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Managementsamenvatting 

Context, doelstelling en aanpak 

Achtergrond en doelstelling 

In opdracht van EZK (directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie) heeft Dialogic een 

verkenning uitgevoerd naar de verankering van fieldlabs in het Missiegedreven Topsectoren- 

en Innovatiebeleid (hierna: MTIB), inclusief de betrokkenheid van het MKB bij deze fieldlabs. 

De directe aanleiding voor deze verkenning is een toezegging van EZK aan de MKB-verte-

genwoordigers in de Topsectoren (voorjaar 2020) om de mogelijkheden te bekijken voor een 

betere en sterkere inzet van fieldlabs als instrument om innovatie, valorisatie en marktcre-

atie in het MKB verder te versterken. Dit als onderdeel van de uitvoering van de 

valorisatieparagraaf van de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) 2020-2023. Het idee voor 

de verkenning volgt mede uit de aanbeveling in de Brede Maatschappelijke Heroverweging 

(BMH) om de economische en maatschappelijke impact van kennis en innovatie te vergroten.  

Het onderzoek richt zich op twee centrale onderzoeksvragen: 

1. Is er ten behoeve van de uitvoering van de KIA’s noodzaak om de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van de (huidige) inzet op fieldlabs te verhogen? 

2. Wat is er nodig vanuit EZK en andere partijen om te borgen dat er een doelmatige 

en doeltreffende aanpak rond fieldlabs ten aanzien van de uitvoering van de KIA’s 

gerealiseerd wordt? 

Aanpak 

Bij deze verkenning hebben wij twee onderzoeksmethoden ingezet, namelijk deskstudie en 

(groeps)interviews. Met deze aanpak bouwen wij voor het overgrote deel voort op bestaand 

materiaal en bestaande inzichten. Wij hebben dus geen diepgravende analyse en evaluatie 

van (de impact op/van) alle individuele KIA’s, regio’s, sectoren en fieldlabs gedaan. Tijdens 

de verkenning zijn wij begeleid door een externe klankbordgroep, waarin verschillende ex-

perts en belanghebbenden hun praktijkervaring hebben ingebracht. 

Afbakening fieldlabs 

Over de definitie van het begrip fieldlab bestaan veel verschillende opvattingen. In deze 

verkenning gebruiken wij de term fieldlab als overkoepelende term om te verwijzen naar een 

(fysieke) praktijkomgeving waar (regionale) overheden, bedrijven, onderwijs- en kennisin-

stellingen (triple helix), maar soms ook burgers (quadruple helix), samenkomen om nieuwe 

technologieën en (sociale) innovaties te ontwikkelen, ermee te experimenteren, te demon-

streren, ervan te leren, op te schalen, te implementeren en/of onderzoek hiernaar te doen. 

Deze verkenning richt zich daarmee dus op fieldlabs variërend van living labs in de zorg, 

proeftuinen in de agrofood en smart industry fieldlabs in de maakindustrie.  

We merken hierbij op dat er een grote diversiteit bestaat in typen fieldlabs: qua functie 

(demonstratie, R&D, onderwijs/skills), qua oriëntatie (specifiek/generiek, landelijk/regio-

naal) en qua primaire focus (technologisch/sociaal). Daarnaast bestaan er nog een veelvoud 

van andere kenmerken waarop fieldlabs onderling kunnen verschillen, waaronder de manier 

van governance, de manier van financiering, de intensiteit van activiteiten, de context (eco-

systeem) waarin het fieldlab opereert en de samenhang met andere fieldlabs in het 

ecosysteem en de mate waarin activiteiten binnen het fieldlab bijdragen aan of sturen op de 

KIA’s/maatschappelijke missies (urgentie).  
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Uitkomsten verkenning 

Meerwaarde van fieldlabs en huidige inzet fieldlabs binnen KIA’s 

Binnen de KIA’s, in de aanpalende literatuur en in onze gesprekken wordt de (potentiële) 

meerwaarde op verschillende manieren aangehaald. De combinatie van onderstaande facto-

ren maken fieldlabs van (potentiële) toegevoegde waarde:  

• Een levensechte experimenteeromgeving; 

• Een fysieke locatie (indien van toepassing) met toegang tot gedeelde testfaciliteiten, 

machines, een labomgeving en nieuwe technologie in het algemeen; 

• De mogelijkheid om collectief (in triple of quadruple helix-verband) samen te werken 

aan maatschappelijke vraagstukken; 

• Toegang tot opleiding, scholing en training (skills); 

• Toegang tot een breed netwerk en kennis van bedrijven, kennisinstellingen en an-

dere stakeholders, markten en nieuwe technologieën. 

Met deze unieke combinatie van kenmerken onderscheiden fieldlabs zich van andere instru-

menten die valorisatie beogen te stimuleren (zoals MIT, PPS-toeslag, SBIR).  

Aangezien de KIA’s nadrukkelijk gekoppeld zijn aan missiedoelen wordt de adoptie/versprei-

ding van innovaties veel belangrijker. De missies kunnen alleen gerealiseerd worden als 

onderzoek en ontwikkeling leidt tot de daadwerkelijk adoptie, verspreiding en succesvolle 

implementatie van nieuwe oplossingen. Door de (combinatie van) bovenstaande factoren 

vergroot een fieldlab de kans van slagen bij de implementatie en zorgt het voor sneller 

(maatschappelijk) profijt van innovaties. Fieldlabs worden veelal opgezet rondom de hogere 

TRL-niveaus met het oog op het werken aan concretere ontwikkelingen binnen een publiek-

private setting. Fieldlabs kunnen daarom een doeltreffend instrument zijn om bij te dragen 

aan de oplossingen van maatschappelijke uitdagingen zoals geformuleerd in de KIA’s en 

nader te ontwikkelen ecosystemen. 

We constateren dat het potentieel van fieldlabs als instrument om bij te dragen aan de KIA’s 

en het betrekken van het MKB nog niet in iedere KIA-beschrijving even nadrukkelijk tot uiting 

komt. Daarnaast blijft de functie en toegevoegde waarde die fieldlabs hebben in de valori-

satiestrategie van de KIA’s – met uitzondering van enkele KIA’s – nog vrij abstract 

omschreven en beperkt tot het benoemen van onderzoek, testen, demonstratie, implemen-

tatie en/of opschaling, hetgeen – gelet op het doel van de KIA’s – verklaarbaar is. Ieder 

fieldlab heeft bovendien verschillende doelstellingen, wat het lastig maakt om op het niveau 

van een KIA hier uitspraken over te doen. Kanttekening hierbij is dat onze analyse zich richt 

op hetgeen in de KIA’s beschreven staat zoals die in 2019 zijn gepubliceerd. De KIA-partners 

zijn inmiddels volop bezig met het verder invulling geven aan de strategie omtrent valorisatie 

en marktcreatie en we hebben daarbij verschillende voorbeelden gezien van de rol van field-

labs daarbinnen. De potentiële waarde (b)lijkt daarmee inmiddels breed gedragen te worden 

onder alle KIA-partners. In een gezamenlijke notitie van MKB-vertegenwoordigers wordt de 

rol van fieldlabs binnen de valorisatiestrategie van topsectoren voor het MKB nader gecon-

cretiseerd.  

Knelpunten rondom fieldlabs die versterkte inzet legitimeren  

Om de noodzaak van het verhogen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de (hui-

dige) inzet op fieldlabs vast te kunnen stellen, hebben we geanalyseerd welke knelpunten er 

spelen rondom fieldlabs. De evaluatie van het Smart Industry Programma vormde hiervoor 

een belangrijk vertrekpunt. In deze evaluatie werden diverse knelpunten geconstateerd in 

relatie tot de SI-fieldlabs (gefragmenteerde financiering, geen eigen financieringsinstrument, 
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moeite met aantrekken private en nieuwe financiering, sterke regionale focus, weinig lande-

lijke regie en samenhang, ongelijk profijt door sectoren). We hebben onderzocht in hoeverre 

dit analysebeeld breder van toepassing is. We hebben de geïdentificeerde knelpunten op drie 

thema’s ingedeeld: 

(1) De financiering van fieldlabs: Er zijn landelijk geen middelen voor fieldlabs be-

schikbaar (incidentele toekenningen uitgezonderd), en daarmee ook geen landelijk 

financieringsinstrument. Daarnaast is financiering veelal gefragmenteerd. De ver-

snippering van financieringsinstrumenten zet de continuïteit en voorspelbaarheid 

van financiering onder druk. Ook zet het een rem op de potentiële impact die be-

staande initiatieven kunnen hebben omdat er steeds op zoek moet worden gegaan 

naar nieuwe financieringsstromen met ieder hun eigen eisen en prioriteiten. Daar-

naast ervaren fieldlabs moeite met het aantrekken van private financiering. Het 

gevolg van de gefragmenteerde financiering is dat de fieldlabs een sterke regionale 

focus hebben (zowel in deelnemende partijen als doelstellingen), wat de samenhang 

tegenwerkt en waardoor ogenschijnlijk niet alle (deel)sectoren in voldoende en/of 

gelijke mate worden bediend. De regionale focus kan overigens ook een logisch 

gevolg zijn van de financiering; regionale middelen (zoals EFRO) zijn vaak gericht 

op de economische ontwikkeling van de regio en leiden daarmee automatisch tot 

een sterke regionale focus.  

(2) Het gebrek aan samenhang en focus: De vaak sterk regionale focus van fieldlabs 

vormt an sich geen knelpunt. Lokale initiatieven zijn juist uitermate geschikt als 

instrument om te leren over innovatie én de werking ervan in het lokale/regionale 

ecosysteem. De gevolgen van de sterke regionale focus (lessen worden niet gedeeld, 

fieldlabs vinden wiel opnieuw uit, gebrekkige samenhang) staan echter opschaling 

en bredere toepassing van innovatieve oplossingen in de weg. Bovendien kan een 

gebrek aan samenhang in regionale initiatieven leiden tot overlap of concurrentie 

tussen regio’s. We hebben overigens geen signalen opgevangen dat er op dit mo-

ment al sprake zou zijn van overlap. Tegelijkertijd heeft ook niemand het volledige 

overzicht.  

(3) De betrokkenheid van het MKB: De mate waarin het MKB knelpunten ervaart 

met betrekking tot de toegang tot fieldlabs is sterk sector- en casusafhankelijk en 

geldt vooral voor de niet-koplopers. We stellen vast dat MKB’ers die actief op zoek 

zijn naar een oplossing voor hun probleem de weg vaak wel kunnen vinden naar 

fieldlabs. Oftewel: zij die willen deelnemen en innoveren worden wel bereikt. We 

zien met name dat MKB’ers vaak niet goed weten waar ze terecht kunnen met hun 

innovatievraagstukken. Ook wordt de toegevoegde waarde van een fieldlab voor 

ondernemers nog niet altijd goed geëxpliciteerd door de fieldlabs. Met name het 

aspect van gedeelde (pilot)faciliteiten kan erg waardevol zijn: veel MKB’ers en 

startups zijn (nog) niet in staat in eigen faciliteiten te investeren, waardoor de be-

schikbaarheid van laagdrempelige gedeelde (onderzoeks- en pilot)faciliteiten 

cruciaal is voor de ontwikkeling van hun innovatie. Tot slot merken we op dat het 

bereiken van meer of andere groepen MKB’ers geen doel op zich is maar in dienst 

staat van de doelstelling en inhoudelijke activiteiten van het fieldlab. 

Kortom, we zien rondom de samenhang tussen fieldlabs, opschaling van fieldlabs, het berei-

ken van MKB’ers en versnipperde financiering inefficiënties ontstaan die reden geven tot 

verhoging van de inzet op fieldlabs om de gewenste bijdrage aan de KIA’s te kunnen leveren. 

Daarnaast zijn de KIA-partners in de fieldlabaanpak t.b.v. de KIA’s aangewezen op de (fi-

nanciële) inzet en samenwerking van veelal de regionale partijen, dit maakt hun 

mogelijkheden voor sturing op opschaling en koppeling van regionale fieldlabs met KIA’s 
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beperkt. We constateren eveneens dat niet ieder knelpunt gelijk aanleiding geeft om in alle 

sectoren en KIA’s de inzet te verhogen. Immers, niet alle knelpunten vragen om overheids-

interventie; er zijn ook knelpunten die door fieldlabs/ondernemers zelf opgelost zouden 

kunnen worden.  

Aanbevelingen voor meer landelijke regie en inzet rondom fieldlabs   

We kunnen stellen dat het fieldlab-instrument een waardevolle bijdrage kan leveren aan het 

behalen van de missiedoelen en het betrekken van het MKB hierbij. We constateren dat een 

(sterkere) regierol vanuit EZK nodig is om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de inzet 

van fieldlabs binnen nationale KIA-thema’s te verhogen. Vanuit zowel het marktperspectief, 

als het systeem- en transformatieperspectief is landelijke beleidsmatige ondersteuning van 

fieldlabs mogelijk te rechtvaardigen en dus legitiem. We zien vormen van coördinatiegebre-

ken (actoren weten elkaar niet goed te vinden en versnippering van fieldlabs), transitiefalen 

(gebrek aan afstemming tussen beleidsprikkels en gebrek aan een markt voor oplossingen 

voor maatschappelijke uitdagingen), en interactiefalen (gebrek aan afstemming en samen-

hang in het systeem en tussen instrumenten). Wij merken hierbij op dat we weliswaar in de 

literatuur en de gesprekken signaleren dat deze falens een rol spelen, maar niet kunnen 

concluderen in welke mate deze falens aanwezig zijn.  

EZK is echter niet alleen aan zet om de inzet op fieldlabs te verhogen en knelpunten op te 

lossen. Samenwerking en interactie tussen EZK, andere vakdepartementen (interdeparte-

mentaal overleg), de regio (provincies, ROM’s, etc.) en fieldlabs zelf is cruciaal. Deze 

verkenning biedt niet voor elke missie, regio en/of sector een concreet uitwerkingsplan om 

voor alle partijen hun inzet vast te stellen. Dat is gezien de scope en aanpak van deze ver-

kenning niet mogelijk.  

We zien op hoofdlijnen drie type benodigde rollen voor EZK en de andere belanghebbenden 

voor een meer doelmatige en doeltreffende aanpak rond fieldlabs ten aanzien van de uitvoe-

ring van de KIA’s:  

• Coördinerende rol: Meer overzicht creëren van fieldlabs en de koppeling met mis-

sies om de regionale fieldlabs beter afstemmen op de KIA’s. Hierdoor kan inzichtelijk 

worden gemaakt waar lacunes zitten, waar eventueel sprake is van overlappende 

initiatieven/dubbelingen en kansen voor synergie. Het ligt voor de hand om dit over-

zicht per KIA te creëren. Daarnaast is er ook behoefte aan het organiseren van 

coördinerend vermogen en het delen van geleerde lessen en mobiliseren van regio-

nale/lokale initiatieven.  

• Financierende rol: Het financieren van (exploitatie, opschaling, faciliteiten, inno-

vatieprocessen en activiteiten binnen) individuele fieldlabs en het financieren van 

coördinatie tussen fieldlabs met als doel het vergroten van de bijdrage van huidige 

fieldlabs aan missies en het ondersteunen van nieuwe fieldlabs op voor de KIA’s 

relevante thema’s. 

• Overheid als aanjagende en vragende partij: Een actieve rol voor overheden 

door de maatschappelijke vraag te articuleren en zo zelf een bijdrage te leveren aan 

het versnellen van de marktintroductie van innovatieve oplossingen (zorg dat lokale 

experimenten maatschappelijke impact krijgen) die bijdragen aan de maatschappe-

lijke thema’s van het MTIB. Dit draagt bij aan het vergroten van de impact van 

regionale fieldlabs en maakt fieldlab aantrekkelijker voor het MKB (toegang tot 

nieuwe markten/klanten). Aantrekkelijk aan deze optie is dat het niet een R&D-in-

strument is vanuit EZK, maar een interventie waarmee andere ministeries en overige 

overheden zelf aan de slag kunnen met hun ambities. 
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In onze ogen ligt de meerwaarde van EZK in het aansturen op de samenhang tussen field-

labs, een focus op opschaling en bijdrage aan missies. De eerste rol (coördinatie en daarmee 

creëren van overzicht) zien we daarom als 'no-regret' interventie. Het is daarbij van belang 

dat binnen deze landelijke inzet ruimte blijft (ontstaan) voor regionale en lokale ontwikke-

lingen. Bovendien betekent regie/landelijke inzet geen hiërarchische invulling, maar richting 

geven aan regionale initiatieven, op centraal niveau verbinding leggen (focus en massa) en 

eventuele lacunes signaleren op thema’s/sectoren. Ook het stimuleren van de overheid als 

launching customer past volledig binnen een al ingezette beweging (er bestaan al instru-

menten/initiatieven) én binnen het MTIB-gedachtengoed. EZK heeft hierin vooral een 

stimulerende rol richting andere overheden.  

Voor een goede invulling van een regierol zijn financiële middelen nodig. Financiering biedt 

mogelijkheden om inhoudelijk te sturen op activiteiten en maakt het mogelijk voor EZK om 

een sturende en coördinerende rol op te pakken, in samenspraak met andere partijen. Fi-

nanciële inzet van EZK is te legitimeren als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan én 

er een bijdrage wordt geleverd aan een KIA:  

• Het fieldlab draagt bij aan het oplossen van een vraagstuk en biedt (een combi-

natie van) een levensechte experimenteeromgeving, regelvrije zone, fysieke locatie, 

gedeelde infra, opleidingsmogelijkheden en/of een netwerk (quadruple helix); 

• Zonder publieke interventie spelen er knelpunten met betrekking tot financiering, 

samenhang en focus (incl. opschaling) en het betrekken van het MKB bij de uitvoe-

ring of initiatie (markt/systeemfalen); 

• De baten slaan (in potentie) breder neer dan alleen lokaal en/of regionaal. Wanneer 

baten alleen lokaal en/of regionaal neerslaan, ligt de inzet primair bij regionale spe-

lers.  

We constateren dat regionale fondsen en regelingen (logischerwijs) vaak eisen stellen aan 

de vestigingsplaats van de MKB’er én/of aan waar deze besteed mogen worden aansluitend 

op regionale speerpunten. Dit werkt onderlinge concurrentie tussen regio’s en versnippering 

in de hand, maakt dat regiogrenzen een beperking vormen voor deelname van MKB’ers en/of 

consortia, en belemmert de samenhangende programmering van activiteiten en middelen 

rondom KIA-thema’s. 

Op hoofdlijnen zien we twee ‘niveaus’ waarop deze financiële inzet gericht zou kunnen wor-

den: het (co)financieren van individuele fieldlabs en het met financiering stimuleren van 

samenwerking en samenhang tússen fieldlabs. In beide gevallen verdient het aanbeveling 

om ook te kijken naar bestaande (voorbeelden van) instrumenten, die toegepast of gedi-

mensioneerd zouden kunnen worden voor fieldlabs als onderdeel van de uitvoering van de 

valorisatiestrategie van de KIA’s. De precieze invulling is afhankelijk van de richting die na-

gestreefd wordt. Voorbeelden zijn de MIT-regeling, One Single Hub regeling, MOOI-regeling 

of het Regionaal Investeringsfonds MBO. Daarnaast liggen er ook eventuele aanknopings-

punten in een meer programmatische aanpak zoals de nieuwe EFRO-programma’s 2021-

2027.  

Zoals eerder opgemerkt, zijn er op dit moment geen structurele middelen voor fieldlabs 

beschikbaar, en daarmee ook geen landelijk financieringsinstrument. Financiering maakt de 

mogelijk om te sturen op opschaling en koppeling van regionale fieldlabs op maatschappe-

lijke uitdagingen mogelijk. Ten aanzien van verdere invulling van landelijke financiering doen 

we de volgende aanbevelingen:   

• De focus van financiële inzet van EZK moet vooral liggen op de doorgroei en ver-

binding van regionale initiatieven (onderling, maar ook met nationale programma’s) 

die een bijdrage leveren aan de landelijke missies, complementair zijn en potentie 
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hebben tot bredere toepassing en opschaling. Een argument voor het financieren 

van nieuwe fieldlabs is dat bewust gestuurd kan worden op sectoren/missies waar 

nog sprake is van lacunes c.q. waar de totstandkoming van fieldlabs minder goed 

bottom-up van de grond komt (voorwaarde is wel dat daar eerst overzicht van wordt 

gecreëerd). Toch blijft het initiatief voor het opzetten van nieuwe fieldlabs idealiter 

bij de regio of sectoren liggen (eventueel met cofinanciering van EZK): daar ontstaan 

makkelijker coalities tussen actoren die op landelijke schaal moeilijker bijeen te krij-

gen zijn.  

• Voor sommige fieldlabs kan een nationaal fonds voor de financiering van on-

derzoeks- en testfaciliteiten van meerwaarde zijn. Het trekt partijen aan vanwege 

de mogelijkheden om gebruik te maken van faciliteiten, helpt bedrijven bij het zetten 

van de stap richting marktintroductie en daarbij heeft een dergelijke fysieke locatie 

een bredere netwerkfunctie. MKB’ers beschikken vaak niet over de middelen om dure 

machines of testfaciliteiten aan te schaffen of het is voor hen te risicovol om hierin 

te investeren zonder te weten of dit financieel wat oplevert. Ook hierbij geldt dat er 

sprake moet zijn van falen en dat de baten breder neer slaan. Dit kan bijvoorbeeld 

door als voorwaarde te stellen dat de faciliteiten open zijn voor alle geïnteresseerde 

partijen (niet discriminerend), complementair (voorkomen van overlap), en dat ze 

bijdragen aan het realiseren van de maatschappelijke missies.  

• Directe financiële projectgebonden middelen voor innovatie-activiteiten of -projecten 

die uitgevoerd worden binnen fieldlabs dragen bij aan het vergroten van het bereik 

onder MKB’ers en het vergroten van continuïteit in financiering langs de kennisvalo-

risatieketen. We raden aan goed te kijken naar het aanpassen of verruimen van 

bestaand instrumentarium (zoals de MIT) ten behoeve van het financieren van 

innovatieprojecten binnen fieldlabs met daarbij aandacht voor sociale innovatie. 

• Naast het sturing geven aan samenhang en kennisdeling tussen fieldlabs – door 

voorwaarden te stellen aan financiële instrumenten – zou EZK ook de totstandko-

ming van hubs kunnen stimuleren ten behoeve van onderlinge samenwerking en 

afstemming. Dit kan bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van budget voor een 

coördinerende partij die lessen codificeert en deelt met andere fieldlabs of door een 

model zoals dat wordt gehanteerd bij de European Digital Innovation Hubs (EDIH) 

of Smart Industry Hubs.  

In het vergroten van het bereik onder MKB’ers is voor EZK vooral een taak weggelegd in het 

faciliteren, aanjagen en ondersteunen van andere partijen. Zo zien we voor EZK een taak 

weggelegd in het stimuleren van de KIA-partners om in de valorisatiestrategie van hun KIA’s 

de functie van fieldlabs verder te concretiseren (voor zover dat nog steeds niet het geval is), 

of ook via extra activerende inzet van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Daarnaast 

kan de centrale overheid helpen bij het aantrekkelijker maken van deelname van MKB’ers 

aan fieldlabs (bijvoorbeeld via projectgebonden financiering of financiering voor faciliteiten). 

