters en Onderwijs. Dit overleg wordt
ondersteund door een projectassistent.
4

Verantwoordelijk voor de aansturen van de programmamanager Topinnovatiecentra op basis van de
ambities en doelen van het programma
5
Verantwoordelijk voor het behalen van de ambities en doelen van het programma
6
Verantwoordelijk voor het contact met de desbetreffende topinnovatiecentrum en ondersteuning van de
topinnovatiecentrum bij de dagelijkse gang van zaken
7
Verantwoordelijk voor de uitvoering van specifieke projecten voortkomend uit het programma
Topinnovatiecentra
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5.1.3

Kernteam Topinnovatiecentra
In het kernteam Topinnovatiecentra vindt de afstemming tussen de programma’s
Topinnovatiecentra en Human Capital en het beleidsveld Start-up/starters plaats. Ook
worden de ontwikkelingen in de regio en landelijk besproken (subsidiemogelijkheden,
lobby, beleidsinterventie etc.). Dit overleg vindt één keer per zes weken plaats en wordt
ondersteund door een projectassistent. Dit overleg wordt in nauwe afstemming met de
programmamanager Human Capital ingevuld.

5.1.4

Ambtelijk programma-overleg & strategisch overleg
De bespreking van de voortgang van het programma en eventuele bijsturing van het
programma vindt plaats tijdens een vierwekelijks overleg tussen de ambtelijk
opdrachtgever topinnovatiecentra en de programmamanager topinnovatiecentra.
Eens per halfjaar vindt er een strategisch overleg plaats met de ambtelijk
opdrachtgever, de programmamanager topinnovatiecentra en het MTZ-lid met de
portefeuille Strategie.

5.1.5

Bestuurlijk programma-overleg
Op bestuurlijk niveau vindt de bespreking van de voortgang van het programma en de
eventuele bijsturing plaats in het zeswekelijks overleg tussen de bestuurlijk
opdrachtgever, de ambtelijk opdrachtgever en de programmamanager
Topinnovatiecentra. Buiten het programma-overleg wordt de bestuurlijk opdrachtgever
via het portefeuillehoudersoverleg bijgepraat over actuele ontwikkelingen.

5.1.6

Afstemmingsoverleggen strategische opgaven
De programmamanager heeft op individuele basis gemiddeld zeswekelijks overleg met
de programmamanagers van de overige strategische opgaven (Energietransitie,
Klimaatadaptatie, Centrumgebied (Spoorzone), Human Capital) en de strategen
Economie en Ruimte.

5.2

Externe organisatie
Om tot een effectieve uitvoering van de vier actielijnen te komen is, naast de interne
organisatie van de gemeente Zwolle, ook de externe organisatie van belang. In overleg
met de Economic Board zullen wij onderzoeken hoe we deze externe organisatie het
beste vorm kunnen geven.
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Figuur 3 - Organisatie programma Topinnovatiecentrum
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