Tot slot benadrukken we nogmaals de rol van de overheid (zowel lokale en regionale als 

landelijk publieke overheden) als launching customer om maatschappelijke vragen binnen 

fieldlabs neer te leggen. Dit maakt een fieldlab aantrekkelijker voor MKB’ers door de toegang 

tot nieuwe markten/klanten, helpt MKB’ers met de stap richting markt, en leidt tot een ster-

kere betrokkenheid van MKB’ers bij de doelstellingen uit de KIA’s. 
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1 Introductie 

1.1 Achtergrond 

De directe aanleiding voor deze verkenning is een toezegging van EZK aan de MKB-verte-

genwoordigers in de Topsectoren (voorjaar 2020) om de mogelijkheden te bekijken – als 

onderdeel van de uitvoering van de valorisatieparagraaf van de Kennis- en Innovatie-

agenda’s (KIA’s) 2020-2023 – voor een betere en sterkere inzet van fieldlabs als instrument 

om innovatie, valorisatie en marktcreatie in het MKB verder te versterken. Dit idee volgt 

mede uit de aanbeveling in de Brede Maatschappelijke Heroverweging (BMH) om de econo-

mische en maatschappelijke impact van kennis en innovatie te vergroten.[5]  

De MKB-vertegenwoordigers binnen de Topsectoren [73] en EZK hebben geconstateerd dat 

fieldlabs een veelgebruikt en beproefd concept zijn om een praktijkomgeving te creëren waar 

nieuwe technologie wordt uitontwikkeld, getest en gedemonstreerd, en tegelijkertijd vaak 

een omgeving vormen waar veelal verschillende doelgroepen nieuwe technologie leren toe-

passen (skills). Daaropvolgend hebben de vertegenwoordigers een reeks aanbevelingen 

gedaan voor een geïntegreerde aanpak voor fieldlabs in de gehele kennisketen. Het poten-

tieel van fieldlabs wordt op dit moment echter nog niet door iedere Topsector benut. Zo 

bestaan er grote verschillen tussen de Topsectoren/KIA’s in de mate waarin fieldlabs aan-

wezig zijn en de mate waarin bedrijven binnen hun Topsector hiervan voordeel kunnen 

hebben. Aanvullend daarop zijn in de recente evaluatie van het Smart Industry Programma 

diverse knelpunten geconstateerd in relatie tot de SI-fieldlabs (gefragmenteerde financie-

ring, geen eigen financieringsinstrument, moeite met aantrekken private en nieuwe 

financiering). In de praktijk (b)lijken veel fieldlabs een sterke regionale focus te hebben 

waardoor samenhang tussen de verschillende fieldlabs grotendeels ontbreekt en niet alle 

sectoren in voldoende/gelijke mate worden bediend. De SI-evaluatie geeft aan dat een dui-

delijker nationale regie en inzet wenselijk is om de doeltreffendheid te vergroten. Ook de 

Topsectoren zijn van mening dat er meer nationale regie en ondersteuning nodig is om de 

gewenste versnelling en opschaling van valorisatie via fieldlabs op nationale innovatie-

thema’s, zoals ook verwoord in de KIA’s 2020-2023, optimaal van de grond te krijgen. 

Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen en inzichten heeft EZK (directoraat-gene-

raal Bedrijfsleven en Innovatie) Dialogic gevraagd daartoe een verkenning uit te voeren om 

meer zicht te krijgen of fieldlabs steviger in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatie-

beleid (hierna: MTIB) verankerd kunnen worden. Parallel zijn op verzoek van EZK twee 

voorbeeldinitiatieven ter onderbouwing bij de aanbevelingen en verscherpte randvoorwaar-

den voor fieldlabs uitgewerkt.[20][21] 

1.2 Doel- en vraagstelling 

Het onderzoek richt zich op twee centrale onderzoeksvragen: 

1. Is er ten behoeve van de uitvoering van de KIA’s noodzaak om de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van de (huidige) inzet op fieldlabs te verhogen? 

2. Wat is er nodig vanuit EZK en andere partijen om te borgen dat er een doelmatige 

en doeltreffende aanpak rond fieldlabs ten aanzien van de uitvoering van de KIA’s 

gerealiseerd wordt? 

Eerst dient de noodzaak van het verhogen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de 

(huidige) inzet op fieldlabs ten behoeve van de uitvoering van de KIA’s te worden gevali-

deerd. De analyse van de huidige inzet van fieldlabs binnen de valorisatiestrategie van de 
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KIA’s staat in deze fase centraal. Hierbij wordt bezien in welke mate de knelpunten uit de 

SI-evaluatie rondom fieldlabs ook van toepassing zijn op de te onderscheiden Topsecto-

ren/KIA’s. Hieruit kan een noodzaak blijken om de inzet van EZK te verhogen.  

Vervolgens is de vraag op welke wijze deze knelpunten doelmatig en doeltreffend aangepakt 

kunnen worden en wat de rol van EZK hierin kan zijn. Dit zal resulteren in aanbevelingen 

voor EZK (en eventueel andere partijen) om een doelmatige en doeltreffende aanpak van de 

inzet van fieldlabs ten aanzien van de uitvoering van de KIA’s te realiseren.  

De twee hoofdonderzoeksvragen zijn onderverdeeld in verschillende deelvragen (zie Tabel 

1).  

Tabel 1. Onderzoeksvragen en deelvragen 

Onderzoeksvragen 

1. Is er ten behoeve van de uitvoering van de KIA’s noodzaak om de doelmatigheid en 

doeltreffendheid van de (huidige) inzet op fieldlabs te verhogen? 

a. Op welke wijze en onderdelen van de valorisatiestrategie van de KIA’s wordt inzet van fieldlabs 

beoogd door de TKI’s/topsectoren, zodat daarmee meer of andere groepen MKB’ers geactiveerd 

worden om een bijdrage te leveren aan de KIA’s? In hoeverre kan dit via inzet van andere instru-

menten gerealiseerd worden? 

b. Op welke wijze en in welke mate weten de KIA-partners invulling te geven aan hun ambities 

rondom inzet van fieldlabs, door bijvoorbeeld samenwerking met regionale initiatieven? 

c. Zijn daarin lacunes en/of inefficiënties te onderscheiden, die raken aan doeltreffendheid en doel-

matigheid? Is er voldoende focus en massa om de gewenste bijdrage te kunnen leveren aan de 

uitvoering van de valorisatiestrategie van de KIA’s? In hoeverre versterken de huidige fieldlabs 

elkaar en komen daardoor cross-overs van kennis tussen sectoren tot stand? 

d. In hoeverre is het analysebeeld (sterke regionale focus, weinig landelijke regie en samenhang, 

ongelijk profijt door sectoren) uit de SI-evaluatie rondom fieldlabs ook van toepassing op de te 

onderscheiden Topsectoren/KIA’s, en daarmee ook de betreffende conclusies? 

2. Wat is er nodig vanuit EZK en andere partijen om te borgen dat er een doelmatige en 

doeltreffende aanpak rond fieldlabs ten aanzien van de uitvoering van de KIA’s gerea-

liseerd wordt? 

a. Is een (sterkere) regierol vanuit EZK nodig om de doelmatigheid en doeltreffendheid van inzet 

van fieldlabs binnen nationale KIA-thema’s te verhogen, in lijn met de aanbeveling in de evaluatie 

SI?  

b. Op welke wijze kan invulling worden gegeven aan een meer landelijke regie en inzet rondom 

fieldlabs binnen de nationale aanpak van KIA-thema’s onder andere met betrekking tot het zorgen 

voor voldoende focus en massa, rekening houdend met de aanbeveling uit de evaluatie SI om 

beleid samen met de regio in te vullen? Aan welke sturings- en inzetmogelijkheden kan worden 

gedacht en waarom? 

• Sturingsmogelijkheden: Welke regierol voor EZK is nodig op dit onderwerp, afgezet te-

gen verschillende beleidsontwikkelingen (o.a. doorontwikkeling missiegedreven 

topsectoren- en innovatiebeleid, verduurzaming en digitalisering industriebrief)? 

• Inzetmogelijkheden: In hoeverre zijn voor een goede invulling van een regierol financiële 

middelen vanuit EZK nodig, en in hoeverre kan dit met bestaande instrumenten (zoals 

onder andere MKB Innovatiestimulering Regio & Topsectoren (MIT) en Innovatiepresta-

tiecontracten (IPC)? Zo nee, waar zou een eventueel nieuw instrument zich op moeten 

richten? 
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1.3 Onderzoeksaanpak en methoden  

Bij deze verkenning hebben wij twee onderzoeksmethoden ingezet: 

• Deskstudie: Het onderzoek is voornamelijk gebaseerd op deskstudie van relevante 

documenten. Wij hebben bij de deskstudie een gestructureerde aanpak gehanteerd, 

waarbij per bron de bevindingen op de onderzoeksvragen geplot zijn in een matrix. 

Dit stelde ons in staat een duidelijk beeld te krijgen van de beschikbare informatie 

en conclusies, maar vooral ook op welke aspecten het bestaande werk géén inzichten 

kon verschaffen (ook wel: ‘een witte vlekken analyse’). In de lijst met referenties 

staat een overzicht van de gebruikte bronnen.  

 

• (Groeps)interviews: Aanvullend op de deskstudie is een aantal interviews gehou-

den om onze bevindingen te bespreken en de geconstateerde kennislacunes nader 

in te kleuren. Hiervoor zijn zowel MKB’ers gesproken die zelf betrokken zijn bij een 

fieldlab als (MKB-)vertegenwoordigers op het niveau van de Topsectoren, provincies 

en ROM’s. In Bijlage 2 is een overzicht weergegeven van de gesprekspartners. 

Daarnaast hebben wij in totaal twee sessies georganiseerd met de externe klankbordgroep. 

Deze groep bestond uit beleidsmedewerkers van EZK en (MKB-)vertegenwoordigers op het 

niveau van Topsectoren, provincies en ROM’s. In Bijlage 1 is een overzicht opgenomen van 

de leden van deze groep. In de eerste sessie werden de verwachtingen ten aanzien van de 

verkenning besproken en werden inhoudelijke suggesties gedaan (aanvullende literatuur en 

inzichten). In de tweede sessie zijn de eerste bevindingen aan de externe klankbordgroep 

voorgelegd en gevalideerd aan de hand van stellingen. 

Uit deze aanpak blijkt dat wij voor het overgrote deel zullen voortbouwen op bestaand ma-

teriaal en bestaande inzichten. Wij hebben dus geen diepgravende analyse en evaluatie van 

(de impact op/van) alle individuele KIA’s, sectoren en fieldlabs gedaan. Dat is ook de wens 

geweest van onze opdrachtgever, namelijk om met een beknopte en kortlopende verkenning 

tot goed onderbouwde conclusies te komen.  

1.4 Leeswijzer 

We volgen in deze rapportage de gelaagdheid van het onderzoek door eerst het nut en nood-

zaak van inzet op fieldlabs vast te stellen en vervolgens aanbevelingen te formuleren om de 

huidige inzet (vanuit EZK en andere partijen) op fieldlabs te verhogen: 

• Wij achten het allereerst van belang om scherp te krijgen wat fieldlabs zijn, welke 

typen fieldlabs bestaan en wat fieldlabs beogen te bereiken. Onze afbakening van 

fieldlabs komt in hoofdstuk 2 aan bod.  

 

• Vervolgens gaan we in hoofdstuk 3 in op de huidige inzet van fieldlabs binnen de 

KIA’s en de achterliggende vraag of fieldlabs inderdaad een goed instrument kunnen 

zijn om bij te dragen aan de oplossingen van maatschappelijke uitdagingen én om 

het MKB te betrekken bij de KIA’s.  

 

• In hoofdstuk 4 analyseren we de knelpunten rondom fieldlabs en de betrokkenheid 

van het MKB. Het achterhalen van knelpunten is van belang om de noodzaak van 

het verhogen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de (huidige) inzet op 

fieldlabs vast te kunnen stellen.  

 

• In hoofdstuk 5 geven we, op basis van de knelpunten, weer wat nodig is om de 

aanpak rond fieldlabs te versterken en wie welke rol daarin heeft.  
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• In hoofdstuk 6 gaan we in op de knelpunten (en oplossingen) rondom de rol van 

EZK (zowel sturing/regie als financieel).  

In de bijlagen hebben wij een overzicht opgenomen van gebruikte referenties (alfabetisch 

geordend), de leden van de klankbordgroep en de geconsulteerde gesprekspartners.
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2 Eigenschappen en potentiële meer-

waarde van fieldlabs 

In dit hoofdstuk geven we allereerst een beschrijving van wat fieldlabs precies zijn. Het doel 

hiervan is om scherp te krijgen waarover we precies praten. Aan de hand van een typering 

van fieldlabs maken we duidelijk dat er verschillende typen fieldlabs zijn en dat deze onder-

ling sterk kunnen verschillen. Vervolgens gaan we in op de potentiële meerwaarde die 

fieldlabs bieden en sluiten we af met een conclusie. 

2.1 Wat zijn fieldlabs? 

In dit rapport gebruiken we de term fieldlab als overkoepelende term om te verwijzen naar 

een (fysieke) praktijkomgeving waar (regionale) overheden, bedrijven, onderwijs- en ken-

nisinstellingen (triple helix), maar soms ook burgers (quadruple helix), samenkomen om 

nieuwe technologieën en (sociale) innovaties te ontwikkelen, ermee te experimenteren, te 

demonstreren, ervan te leren, op te schalen, te implementeren en/of onderzoek hiernaar te 

doen. Deze verkenning richt zich daarmee dus op fieldlabs variërend van living labs in de 

zorg, proeftuinen in de agrofood en smart industry fieldlabs in de maakindustrie.  

Er bestaat geen eenduidige definitie van de term ‘fieldlab'. In de literatuur worden termen 

als fieldlabs, living labs, proeftuinen, learning communities, Centres of Expertise, Centra voor 

Innovatief Vakmanschap, open innovatiecentra en experimentele omgevingen vaak door el-

kaar heen gebruikt en verschillend geïnterpreteerd. Hoewel we in het vervolg van deze 

verkenning de term ‘fieldlab’ gebruiken als overkoepelende term, achten we het desalniet-

temin belangrijk om duidelijkheid te scheppen in de overeenkomsten en verschillen tussen 

de onderliggende begrippen fieldlab, living lab en proeftuin. Een korte uiteenzetting:  

• Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven (MKB) en kennisinstellingen 

doelgericht innovatieve oplossingen onderzoeken, ontwikkelen, testen, implemente-

ren en deze leren toe te passen in productieprocessen.[62] Fieldlabs zijn een typisch 

instrument om het concurrentievermogen van de industrie te versterken. Fieldlabs 

spelen daarnaast een rol in het opleiden van studenten en personeel. De mate van 

cocreatie is in fieldlabs bescheiden, omdat burgers en maatschappelijke partijen niet 

of nauwelijks een rol spelen bij de samenwerking.[44] Box 1 beschrijft een voorbeeld 

van een fieldlab. 
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Box 1. De Duurzaamheidsfabriek 

 

• Living labs zijn real-life experimenteeromgevingen in de openbare ruimte 

waarin naast bedrijven, kennisinstellingen en overheden ook maatschappelijke or-

ganisaties, burgers en eindgebruikers bijdragen aan de ontwikkeling van een 

innovatie (cocreatie). Living labs zijn een typisch instrument voor innovatie- en 

transitiebeleid gericht op maatschappelijke uitdagingen. In living labs staan 

naast onderzoek en ontwikkeling vooral de niet-technologische aspecten van inno-

vatie centraal [44] (bijv. Wat vindt de eindgebruiker? En past de innovatie binnen 

de huidige normen en waarden?). Box 2 illustreert een voorbeeld van een living lab. 

Box 2. Living Lab Scheveningen 

 

• Een proeftuin is een open innovatieomgeving die over een langere periode aan 

meerdere ondernemers ruimte biedt voor het testen van technologische of 

marktinnovatie van nieuwe of vernieuwde producten of diensten in een realistische 

omgeving.[50] Een proeftuin vertoont gelijkenissen met een living lab, maar kan 

zich ook manifesteren in een virtuele omgeving. Daarnaast focust een proeftuin op 

De Duurzaamheidsfabriek is een Smart Industry Fieldlab en Centrum voor 

Innovatief Vakmanschap, opgezet door de gemeente Dordrecht en het ROC 

Da Vinci College met als doel om innovatie te stimuleren, het beroepsonder-

wijs te versterken en technologie te promoten. Het fieldlab richt zich op 

maritieme technologie en de energietransitie en sluit daarmee aan bij de re-

gionale economie en arbeidsmarkt. De Duurzaamheidsfabriek biedt bedrijven 

toegang tot gedeelde faciliteiten (bedrijfsruimtes en machines) en biedt stu-

denten een hybride leeromgeving. Zo worden MKB’ers goed gefaciliteerd en 

ondersteund en doen studenten kennis en skills op die aansluiten bij de re-

gionale arbeidsmarkt. 

Living Lab Scheveningen is een real-life experimenteeromgeving aan de 

kust van Scheveningen waar de gemeente Den Haag samen met diverse 

partners in de openbare ruimte nieuwe digitale uitvindingen test om maat-

schappelijke problemen op te lossen op het gebied van leefbaarheid, 

mobiliteit, duurzaamheid, veiligheid en toerisme. Zo staan er onder meer 

slimme lichtmasten die geluidsoverlast meten en deze gegevens delen met 

omwonenden. Gezamenlijk wordt niet alleen bekeken of een digitale toe-

passing werkt, maar ook wat de toepassing betekent voor bijvoorbeeld 

databeheer, privacy/ethiek, veiligheid en sociale wenselijkheid. Bewoners 

en ondernemers worden actief betrokken bij besluitvorming en kunnen zelf 

use cases voor het living lab insturen. 
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demonstratie in een lab/testomgeving (TRL 6), terwijl een living lab focust op de-

monstratie in een operationele omgeving (TRL 7+). Box 3 beschrijft een voorbeeld 

van een proeftuin. 

Box 3. Nationale Proeftuin Precisielandbouw 

 

Om de rol van fieldlabs binnen KIA’s te analyseren zijn we op basis van de literatuur gekomen 

tot een (niet uitputtende) typering van fieldlabs (zie Tabel 2). Deze typering bestaat uit drie 

onderscheidende kenmerken van fieldlabs. Aan de hand van deze typering analyseren we de 

rol van fieldlabs binnen de KIA’s. Het doel van deze typering is ook om duidelijk te maken 

dat er verschillende typen fieldlabs zijn. Elk type fieldlab kan in potentie een nuttige bijdrage 

leveren aan de missies, maar de mate waarin dit gebeurt kan per type verschillen. Afhanke-

lijk van het type fieldlab kan het nut en de noodzaak van een interventie van EZK verschillen. 

De diversiteit (en mogelijk daarmee gepaard gaande versnippering) van de fieldlabs qua 

vorm, financiering, sectoren en focus maakt namelijk dat er geen doorsnee type fieldlab 

bestaat en daarmee geen ‘one-size-fits-all’ aanpak mogelijk is, maar juist maatwerk vereist 

is.  

Tabel 2. Typering fieldlabs 

Onderscheidende kenmerken fieldlabs 

Functie □ Demonstratie en experimenteren 

□ R&D-omgeving met koplopers 

□ Onderwijs, scholing en skills 

Oriëntatie □ Landelijk vs. regionaal/lokaal 

□ Specifiek vs. generiek 

Primaire focus □ Technologische innovatie 

□ Sociale innovatie1 

 

1 Sociale innovaties omvatten zowel a) de sociaal-culturele barrières die verspreiding van nieuwe tech-

nologische oplossingen voor maatschappelijke missies in de weg staan, als b) substantiële 

veranderingen in gedrag die bijdragen aan het behalen van missies zonder grote technologische ver-

andering. [25] Sociale innovatie omvat gebruiksaspecten, verdienmodellen, organisatie, regulering en 

publieksacceptatie. 

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) is in 2017 op verzoek 

van het Ministerie van LNV door de WUR opgezet met als doel de in-

troductie van precisielandbouw in de boerenpraktijk een impuls te 

geven. Jaarlijks worden zes boeren geselecteerd die worden onder-

steund bij de implementatie van praktijkcases. Ervaringen hierbij 

worden gedeeld via de website van NPPL en via demonstraties en bij-

eenkomsten op de bedrijven. Het Ministerie van LNV financiert het 

project met ruim 2 miljoen euro in vier jaar. De WUR levert experts 

om de boeren te ondersteunen. Om de maatschappelijk doelen op het 

op het gebied van emissies, gezonde bodems, energie, klimaat en bio-

diversiteit te bereiken krijgt NPPL in 2022 waarschijnlijk een vervolg. 
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Allereerst zien we dat een fieldlab drie verschillende functies kan hebben (of combinaties 

daarvan), zoals ook werd geconstateerd in de SI-evaluatie. Een eerste functie kan zijn om 

te experimenteren en te demonstreren ten behoeve van valorisatie, opschaling en 

marktcreatie. Hierbij kan zowel sprake zijn van demonstratie van innovaties binnen de sector 

waar het fieldlab zich op richt als demonstratie naar een breder publiek. In het laatste geval 

kan het fieldlab aan de hand van een aantal illustratieprojecten een ‘etalagefunctie’ hebben 

naar de buitenwereld. Ten tweede kan een fieldlab een meer onderzoeks-gerelateerde func-

tie hebben – namelijk als R&D-omgeving – waarbij voornamelijk koplopers uit het MKB 

met onderwijs- en kennisinstellingen onderzoek doen naar nieuwe technologieën (lagere 

TRL-niveaus). De ontwikkeling van nieuwe kennis staat hierbij centraal. Dit zijn ook typisch 

de fieldlabs waarin projecten worden uitgevoerd die zijn verworven in het NWO Programma 

Smart Industry.[11] Een derde functie van fieldlabs is scholing en opleiding. Enerzijds kan 

hierbij gedacht worden aan trainingen die binnen het fieldlab worden georganiseerd om 

MKB’ers de benodigde vaardigheden (skills) te leren die zij nodig hebben bij hun werk en 

anderzijds kan hierbij gedacht worden aan samenwerking met onderwijsinstellingen om de 

aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (bedrijfsleven) te verbeteren. In de praktijk 

blijkt dat fieldlabs vaak een combinatie van bovenstaande functies hebben. Als laatste is een 

belangrijke afgeleide van de drie functies dat een fieldlab toegang verschaft tot een uitge-

breid netwerk aan ketenpartners en daarmee toegang bieden tot nieuwe kennis. Doordat 

elke functie verschillende doelen en uitkomsten heeft maakt dit het vergelijken van fieldlabs 

onderling gecompliceerd. 

Wat betreft de oriëntatie is een 2x2 matrix denkbaar waarbij de opbrengsten (output, baten 

en lessen) van fieldlabs 1) ten goede komen aan het lokaal/regionaal niveau of juist aan het 

landelijk niveau, en 2) specifiek zijn voor één probleem of missie of juist generiek toepasbaar 

zijn op meerdere problemen of missies. Ten eerste zijn fieldlabs in de zorg voorbeelden van 

fieldlabs waarvan de opbrengsten ten goede komen aan het lokale/regionale niveau. Im-

mers, ze kennen een sterke betrokkenheid van lokale ondernemers, zorgprofessionals en 

burgers en zijn aangepast aan de plaatselijke inrichting van de zorgketen, die vaak uniek is 

per locatie/regio. Hierdoor zijn de opbrengsten minder snel relevant voor andere locaties. 

Wel kunnen lessen gedeeld worden over de gehanteerde aanpak. Een 5G-fieldlab is een 

voorbeeld van een fieldlab waarvan de opbrengsten locatie- of regio-overstijgend zijn. Im-

mers, lessen uit experimenten met 5G-technologie (zowel op het gebied van technologie als 

sociale wenselijkheid) zijn makkelijker generaliseerbaar en hoeven daarom niet in elke ge-

meente opnieuw plaats te vinden. Ten tweede zijn de opbrengsten van sommige fieldlabs 

specifiek voor één probleem of missie, terwijl andere opbrengsten ten goede komen aan 

meer generieke problemen of missies. In welke mate dit gebeurt hangt ook af van de plaats 

in de waardeketen van de betrokken partijen, of de plek die zij wensen in te nemen. Voor-

beelden van specifieke opbrengsten zijn opbrengsten met betrekking tot precisielandbouw. 

Voorbeelden van meer generieke opbrengsten zijn demonstraties van technologische toe-

passingen (bijvoorbeeld op het gebied van 3D-printen of robotica). 

Tot slot kan de primaire focus per fieldlab verschillen tussen een focus op technologische of 

juist meer sociale innovatie. We zien dat bij het realiseren van maatschappelijke missies 

naast technologische innovatie sociale innovatie een steeds belangrijkere rol heeft in het 

succesvol implementeren van nieuwe oplossingen. In de praktijk zal vaak sprake zijn van 

een combinatie van technologische (en in toenemende mate) sociale innovatie. 

Aan de hand van de drie onderscheidende kenmerken uit Tabel 2 hebben we de rol van 

fieldlabs in de KIA’s kunnen analyseren. Daarnaast bestaan er nog een veelvoud van andere 

kenmerken waarop fieldlabs onderling kunnen verschillen. Andere kenmerken die worden 

genoemd door gesprekspartners zijn: de manier van governance, de manier van financiering, 

de mate van activiteit (aantal projecten, betrokkenheid van MKB’ers en actieve betrokkenen 
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binnen het fieldlab), de context (ecosysteem) waarin het fieldlab opereert en de samenhang 

met andere fieldlabs in het ecosysteem, en de mate waarin activiteiten binnen het fieldlab 

bijdragen aan of sturen op de KIA’s/maatschappelijke missies (urgentie). Deze kenmerken 

zullen later relevant worden wanneer het gaat over randvoorwaarden van fieldlabs en ele-

menten waarop toekenning van financiering of inrichten van instrumentarium gebaseerd 

kunnen worden. 

2.2 Potentiële meerwaarde van fieldlabs 

Dat fieldlabs meerwaarde hebben wordt reeds erkend in de Brede Maatschappelijke Herover-

weging (BMH) 9: Innovatieve samenleving [5]. Hierin wordt gepleit voor het versterken van 

gericht beleid voor maatschappelijke uitdagingen en het vergroten van de economische en 

maatschappelijke impact van kennis (valorisatie) en innovatie, onder meer door het bevor-

deren van demonstratie, experimenten en innovatieprojecten in fieldlabs. 

Om te bepalen of er een noodzaak is om de inzet van EZK en andere partijen (onder meer 

andere vakdepartementen en regionale overheden/ROM’s) op fieldlabs te verhogen is het 

van belang een goed beeld te hebben van de potentiële meerwaarde die fieldlabs te bieden 

hebben voor de invulling van de KIA’s. Uit de literatuur en gevoerde gesprekken komt een 

aantal aspecten naar voren die de meerwaarde van fieldlabs beschrijft. De eerste twee as-

pecten zijn min of meer uniek voor fieldlabs. De laatste drie aspecten komen sterk terug in 

fieldlabs maar zijn niet noodzakelijkerwijs uniek voor fieldlabs. Hieronder worden die aspec-

ten op geaggregeerd niveau nader toegelicht. 

• Een levensechte experimenteeromgeving waarin de complexiteit van de maat-

schappelijke/institutionele context waarin een innovatie geïmplementeerd zal 

worden meegenomen wordt. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld knelpunten in wet- en 

regelgeving, routines, normen en waarden en gedrag die gepaard gaan met de im-

plementatie van de innovatie in de maatschappij aan het licht gebracht worden. 

Voorbeelden van levensechte experimenteeromgevingen zijn een straat waarin 

slimme lantaarnpalen worden getest of een wijk waar gezamenlijk wordt geëxperi-

menteerd met duurzame energieopwekking. 

 

• Een fysieke locatie (indien van toepassing) met toegang tot gedeelde test-

faciliteiten, machines, een labomgeving en nieuwe technologie in het 

algemeen. Doordat een fieldlab in de regel een centrale, fysieke locatie is komen 

verschillende partijen gemakkelijker en frequenter bij elkaar. Daarnaast hebben 

MKB’ers vaak niet de middelen om dure machines of testfaciliteiten aan te schaffen 

of is het voor hen te risicovol om hierin te investeren zonder te weten of dit financieel 

wat oplevert. Een fieldlab biedt MKB’ers de mogelijkheid om tegen relatief lage kos-

ten kennis te maken met nieuwe technologieën en innovaties te ontwikkelen, te 

testen, te valideren en te implementeren. 

 

• De mogelijkheid om collectief (in triple of quadruple helix-verband) samen 

te werken aan maatschappelijke vraagstukken. De maatschappelijke uitdagin-

gen omtrent de energietransitie, duurzaamheid, voedsel, gezondheidszorg en 

veiligheid zijn te complex om door één partij opgelost te worden. Het vraagt om 

nieuwe vormen van experimenteren en innoveren waarbij alle relevante partijen – 

inclusief eindgebruikers en burgers – actief gemobiliseerd worden en er collectief 

meervoudige waardecreatie plaats kan vinden.[5] Fieldlabs faciliteren samenwerking 

van de triple of quadruple helix en cocreatie met partners in de gehele waardeketen 

waardoor synergie ontstaat die nodig is om te innoveren. Uiteindelijk wordt hiermee 
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beoogd de stap van innovaties naar de markt te versnellen en tegelijkertijd te zorgen 

voor maatschappelijk draagvlak. 

 

• Toegang tot opleiding, scholing en training (skills). Fieldlabs bieden geregeld 

trainingen aan voor MKB-bedrijven en hun werknemers om ervaring op te doen met 

specifieke technieken en vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn de trainingen op 

het gebied van 3D-printing en lasersnijden van de SPARK Makers Zone. Dit draagt 

bij aan meer geschoold personeel met relevante expertise die aansluit op de (regio-

nale) arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen fieldlabs een praktijk-leeromgeving zijn voor 

het onderwijs. Studenten kunnen bijvoorbeeld via stages relevante werkervaring op-

doen in fieldlabs en projecten uitvoeren voor bedrijven. Daarmee wordt tevens de 

zichtbaarheid van MKB-bedrijven onder deze studenten vergroot.  

 

• Toegang tot een breed netwerk en kennis van bedrijven, kennisinstellingen 

en andere stakeholders, markten en nieuwe technologieën. Doordat diverse 

bedrijven, kennisinstellingen en overheden bij een fieldlab zijn betrokken wordt het 

netwerk van elke deelnemende partij vergroot. Dit netwerk kan vervolgens toegang 

bieden tot nieuwe kennis, bijvoorbeeld over de kansen en mogelijkheden van nieuwe 

technologieën en hoe deze toe te passen. Door middel van de ‘etalagefunctie’ kan 

een fieldlab ook toegang bieden tot internationale netwerken en zodoende de export 

van kennis stimuleren. Een voorbeeld hiervan is het fieldlab TPC-NL, dat jaarlijks 

deelneemt aan de JEC World in Parijs, een internationale netwerkbijeenkomst op het 

gebied van composieten.  

Om van meerwaarde te zijn hoeft een fieldlab niet aan alle bovengenoemde aspecten te 

voldoen. In de praktijk zal elk fieldlab een unieke combinatie van aspecten bieden die het 

fieldlab van toegevoegde waarde maken. Echter, fieldlabs vergroten wel hun potentiële 

meerwaarde als ze meerdere aspecten (bijv. ‘leren-werken-innoveren’) combineren. In 

hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de rol van fieldlabs in de valorisatiestrategie van de 

KIA’s. Hierin komen bovenstaande aspecten gedeeltelijk terug, maar over het algemeen in 

minder expliciete vorm. 

Naast bovenstaande (unieke) kenmerken van fieldlabs, onderscheidt het fieldlab ‘instrument’ 

zich op verschillende manieren van andere EZK-instrumenten die valorisatie stimuleren. In 

Box 4 geven we hier een korte toelichting op. Merk op dat dit een korte impressie is van de 

onderscheidende kenmerken van de instrumenten, maar dat we geen uitgebreide benchmark 

hebben uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van fieldlabs ten opzichte van andere valo-

risatie-instrumenten (die met name gericht zijn op de uitvoering van specifieke 

innovatieprojecten en niet op een ecosysteembenadering zoals fieldlabs). We zien vooral dat 

de instrumenten complementair zijn aan elkaar, zo hebben de SBIR en MIT potentie om 

ingezet te worden bínnen fieldlabs.  
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Box 4. Valorisatie-instrumenten. 

SBIR 

SBIR is een (pre-commerciële) vorm van overheidsinkopen van onderzoek- en ontwikke-

lingsdiensten. Het doel van SBIR is om innovatieve oplossingen te laten ontwikkelen (of 

inzicht krijgen in deze oplossingen) voor maatschappelijke vraagstukken. Bij succes kan 

de aanbestedende overheid een nieuw (type) product inkopen. SBIR is complementair aan 

fieldlabs en is een uniek instrumentarium omdat het zowel innovatief gedrag bij anderen 

(bijv. MKB en kennisinstellingen) stimuleert, maar ook aan overheden vraagt om zelf an-

der (innovatiever) gedrag te vertonen. SBIR zou binnen fieldlabs kunnen worden ingezet.  

MIT 

De MIT-regeling heeft drie mkb-instrumenten en twee instrumenten voor de TKI’s. Zowel 

de MIT-regeling als fieldlabs beogen valorisatie bij het MKB te stimuleren. Nadeel van de 

MIT is dat de regeling slechts tijdens vaste periodes in het jaar open wordt gesteld. Ook 

is de MIT-regeling vooral gericht op technologische innovatie en ligt de focus op wat lagere 

TRL-niveaus (1/2-7Kenmerken van de MIT R&D samenwerking lijken het sterkst op ken-

merken van fieldlabs omdat het ook samenwerking tussen bedrijven stimuleert en gericht 

is op testen en validatie in een gebruikersomgeving. De MIT-regeling zou toegepast kun-

nen worden binnen fieldlabs, dit is echter op dit moment nog niet mogelijk.  

De PPS-toeslag 

Met de PPS-toeslag stimuleert EZK de private financiële inleg voor privaat-publieke sa-

menwerking (PPS) tussen bedrijven en onderzoeksorganisaties op het gebied van 

onderzoek en ontwikkeling. De PPS-toeslagregeling is één van de regelingen binnen het 

bredere landschap aan regelingen binnen het MTIB. De regeling lijkt voor bedrijven met 

name waardevol te zijn voor precompetitief en exploratief onderzoek. Het karakter van 

het PPS-onderzoek maakt dat de regeling maar voor een beperkt deel van het MKB rele-

vant is.[12] De PPS-toeslag is daarom waarschijnlijk minder geschikt als instrument om 

innovatie, valorisatie en marktcreatie in het MKB verder te versterken en succesvolle im-

plementatie te versnellen.  

2.3 Conclusie 

In dit hoofdstuk hebben we het concept fieldlabs nader geduid. Aan de hand van een typering 

van fieldlabs en een aantal overige kenmerken hebben we duidelijk gemaakt dat fieldlabs – 

en bijbehorende doelstellingen en uitkomsten – onderling sterk van elkaar kunnen verschil-

len. Dit heeft consequenties voor het beleid dat op nationaal niveau gevoerd kan worden om 

middels fieldlabs bij te dragen aan de missies van het MTIB. Daarnaast hebben we de po-

tentiële meerwaarde van fieldlabs uiteengezet, wat van belang is bij de beslissing om de 

inzet op fieldlabs al dan niet te verhogen. De meerwaarde van fieldlabs is de combinatie van 

verschillende aspecten, namelijk een levensechte experimenteeromgeving, een fysieke lo-

catie met gedeelde faciliteiten, collectief werken aan maatschappelijke opgaven, toegang tot 

opleiding en training en toegang tot een breed netwerk. Een fieldlab vergroot de kans van 

slagen bij de implementatie en zorgt voor sneller (maatschappelijk) profijt van innovaties. 

Hierbij is het van belang dat fieldlabs MKB’ers blijven overtuigen van de meerwaarde die zij 

bieden. De slagkracht van een fieldlab wordt immers vergroot wanneer meer partijen zich 

aansluiten. Pas dan ontstaat een vliegwieleffect waardoor impact op de maatschappelijke 

missies gerealiseerd kan worden
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3 Rol van fieldlabs binnen de KIA’s  

In dit hoofdstuk geven we allereerst een introductie op de rol van KIA’s in het MTIB en de 

rol die fieldlabs spelen binnen de valorisatiestrategie van de KIA’s aan de hand van een 

structurele analyse van alle KIA’s. We eindigen met een aantal conclusies ten aanzien van 

de huidige inzet van fieldlabs binnen de KIA’s. Met dit hoofdstuk geven we antwoord op 

onderzoeksvraag 1a en 1b. 

3.1 KIA’s binnen het MTIB 

In het kader van het MTIB hebben verschillende departementen in de loop van 2019 in 

samenspraak met de topsectoren en andere stakeholders 25 concrete missies opgesteld die 

behoren tot vier maatschappelijke thema's (Energietransitie en duurzaamheid; Landbouw, 

water en voedsel; Gezondheid en zorg; en Veiligheid).[70] Naar aanleiding daarvan hebben 

de topsectoren Kennis- en Innovatieagenda's (KIA’s) opgesteld waarin zij voor de periode 

2020-2023 aangegeven hoe zij willen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en 

innovaties die aansluiten bij deze missies, de sleuteltechnologieën en het maatschappelijk 

verdienvermogen van Nederland. Middels het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2020-

2023 hebben bedrijven, kennisinstellingen en overheden zich gecommitteerd om gezamen-

lijk €4,9 miljard euro te investeren om invulling te geven aan de KIA’s.[31] In aanvulling 

daarop bundelen de Topsectoren via de Human Capital Agenda [68] hun krachten om leren, 

werken en innoveren tussen bedrijven, kennisinstellingen en het onderwijs te stimuleren om 

maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Learning communities vormen een centraal 

onderdeel in deze aanpak.[69] Een beschrijving van de KIA’s is weergegeven in Tabel 3. 

Tabel 3. Beschrijving Kennis- en Innovatieagenda's (KIA's) 

KIA Beschrijving 

Energietransitie & 

duurzaamheid 

Deze overkoepelende KIA bestaat uit drie deelagenda's: de Integrale KIA 

(IKIA) Klimaat en Energie, de deel-KIA Toekomst-bestendige mobiliteits-

systemen en de deel-KIA Circulaire economie. 

> Integrale KIA (IKIA) 

Klimaat en Energie 

Deze IKIA articuleert de benodigde kennis en innovatie voor de maat-

schappelijke opgave van het Klimaatakkoord en maakt tevens onderdeel 

uit van het klimaatakkoord. De agenda stelt kennisinstellingen, departe-

menten en bedrijven in staat om de innovatieopgaven te vertalen naar 

hun programmering. 

> Deel-KIA 

Toekomstbestendige 

mobiliteitssystemen 

Deze deel-KIA richt zich specifiek op MMIP 9 en 10 van de IKIA Klimaat 

en Energie. De agenda omvat het brede thema mobiliteit, waaronder mi-

lieuaspecten, innovaties in luchtvaart en maritiem transport, veiligheids- 

en bereikbaarheidsaspecten van alle verkeersmodaliteiten. Daarnaast is 

er uitgebreide aandacht voor de ruimtelijke inpassing van mobiliteit, en 

de besluitvorming omtrent infrastructuur. 

> Deel-KIA Circulaire 

economie 

Deze deel-KIA is in het kader van het MTIB op aanvraag van het kabinet 

opgesteld om de ontwikkeling van kennis en innovatie op de Circulaire 

Economie (CE) te stimuleren en te richten. De KIA-CE verbindt kennisin-

stellingen, bedrijven en overheden en versterkt daarmee netwerken 

door CE een plek te geven in het Topsectorenbeleid en door de Topsec-

toren te koppelen aan de eerder opgestelde Transitieagenda’s (TA).  

Landbouw, Water en 

Voedsel 

Deze KIA is gebaseerd op de zes missies die door het kabinet zijn vast-

gesteld voor het thema Landbouw, Water en Voedsel. Daarnaast is er 

ruimte in de KIA voor aanpalende onderwerpen die vooral het 
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KIA Beschrijving 

verdienvermogen betreffen. De topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & 

Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben gezamenlijk deze KIA 

opgesteld. 

Gezondheid en Zorg Deze KIA beschrijft de ambities en doelen op de 5 gezondheid en zorg 

missies binnen het veld van publiek-private samenwerkingen. De Top-

sector LSH heeft als kwartiermaker deze KIA opgesteld in 

gezamenlijkheid met vele publieke en private stakeholders. 

Veiligheid Deze KIA bestaat uit 8 MMIP’s op het gebied van veiligheid en is opge-

steld door de topsectoren HTSM, Creatieve Industrie, Logistiek, Water & 

Maritiem en Team Dutch Digital Delta. 

Sleuteltechnologieën In deze KIA verwoorden de Topsectoren gezamenlijk hun ambitie op het 

gebied van sleuteltechnologieën en -methodologieën, die zijn gevormd 

op basis van het onderzoek ‘Kwantitatieve analyse van onderzoek en in-

novatie in sleuteltechnologieën in Nederland’. Holland High 

Tech coördineert de uitvoering van de KIA. 

Maatschappelijk 

verdienvermogen 

De KIA Maatschappelijk Verdienvermogen is ondersteunend aan de vier 

missiethema’s en aan de sleuteltechnologieën. In deze KIA ligt de focus 

op het versnellen van innovatie en transitieprocessen om binnen de ge-

stelde tijdshorizon de missies daadwerkelijk te realiseren. 

3.2 Potentiële rol fieldlabs binnen KIA’s 

Nu de KIA’s nadrukkelijk gekoppeld zijn aan missiedoelen wordt de adoptie/verspreiding van 

innovaties veel belangrijker. De missies kunnen alleen gerealiseerd worden als onderzoek en 

ontwikkeling leidt tot de daadwerkelijk adoptie, verspreiding en succesvolle implementatie 

van nieuwe oplossingen, een onderwerp dat specifiek in de KIA Maatschappelijk Verdienver-

mogen geadresseerd wordt. Dit vraagt onder andere dat ontwikkelde kennis actief 

overgedragen en toegepast wordt (valorisatie), dat eindgebruikers vanaf het begin input 

leveren in het innovatieproces en dat er een markt ontstaat voor deze innovaties (marktcre-

atie). Daarnaast ligt er een belangrijke uitdaging om innovatie, valorisatie en marktcreatie 

in het MKB verder te versterken (synergie, samenhang) en het MKB gericht te ondersteunen 

bij het oppakken van economische kansen en uitdagingen rond de maatschappelijke opga-

ven. Hiertoe is het van belang dat de innovaties bij een breder deel van het MKB landen 

zodat daarmee meer of andere groepen MKB’ers geactiveerd worden ten behoeve van adop-

tie, verspreiding en bredere toepassing. 

Fieldlabs worden daarbij gezien als instrument om innovatie, valorisatie en marktcreatie in 

het MKB verder te versterken en succesvolle implementatie te versnellen. Op het oog ligt 

het voor de hand om voor de hogere TRL-niveaus een brug te slaan met de fieldlabs, omdat 

daar aan veel concretere ontwikkelingen gewerkt wordt binnen een publiek-private setting. 

Om na te kunnen nagaan of er noodzaak is om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de 

(huidige) inzet op fieldlabs te verhogen ten behoeve van de uitvoering van de KIA’s, gaan 

we na of fieldlabs inderdaad een goed instrument zijn om bij te dragen aan de oplossingen 

van maatschappelijke uitdagingen zoals geformuleerd in de KIA’s én om een bredere groep 

MKB’ers te betrekken bij de KIA’s. In de volgende paragraaf wordt een analyse gegeven van 

de strategie ten aanzien van valorisatie en marktcreatie en de rol die fieldlabs hierin spelen. 

De typering in paragraaf 2.1 biedt het kader voor een structurele analyse van de KIA’s. 

Aanvullend beschrijven we de relatie van het MKB met fieldlabs en de beoogde rol die zij 

hierin spelen en andere instrumenten en regelingen waarmee valorisatie in het MKB kan 

plaatsvinden. 
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3.3 Analyse van de KIA’s 

In deze paragraaf worden de KIA’s systematisch geanalyseerd. Belangrijk om op te merken 

is dat de analyse zich richt op hetgeen in de KIA’s beschreven staat zoals die in 2019 zijn 

gepubliceerd. Daarbij wordt niet structureel meegenomen wat er sinds de publicatie van de 

KIA’s inmiddels al gerealiseerd is. Echter, diverse KIA’s (zoals LWV) geven in de KIA-bijlage 

reeds voorbeelden van fieldlab-initiatieven waarmee men in de KIA-uitvoering de samen-

werking wil uitbouwen. Dit toont dat de topsectoren diverse fieldlabs al op het oog hebben 

en bezig zijn om dit verder uit te bouwen. In deze paragraaf lichten we daarom ook een 

aantal voorbeelden van fieldlabs uit. Dit is nadrukkelijk bedoeld ter illustratie en geldt niet 

als waardeoordeel. We besteden in de analyse specifiek aandacht aan de strategie omtrent 

valorisatie en marktcreatie (indien aanwezig) en de rol die fieldlabs hierin spelen. Voor de 

analyse nemen we de typering uit paragraaf 2.1 als basis. We gaan allereerst in op de doel-

stelling van fieldlabs binnen de valorisatiestrategie van de KIA’s. Hierbij wordt ingegaan op 

de vraag welk probleem fieldlabs oplossen. Vervolgens bespreken we hoe de fieldlabs in de 

KIA’s voornamelijk zijn ingestoken. Aan de ene kant kan dit landelijk zijn, of juist sterk 

regionaal/lokaal en aan de andere kant sectorspecifiek of juist sectoroverstijgend. Ook be-

spreken we de primaire focus qua type innovatie (technologisch, sociaal of een combinatie) 

van de fieldlabs en gaan we in op andere instrumenten en regelingen waarmee valorisatie in 

het MKB plaats kan vinden. 

3.3.1 Energietransitie & duurzaamheid 

Integrale KIA Klimaat en Energie [29] 

Deze IKIA beschrijft aan de hand van dertien zogenoemde Meerjarige Missiegedreven Inno-

vatieprogramma’s (MMIP’s) wat de verwachte en benodigde bijdragen zijn aan de vijf missies 

van het Klimaatakkoord en welke kennis- en innovatieopgaven op korte termijn moeten 

worden opgepakt ten behoeve van onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en implementatie.  

De IKIA benadrukt het belang van de verspreiding en grootschalige toepassing van innova-

ties voor het realiseren van de missies, evenals het creëren van een duidelijke marktvraag 

die maakt dat bedrijven en consumenten innovaties willen adopteren. Er is een rol weggelegd 

voor living labs ten aanzien van de toetsing van gebruikersbelangen aan de gekozen aanpak, 

innovatie introducties en industrialisatiekansen ten behoeve van adoptie van innovaties door 

bedrijven en consumenten. Een hoge betrokkenheid van eindgebruikers is volgens de IKIA 

nodig voor een succesvolle energietransitie.  

In tegenstelling tot de meeste KIA’s kent deze IKIA geen expliciete valorisatiestrategie. In 

enkele gevallen worden fieldlabs, pilots, living labs en proeftuinen benoemd als opgave ten 

behoeve van de ontwikkeling en demonstratie van innovaties. Bijvoorbeeld: Voor MMIP 1 

(Hernieuwbare elektriciteit op zee) “is een open innovatiesysteem van belang waarin kennis 

en nieuwe producten worden ontwikkeld met mogelijkheden voor proeftuinen en samenwer-

king in de keten” (p.56). Binnen MMIP 3 (Versnelling energierenovaties in de gebouwde 

omgeving) wordt onder andere middels living labs de gekozen aanpak getoetst aan gebrui-

kersbelangen en -ervaringen om het enthousiasme van gebouweigenaren voor 

energierenovatie te vergroten Op dit gebied is ook het programma Uptempo! actief (meer 

hierover in Box 12). In een ander voorbeeld wordt ook het onderwijs-aspect benoemd: “Om 

de doelstellingen van MMIP 7 (CO2-vrij industrieel warmtesysteem) te bereiken worden hy-

bride leeromgevingen opgezet in cross-sectorale samenwerkingen waar werken, leren en 

innoveren samenkomen. Hierbij wordt gedacht aan dertig industriële proeftuinen voor 

warmte. Deze zorgen voor technologieontwikkeling, opbouw van competenties en kostprijs- 

en risicoverlaging” (p. 89). Het blijft echter onduidelijk hoe daarmee bijgedragen kan worden 

aan valorisatie en marktcreatie. 
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Mede naar aanleiding van het rapport van Qeam [40] – waarin wordt betoogd dat learning 

communities noodzakelijk zijn om de missiegedreven innovatieagenda en de Human Capital 

Agenda samen te laten komen en voldoende impact te realiseren om de missies te behalen 

– hebben alle MMIP’s in de uitwerking van deze KIA naar de MMIP’s inmiddels een koppeling 

gemaakt met learning communities. Hier is ook een inventarisatie voor gemaakt en een 

strategie voor ontwikkeld. De Topsector Energie beschouwt de learning community aanpak 

als dé manier om via leren, werken en innoveren bij te dragen aan de MMIP’s. 

De rol van het MKB wordt in de KIA beperkt tot betrokkenheid in consortiumvorming en 

participatie in het innovatiesysteem rond de betreffende MMIP. Met betrekking tot MMIP 5 

(Het energiesysteem binnen de gebouwde omgeving in evenwicht) wordt benoemd dat het 

van belang is dat het bedrijfsleven beter in beeld komt en de ruimte krijgt om te experimen-

teren. De beoogde rol van het MKB in fieldlabs noch de doelgroep (peloton vs. koplopers) 

wordt gespecificeerd. 

Uit de IKIA leiden we af dat de oriëntatie van fieldlabs zowel landelijk als regionaal kan 

waarbij de opbrengsten uit fieldlabs vooral generiek toepasbaar zullen zijn vanwege de inte-

grale benadering (energietransitie in verschillend sectoren als gebouwde omgeving, 

industrie, mobiliteit, landbouw en landgebruik). De genoemde fieldlabs zijn voornamelijk 

gericht op de gebouwde omgeving. Box 5 geeft een beschrijving van een fieldlab initiatief. 

De primaire focus van fieldlabs wordt niet gespecificeerd, al wordt wel aangegeven dat voor 

het realiseren van de missies een combinatie van veranderingen in technologie, regels en 

gedrag nodig is. Sociale innovatie lijkt dus een belangrijke rol te spelen vooral ook in relatie 

tot living labs (toetsen gebruikersbelangen en ervaringen).  

De IKIA noemt ook enkele voorbeelden van landelijke consortia waarmee MKB’ers geacti-

veerd kunnen worden om bij te dragen aan de KIA’s, namelijk ‘Zon op water’, ‘Zon in 

landschap en landbouw’ en een samenwerkingsverband op het gebied van gebouw-geïnte-

greerde zonne-energie (BIPV Nederland). Andere voorbeelden van actuele initiatieven zijn 

de proeftuinen in het kader van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) en het bijbeho-

rende Kennis en Leerprogramma (KLP), het project Gas erop![66] en de ‘Webber 

Community’[74], die professionals (‘webbers’) helpt met het inrichten en leiden van Living 

Labs. 

Andere instrumenten voor valorisatie zijn de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikke-

ling en Innovatie regeling (MOOI) en de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie 

(DEI+). De MOOI-regeling stimuleert toegepast onderzoek, experimentele ontwikkeling en 

het opstarten van learning communities specifiek binnen vier thema’s van het Klimaatak-

koord (Wind op zee, Hernieuwbare elektriciteit op land, Gebouwde omgeving en de 

Industrie).[56] De DEI+ regeling ondersteunt demonstratie en/of pilotprojecten voor ener-

gie-innovaties. 

Met betrekking tot het verhogen van de inzet op fieldlabs wordt benoemd dat eindgebruikers 

nog onvoldoende zijn aangesloten in de consortia. Ook hebben consortia nog geen gezamen-

lijk ontwikkelpad neergezet met een duidelijke stip op de horizon, waardoor het een 

uitdaging blijft om te trekken aan concrete oplossingen. Fieldlabs zouden voor beide uitda-

gingen een oplossing kunnen zijn. 
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Box 5. Connectr [7] 

 

Toekomstbestendige mobiliteitssystemen [32] 

Experimenteren, leren en opschalen op systeemniveau middels pilots, fieldlabs en living labs 

is één van de hoofdactiviteiten binnen deze deel-KIA. In de deel-KIA is expliciet aandacht 

voor actieve valorisatie en implementatieondersteuning na afloop van de onderzoeksfase in 

een innovatietraject. Deze ondersteuning omvat ook expliciet het ontwikkelen en uitvoeren 

van onderzoek in praktijkomgevingen zoals living labs. Daarnaast wordt benoemd dat facili-

teiten voor het onder realistische condities testen en valideren van technologie en concepten 

noodzakelijk zijn omdat deze een belangrijke basis vormen in het leerproces en effectieve 

en grootschalige implementatie van innovaties voor zowel de industrie (ontwikkeling van 

technologie en concepten) als overheden (typekeuring/toelating en beleidsondersteunende 

kennis). Box 6 geeft een concreet voorbeeld van een fieldlab op het gebied van mobiliteit. 

De deel-KIA geeft aan dat zowel grote partijen als heel veel kleine en middelgrote bedrijven 

hulp nodig hebben bij het effectief gebruiken van nieuwe kennis en het implementeren van 

innovatieve oplossingen. De deel-KIA geeft daarnaast aan dat testfaciliteiten idealiter ge-

koppeld worden aan voor kleinere bedrijven toegankelijke en inhoudelijke R&D-

ondersteuning. Fieldlabs kúnnen een geschikt instrument zijn om dit te bereiken. 

Wat betreft oriëntatie zullen fieldlabs voornamelijk landelijk ingestoken zijn, al kan beleids-

ondersteunende kennis die opgedaan kan worden in fieldlabs ook van groot belang zijn voor 

Europees of mondiaal beleid. Daarnaast zullen opbrengsten uit fieldlabs vooral specifiek zijn, 

namelijk gericht op specifieke mobiliteitstoepassingen in lokale context. 

Het onderzoek voor deze deel-KIA is primair gefocust op technologie en beleid, maar er is 

ook aandacht voor de impact van technologische ontwikkelingen op de maatschappij, waarbij 

het bijvoorbeeld gaat over gedragsverandering en benodigde wet- en regelgeving. 

In relatie tot valorisatie wordt tot slot gewezen op het belang van doorlopende onderzoeks-

lijnen van onderzoek, via ontwikkeling naar demonstratie en vervolgens implementatie. De 

deel-KIA geeft aan dat hiervoor centrale sturing en coördinatie nodig is van de onderzoeks- 

en innovatieagenda, waarbij gerelateerde programma’s (o.a. de Nationale Wetenschaps-

agenda, samenwerkingsverbanden van en de ontwikkeling van practoren in het MBO) 

Connectr is een triple helix-initiatief van de gemeente Arnhem, provincie Gel-

derland, HAN en Industriepark Kleefse Waard (IKW) dat als doel heeft het 

energiecluster in Gelderland te versterken, de regionale economie en arbeids-

markt te verbeteren en de energietransitie te versnellen. Door middel van 

onderzoeks- en ontwikkelfaciliteiten (technische apparatuur), hybride leerom-

gevingen, proeftuinen en ontmoetings- en evenementruimte) wordt kennis en 

kunde tussen bedrijven en kennisinstellingen gedeeld, worden nieuwe ideeën 

getest en geïmplementeerd en komt vraag en aanbod bij elkaar. Connectr heeft 

tevens een eigen innovatieprogramma, waarbinnen diverse initiatieven en pro-

jecten worden uitgevoerd. De focus van Connectr ligt op technologiegebieden 

waar de regio sterk in is: elektrische energietechniek, elektrochemische ener-

gieopslag en duurzame aandrijfsystemen. Financiering voor Connectr is 

afkomstig van de regio (bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingeninstellin-

gen), het Rijk (o.a. NWO, de Topsector Energie-regelingen en TKI) en 

Europese bronnen (zoals Horizon Europe, EFRO en Interreg). 
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betrokken worden in het totaalbeeld. Hiervoor is continuïteit in financieringsinstrumenten 

nodig om investeringszekerheid te creëren voor bedrijven en om innovaties snel, succesvol 

en grootschalige toe te passen. Het is dus denkbaar dat ook voor fieldlabs in bepaalde mate 

centrale sturing en coördinatie nodig is om aansluiting te behouden bij de deel-KIA en con-

tinuïteit in financiering noodzakelijk is om het MKB bij fieldlabs te betrekken. 

Box 6. 5G-fieldlab mobiliteit KPN [1] 

 

Circulaire economie [33] 

In de deel-KIA is expliciet een strategie opgenomen voor valorisatie en marktcreatie. Er 

wordt aangegeven dat experimenteerruimten, zoals fieldlabs, een geschikt instrument zou-

den kunnen zijn voor opschaling en het delen en in de praktijk brengen van nieuw 

ontwikkelde kennis en innovaties (valorisatie). Daarnaast beoogt de deel-KIA Centres of Ex-

pertise te betrekken bij het opschalen van kennis en innovatie om verbindingen te leggen 

tussen vakcentra van ROC’s, het HBO, topsectoren en de maatschappelijke uitdaging om-

trent de circulaire economie. Hiermee wordt het belang van onderwijs ook benadrukt. 

In relatie tot experimenteerruimten worden startups en scale-ups benoemd als beoogde 

doelgroep. 

Wat betreft oriëntatie zullen fieldlabs zich naar verwachting op stedelijk en regionaal niveau 

manifesteren omdat veel effecten van en interventies voor de circulaire transitie zich op deze 

schaal voordoen, aldus de KIA. Echter, met name de grotere innovatie-opgaven waarbij sterk 

vernieuwende technologieën ingezet moeten worden, worden aangepakt in zogenaamde 

‘Communities of Innovation’, welke landelijk zijn ingestoken. De Topsector Chemie heeft drie 

van dergelijke innovatiegemeenschappen voor chemische subdisciplines. Daarnaast zullen 

opbrengsten uit fieldlabs voornamelijk generiek zijn, doordat ze eerder context-onafhankelijk 

zijn en toegepast kunnen worden in diverse sectoren, waaronder de Topsectoren Chemie, 

High Tech Systemen en Materialen, LSH en Creatieve Industrie. 

De primaire focus van fieldlabs binnen de deel-KIA wordt niet direct genoemd. Sociale inno-

vatie is echter wel één van de drie hoofdthema’s binnen deze deel-KIA. Samen met circulair 

ontwerpen en ketensamenwerking vormen ze de basis voor succesvolle implementatie van 

de benodigde technologische en sociale kennis die de transitie naar een circulaire economie 

vereist. 

De deel-KIA benoemt diverse andere initiatieven naast fieldlabs ten behoeve van valorisatie 

en marktcreatie. Zo helpt het Versnellingshuis Nederland Circulair [75] ondernemers bij het 

Het 5G-fieldlab op de Automotive Campus in Helmond is één van de 

vijf 5G-fieldlabs van KPN in Nederland. In dit lab experimenteert KPN 

samen met bedrijven (Ericsson, Siemens, RoboAuto, Bosch en Kap-

schen) en kennisinstellingen (TNO en TU/e) met de connectiviteit van 

zelfrijdende auto’s en intelligente transportsystemen. Zo worden er 

tests uitgevoerd met auto’s die elkaar via 5G real-time informeren 

als ze versnellen of remmen, en met verkeerslichten en matrixborden 

die met auto’s en vrachtwagens communiceren. 
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succesvol ontwikkelen, lanceren en opschalen van producten en diensten in de circulaire 

economie. Daarnaast worden met het programma CIRCO [6] van de Topsector Creatieve 

Industrie productiebedrijven en creatieve professionals gestimuleerd om concreet aan de 

slag te gaan met circulair ontwerpen in regionale CIRCO Hubs, richt het ThermoPlastic Com-

posite Application Center (TPAC) zich op de recycling van thermoplastics en helpt het Fieldlab 

Circulaire Innovaties in de Maakindustrie (CIM) bedrijven in de circulaire transitie (zie Box 7 

voor een nadere beschrijving). Op nationaal niveau is het Polymer Science Park actief met 

circulaire kunststoffen in samenwerking met CIRCO. Tot slot draagt op internationaal niveau 

het platform Holland Circular Hotspot (HCH) [26] bij aan het uitwisselen van kennis en het 

stimuleren van ondernemerschap op het gebied van circulaire economie. 

Box 7. Fieldlab Circulaire Innovaties in de Maakindustrie (CIM) [57] 

 

De deel-KIA benoemt verder een aantal andere regelingen die valorisatie stimuleren. Dit zijn 

publiek-private onderzoeksprogramma’s, netwerkactiviteiten, innovatiemakelaars en de 

MIT-regeling. Hier wordt in de deel-KIA niet verder op ingegaan. 

Tot slot pleit de deel-KIA voor een verdere investering in experimenteerruimtes en Commu-

nities of Innovation, gezien de behoefte aan opschalingsmogelijkheden waarmee nieuw 

ontwikkelde kennis in de praktijk kan worden gebracht. Specifiek voorziet de deel-KIA extra 

inzet in de vorm van matchmaking om voldoende kritische massa te bereiken, wat kan dui-

den op een ondersteunende rol voor de departementen. Ook benadrukt de deel-KIA de 

noodzaak voor gerichte investeringen in innovatieve ketens voor de lange termijn via oplei-

ding, training en financiële ondersteuning (‘procesgeld’). Hierbij moet overlap zoveel 

mogelijk worden vermeden.  

3.3.2 Landbouw, Water en Voedsel [34] 

Deze KIA is gestructureerd aan de hand van zes missies die zijn uitgewerkt in 28 MMIP’s. In 

de KIA is uitgebreid aandacht voor valorisatie en marktcreatie. De KIA omschrijft fieldlabs, 

living labs en proeftuinen als omgevingen waarin innovatieve nieuwe producten en diensten 

kunnen worden ontwikkeld, getest, gedemonstreerd en opgeschaald ten behoeve van 1) 

innovatie en valorisatie in het MKB en 2) het beter ondersteunen van het MKB bij het oppak-

ken van kansen en uitdagingen rond de maatschappelijke opgaven. Fieldlabs kunnen 

bovendien een belangrijke verbindende schakel vormen tussen de meer fundamentele en 

toegepaste PPS-en en het MKB. De KIA is verder de enige KIA die de concepten fieldlab, 

living lab en proeftuin uit elkaar trekt en hiervan een definitie geeft. 

Het Fieldlab CIM van Saxion bestaat sinds januari 2020 en heeft als doel 

de transitie naar de circulaire economie voor bedrijven te faciliteren met 

interdisciplinair toegepast onderzoek en het delen van praktische kennis. 

Binnen de projecten van het Fieldlab wordt vrijwel altijd samen gewerkt 

met het onderwijs. Studenten werken in het kader van een minor of af-

studeerstage (delen van) het onderzoeksproject uit onder begeleiding van 

onderzoekers van Saxion. Het fieldlab participeert daarnaast in diverse 

activiteiten in de regio Oost-Nederland. Het Fieldlab CIM wordt mede ge-

financierd door subsidies van de provincies Gelderland en Overijssel. 
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Het MKB wordt in het bijzonder genoemd als doelgroep van fieldlabs, living labs en proeftui-

nen. Fieldlabs worden gezien als een samenwerking van meerdere MKB-bedrijven, veelal in 

samenwerking met grote bedrijven, startups en kennisinstellingen. De fieldlabs richten zich 

voornamelijk op koplopers met daarbij aandacht voor de ‘etalage’ functie om ook een bre-

dere groep MKB’ers te bereiken. Zo worden proeftuinen gezien als middel om er voor zorgen 

dat naast de voorlopers ook het brede MKB innovatieve ontwikkelingen sneller benut en 

implementeert. 

Daarnaast worden enkele knelpunten genoemd die MKB’ers ervaren waar fieldlabs een op-

lossing voor zouden kunnen bieden, namelijk: kennis die door kennisinstellingen wordt 

ontwikkeld is vaak te abstract voor het MKB en niet alle MKB’ers zijn in staat om de waarde 

van kennis te vinden, te herkennen en toe te passen. Deze problemen spelen vooral bij 

MKB’ers omdat zij meestal geen eigen R&D-afdeling hebben. Een fieldlab zou deze knelpun-

ten deels kunnen oplossen door zijn functie als externe R&D-omgeving. 

Volgens de KIA heeft het realiseren van de complexe opgaven alleen kans van slagen wan-

neer overheden, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen nauw met elkaar 

samenwerken. Bij valorisatie naar het MKB gaat het vaak om een regionaal-specifieke con-

text. Fieldlabs zullen om die reden dan ook veelal sterk regionaal ingestoken zijn 

(gebiedsgerichte aanpak en regionale specialisaties), maar landelijke samenhang hebben en 

een probleem/missie-specifieke aanpak kennen. 

De MMIP’s richten zich zowel op technologische innovatie en nature-based oplossingen als 

op sociale innovatie en beloningsmodellen voor bijvoorbeeld gewaardeerd en gezond en vei-

lig voedsel. Ook is aandacht voor innovaties die het verdienvermogen vergroten. 

De KIA bevat een inventarisatie van fieldlabs en andere valorisatie-instrumenten, waaronder 

Fieldlab Freshteq, de fieldlabs in Food Tech Brainport, de Shared Research Facilities van 

WUR/Foodvalley NL, de fieldlabs van het Sustainable Food Initiative (zie Box 8) en de Boer-

derij van de Toekomst (niet benoemd in de KIA). Ook wordt er momenteel gewerkt aan een 

interactieve kaart2 die ondernemers, onderwijs-en kennisinstellingen en beleidsmakers toe-

gang biedt tot ruim 200 locaties, regionale clusters en majeure publiek-private projecten op 

zes thema’s van de KIA LWV. 

Andere regelingen voor experimentele ontwikkeling die worden benoemd zijn NRPO-SIA (on-

dersteuning van thematische samenwerking met hogescholen) en Groenpact (Centre of 

Expertise Groen). 

De KIA beargumenteert dat de valorisatieactiviteiten in de PPS-en, netwerkactiviteiten, in-

novatiemakelaars en de MIT-regeling niet voldoende zijn (geweest) om de ambities voor de 

missies te realiseren. Om innovatie en valorisatie bij het MKB te bevorderen wordt daarom 

gepleit voor een sterkere inzet op het ontwikkelen en ondersteunen van fieldlabs, living labs 

en proeftuinen. Ook pleit de KIA voor intensivering van fieldlabs en proeftuinen om innovatie 

specifiek bij het brede MKB en op het boerenerf3 te stimuleren [42]. 

 

2 Voor een eerste impressie van de interactieve kaart, zie arcgis.nl 

3 Hierin wordt onder andere ingegaan op demonstratie en experimentatie in fieldlabs en proeftuinen. 

https://www.arcgis.com/home/item.html?id=9d2cd1172e344637b94e3666383564d3
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Box 8. Sustainable Food Initiative (SFI) [63] 

3.3.3 Gezondheid en Zorg [35] 

Deze KIA is gestructureerd aan de hand van vijf missies die zijn opgesteld door het Ministerie 

van VWS en zijn partners. In de KIA is expliciet een paragraaf opgenomen over valorisatie 

en marktcreatie. Hierin wordt enkel benoemd dat fieldlabs met onderzoek bij kunnen dragen 

aan de discussie omtrent technologische en sociale innovatie en kostenreductie. In een 

aparte paragraaf wordt dieper ingegaan op fieldlabs in een buurt, wijk, gemeente of dorps-

gemeenschap, die ook wel GROZzerdammen worden genoemd. Het doel van deze fieldlabs 

is om puntinnovaties voortkomend uit publiek-private samenwerkingen samen te stellen, te 

demonstreren en in de praktijk te valideren. Het betrekken van (initiatieven van) eindge-

bruikers (burgers, mantelzorgers en professionals) voor het toetsen van de haalbaarheid en 

toepasbaarheid wordt hierbij expliciet benadrukt. Daarnaast hebben de fieldlabs een functie 

als inspirerende etalage van het transitieproces in de gezondheidssector. Ook is er aandacht 

voor scholing en professionalisering in de GROZzerdammen via learning communities, Cen-

tres of Expertise en centra voor innovatief vakmanschap. Lessen hieruit worden vertaald 

naar de brede (onderwijs)praktijk. De KIA focust niet alleen op gezondheid en zorg, maar 

heeft ook aandacht voor sleuteltechnologieën zoals Life Sciences. Zo geeft de KIA enkele 

voorbeelden van PPP’s op dit gebied. Ook zijn er inmiddels fieldlabs opgericht op het gebied 

van Life Sciences (voorbeeld volgt). 

In de valorisatiestrategie wordt benoemd dat het innovatieve MKB een sterkere rol kan krij-

gen. Wat die rol dan precies is wordt echter niet duidelijk. In GROZzerdammen is het brede 

‘MKB’ betrokken, namelijk professionals (fysiotherapeuten, (huis)artsen, (wijk)verpleegkun-

digen, arbozorg, maatschappelijk werkers, diëtisten), maar ook GGD, JGZ, ziekenhuizen, 

zorgverzekeraars en verpleeg- en verzorgingshuizen. 

Wat betreft oriëntatie hebben de GROZzerdammen en sterke lokale en regionale insteek. Ze 

manifesteren zich in een buurt, wijk, gemeente of dorpsgemeenschap en kennen een sterke 

betrokkenheid van lokale ondernemers, zorgprofessionals en burgers. Om die reden zullen 

de opbrengsten van de fieldlabs dan ook vooral specifiek zijn voor één locatie. Naast GROZ-

zerdammen zijn er nog diverse andere fieldlabs, waaronder diverse eHealth proeftuinen, 

Academy Het Dorp en het Fieldlab Eerstelijnszorg (zie Box 9).  

De fieldlabs richten zich zowel op technologische als sociale innovatie, al lijkt de primaire 

focus binnen het GROZ-initiatief voornamelijk te liggen op burgerinitiatieven en sociale in-

novatie, waarbij het betrekken van eindgebruikers centraal staat [22]. 

In het document Toekomstbeelden 2030 schetsen de gezondheid en zorg-coalitiepartners op 

basis van de missies en de KIA G&Z een aantal toekomstbeelden van de zorg in Nederland 

anno 2030. Hierin is naast fieldlabs ook aandacht voor andere instrumenten die bijdragen 

aan de transitie, valorisatie en marktcreatie, waaronder diverse illustratieprojecten, PPP’s, 

Het SFI is een netwerkorganisatie binnen Agrifood met als doel de 

maatschappelijke missies op het gebied van duurzame, veilige en 

klimaatneutrale voedselproductie te versnellen door krachten van 

bedrijven, kennisinstellingen, overheden en de samenleving te bun-

delen en verbindingen te leggen tussen initiatieven. Het SFI herbergt 

vier Fieldlabs (waarvan twee in ontwikkeling). Technologieën en pro-

ducten die in deze fieldlabs worden ontwikkeld zullen in de toekomst 

worden getest in het SFI Living Lab (in ontwikkeling). 
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regionale clusters, het Actieprogramma LSH en de daar ontstane ‘tafels’, FAST4 en learning 

communities. Zo stimuleert en faciliteert de Topsector LSH momenteel 35 PPS’en, waaronder 

Health Innovation Netherlands [23] en Health-RI [24] en NeuroTech-NL [46]. Andere voor-

beelden op het gebied van Life Sciences zijn de learning communities op het Leiden Bio 

Science Park [41] en het fieldlab Phenomix [52]. 

Box 9. Fieldlab Eerstelijnszorg[18] 

 

Tot slot pleit de KIA voor versterkte ontwikkeling van fieldlabs, learning communities en de 

bijbehorende illustratieprojecten. Ook moet er gezocht worden naar mogelijkheden voor 

‘ontdubbelen’, het faciliteren van extra private inzet, synergie in het financieringslandschap 

(van de PPS-toeslag tot subsidies van EU-programma’s). Ook is er een streven naar het 

verruimen van publieke matchingsopties, met extra aandacht voor sociale innovatie, valori-

satie en marktcreatie. 

3.3.4 Veiligheid [37] 

De KIA Veiligheid is één van de weinige KIA’s die per definitie meerdere sectoren doorsnijdt. 

De agenda is gestructureerd aan de hand van acht MMIP’s en bijbehorende deelpro-

gramma’s. In de KIA is expliciet aandacht voor valorisatie en marktcreatie. Hierin wordt 

vooral ingegaan op de rol van het MKB, maar wordt geen link gelegd met fieldlabs. In ver-

schillende MMIP’s binnen de KIA wordt wel benoemd dat Smart Industry Fieldlabs, living labs 

en branchespecifieke proeftuinen een bijdrage kunnen leveren aan innovatie en valorisatie, 

maar hier wordt niet diep op ingegaan. Dergelijke experimenteeromgevingen worden gezien 

als omgevingen waar laagdrempelige en schaalbare oplossingen kunnen worden ontwikkeld, 

gedemonstreerd en gevalideerd en onderzoeksinzichten effectief getest kunnen worden sa-

men met eindgebruikers.  

De fieldlabs hebben tevens als doel om MKB’ers te ondersteunen bij het digitaal weerbaar 

maken van de maakindustrie en tegelijkertijd de verbinding met het MKB in de regio te 

versterken. Over het algemeen benadrukt de KIA het belang van het bevorderen van deel-

name van MKB-bedrijven aan onderzoekconsortia of publiek-private samenwerking. 

 

4 FAST staat voor Future Affordable and Sustainable Therapies, een actieprogramma van de Nederlandse 

overheid (VWS en EZK), bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van innovatieve therapieont-

wikkeling. 

Het Fieldlab Eerstelijnszorg is een samenwerkingsverband tussen zorg-

verleners (ZZG Zorggroep, ONS gezondheidserf, STIELO en Thermion) 

en kennisinstellingen (Radboudumc en HAN) dat zorgondernemers een 

platform biedt om in co-creatie met zorgverleners, onderzoekers, studen-

ten en patiënten zinvolle zorgproducten te ontwikkelen en te testen t.b.v. 

de transitie naar een duurzame gezondheidszorg. Binnen het fieldlab 

worden diverse projecten uitgevoerd op het gebied van preventie, ge-

bundelde zorg en het verbeteren van ICT-systemen voor effectievere 

uitwisseling van gegevens. 
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Er wordt niet specifiek ingegaan op de oriëntatie van fieldlabs. In het algemeen wordt het 

belang van regionale inbedding benadrukt. Volgens de KIA kunnen regionale overheden en 

ROM’s vanuit de missies goed de link leggen met kennisinstellingen en het MKB in regionale 

clusters. Er worden voorbeelden genoemd van innovatieprogramma’s die specifiek en loca-

tiegebonden zijn (Programma Cybersecurity Noord-Nederland en Innovatieprogramma 

Maintenance & Services Brabant) en fieldlabs waarvan de opbrengsten meer generiek toe-

pasbaar zijn, waaronder het Cybersecurity Center Maakindustrie [47] en Fieldlab Smart Base 

(zie Box 10). 

Box 10. Fieldlab Smart Base [8] 

 

De primaire focus ligt niet alleen op technologische innovatie, maar ook op sociale innovatie 

en skills, onder andere door inzet van skills labs. 

Een ander (financieel) instrument dat wordt benoemd om het MKB breder te betrekken is de 

regeling Commissie Defensie Materieel Ontwikkeling (CODEMO-regeling). Deze regeling on-

dersteunt specifiek het Nederlandse MKB bij de ontwikkeling van innovatieve militaire 

producten die aansluiten bij de behoefte van het Ministerie van Defensie. EZK en Defensie 

hebben toegezegd dat deze regeling wordt doorontwikkeld, zodat ook grotere bedrijven aan-

spraak kunnen maken op de regeling en Defensie beter in staat wordt gesteld om op te 

treden als launching customer. 

Voor succesvolle valorisatie is een samenhangende aanpak met goede afstemming tussen 

de topsectoren, regio’s en ROM’s noodzakelijk. De KIA pleit voor een betere benutting van 

de regio’s en ROM’s als groeiversnellers aan de hand van vijf hoofdlijnen. Op het niveau van 

provincies en het Rijk wordt marktcreatie genoemd als interessante vorm om innovatie bin-

nen het MKB te bevorderen. 

3.3.5 Sleuteltechnologieën [38] 

Deze KIA is anders dan de andere KIA’s doordat deze is opgesteld door alle topsectoren. 

Sleuteltechnologieën hebben immers invloed op innovaties in verschillende sectoren. In het 

kader van de KIA zijn 51 Meerjarenprogramma’s (MJP’s) opgesteld die bijdragen aan de 25 

missies van het Missiegedreven Innovatie- en Topsectorenbeleid (MTIB) [27]. Deze MJP’s 

worden inhoudelijk opgewerkt naar Breed Gedragen Programma’s (BGP’s). In de KIA is ex-

pliciet aandacht voor valorisatie en marktcreatie. Eén van de valorisatieactiviteiten die wordt 

benoemd is het beschikbaar stellen van faciliteiten om nieuwe producten, diensten en me-

thodieken te testen, valideren en vooral op te schalen. Hierbij wordt echter geen link gelegd 

Fieldlab Smart Base is een Smart Industry Fieldlab opgericht in 2016 door 

de Koninklijke Landmacht in samenwerking met bedrijven, ROM’s en ken-

nisinstellingen met als doel het creëren van een ‘slimme’ militaire basis 

van de toekomst. Betrokkenen experimenteren in een fysieke testomge-

ving met toepassingen waarmee een militaire basis snel en flexibel kan 

worden opgezet. Dit doen zij aan de hand van vier thema’s (bescherming, 

energie, water en support & services). Uniek in dit programma is dat de 

overheid optreedt als launching customer. 
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met fieldlabs, al zouden fieldlabs mogelijk wel een geschikt kunnen zijn om toegang te bieden 

tot dergelijke faciliteiten. De KIA benoemt verder dat startups en scale-ups vooral gebaat 

zijn bij kennis en faciliteiten in fieldlabs, doordat zij vaak fors hierin moeten investeren. 

Daarnaast wordt het aspect van onderwijs en scholing genoemd door samenwerking van 

hogescholen met bedrijven en kennisinstellingen in Centres of Expertise. Desalniettemin 

wordt de rol van fieldlabs echter nauwelijks geconcretiseerd in de KIA. 

De beoogde rol van het MKB in fieldlabs wordt niet gespecificeerd. De KIA beperkt zich tot 

participatie van bedrijven in samenwerkingsverbanden in het algemeen. Wat betreft oriën-

tatie is de verwachting dat programma’s en fieldlabs zowel een landelijke als regionale 

insteek kennen. Dit blijkt onder meer uit verschillende Smart Industry fieldlabs. Voorbeelden 

van regionale fieldlabs zijn Smart Industry Hub Noord (voorheen: Region of Smart Factories) 

[59] en de fieldlabs behorend tot het SMITZH-programma [60]. Verder kenmerkt deze KIA 

(en bijbehorende fieldlabs) zich door de generieke toepasbaarheid van opbrengsten, doordat 

één opbrengst met betrekking tot een sleuteltechnologie in verschillende sectoren en locatie-

onafhankelijk kan worden ingezet. Box 11 beschrijft een voorbeeld van een fieldlab gericht 

op de sleuteltechnologie Digitale technologieën.  

Box 11. Blocklab [3] 

 

Om de maatschappelijke uitdagingen aan te pakken acht de KIA het belangrijk om te expe-

rimenteren met combinaties van technologische en niet-technologische innovaties en 

gebruikers te betrekken bij het vaststellen van doelen en in het beslissingsproces. 

De KIA noemt naast fieldlabs geen andere instrumenten om het MKB te betrekken bij valo-

risatieactiviteiten ten behoeve van de KIA’s.  

Tot slot beargumenteert de KIA dat het huidige overheidsinstrumentarium onvoldoende 

ruimte biedt voor effectieve implementatie van het MTIB. De KIA pleit voor een gerichte 

analyse vanuit de overheid naar bestaande en nog te ontwikkelen vormen van stimulering, 

met name op het gebied van valorisatie en marktcreatie. Alle opties kunnen hierbij worden 

overwogen, variërend van proeftuinen tot aankoopbeleid van de overheid, financiële en fis-

cale prikkels, regelgeving en normering en gedragsbeïnvloeding. 

3.3.6 Maatschappelijk verdienvermogen [39] 

Deze KIA Maatschappelijk Verdienvermogen is geen losstaande KIA maar is ondersteunend 

aan alle thematische KIA’s. De centrale focus van deze zesde KIA ligt op de opschaling (dif-

fusie) van innovaties. Het gaat dan om de vraag hoe de goede resultaten uit fieldlabs 

Blocklab is een Smart Industry Fieldlab waarbinnen allianties van ingeni-

eurs, ontwikkelaars, systeemspelers en eindgebruikers use cases 

ontwikkelen en applicaties bouwen op het gebied van blockchaintechno-

logie om supply chains te optimaliseren en de energietransitie te 

versnellen. Hierbij wordt intensief samengewerkt met kennisinstellingen 

als de TU Delft, Rotterdam School of Management en de Hogeschool Rot-

terdam. Blocklab is een dochteronderneming van de Haven van 

Rotterdam. 
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uitgedragen, gedeeld en versneld kunnen worden en continuïteit daarvan geborgd kan wor-

den. De KIA beschrijft dat er behoefte is aan experimenteerruimte om innovaties 1) te 

valideren, door te ontwikkelen en toe te passen en 2) te versnellen en innovaties op te 

schalen in de regio. 

De KIA beschrijft dat er specifieke aandacht nodig is voor de rol van de ondernemer. Er 

wordt beschreven dat het MKB er belang bij heeft om nieuwe technologieën en businessmo-

dellen te ontwikkelen en te implementeren die het verdienvermogen van het MKB versterken. 

Pas dan kunnen de doelstellingen van de sectoren behaald worden. Hieruit kan afgeleid wor-

den dat fieldlabs een geschikt instrument kunnen zijn om met nieuwe technologieën 

businessmodellen te experimenteren en deze te implementeren. Enkele voorbeelden worden 

genoemd van initiatieven die erin zijn geslaagd zijn het MKB te betrekken en tegelijkertijd 

aan de missies bij te dragen, waaronder CIRCO en Uptempo! (zie Box 12). 

Box 12. Uptempo! [51] 

 

Omdat deze KIA aangrijpt op alle KIA’s zullen fieldlabs zowel landelijk als regionaal/lokaal 

ingestoken kunnen worden en kunnen opbrengsten zowel specifiek als generiek zijn. Dit 

komt doordat de KIA opzich zelf alle andere KIA’s doorsnijdt. De KIA legt wel de nadruk op 

het belang van regionale inbedding. 

De oplossingen die in fieldlabs ontwikkeld worden kunnen zowel technologisch als niet-tech-

nologische van aard zijn. Bij niet-technologische innovatie gaat het over het ontwikkelen van 

diensten, nieuwe businessmodellen of gedragsverandering, al dan niet gestuurd door nieuwe 

wet- en regelgeving. De KIA legt de focus op het belang van het ontwikkelen van nieuwe 

business- en verdienmodellen om daadwerkelijk maatschappelijke waarde te creëren. 

Een andere regeling om het MKB te betrekken bij het realiseren van de missies is de KIEM 

GoChem-regeling, dat als doel heeft samenwerking tussen innovatieve mkb’ers en kennisin-

stellingen op het gebied van de MMIP’s 6, 7 en 8 van de Missie Industrie te stimuleren en te 

ondersteunen.[48] 

De regio’s kunnen deze fieldlabs goed inrichten en faciliteren, maar bredere ondersteuning 

daarbij is vaak nodig. Twee belangrijke aandachtspunten die in een landelijke aanpak hun 

plek zouden kunnen krijgen zijn 1) Het stimuleren van toegang van het MKB en nieuwe 

toetreders tot die fieldlabs en 2) Het onderling verbinden van de fieldlabs, en zo toewerken 

naar een regionale (en zelfs nationale) infrastructuur. Daarnaast kunnen de provincies en 

ROM’s helpen met effectieve verbindingen met het al aanwezige startup en scale-up instru-

mentarium. Verder wordt gepleit voor mogelijkheden voor de financiering van R&D in 

fieldlabs. 

Het programma Uptempo! is een initiatief van TKI Urban Energy en TKI 

CLICKNL. In dit programma wordt onderzocht hoe versnelling en opscha-

ling gerealiseerd kunnen worden in de energietransitie in de gebouwde 

omgeving, door kansrijke energie-innovaties te verbinden aan vragende 

partijen (woningcorporaties en woningeigenaren). Hiervoor is een mat-

chingtool ontwikkeld. Daarnaast beoogt Uptempo! het lerend vermogen 

van alle actoren in de keten te vergroten, onder meer door uit te zoeken 

welke obstakels er zijn, hoe daar mee omgegaan kan worden en welke 

kansen blijven liggen. 
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3.4 Conclusies voorgenomen inzet fieldlabs binnen KIA’s 

In voorgaande paragraaf is de beoogde rol van fieldlabs in de brede strategie van valorisatie 

en marktcreatie geanalyseerd per KIA. Tabel 4 geeft een samenvattend overzicht van de 

bevindingen uit deze analyse. Op basis van de analyse zijn een aantal conclusies te trekken 

met betrekking tot de voorgenomen inzet van fieldlabs binnen de KIA’s: 

• Het potentieel van fieldlabs als instrument om bij te dragen aan de KIA’s en het 

betrekken van het MKB komt in meerdere, maar niet in iedere KIA even na-

drukkelijk tot uiting. In alle KIA’s behalve de IKIA Klimaat en Energie is een 

paragraaf opgenomen over valorisatie en/of marktcreatie. Hierin wordt echter niet 

altijd de link gelegd met fieldlabs. Soms blijft het daarnaast bij het noemen van 

enkele voorbeelden van fieldlabs zonder expliciet in te gaan op de meerwaarde van 

deze fieldlabs voor de uitvoering van de KIA. 

• De functie en toegevoegde waarde die fieldlabs hebben in de valorisatiestrategie van 

de KIA’s blijft – met uitzondering van enkele KIA’s (o.a. Gezondheid & Zorg) – nog 

vrij abstract. De functies van fieldlabs zoals onderzoek, testen, demonstratie, im-

plementatie en/of opschaling worden wel benoemd, maar deze worden niet verder 

geconcretiseerd. We zien echter wel dat diverse KIA’s inmiddels aan de slag zijn met 

het verder uitbouwen van fieldlab-initiatieven. 

• Daarnaast valt op dat binnen de KIA’s beperkt aandacht is voor de functie van op-

leiding en scholing in relatie tot fieldlabs.5 Door valorisatie niet apart te zien van 

leren en werken maar juist te combineren, ontstaat synergie, met name voor het 

MKB om op te schalen en maatschappelijke impact te creëren. Zoals we in hoofdstuk 

2 al concludeerden heeft ieder fieldlab verschillende doelstellingen, wat het lastig 

maakt om op het niveau van een KIA hier uitspraken over te doen. Hiervoor zouden 

we de fieldlabs zelf moeten inventariseren en bestuderen. Dit valt echter buiten de 

scope van dit onderzoek. Om toch iets te kunnen zeggen over de functies van de 

fieldlabs binnen de KIA’s kijken we vooral naar de verscheidenheid in typen fieldlabs 

en de doelstellingen die zij beogen. 

• What is in it for het MKB wordt nauwelijks gespecificeerd in de KIA’s. Sowieso wordt 

de doelgroep van de fieldlabs vaak niet geconcretiseerd in de KIA’s. Hoewel de 

KIA’s hier ook niet het geijkte middel voor zijn, is het wel in het belang van de KIA-

partners om de toegevoegde waarde van fieldlabs voor het MKB te expliciteren. Vaak 

wordt wel specifiek aandacht besteed aan de rol van kennisinstellingen, startups en 

scale-ups en/of regionale overheden en ROM’s in relatie tot valorisatie en marktcre-

atie. Het onderscheid tussen koplopers en het peloton en de rol van fieldlabs in het 

bereiken van een bredere groep MKB’ers wordt in een beperkt aantal KIA’s benoemd 

(o.a. in de KIA Landbouw, water en voedsel als het gaat om proeftuinen). 

• In diverse KIA’s wordt gepleit voor een sterkere inzet op fieldlabs (Landbouw, Wa-

ter en Voedsel, Circulaire Economie, Gezondheid en Zorg en Maatschappelijk 

verdienvermogen). Zo wordt bijvoorbeeld in de KIA Maatschappelijk verdienver-

mogen gepleit voor een landelijke aanpak (zowel regierol als financieel). Uit het 

gesprek met CLICKNL blijkt dat de landelijke aanpak waarvoor wordt gepleit binnen 

de KIA Maatschappelijk verdienvermogen vooral zit op het landelijk delen van op 

lokaal niveau geleerde lessen (voorkomen dat het wiel opnieuw uitgevonden wordt). 

 

5 In de Human Capital Agenda wordt het onderwerp van opleiding en scholing wel uitgebreid geadres-

seerd. 
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Een landelijke aanpak zou ook het organiserend vermogen kunnen faciliteren en fi-

nancieren. Met betrekking tot het MKB wordt tevens gepleit voor het ondersteunen 

van fieldlabs met organiserend vermogen zodat fieldlabs zélf MKB’ers kunnen en-

thousiasmeren en toegang kunnen geven. Bij voorkeur is er echter geen landelijke 

regie en sturing op de ontwikkeling van fieldlabs in relatie tot gekozen onderwerpen 

en doelstellingen. Dit soort activiteiten ontstaan idealiter bottom-up. 

• In de MKB notitie fieldlabs [73] komt het probleem waar fieldlabs een oplossing voor 

moeten bieden wel aan de orde. In de notitie pleiten MKB-leden van de Topsectoren 

voor een sterkere inzet op fieldlabs als instrument om innovatie, valorisatie en 

marktcreatie in het MKB verder te versterken (synergie, samenhang) en het MKB 

gericht te ondersteunen bij het oppakken van economische kansen en uitdagingen 

rond de grote maatschappelijke opgaven. In de notitie wordt tevens gepleit voor 

aanscherping van de randvoorwaarden van fieldlabs en volgen enkele aanbevelingen 

met betrekking tot fieldlabs, zoals het borgen van continuïteit in financiering, het 

voorkomen van fragmentatie en het borgen van complementariteit. 
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Tabel 4. Samenvattend overzicht van de analyse van de KIA's 

KIA Functie Beoogde rol MKB  Oriëntatie Primaire focus Inzet 

Integrale KIA Klimaat en 

Energie 

Experimentatie en demonstratie, on-

derwijs en scholing 

Niet gespecificeerd Zowel landelijk als regionaal; 

Sectoroverstijgend 

Zowel technologisch 

als sociaal 

Betrekken van eindgebrui-

kers 

Toekomstbestendige 

mobiliteitssystemen 

Experimentatie en demonstratie, 

R&D-omgeving voor het hele MKB 

Ondersteuning van het brede MKB 

bij het gebruiken van kennis imple-

mentatie middels testfaciliteiten en 

toegankelijke R&D-ondersteuning 

Landelijk (mogelijk zelfs Eu-

ropees/mondiaal); 

Sectorspecifiek: toepassing 

in mobiliteitssector 

Technologisch inge-

stoken hoewel ook 

veel aandacht voor 

sociale innovatie  

Centrale sturing en coör-

dinatie; Continuïteit in 

financieringsinstrumenten 

Circulaire economie Opschaling en implementatie; On-

derwijs en scholing 

Focus op startups en scale-ups in 

experimenteerruimtes 

Voornamelijk stedelijk en re-

gionaal, maar ook landelijk 

bij grootschalige opgaven; 

Cross-sectoraal 

Zowel technologisch 

als sociaal 

Verdere investeringen in 

experimenteerruimtes en 

Communities of Innova-

tion 

Landbouw, Water en 

Voedsel 

Ontwikkelen, testen demonstreren 

en opschalen van oplossingen; Field-

labs als R&D-omgeving 

Zowel voorlopers als het brede 

MKB. Fieldlabs als instrument om 

het brede MKB innovatieve ontwik-

kelingen sneller te laten benutten 

en implementeren 

Sterk regionaal ingestoken 

(gebiedsgerichte oplossingen 

en regionale specialisaties); 

Sectorspecifiek 

Zowel technologisch 

als sociaal 

Sterkere inzet op fieldlabs 

t.b.v. innovatie en valori-

satie in het MKB 

Gezondheid en Zorg Bijdragen aan discussie over kosten-

reductie; Demonstratie en validatie; 

Etalage-functie; Scholing en profes-

sionalisering 

Sterkere rol voor het innovatieve 

MKB i.r.t. valorisatie; In GROZzer-

dammen is het brede MKB 

betrokken. 

Sterk regionale focus (wijk, 

dorp of gemeente); Sector-

specifiek 

Focus op sociale in-

novatie en 

burgerinitiatieven, 

maar ook technolo-

gische innovatie 

Niet gespecificeerd 

Veiligheid Ontwikkelen, demonstreren en vali-

deren van toegankelijke, schaalbare 

oplossingen en testen met eindge-

bruikers 

Fieldlabs ondersteunen het MKB en 

versterken de verbinding met het 

MKB 

Regionaal; Vooral sectorspe-

cifiek, maar ook 

sectoroverstijgend 

Zowel technische als 

sociale innovatie 

(skills) 

Betere benutting regio’s 

en ROM’s als groeiversnel-

lers; Provincie en Rijk 

zetten in op marktcreatie 

Sleuteltechnologieën Beschikbaar stellen van faciliteiten 

om te testen, valideren en vooral op 

te schalen 

Niet gespecificeerd Landelijk en regionaal; 

Cross-sectoraal 

Zowel technologisch 

als niet-technolo-

gisch 

Verkenning naar be-

staande en nieuwe 

instrumenten voor valori-

satie en marktcreatie, 

waaronder fieldlabs  

Maatschappelijk verdien-

vermogen 

Valideren, doorontwikkelen, toepas-

sen, versnellen en opschalen 

De rol van de ondernemer wordt be-

nadrukt, maar blijft abstract 

Zowel landelijk als regionaal 

of lokaal; Zowel sectorspeci-

fiek en sectoroverstijgend 

Focus op niet-tech-

nologische 

innovatie: business-

modellen en gedrag 

Stimuleren van toegang 

van MKB tot fieldlabs; 

Verbinden van fieldlabs en 

instrumentarium 
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4 Knelpunten rondom fieldlabs en de 

betrokkenheid van het MKB 

In dit hoofdstuk gaan wij nader in op de concrete knelpunten die wij in onze eerder evaluatie 

van het Smart Industry hebben vastgesteld en de mate waarin dit analysebeeld ook van 

toepassing is op de KIA’s. Onze inventarisatie van knelpunten (paragraaf 4.1) kent een aan-

tal verschillende onderdelen. De evaluatie van het Smart Industry Programma vormt een 

belangrijk vertrekpunt; deze bevindingen vatten wij daarom bondig samen. Vervolgens gaan 

wij in op relevante aanvullende inzichten uit andere geraadpleegde bronnen. Tot slot geven 

we aan welke inbreng wij van onze gesprekspartners (interviews en klankbordgroep) hebben 

ontvangen. In paragraaf 4.2 brengen wij de inzichten uit deze drie onderdelen samen in een 

lijst met knelpunten waarbij wij uit de verschillende bronnen een grote mate van onderlinge 

bevestiging hebben gevonden. Waar mogelijk concretiseren wij de gevonden knelpunten met 

ervaringen uit de KIA-praktijk (onderzoeksvraag 1b). Met deze stap beantwoorden wij on-

derzoeksvragen 1c en 1d en leggen wij de basis voor het volgende hoofdstuk, waarin wij de 

vertaling naar de benodigde inzet maken. 

4.1 Inventarisatie van knelpunten 

4.1.1 Inzichten Evaluatie van het Smart Industry programma 

Het vertrekpunt voor de inventarisatie van knelpunten rondom de fieldlabs betreft onze eigen 

evaluatie van het Smart Industry programma [11]. Samengevat kwamen wij bij deze eva-

luatie tot de volgende knelpunten. 

Allereerst de financiering. Daarvan stelden wij vast dat deze veelal gefragmenteerd is (ver-

schillende bronnen) en dat er geen ‘eigen’ financieringsinstrument bestaat voor SI-fieldlabs 

(behalve incidenteel het Toekomstfonds). Financiering gaat daardoor gepaard met hoge 

transactiekosten en regelingen zijn soms lastig te combineren. Daarbij hebben met name 

opstartende fieldlabs moeite met het aantrekken van private financiering (oftewel inleg van-

uit private deelnemers), aangezien zij hun toegevoegde waarde nog niet (of nog niet 

voldoende concreet) hebben kunnen aantonen. Tegelijkertijd ervaren bestaande fieldlabs 

moeite om na het aflopen van de eerste (EFRO-)financiering nieuwe financiering te verwer-

ven. Het gevolg van de gefragmenteerde financiering is dat de fieldlabs een sterke regionale 

focus hebben wat de samenhang tegenwerkt en waardoor ogenschijnlijk niet alle 

(deel)sectoren in voldoende en/of gelijke mate worden bediend. De regionale focus kan ove-

rigens ook een logisch gevolg zijn van de opzet van het ingezette financieringsinstrument; 

EFRO-middelen zijn bijvoorbeeld gericht op de ontwikkeling van de regio en leiden daarmee 

tot automatisch tot een sterke regionale focus. 

Kijken we vervolgens naar het doelgroepbereik van de fieldlabs (wie nemen er deel), dan 

zagen wij dat het merendeel van de fieldlabs zich vooral richt op de ‘koplopers’ en minder 

op het ‘peloton’. Dit kan een bewuste overweging zijn van het fieldlab; niet alle fieldlabs 

hebben immers een rol in het bereiken van de volgers. Met name in omgeving waarbij de 

afstand tot de markt nog (erg) groot is zullen alleen innovatieve koplopers en/of kennisin-

stellingen belangstelling hebben en een toegevoegde waarde kunnen leveren. Het blijkt een 

lastige opgave om interessant te blijven voor koplopers en tegelijkertijd ook het bredere 

peloton te bedienen. Ook constateerden we dat er een grote variëteit bestaat in kwaliteit en 

succes van fieldlabs en de mate waarin zij het regionale bedrijfsleven kunnen bedienen. 
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Fieldlabs met een sterke betrokkenheid van bedrijven vanaf de start zijn succesvoller, aan-

gezien hier een directe vraagstelling aan ten grondslag ligt en de deelnemers gebaat zijn bij 

concrete uitkomsten (ook wel: ze zijn vraaggestuurd). Als grootste vraagstuk rondom doel-

groepbereik wordt gezien hoe meer bedrijven proactief benaderd kunnen worden en het 

loopvermogen6 daarvoor kan worden georganiseerd. Hierbij wordt verwezen naar onder an-

dere het Nederland Gaat Digitaal programma uit de jaren negentig, waarbij Syntens intensief 

bij de uitvoering betrokken was. Het ontbreekt aan een vergelijkbare ‘slagkracht’. Hierdoor 

blijkt het lastig om grotere aantallen bedrijven te bereiken, aldus de bevindingen uit deze 

evaluatie (in paragraaf 4.1.3 wordt overigens duidelijk dat er vanuit sommige gesprekspart-

ners anders tegen deze bevindingen wordt aangekeken). 

Vanuit de ondernemers bezien is er tot slot een aantal beperkingen vastgesteld die de 

benutting van de fieldlabs (mogelijk) in de weg zitten. Zo blijkt dat bij een flink aantal field-

labs beperkt sprake is van vraagsturing. Veel fieldlabs zijn technologie- en aanbodgedreven 

(ook wel: technology push). De concrete problemen die het bredere MKB ervaart als zij met 

Smart Industry technologie aan de slag wil blijken in beperkte mate het vertrekpunt. Tege-

lijkertijd blijkt dat fieldlabs moeite hebben om rekening te houden met de heterogeniteit in 

de doelgroep die bestaat uit partijen die elk hun eigen specifieke behoeften hebben. Ook 

herkennen ondernemers onvoldoende het thematische karakter en zijn de fieldlabs en hun 

activiteiten niet altijd voldoende zichtbaar. Verder denkt een gemiddelde ondernemer niet in 

regio’s: als een initiatief in een andere regio aansluit bij een bepaalde behoefte, dan zouden 

regiogrenzen geen beperking tot deelname moeten vormen. Het aanbrengen van verdere 

regionalisering van het beleid kan dus een beperking opleggen aan ondernemers (en ook 

aan fieldlabs als zij buiten de regio opereren). Binnen het SI-domein bleek de bereidheid van 

ondernemers om (ver) te reizen voor een fieldlab beperkt.  

4.1.2 Relevante inzichten uit andere bronnen 

In deze paragraaf geven we weer wat de aanvullende en bevestigende inzichten zijn uit 

deskstudie en de gevoerde gesprekken voor wat betreft de knelpunten rondom fieldlabs.  

Ten aanzien van de financiering van (Smart Industry) fieldlabs kwam TNO al in 2016 [9] 

met een drietal centrale knelpunten waar fieldlabs mee te maken krijgen. Men wijst ten 

eerste op een algeheel tekort aan financiering, met name op een aantal kritische gebieden 

zoals de financiering ten behoeve van de startfase en de matching met private bijdragen. 

Het financieringstekort zou met name spelen bij fieldlabs die worden aangestuurd door ken-

nisorganisaties of de overheid en bij fieldlabs met veel deelname van het MKB. Het tweede 

knelpunt betreft de versnippering van financieringsinstrumenten wat continuïteit en voor-

spelbaarheid van financiering onder druk zet. Tot slot constateerde TNO problemen met 

betrekking tot financieringsmodaliteiten, oftewel de vorm waarop de financiering beschikbaar 

wordt gesteld. De conclusie is dat er, gelet op basis van voorgaande argumenten, zonder 

overheid geen fieldlabs zullen ontstaan (of blijven bestaan), aangezien de business case niet 

uit kan (onder reguliere bedrijfseconomische condities).   

Wanneer wij kijken naar de aspecten van opschaling en samenhang tussen fieldlabs dan 

biedt Rathenau [4] hier verschillende inzichten voor. Zij stellen vast dat veel living labs blij-

ven hangen in ‘lokaal enthousiasme’: het opschalen en de bredere toepassing van 

oplossingen blijkt in de praktijk lastig. Dit geldt met name voor living labs die met hun ex-

perimentele oplossingen willen bijdragen aan maatschappelijke transities. Deze living labs 

 

6 Met het loopvermogen wordt gerefereerd aan eerstelijnsvoorzieningen, die in direct contact staan met 

het ‘brede MKB’, constructief met hen mee kunnen denken, en hen kunnen attenderen op oplossings-

richtingen voor de dagelijkse uitdagingen waar ze voor staan. 
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willen immers met innovaties gevestigde praktijken doorbreken en routines bij gebruikers 

ingrijpend veranderen. Hoe meer rekening wordt gehouden met (de diversiteit in) de context 

van de toepassing, hoe meer maatwerk er nodig zal zijn, en hoe lastiger een oplossing over-

draagbaar is naar andere contexten. Hierdoor worden kansen op een wijdverbreide 

toepassing van kennis en oplossingen gemist, aldus Rathenau. 

In een analyse van LNV naar fieldlabs binnen de Kringlooplandbouw wordt dit beeld van het 

blijven steken in ‘lokaal enthousiasme’ bevestigd.[43]7 LNV constateert dat er inmiddels 

een groot aantal initiatieven met fieldlabs en demonstratiebedrijven aan de slag is. Er blijken 

echter weinig initiatieven te zijn die specifiek gericht zijn op de doelen van de Landbouw, 

Water en Voedsel (LWV) missies. Ook ontbreken initiatieven waarin diverse sectoren binnen 

een programma met fieldlabs gezamenlijk aan een van de LWV missies werken (uitzonde-

ringen daargelaten). Er worden overigens al wel stappen gezet om de geconstateerde 

knelpunten te mitigeren. Zo er is een MKB-werkgroep valorisatie opgezet, RVO inventariseert 

de lopende initiatieven en zet deze op een interactieve landkaart, en LNV onderzoek Com-

munity de wensen van de (MKB) doelgroep. Verder komt er in het Nationaal Strategisch Plan 

(NSP-GLB) een paragraaf waarin de inzet van digitale technologie en doelen van de kring-

looplandbouw centraal staan. Ook zijn er nieuwe nationale en EU-programma’s in 

ontwikkeling (Nationaal Groeifonds, EFRO, EIP-POP) waarin de koppeling tussen de fieldlabs 

en LWV-doelen versterkt kunnen worden.  

Daarnaast wordt in verschillende bronnen bevestigd dat het in het bijzonder moeilijk is om 

het peloton van bedrijven bij fieldlabs te betrekken. Deze bedrijven willen wel vernieuwen, 

maar hebben vaak beperkte capaciteit en absorptievermogen om mee te doen en kennis en 

middelen te gebruiken.[2] Of zoals wij vanuit de begeleidingscommissie meekregen: veel 

bedrijven uit het peloton willen alleen (voor-)investeren in innovatie als er duidelijk zicht is 

op een betalende klant. 

Vanuit het perspectief van de ondernemers wordt in de in het eerste hoofdstuk aangehaalde 

MKB-notitie [73] een aantal bruikbare inzichten aangedragen. De MKB-vertegenwoordigers 

in de Topsectoren roepen, na afstemming tussen EZK en de topsectoren AF, TU, HTSM, 

Water, Energie en LSH8, op om fieldlabs gericht in te zetten binnen het MTIB als instrument 

en ecosystemen voor implementatie, valorisatie en marktcreatie. Allereerst is het volgens 

de opstellers zaak dat fieldlabs aan één of meer maatschappelijke uitdagingen/ één of meer-

dere missies en implementatie sleutel technologieën werken, in hogere TRL niveaus van 

valorisatie en investeringsfase9. Ook moet deelname voor MKB’ers laagdrempelig zijn en is 

het fieldlab gebaat bij een zekere schaal aan deelnemers. Men ziet nu een valkuil in de 

‘discontinuïteit in de financiering langs de kennisvalorisatieketen’. Met name de laatste stap 

richting marktintroductie en opschaling (ook wel TRL-niveau 7-9) blijkt een struikelblok, al-

dus de opstellers. Voor de inhoudelijke activiteiten kan overigens wel gebruik gemaakt 

worden van het huidige innovatie-instrumentarium. De EFRO-regeling en andere EU pro-

gramma’s bieden hiervoor ruimte.10 Er ligt echter een opgave om middelen structureel bij 

 

7 Betreft nog een conceptrapportage, maar werd aangedragen als relevant door onze begeleidingscom-

missie. 

8 Ontbrekend hierbij is de topsector Creatieve Industrie. Het perspectief vanuit het KIA Maatschappelijk 

Verdienvermogen lijkt daardoor enigszins onderbelicht in de notitie. 

9 Iets waar vanuit maatschappelijk verdienvermogen overigens anders tegenaan wordt gekeken; zij 

verwachten de koppeling met TRL-niveaus, gezien de aard van hun opgave, minder wenselijk. 

10 Tegelijkertijd krijgen wij vanuit de begeleidingscommissie praktijkervaringen mee dat EFRO project-

voorstellen die zich richten op TRL 7-9 in de praktijk niet kansrijk zijn (‘komen er niet doorheen’). 

Niveau 9 wordt in ieder geval niet gesubsidieerd. Niveau 7-8 vereist grote investeringen in processen, 

waarvoor EFRO niet toereikend is en bovendien mkb’ers onvoldoende private inbreng kunnen leveren. 
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elkaar te (kunnen) brengen rondom maatschappelijke uitdagingen. Dit ter voorkoming van 

fragmentatie en versnippering. Om de landelijke inzet goed bij de regionale context aan te 

laten sluiten, ziet men een rol weggelegd voor de Topsectoren en de ROM’s. Zodra deze 

partijen structureel zijn aangesloten, kunnen zij op het gebied van begeleiding van bedrijven 

van demonstratie naar startup en doorgroei naar scale-up van grote toegevoegde waarde 

zijn. Ditzelfde geldt voor onderwijsinstellingen: de deelname van makelaars, business deve-

lopers en eindgebruikers vanuit Rijk, Regio en Topsectoren aan de fieldlabs kan ertoe leiden 

dat (clusters van) bedrijven inhoudelijk beter worden aangesloten. Ook helpt dit om de aan-

sluiting met (andere) subsidieprogramma’s te versterken. Uiteindelijk lezen we ook een 

duidelijk oproep tot verder detaillering van de precieze invulling en dus maatwerk per top-

sector, aangezien de knelpunten, doelen en structuren sterk kunnen verschillen. Dit 

herkennen wij ook in de aanscherpingen vanuit de gesprekspartners op deze MKB-notitie. Er 

moet bijvoorbeeld nog beter worden nagedacht over een passende manier om de uitkomsten 

van een fieldlab inzichtelijk te maken. Bij sommige KIA’s kan dit in de vorm van meetbare 

doelen, zoals het aantal opgeleide werknemers per jaar, toename van productie van bedrij-

ven door deelname. In andere gevallen, zoals bij de doorsnijdende KIA Maatschappelijk 

verdienvermogen, zullen dit zachtere doelen zijn, zoals toegenomen bewustzijn of gedrags-

verandering. 

In de Brede Maatschappelijke Heroverweging 9 – Innovatieve Samenleving vinden we tot 

slot ook een aantal bredere observaties ten aanzien van het Nederlandse Valorisatieland-

schap. Het huidige innovatiebeleid is volgens de opstellers nog te weinig gericht op het 

stimuleren van de verbinding van publieke en private R&D-investeringen met deze (maat-

schappelijke) vraagkant van innovaties. Dit gericht beleid vraagt om een actieve en 

ondernemende overheid. Om als overheid gericht te participeren in ecosystemen en deze te 

ondersteunen en benutten zijn inhoudelijke expertise en betrokkenheid noodzakelijk. Het 

vraagt ook om een overheid die richting durft te geven vanuit een langetermijnvisie. Ten 

aanzien van de maatschappelijke en economische impact van kennis en de brede toepassing 

van innovaties stelt de BMH dat Nederland er relatief slecht in slaagt om onderzoek om te 

zetten in toepassingen (valorisatie). Zonder actief overheidsbeleid gericht op marktcreatie 

komt de opschaling van innovaties niet tot stand. In de zorg blijkt bijvoorbeeld dat Nederland 

voor wat betreft medisch-technische ontwikkelingen een koploper is in de wereld, maar dat 

het opschalen van zorginnovatie nog niet optimaal verloopt. De brede toepassing van inno-

vatie kan achterblijven doordat er weerstand is vanuit de samenleving of doordat er geen 

gedeeld beeld bestaat van de maatschappelijke uitdaging waarvoor een oplossing gezocht 

wordt. 

In BMH9 wordt ook nagedacht over verschillende beleidsvarianten om tot een verbetering 

van het innovatielandschap te komen. Met name in de eerste variant herkennen we een 

duidelijke link met deze Fieldlab-verkenning, aangezien de overheid hier het voortouw neemt 

bij complexe transities op het gebied van energie en klimaat, circulaire economie en land-

bouw, alsmede bij innovaties die van belang zijn voor het uitvoeren van publieke taken, 

bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, zorg, infrastructuur, water, landbouw en voedsel. 

Dit wordt bereikt door onderzoeks- en innovatie-ecosystemen te ondersteunen, actief deel 

te nemen aan innovatieve (publiek-private) allianties rond deze vraagstukken en te zorgen 

dat innovatieve oplossingen breed toegepast en breed gedragen worden. 

4.1.3 Inbreng uit (groeps)gesprekken 

Tot slot is tijdens onze (groeps)gesprekken een aantal van deze knelpunten nadrukkelijk 

bevestigd en hebben wij nog aanvullende inzichten opgedaan, die overigens sterk uiteenlo-

pen naar aard en karakter (bv. werking fieldlabs, aansluiting nationaal-regionaal, 

betrokkenheid mkb). Het betreft de volgende punten: 
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• Voorkom dubbel werk: fieldlabs vinden te veel opnieuw het wiel uit. Er is behoefte 

aan het breder delen van geleerde lessen, zodat nieuwe initiatieven kunnen voort-

bouwen op de kennis en ervaringen die al eerder zijn opgedaan. In de praktijk blijkt 

het echter lastig om hier inzicht in te krijgen. Het grootste struikelblok is hierbij het 

organiserend vermogen binnen fieldlabs en coördinatie tussen fieldlabs. 

• Verschillen in inzicht in focus op bottom-up (vraaggestuurd) ontstaan van 

fieldlabs versus top-down (missiegedreven) sturing. Enerzijds pleiten betrok-

kenen ervoor om fieldlabs zo veel mogelijk bottom-up te laten ontstaan (duizend 

bloeien bloemen). De complexiteit, urgentie en massaliteit van wat er moet gebeuren 

ten aanzien van de maatschappelijke uitdagingen maakt het eerder wenselijk dat er 

fieldlabs bijkomen. Voor sommige (combinaties van) opgaven is er in theorie in elke 

regio of zelfs gemeente ruimte voor een experimenteeromgeving zolang deze van 

toegevoegde waarde zijn voor de betrokkenen, aldus de gesprekspartners. Vraag is 

wel of fieldlabs ook stoppen wanneer de relevantie er niet meer is. Een bestaand 

fieldlab heeft doorgaans als doel en/of neiging om een meerjarige tijdshorizon na te 

streven en zichzelf wellicht langer in stand te houden dan nodig is (op zoek naar 

financiering). Anderzijds is er ook behoefte aan meer samenhang en focus op op-

schaling en bredere toepassing. In hoofdstuk 5 zullen wij uitgebreid ingaan op het 

zoeken naar de balans tussen het bestendigen wat al goed gaat (vraaggestuurd) en 

stimuleren van wat extra nodig is (missiegedreven). 

• Verschillen per sector: er zijn veel verschillen tussen sectoren en de bijbehorende 

KIA’s aan te wijzen. Denk hierbij aan de snelheid van innovatie, het aandeel MKB 

binnen de sector, de structuur en het type klanten/eindgebruikers. Dit maakt dat het 

lastig is om de verschillende fieldlabs ‘over een kam te scheren’ en tot een ‘one size 

fits all’ aanpak ten aanzien van fieldlabs te komen voor alle KIA’s. Dit sluit aan bij 

onze eerdere discussie over definities (zie hoofdstuk 2) 

• Wederkerigheid moet centraal staan: de deelname van een ondernemer aan een 

fieldlab is (idealiter) een combinatie van halen (toegang tot netwerk, testen van 

nieuwe technologie, etc.) en brengen (ervaringen, eigen kennis, etc.). Zijn deze as-

pecten in balans, dan kan er een zogenoemd vliegwieleffect ontstaan: hoe meer 

actieve deelnemers er zijn, hoe meer er gebracht en gehaald kan worden, hoe meer 

aantrekkingskracht er ontstaat voor nieuwe deelnemers, enzovoorts. De mate 

waarin dit speelt, varieert wel per type fieldlab: een sterk technologisch ingestoken 

demonstratie-omgeving kan sterker gericht zijn op ‘halen’ door ondernemers, terwijl 

het succes van een living lab in bijvoorbeeld de zorg juist afhankelijk is van een 

waardevolle samenwerking tússen de deelnemers (halen én brengen).  

• Beter benadrukken van toegevoegde waarde voor MKB’ers: gesprekspartners 

merken op dat de toegevoegde waarde van een fieldlab voor ondernemers nog niet 

altijd goed geëxpliciteerd wordt door de fieldlabs. Hierin ligt nog een belangrijk po-

tentieel. Met name het aspect van gedeelde (pilot)faciliteiten kan erg waardevol zijn: 

veel MKB’ers en startups zijn (nog) niet in staat in eigen faciliteiten te investeren en 

is de beschikbaarheid van toegankelijke gedeelde (onderzoeks- en pilot)faciliteiten 

cruciaal voor de ontwikkeling van hun innovatie. Tegelijkertijd geven de regiospelers 

aan dat er al veel moeite is gestoken in het bereiken van zo veel mogelijk bedrijven 

en dat diegenen die willen innoveren de stap richting o.a. de fieldlabs wel weten te 

maken. Ondernemers zouden nu eenmaal kritisch(er) zijn op deelname aan initiatie-

ven waarvan niet direct duidelijk is wat de toegevoegde waarde is (oftewel: welk 

probleem lost het fieldlab op). 
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• Digitalisering kan de deelnamedrempels verlagen: aanhankelijk van het type 

fieldlab en de samenwerkingsvorm, kan de door Corona getriggerde adoptie van di-

gitale overlegvormen de drempel tot deelname voor ondernemers verlagen. Bij 

digitale overleggen vormt de reistijd immers geen reden meer om niet deel te ne-

men. Zo worden bijvoorbeeld kennis- en inspiratiesessies toegankelijk voor een 

bredere doelgroep. 

• Continuïteit in financiering: Er wordt vaak (ten onrechte) verwacht dat fieldlabs 

bijvoorbeeld binnen 3 á 4 jaar op eigen benen kunnen staan. Tegelijkertijd is er 

vanuit de financierende partij behoefte om op een bepaald moment te bepalen welk 

initiatief wel en welke niet langer gesteund zou moeten worden.  

• Verschillen tussen de hands on-mentaliteit van MKB’ers en de gebruikte ter-

minologie binnen fieldlabs/KIA’s: in de praktijk weten veel MKB’ers niet wat een 

fieldlab is, laat staan wat het voor hen kan betekenen. Het ontstaan van Fieldlab 

Evenementen binnen de Corona-aanpak heeft het beperkt begrip van wat fieldlabs 

(en onderzoek) zijn en kunnen betekenen voor de evenementenindustrie verder 

doen toenemen. Ook het gebrek aan overzicht helpt niet (‘door de bomen het bos 

niet zien’).  

• Betrekken van hogescholen en MBO: we merken we op dat MKB’ers vaker gebaat 

lijken te zijn bij samenwerking met MBO en HBO (concreet en snel) dan met WO (te 

abstract, vaak een PhD-traject met lange doorlooptijd).  

• Aansluiting landelijke overheid: gesprekspartners geven aan dat de triple helix 

goed werkt in de regio, maar dat het lastig is om op landelijk niveau aan te haken 

bij de lokale dynamiek en behoeften, en dus ook regionale fieldlabs de landelijke 

(maatschappelijke) agenda te laten versterken/ondersteunen. Indien de landelijke 

overheid de lokale ontwikkelingen wil beïnvloeden, dan vraagt dit ook om (financieel) 

commitment en het beter benutten van de bestaande uitgebreide regionale netwer-

ken van de ROM’s. 

• Technologische vs. sociale innovatie: in veel (studies naar) fieldlabs lijkt de na-

druk te liggen op fieldlabs waar technologische innovatie centraal staat. 

Maatschappelijke missies vragen niet alleen om technologische innovaties, maar ook 

om sociale innovaties. Met name t.a.v. sociale innovatie is er behoefte aan betere 

financiële ondersteuning: het bestaande instrumentarium zou niet goed in staat zijn 

om de impact en uitkomsten van sociale innovatieprocessen (zoals gedragsverande-

ring) te waarderen. Door de focus op technologie lijkt er ook een sterk aanbod-

gestuurde (technology push) houding te zijn onder de fieldlabs en hun deelnemers. 

Gezien de complexiteit en veelzijdigheid van de MTIB-missies kan een meer vraag-

gestuurde houding van bijvoorbeeld de overheid (als launching customer11, zie ook 

paragraaf 5.3.3) voor extra dynamiek en impact zorgen. Ook (maatschappelijke) 

prijsvragen en accelerator-trajecten hebben een dergelijk effect: ze zorgen voor 

nieuwe ideeën aan de hand van cocreatie, nieuwe verbindingen tussen partijen en 

de koppeling tussen bottom-up ideeën en top-down beleidsdoelstellingen.[36] 

 

11 In de kern is de overheid als launching customer een publieke opdrachtgever die actief de ontwikkeling 

en toepassing van innovatieve oplossingen voor eigen maatschappelijke vraagstukken stimuleert en 

bijdraagt aan verdere opschaling.[53]  
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4.2 Overzicht en validatie van knelpunten 

Op basis van onze literatuurstudie hebben wij veertien knelpunten vastgesteld die wij op drie 

thema’s kunnen indelen, te weten (1) de financiering, (2) de samenhang en focus (of het 

gebrek hieraan) en (3) de betrokkenheid van het MKB. In Figuur 1 vatten wij de uitkomsten 

uit de literatuurstudie samen, waarbij wij per knelpunt ook aangeven of gesprekspartners 

deze knelpunten hebben onderschreven (‘gevalideerd’). 

 

Figuur 1. Overzicht van knelpunten uit literatuur en uitkomsten van validatie bij gesprekspartners ( = 

bevestigd, ~ = deels bevestigd) 

Over het algemeen worden de geconstateerde knelpunten bevestigd door de gesprekspart-

ners. We constateren dat er een grote mate van samenhang en onderlinge bevestiging 

bestaat tussen de verschillende bronnen.  

Wat opvalt in Figuur 1 is dat niet alle knelpunten ten aanzien van de betrokkenheid van het 

MKB bevestigd konden worden (~). In veel van de geraadpleegde literatuur zien wij voor-

beelden van financieringsdrempels (met name structurele financiering), een oproep tot 

voorkomen van versnippering waardoor MKB’ers door de bomen het bos niet meer zien, te 

weinig vraagsturing vanuit fieldlabs en (te) veel variatie en onduidelijkheid in doelen/doel-

groepen/omvang. Door dit samenspel zouden MKB’ers niet altijd hun weg naar de fieldlabs 

weten te vinden.  

 

 

Thema Knelpunt uit literatuur Gevalideerd

• Discontinuïteit in de financiering langs de kennisvalorisatieketen 
• Financiering is gefragmenteerd, gaat gepaard met hoge transactiekosten 

en regelingen zijn soms lastig te combineren (er is geen eigen instrument) 

• Financiering gaat gepaard met hoge administratieve lasten 
• Moeite met aantrekken private financiering omdat (nieuwe) fieldlabs hun 

toegevoegde waarde nog niet kunnen aantonen 
• Bestaande fieldlabs ervaren moeite om na het aflopen van de eerste 

financiering nieuwe financiering te verwerven 
• Samenhang tussen fieldlabs ontbreekt, gedeelde lessen worden niet 

gedeeld (fieldlabs vinden wiel opnieuw uit) 

• Niet alle sectoren en missies worden in voldoende/gelijke mate bediend 
• Sterke focus op technologische innovatie en technology push, minder 

aandacht voor sociale innovatie en vraagcreatie 
• Fieldlabs hebben moeite met opschalen en de bredere toepassing van 

oplossingen 

• Mkb’ers zijn niet bekend met fieldlabs (niet weten) 
• Mkb’ers zien door de versnippering ‘door de bomen het bos niet meer’ 

(niet weten) 

• Mkb’ers zien het nut van deelname niet in (niet weten) 

• Mkb’ers willen niet buiten hun regio reizen (niet willen) ~
• Mkb’ers hebben niet de middelen (tijd/financieel) om bij te dragen (niet 

kunnen) 
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Box 13. Het weten, willen en kunnen kader  

Bij het knelpuntenoverzicht uit Figuur 1 hebben wij bij de MKB-gerelateerde punten de 

labels weten, willen en kunnen toegevoegd. Dit kader hanteren wij regelmatig wanneer 

wij de innovatiebereidheid en -capaciteit van ondernemers of een sector beschrijven. Het 

weten beschrijft hierin de mate waarin men zich bewust is van de mogelijkheden van 

innovatie, of dat dit bewustzijn nog niet aanwezig is. Een gebrek aan dergelijk bewustzijn 

kan inhouden dat een opportuniteit (bijvoorbeeld een relevant fieldlab) er wel is maar men 

deze niet kent. Willen beschrijft de mate waarin men bereid is om te handelen naar de 

kennis die men heeft. Dit betreft de ambities die men formuleert ten aanzien van innova-

tie-activiteiten. Een gebrek aan ambities of wilskracht kan duiden op algehele inertie van 

de ondernemers, maar kan ook duiden op drempels in de randvoorwaarden waardoor men 

meer risico’s dan opportuniteiten ziet. Ten slotte beschrijft kunnen de mate waarin men 

de mogelijkheden heeft om te handelen naar de kennis en ambities die men heeft. Partijen 

moeten aan de randvoorwaarden voldoen om stappen te kunnen zetten. Dit kan gaan om 

de aanwezigheid (of afwezigheid) van personeel, kennis, infrastructuur of financiële mid-

delen. 

Tegelijkertijd stellen we vast dat MKB’ers die actief op zoek zijn naar een oplossing voor hun 

probleem de weg vaak wel kunnen vinden naar fieldlabs. Oftewel: zij die willen deelnemen 

en innoveren worden wel bereikt. Op dit punt stuitten wij dan ook op enige discrepantie (~) 

tussen de literatuur en de inzichten uit de groepsgesprekken. Zo zijn volgens onze gespreks-

partners MKB’ers best bereid om buiten hun eigen regio te reizen, mits de reis daadwerkelijk 

van (potentiële) toegevoegde waarde kan zijn voor hun eigen (toekomstige) bedrijfsvoering. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een testfaciliteit, waarbij de MKB’ers voorafgaand aan de aan-

schaf van een kapitaalintensieve installatie (zoals een vergistingsinstallatie voor de 

voedingsmiddelindustrie) eerst kan experimenteren met deze nieuwe technologie. Ook de 

bereidheid om tijd en middelen te investeren is er, zolang de fieldlab daar ook genoeg kan 

brengen (combinatie van halen en brengen). De mate waarin het MKB de genoemde knel-

punten ervaart is dus wel erg sector- en casusafhankelijk en geldt vooral voor de niet-

koplopers.  

4.3 Conclusie: nut en noodzaak om inzet vanuit EZK te verhogen 

We kunnen concluderen dat het analysebeeld uit de SI-evaluatie van sterke regionale focus, 

weinig landelijke regie en samenhang, ongelijk profijt door sectoren over het algemeen wordt 

bevestigd in de literatuur en (h)erkend door onze gesprekspartners. We merken hierbij op 

dat een sterke regionale focus an sich geen knelpunt vormt, maar de gevolgen ervan op-

schaling en bredere toepassing in de weg staan. Zaken die juist voor het bereiken van de 

maatschappelijke missies van belang zijn. In hoofdstuk 3 zijn we in gegaan op de rol van 

fieldlabs binnen de verschillende KIA’s, daar hebben we gezien dat fieldlabs inderdaad nog 

niet in iedere KIA’s even sterk benut en of benoemd worden.  

Bovendien zijn er landelijk geen middelen voor fieldlabs beschikbaar (incidentele toekennin-

gen uitgezonderd), en daarmee ook geen landelijk financieringsinstrument. Daarnaast is 

financiering veelal gefragmenteerd en zijn de KIA-partners in de fieldlabaanpak t.b.v. de 

KIA’s aangewezen op de (financiële) inzet en samenwerking van veelal de regionale partijen. 

Dit maakt hun mogelijkheden voor sturing op opschaling en koppeling van regionale fieldlabs 

met KIA’s beperkt. 

De vraag is nu hoe doorslaggevend of essentieel elk knelpunt is als het gaat om het realiseren 

van de missies, een relevante vraag met het oog op het bereiken van de missiedoelen en de 

eventueel benodigde inzet. We zien met name rondom de samenhang tussen fieldlabs, 
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opschaling van fieldlabs en versnipperde financiering inefficiënties ontstaan die reden geven 

tot verhoging van de landelijke inzet om de gewenste bijdrage aan de KIA’s te kunnen leve-

ren. 

We constateren eveneens dat niet ieder knelpunt gelijk aanleiding geeft om in alle sectoren 

en KIA’s de inzet te verhogen. In welke mate is het bijvoorbeeld een probleem dat de be-

staande initiatieven alleen de koplopers weten te bereiken? Dit zal per sector en/of missie 

verschillen. Ook kan het een bewuste overweging zijn van het fieldlab; niet alle fieldlabs 

hebben immers een rol in het bereiken van de volgers (met name R&D-georiënteerde field-

labs). Daarbij zijn er ook andere methoden om een bredere doelgroep te bereiken, 

bijvoorbeeld via de inzet van innovatiemakelaars of de meer traditionele netwerkbijeenkom-

sten of innovatiediners. Vergelijkbare vragen kunnen wij stellen over het gebrek aan nut dat 

MKB’ers zien bij een deelname aan een fieldlab: komt dit door de inhoudelijke activiteiten in 

het fieldlab, de aan- of juist afwezigheid van bepaalde faciliteiten of begeleiding, of door (het 

gebrek) aan de overige deelnemers? Zo geven de gesproken MKB’ers aan dat zij vaker ge-

baat bij samenwerking met MBO en HBO (concreet en snel) dan met het WO (abstract en 

vaak verbonden aan een PhD-traject met lange doorlooptijd). Of moeten we het ‘probleem’ 

helemaal niet bij het fieldlab zelf zoeken, maar zit de inertie volledig bij de ondernemers 

zelf? Logischerwijs is het wel van belang dat fieldlabs een zo groot mogelijk (passend bij de 

doelstelling) bereik weten te realiseren om hun maatschappelijke impact te vergroten. Een 

fieldlab heeft namelijk ook een bepaalde omvang nodig om relevant te zijn en te blijven en 

ook om voldoende financiering aan te kunnen trekken. 

In het merendeel van de bronnen lezen we expliciet en impliciet een oproep tot een meer 

geïntegreerde aanpak en gezamenlijke inzet vanuit alle belanghebbenden: Rijksbreed (dus 

vanuit de verschillende directies van EZK, evenals de vakdepartementen), de Topsectoren, 

Regiopartijen (provincies, ROM’s), kennisinstellingen, bedrijven en burgers. Gezien de com-

plexiteit van de missies en de maatschappelijke vraagstukken die hieraan ten grondslag 

liggen kan niet langer (volledig) gerekend worden op de zelfredzaamheid van de individuele 

partijen en regio’s. In het volgende hoofdstuk bieden wij handvatten om de inzet en rolver-

deling (wederom in gezamenlijkheid) verder vorm te kunnen geven. 
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5 Benodigde inzet op aanpak fieldlabs 

In dit hoofdstuk beantwoorden we de vraag wat er nodig is vanuit EZK en andere partijen 

om te borgen dat er een doelmatige en doeltreffende aanpak rond fieldlabs ten aanzien van 

de uitvoering van de KIA’s gerealiseerd wordt.  

5.1 Legitimatie van interventie in relatie tot knelpunten 

Voordat we ingaan op de rol van de overheid in het oplossen van de in het vorig hoofdstuk 

geconstateerde knelpunten, is het onzes inziens van belang om in te gaan op de verschillende 

redenen die de overheid kan hebben om hierop in te grijpen (ook wel: interventiegronden). 

Immers, niet alle knelpunten vragen om overheidsinterventie, er zijn ook knelpunten die 

door fieldlabs/ondernemers zelf opgelost zouden kunnen worden. In Box 14 bespreken we 

eerst de drie perspectieven op typen ‘falen’ die belemmerend kunnen werken voor het be-

nutten van fieldlabs als instrument voor valorisatie en marktcreatie binnen de KIA’s. Deze 

typen falen kunnen overheidsinterventie legitimeren. Vervolgens beschrijven we hoe de op 

falen gebaseerde interventiegronden relevant kunnen zijn voor de inzet op fieldlabs.  

Box 14. Interventiegronden voor overheden 12 

Het meest gebruikelijke kader met interventiegronden is gebaseerd op de notie van 

marktfalen binnen het marktperspectief. Marktfalen doet zich voor wanneer er ineffi-

ciënties optreden in de allocatiemechanismen waar marktwerking op gebaseerd is. Die 

inefficiënties kunnen het resultaat zijn van diverse vormen van falen, zoals coördinatiege-

breken (actoren weten elkaar niet goed te vinden), informatieasymmetrie (actoren kunnen 

de waarde van een product niet goed beoordelen), markmacht (actoren kunnen bij gebrek 

aan concurrentie prijzen hanteren die disproportioneel hoog zijn t.o.v. gemaakte kosten), 

publieke goederen (producten zijn niet uitsluitbaar en niet rivaliserend, en worden dus 

niet door de markt voortgebracht), en positieve dan wel negatieve externaliteiten (de 

waarde of schade die wordt voortgebracht worden niet correct verwerkt in de beprijzing 

ervan). Wanneer marktfalen zich voordoet kunnen overheden ingrijpen om dit te corrige-

ren.  

 

De afgelopen decennia is er steeds meer aandacht gekomen voor systeemfalen als rati-

onale voor gelegitimeerde overheidsinterventie, gebaseerd op de notie van een nationaal 

innovatiesysteem.[19] Het systeemperspectief legt de nadruk op onvolkomenheden in de 

werking van innovatiesystemen. Systeemfalen legitimeert een interventie gericht op net-

werk en regievorming, waar de overheid als netwerkpartner partijen mobiliseert en ideeën 

en investeringen richting geeft en katalyseert [58]. Hieronder vallen onder andere tekort-

komingen bij het ontwikkelen van essentiële infrastructuur (infrastructural failure), het 

introduceren van harde instituties als wetten en regelgeving of zachte instituties als waar-

den en normen (institutional failure), het waarborgen van voldoende afstemming in een 

systeem (interaction failure), en het ontwikkelingen van vaardigheden die actoren nodig 

hebben om effectief mee te kunnen doen in een markt of systeem (capabilities failure).  

 

 

12 De tekst uit deze paragraaf is deels ontleend uit een eerdere Dialogic-studie in opdracht van het 

ministerie van EZK [13] 
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Een aanvullende manier van denken is het transformatieperspectief. Daarbij gaat de 

aandacht uit naar richting geven en het combineren van ontwikkelingen die het samen 

mogelijk maken om grootschalige veranderingen in gang te zetten. In de literatuur over 

mission oriented innovation policy wordt dan ook gewezen op het bestaan van transitie-

falen en het daar nauw aan gerelateerde transformatiefalen; hierbij gaat het om 

knelpunten die verhinderen dat private en publieke partijen samen potentiële oplossingen 

voor de problemen kunnen verkennen en tot wasdom kunnen laten komen. Voorbeelden 

van transitiefalens zijn: gebrek aan eenduidige richting in het laten cumuleren van veran-

deringen (directionality failure), de afwezigheid van vraag naar de resultaten van een 

transitie (demand articulation failure), gebrekkige afstemming tussen beleidsprikkels die 

een transitie dienen te bevorderen (policy coordination failure), en beperkingen in het 

bepalen van waarom een transitie uitblijft of hoe ver die al is (reflexivity failure). 

Als we de besproken perspectieven op overheidsingrijpen relateren aan de knelpunten die 

spelen rondom fieldlabs, dan kunnen de soorten falen op verschillende manieren aanleiding 

vormen voor beleidsinterventie in een landelijke aanpak rond fieldlabs. We gaan hier niet in 

op de interventiegronden van overheidsinterventie gericht op het ondersteunen van de indi-

viduele fieldlabs zelf.  

• We zien een vorm van coördinatiegebreken waarin actoren elkaar niet goed weten 

te vinden. Op het niveau van individuele fieldlabs weten MKB’ers de weg niet goed 

te vinden waardoor mogelijk wenselijke bijdragen niet tot stand komen. Dit knelpunt 

an sich vormt nog geen reden tot landelijk ‘ingrijpen’, maar vormt wel een probleem 

wanneer fieldlabs onderling ook niet goed op de hoogte zijn van elkaars activiteiten 

en MKB’ers niet worden doorverwezen naar voor hen relevante fieldlabs. Hierdoor 

wordt het moeilijk en/of duur voor ondernemingen om te achterhalen wie hen kan 

helpen met benutten van kansen. Daarnaast zijn we op meerdere voorbeelden ge-

stuit waarbij bedrijven uit andere regio’s soms niet kunnen deelnemen aan een 

fieldlab omdat ze buiten de regio/provincie vallen.  

• Een andere vorm van coördinatiegebreken is de versnippering van fieldlabs waar-

mee het risico bestaat dat ook de kennisbasis versnipperd raakt en oplossingen geen 

bredere toepassing krijgen terwijl dat wel maatschappelijk wenselijk is. In het AWTI-

advies ‘Samen de laat hoog leggen’ wordt ook gewezen op een gebrek aan samen-

hang in regionale initiatieven wat leidt tot overlap en/of concurrentie tussen de 

regio’s.[2] Interventie gericht op het versterken van de samenhang kan hiertoe op-

lossing bieden zodat de relevante regionale oplossingen ook beschikbaar worden 

gemaakt voor andere partijen en regio’s.  

• Vanuit het transformatieperspectief zien we een duidelijk vorm van falen binnen 

de maatschappelijke missies in de KIA’s in relatie tot fieldlabs. De maatschappelijke 

uitdagingen vragen om oplossingen waarvoor niet automatisch al een markt is of de 

markt nog klein is of langzaam groeit (demand articulation failure). Overheden heb-

ben een rol om doorbraken die nodig zijn voor complexe transities te bevorderen, 

een voorbeeld hiervan is het optreden als launching customer. Een andere mogelijke 

vorm van transitiefalen binnen fieldlabs is het gebrek aan afstemming tussen be-

leidsprikkels die een transitie dienen te bevorderen: omdat fieldlabs vooral regionaal 

ingestoken lijken te zijn, sluiten de fieldlabs nog niet altijd goed aan op de landelijke 

maatschappelijke missies. Overheidsinterventie gericht op het versterken van de 

aansluiting van regionale fieldlabs op landelijke missies is hierdoor gewenst.  

• Een gebrek aan samenwerking en coördinatie bij het ontwikkelen van kennis en in-

novatie is vanuit het systeemperspectief een reden voor overheidsingrijpen. 
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Binnen de fieldlabaanpak zien we een gebrek aan afstemming en samenhang in het 

systeem (interaction failure) waardoor kennisuitwisseling tussen fieldlabs beperkt tot 

stand komt. De overheid kan de transactiekosten verlagen en samenwerking en co-

ordinatie stimuleren [4], bijvoorbeeld door afstemming/samenhang te stimuleren 

tussen fieldlabs die bijdragen aan dezelfde missies. Interaction failures kunnen naast 

een gebrek aan afstemming tussen fieldlabs, ook betrekking hebben op een gebrek 

aan afstemming tussen instrumenten. Zo blijkt uit de literatuur (zie paragraaf 4.1) 

dat de huidige financieringsinstrumenten voor fieldlabs gefragmenteerd zijn en be-

staande fieldlabs moeite hebben om na het aflopen van de eerste financiering nieuwe 

financiering te verwerven.  

Vanuit alle drie de perspectieven is landelijke beleidsmatige ondersteuning van fieldlabs mo-

gelijk te rechtvaardigen en dus legitiem. Wij merken hierbij op dat we weliswaar in de 

literatuur en de gesprekken signaleren dat deze falens een rol spelen, maar niet kunnen 

concluderen in welke mate deze falens aanwezig zijn.  

5.2 Hoe te komen tot de geschikte interventies 

Voordat wij overgaan tot de vertaling van knelpunten naar concrete sturings- en inzetmoge-

lijkheden, zullen wij eerst handvatten bieden aan EZK en de andere betrokkenen 

(vakdepartementen, TKI’s, sectorvertegenwoordigers en regionale overheden) om tot de 

juiste rolverdeling en focus te komen. Wat ons betreft staat, op basis van de literatuurstudie 

en gesprekken, namelijk vast dat het fieldlab-instrument in generieke zin een waardevolle 

bijdrage kan leveren aan het behalen van de missiedoelen en het betrekken van het MKB 

hierbij. Wie dan vervolgens primair het initiatief tot interveniëren naar zich toe moet trekken, 

is hetgeen waar wij in deze paragraaf richting aan zullen geven.  

Bij een centrale interventie (bijvoorbeeld in termen van aansturing of financiering) moet er 

enerzijds ruimte blijven voor bottom-up initiatieven en kan tot op zekere hoogte vertrouwd 

worden op het ‘zelfreinigend vermogen’ van fieldlabs, maar anderzijds dient er op centraal 

niveau verbinding gelegd te worden met regionale initiatieven, met name als er kansen lig-

gen voor synergie c.q. sprake is van mogelijke overlap. Het is daarbij van belang dat er niet 

té snel nationale regie wordt gevoerd en er ruimte blijft ontstaan voor regionale en lokale 

ontwikkelingen. Om tot een goede balans tussen het centrale en het lokale te houden, maken 

wij hierna onderscheid tussen wat wij als een ‘no regret’ inzet zien en waar wij partijen juist 

aansporen om samen tot een verdeling te komen van rollen en bijdragen.  

5.2.1 No regret: creëren van overzicht en samenhang 

Coördinatievraagstukken zoals het creëren van overzicht en het aanzetten tot meer onder-

linge samenhang overstijgen het niveau van individuele fieldlabs. Er moeten betere 

waarborgen komen om te voorkomen dat er geen ongewenste dubbele investeringen worden 

gedaan (zoals identieke faciliteiten binnen een te klein werkgebied) en dat iedere fieldlab 

opnieuw het wiel uitvindt (zowel inhoudelijk als qua initiatie- en exploitatieproces). We heb-

ben overigens geen signalen opgevangen dat er op dit moment al sprake zou zijn van 

overlap. Tegelijkertijd heeft ook niemand het volledig overzicht. Het is daarbij van belang 

dat geleerde lessen in lokale/regionale omgevingen breder gedeeld worden. Het delen van 

lessen over wat werkt en het beschikbaar maken en delen van deze kennis om anderen te 

inspireren vergroot de kans op succesvolle opschaling. Dit is een gedeelde verantwoordelijk-

heid: ook fieldlabs zelf hebben een taak om ervaringen en relevante oplossingen breder te 

delen (maar op dit moment is daar nauwelijks een incentive voor). 

Inzet ten aanzien van het creëren van overzicht en samenhang is wat ons betreft dan ook 

een ‘no regret’ interventie waar EZK een belangrijke bijdrage aan zou moeten leveren (al 
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dan niet in samenwerking met de andere belanghebbenden). Dit volgt ook duidelijk uit de 

gesignaleerde falens in de vorige paragraaf. In de volgende paragraaf (paragraaf 5.3.1) zul-

len wij dit dan ook nader concretiseren.  

Tegelijkertijd achten wij versnippering niet altijd per se problematisch. De complexiteit, ur-

gentie en massaliteit van wat er moet gebeuren ten aanzien van de maatschappelijke 

uitdagingen maakt het soms juist wenselijk dat er fieldlabs bijkomen. Met name bij maat-

schappelijke uitdagingen/KIA’s waar het potentieel van fieldlabs nog beperkt benut wordt. 

Uiteindelijk gaat het er om dat er méér kansen ontstaan voor maatschappelijk wenselijke 

innovatierichtingen om een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke missies/KIA’s. De 

huidige uitdagingen zijn zo groot dat we zoveel mogelijk oplossingsrichtingen open willen 

houden en de overheid juist niet te selectief wil of kan zijn. Daarom raden we ook aan om 

ruimte te laten voor bottom-up initiatieven. In het MTIB is immers ook bottom-up vraagstu-

ring vanuit MKB van belang voor het betrekken van het MKB bij de KIA. Tegelijkertijd is 

enige mate van focus in fieldlabs ook wenselijk. Zo is er behoefte aan een meer systematisch 

of strategische benadering van de opschaling van fieldlabs om te zorgen voor voldoende 

focus en massa [4]. Een fieldlab heeft namelijk ook een bepaalde omvang nodig om relevant 

te worden én blijven.  

5.2.2 Specifieke knelpunten, specifieke rolverdeling 

Naast het overkoepelende coördinatievraagstuk hebben wij in het vorige hoofdstuk ook ver-

schillende knelpunten gevonden die meer betrekking hebben op de werking van de 

individuele fieldlabs. Wat ons betreft ligt de toegevoegde waarde van EZK hier genuanceer-

der. We zien hier namelijk een zeker kantelpunt waarop meer centrale sturing nodig is om 

voorbij de fase van experimenteren te komen t.b.v. opschaling en duurzame bestendiging. 

Uitgangspunt hierbij is dat regie/landelijke inzet geen hiërarchische invulling betekent, maar 

samen met de vakdepartementen richting geven aan regionale initiatieven, zoeken naar sa-

menhang en verbindingen leggen (focus en massa) en eventuele lacunes te signaleren op 

thema’s/sectoren. Om enig houvast te bieden over wanneer landelijke inzet op het niveau 

van individuele fieldlabs wenselijk is, is het wat ons betreft zinvol om hiertoe een kader te 

ontwikkelen. We doen hieronder een eerste aanzet tot een dergelijk afwegingskader. 



Dialogic innovatie ● interactie 53 

 

 

Figuur 2. Afwegingskader voor (1) centrale en (2) lokale inzet (van EZK) 

Het afwegingskader draait om drie centrale vragen, waaruit duidelijk moet worden of het 

fieldlab (of een initiatief daartoe) probleemoplossend vermogen heeft, of men daadwerkelijk 

knelpunten ervaart en waar de baten van het fieldlab neerslaan.  

Allereerst het probleemoplossend vermogen, oftewel het aanbod van het fieldlab. 

In paragraaf 2.2 hebben wij laten zien dat fieldlabs een verscheidenheid aan functies kunnen 

hebben, die idealiter in combinatie worden aangeboden zodat er synergie tussen de functies 

ontstaat (bijv. combinatie van innoveren en skills-ontwikkeling). Als deze functie(s) niet wor-

den (h)erkend door de potentiële deelnemers van het fieldlab, dan heeft deze waarschijnlijk 

te weinig toegevoegde waarde (of men weet deze toegevoegde waarde niet voldoende dui-

delijk te maken).  

Vervolgens dient inzichtelijk te zijn of worden welke knelpunten er bij de uitvoering of 

initiatie optreden als er geen publieke interventie ingezet zou worden. Oftewel: is 

er sprake van een duidelijk markt of systeemfalen? Wij hebben een flink aantal knelpunten 

vastgesteld, maar bieden geen volledige analyse per KIA/sector/regio/lab. Die analyse moe-

ten de betrokkenen zelf gaan doorlopen om te bepalen of er in die specifieke context sprake 

is van falens (rationale voor overheidsinterventie). Pas wanneer er een duidelijke rationale 

is kan een overheid immers legitimeren om een interventie te organiseren. Als het fieldlab 

zonder deze (additionele) inzet goed functioneert en van toegevoegde waarde is voor be-

trokkenen, bijvoorbeeld omdat reeds in de financieringsbehoefte is voorzien door een andere 

overheidslaag of sectorpartij, dan hoeft hier wat ons betreft geen financiële inzet bij. De 

doeltreffendheid van de interventie zal dan immers beperkt zijn.  

Waar slaan de baten (in potentie) neer?

Welk probleem lost het fieldlab (in potentie) op? 
Wat biedt het fieldlab aan?

Inzet van EZK gewenst, mits er een 
bijdrage wordt geleverd aan een KIA
(zie paragraaf 5.3 voor invulling)

Levensechte experimenteeromgeving, regelvrije zone, 
fysieke locatie, gedeelde infra, opleidingsmogelijkheden, 
netwerk (quadruple helix), etc. Met name: combinatie!

Combinatie van lokaal, regionaal, landelijk en/of 
internationaal.

Welke knelpunten spelen er bij de uitvoering of 
initiatie zonder publieke interventie 
(markt/systeemfalen)? 

- Financiering
- Samenhang en focus (incl. opschaling)
- Betrekken MKB

Geen publieke inzet nodig, 
rekenen op zelfreinigend 
vermogen

Inzet primair bij 
regionale spelers, 
sector, etc. 

Geen

Alleen 
lokaal en/of 
regionaal

Geen Geen publieke inzet nodig, 
de markt regelt het zelf

2. Afwegingskader op het lokale fieldlabniveau

1. No regret: delen van lessons learned en voorkomen van dubbelingen
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Tot slot het vraagstuk omtrent de baten van het fieldlab, namelijk waar deze (pri-

mair) neerslaan. Landelijke inzet is namelijk logisch wanneer de baten breder neerslaan 

dan puur lokaal of regionaal. Dit kan bijvoorbeeld doordat er binnen het fieldlab aan KIA-

relevante vraagstukken wordt gewerkt, waarvan de uitkomsten ook voor andere regio’s en/of 

sectoren waardevol zijn. Dit geldt ook voor een opzet waarbij het fieldlab openstaat voor 

deelnemers uit andere regio’s. Is het echter een gesloten ecosysteem waarbij de deelnemers 

en opgaven zuiver lokaal gericht zijn, dan ligt een additionele bijdrage of inzet vanuit EZK 

niet voor de hand, behalve dan ten aanzien van het hiervoor benoemde delen van lessons 

learned en wanneer de fieldlab potentie heeft tot opschaling ten behoeve van de MMIP’s. 

Lokale initiatieven zijn namelijk wel uitermate geschikt als instrument om te leren over in-

novatie én de werking ervan in het lokale/regionale ecosysteem. Het benutten van de lokale 

innovatiedynamiek voor het testen van de haalbaarheid en wenselijkheid van innovatie blijft 

dan ook van belang. Zo benoemen Jansen et al. als voordeel van experimenteren op lokaal 

niveau dat er makkelijk coalities kunnen ontstaan tussen verschillende partijen in de qua-

drupel helix die op landelijke schaal moeilijker bijeen te krijgen zijn, bijvoorbeeld omdat er 

op lokaal niveau een overzichtelijker speelveld is en meer gemeenschappelijkheid in de er-

varen problemen of de te volgen koers [30]. Daarnaast wijzen de onderzoekers op het feit 

dat bij het ontwikkelen van regionale strategieën die aansluiten bij landelijke missies er re-

kening worden gehouden met het punt dat de toepasbaarheid van oplossingen van plek tot 

plek kan verschillen. Zo kan o.a. in de gezondheidszorgsector de context sterk verschillen 

en in de agrofood zijn lokale proeftuinen juist waardevol in het stimuleren van het brede 

MKB (naast de voorlopers) in het benutten en implementeren van innovatieve ontwikkelin-

gen. Een havenstad als Rotterdam ondervindt hele andere implicaties van 

klimaatdoelstellingen dan een gebied met een agro-complex of een regio met (vooral) veel 

zware industrie. Het gevolg hiervan is echter wel dat de oplossingen vaak sterk bepaald 

worden door de context waarin en waarvoor ze ontwikkeld zijn. Het ontwikkelen tot duur-

zame innovaties voor andere contexten en voor andere gebruikersgroepen komt daardoor 

niet altijd goed van de grond.[4] Wij pleiten er daarom voor dat landelijke inzet gewenst is 

wanneer binnen het fieldlab aan KIA-relevante maatschappelijke vraagstukken wordt ge-

werkt, waarvan de uitkomsten ook voor andere regio’s en/of sectoren waardevol zijn 

(potentie tot opschaling en bredere toepassing dan alleen regionaal). 
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5.3 Overzicht sturings- en inzetmogelijkheden voor EZK 

Op basis van de geconstateerde knelpunten en de interventiegronden van overheidsinter-

ventie, zien we op hoofdlijnen drie type benodigde rollen voor een meer doelmatige en 

doeltreffende aanpak van EZK rond fieldlabs ten aanzien van de uitvoering van de KIA’s 

(Tabel 5).  

Tabel 5. Overzicht van type overheidsrollen, incl. hun doelen en aangegrepen knelpunten 

Rol Doelen Grijpt in op knelpunt 

Coördineren Meer overzicht creëren van fieldlabs 

en de koppeling met missies om de 

regionale fieldlabs beter afstemmen 

op de KIA’s. Hierdoor kan inzichtelijk 

worden gemaakt waar lacunes zitten, 

waar eventueel sprake is van over-

lappende initiatieven/dubbelingen en 

kansen voor synergie. Daarnaast is 

er ook behoefte aan het organiseren 

van coördinerend vermogen (‘loop-

vermogen’13) en het delen van 

geleerde lessen en mobiliseren van 

regionale/lokale initiatieven.  

Samenhang tussen fieldlabs 

ontbreekt 

Fieldlabs die het wiel opnieuw 

uitvinden 

Fieldlabs hebben moeite met 

opschalen 

MKB’ers zien door de bomen het 

bos niet meer  

MKB’ers zijn niet bekend met 

fieldlabs 

Financieren Het financieren van (opschaling, in-

novatieprocessen en activiteiten 

binnen) fieldlabs zelf en het financie-

ren van coördinatie tussen fieldlabs 

met als doel het vergroten van de 

bijdrage van huidige fieldlabs aan 

missies en het ondersteunen van 

nieuwe fieldlabs op voor de KIA’s re-

levante thema’s. 

Financiering is gefragmenteerd 

Discontinuïteit in de financiering 

Samenhang tussen fieldlabs 

ontbreekt 

Fieldlabs die het wiel opnieuw 

uitvinden 

Fieldlabs hebben moeite met op-

schalen 

MKB’ers hebben niet de midde-

len om bij te dragen 

Overheid als 

vragende partij 

Een actieve rol voor de overheid door 

de maatschappelijke vraag te articu-

leren en zo zelf een bijdrage leveren 

aan versnellen van marktintroductie 

van experimenten (zorg dat lokale 

experimenten maatschappelijke im-

pact krijgen) die bijdragen aan de 

missies.  

Moeite met aantrekken financie-

ring omdat fieldlabs hun 

toegevoegde waarde nog niet 

kunnen aantonen 

Niet alle sectoren worden in vol-

doende/gelijke mate bediend 

Fieldlabs hebben moeite met op-

schaling en brede toepassing 

Mkb’ers zien de toegevoegde 

waarde niet 

In de volgende subparagrafen gaan we nader in op de manier waarop EZK invulling zou 

kúnnen geven aan een (sterkere) regierol. We leggen hierbij de nadruk op kunnen: het zijn 

verschillende oplossingsrichtingen voor meer sturing en inzet op fieldlabs. We bedoelen hier-

mee niet te zeggen dat EZK iedere rol zou moeten invullen. Het eerder gepresenteerde 

afwegingskader (Figuur 2) biedt hiertoe houvast.  

 

13 Zie voetnoot 6 op pagina 40 
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5.3.1 Mogelijkheden om invulling te geven aan coördinerende rol 

Een coördinerende rol is vooral bedoeld om de opschaling en versnelling op nationale inno-

vatie-thema’s binnen de KIA’s beter van de grond te krijgen door betere verbinding te 

realiseren met regionale initiatieven. Maatschappelijke innovatiedoelen kunnen sneller en 

beter worden behaald als lokale experimenten en projecten niet worden georganiseerd als 

geïsoleerde initiatieven, maar in onderlinge samenhang worden gebracht. Een uitdaging van 

opschaling is om de (deel)oplossingen en de kennis over wat wel of niet werkt, zo generiek 

en robuust mogelijk te maken, zonder afbreuk te doen aan de diversiteit van lokale omstan-

digheden waarin de innovatie moet worden ingebed. Dit vergt interactie, uitwisseling en 

samenwerking tussen verschillende lokale projecten en interventies.[4] Opschaling wordt 

daarmee ook een coördinatievraagstuk. Dit maakt ook meteen duidelijk dat zeker niet alleen 

EZK hiervoor aan zet is. We voorzien voor EZK de volgende mogelijkheden voor een bijdrage 

aan deze coördinerende rol:  

• Het creëren van een overzicht van fieldlabs. Hiermee kan worden voorkomen 

dat fieldlabs het wiel opnieuw uitvinden en kunnen eventuele kansen voor syner-

gie/samenwerking/cross-overs worden gesignaleerd. Tevens is een overzicht nodig 

om te weten welke fieldlabs er zijn die mogelijk in aanmerking kunnen komen voor 

financiering (zie paragraaf 5.3.2). Enige mate van overzicht is ook van belang om 

voor MKB’ers meer inzicht te krijgen in waar ze terecht kunnen met hun innovatie-

vraagstukken (voorkomen van ‘door de bomen het bos niet meer kunnen zien’). Het 

creëren van een overzicht op nationaal niveau heeft als voordeel dat relevante field-

labs uit andere regio’s ook in beeld komen. Zoals blijkt uit paragraaf 4.2 zijn MKB’ers 

best bereid om buiten hun eigen regio te reizen, mits de reis daadwerkelijk van 

(potentiële) toegevoegde waarde kan zijn voor hun eigen (toekomstige) bedrijfsvoe-

ring. Tot slot kan dit overzicht relevant zijn om ook te signaleren in welke regio’s en 

sectoren fieldlabs minder goed van de grond komen om daar gericht (financieel) op 

in te zetten.  

Als coördinerend ministerie kan EZK de KIA-partners aansporen en faciliteren om 

een overzicht te creëren van bestaande initiatieven die aansluiten op hun KIA. Het 

ligt voor de hand om dit per KIA of MMIP te doen en hier in ieder geval de vakdepar-

tementen (EZK is dit bij klimaat/energie), regio’s en Topsectoren bij te betrekken 

om samen de kansrijke initiatieven (voor opschaling), doublures en lacunes te iden-

tificeren. Eén generiek landelijk overzicht zal namelijk niet goed vindbaar zijn voor 

MKB’ers en zal te weinig aanknopingspunten bevatten om nuttig te zijn als sturings-

instrument. Overigens worden dergelijke overzichten nu al gecreëerd op het gebied 

van digitalisering (SI-fieldlabs, werkplaatsen, ICAI-labs, campussen) en ook binnen 

enkele KIA’s en regio’s14 wordt een overzicht gegeven van bestaande fieldlabs. Daar-

naast worden binnen landbouw, water en voedsel en de gezondheidszorg op dit 

moment initiatieven hierop ontplooid. Vanuit de Valorisatie werkgroep Landbouw, 

Water en Voedsel inventariseert RVO samen met de werkgroep fieldlab initiatieven 

voor een aantal onderwerpen die op een interactieve landkaart vindbaar worden ge-

maakt. En VWS heeft ZonMw opdracht gegeven om overzicht te creëren van fieldlabs 

binnen het gezondheidsdomein. Overigens is een dergelijk overzicht nooit statisch 

(noch uitputtend) en dient het dus regelmatig te worden geüpdatet. 

• Het onderling verbinden van de fieldlabs zodat geleerde lessen breder ge-

deeld worden. Ook hierbij geldt: de rol van EZK is niet het realiseren van synergie 

 

14 OostNL heeft een overzicht gemaakt van fieldlabs in Oost-Nederland. Zie [49].  
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zelf; dat ligt bij andere partijen. EZK kan hierin wel een stimulerende en faciliterende 

rol spelen door bijv. in een eventueel financieringsinstrument stimulansen in te bou-

wen voor samenwerking tussen verschillende initiatieven en een gerichtere focus op 

de maatschappelijke missies. Bij Smart Industry is dit vormgegeven door de oprich-

ting van hubs. In de SI-evaluatie concludeerden wij dat de komst van hubs heeft 

bijgedragen aan de onderlinge samenwerking tussen fieldlabs en zijn de diverse ini-

tiatieven beter op elkaar afgestemd (coördinatie van mensen en middelen) [11]. In 

het breder delen van geleerde lessen in lokale/regionale omgevingen is voor de field-

labs zelf ook een belangrijke taak weggelegd. Rathenau [4] wijst op het belang van 

het betrekken van intermediaire organisaties die helpen bij het leren over maat-

schappelijk robuuste innovatie en bij het leggen van verbindingen tussen fieldlabs 

én zorgen voor goede aansluiting en wisselwerking tussen het nationale innovatie-

beleid en de innovatiedynamiek op lokaal en regionaal niveau.  

Echter, de vraag is of er al een partij is die dit ‘onbetaald’ wil coördineren en facili-

teren. Deze samenhang komt in de huidige situatie immers slechts beperkt van de 

grond. Dit maakt het een taak van de overheid om als netwerkpartner partijen te 

mobiliseren, mee te financieren en samen te brengen. EZK zou partijen kunnen aan-

jagen en stimuleren om deze rol op zich te nemen, eventueel door budget 

beschikbaar te stellen die om lessen te codificeren en te delen, parallel aan de werk-

wijze van de SI-hubs en EDIH’s. Organisaties die zo’n rol in zouden kunnen nemen 

zijn nationale onderzoekfinancieringsorganisaties (zoals ZonMw) of regionale ont-

wikkelingsmaatschappijen. Mogelijk ligt hier ook een rol voor de TKI’s in 

samenwerking met regionale samenwerkingsverbanden.  

5.3.2 Financieringsmogelijkheden 

Zoals wij eerder ook in de SI-evaluatie concludeerden geldt tot op zekere hoogte “wie be-

taalt, bepaalt”. Financiering biedt mogelijkheden om inhoudelijk te sturen op activiteiten en 

maakt het dus ook mogelijk voor EZK om een sturende en coördinerende rol op te pakken.  

Op hoofdlijnen zien we twee ‘niveaus’ waarop financiële inzet gericht zou kunnen worden: 

1. Het (co)financieren van individuele fieldlabs. Dit type financiering kan bijdra-

gen aan het toegankelijker maken en het vergroten van de toegevoegde waarde voor 

MKB’ers, het voorkomen van versnippering in financiering c.q. versterken van de 

continuïteit van financiering en daarmee het versterken van de slagkracht van field-

labs.  

2. Met financiering samenwerking en samenhang tússen fieldlabs stimuleren 

(samenhang, verbinding en focus en massa aanjagen). Hiermee kan sterker worden 

gestuurd op opschaling en samenhang, waarin koppeling/verbinding kan worden ge-

legd met de KIA’s, onnodige concurrentie en ongewenste overlap tussen fieldlabs 

voorkomen, en het onderling leren en delen van best practices gestimuleerd. 

We gaan hierna nader in op beide richtingen voor centrale financiering die ieder op zich ook 

weer verschillende mogelijkheden bieden.  

1. Het (co)financieren van (processen binnen) individuele fieldlabs 

Binnen het financieren van individuele (nieuwe of bestaande) fieldlabs zien we twee moge-

lijkheden voor financiering: 

a) Exploitatiefinanciering (voor het uitvoeren en opschalen van bestaande) of investe-

ringsfinanciering (voor het opzetten en inrichten van nieuwe) fieldlabs.  
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b) Directe financiële projectgebonden innovatiemiddelen voor inhoudelijke activitei-

ten/projecten 

 
In de volgende paragrafen gaan we nader in op deze beleidsopties.  

a) Financiering voor het uitvoeren en opschalen van bestaande of voor het opzetten en 

inrichten van nieuwe fieldlabs  

Zoals opgemerkt in paragraaf 5.2.1 maakt de complexiteit, urgentie en massaliteit van de 

maatschappelijke uitdagingen het eerder wenselijk dat er fieldlabs bijkomen dan dat er 

sprake zou zijn van te veel fieldlabs. Tegelijkertijd merken we op dat er behoefte is aan 

ondersteuning bij het opschalen en de bredere toepassing als het gaat om het realiseren van 

de maatschappelijke missies.  

Wanneer EZK besluit tot het (co)financieren van de totstandkoming of opschaling van field-

labs is het onzes inziens van belang om een duidelijk beeld te hebben bij wat fieldlabs zijn 

(definitie) en waar ze aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor financiering. 

Als het gaat om het bepalen van welke fieldlabs in aanmerking kunnen komen voor steun, 

kunnen de volgende afwegingen een rol spelen: 

• Een fieldlab dat werkt aan één of meer maatschappelijke uitdagingen of missies of 

de implementatie van sleuteltechnologieën; 

• Een fieldlab dat complementair is aan andere fieldlabs;  

• Een fieldlab met een doordachte opschalings- of impactstrategie. 

• Een fieldlab met aangetoond succes of aangetoonde progressie in de eerdere fase 

(maar door gebrek aan financiering geen duurzame bestendiging). Maar: het is moei-

lijk om een keuze te maken als er meerdere succesvol zijn geweest in een eerdere 

fase, in ieder geval is van belang dat de fieldlab een breed en stevig draagvlak in de 

regio/sector kent; 

• Een fieldlab met potentie tot opschaling en bredere toepassing dan alleen regionaal 

(bijv. door lessen te exporteren naar andere regio’s). 

De laatste twee afwegingen richten zich voornamelijk op al bestaande fieldlabs. We raden in 

ieder geval aan om de inzet op opschaling en verbinding van bestaande fieldlabs te vergro-

ten. Mocht EZK besluiten ook de kosten van opzetten, inrichten en uitvoeren van nieuwe 

fieldlabs te cofinancieren spelen de eerste drie overwegingen een belangrijke rol. Ten aan-

zien van de eventuele financiering van nieuwe fieldlabs geven we aanvullend een aantal 

overwegingen mee: 

• Het is de vraag of EZK aan zet is voor de financiering van nieuwe fieldlabs of de 

departementen die inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor de missies (zoals VWS van 

plan is binnen het gezondheidsdomein). Bij een domein als veiligheid is dit laatste 

lastiger omdat dit domein raakt aan vier ministeries (Buitenlandse Zaken, Defensie, 

EZK, J&V). 

• Aanvullend merken we op dat het van groot belang is dat bij de totstandkoming van 

eventuele nieuwe fieldlabs regionale en sectorale partijen betrokken worden. Betrok-

kenheid en financiering (cofinanciering zorgt over het algemeen voor commitment 

en eigenaarschap bij betrokken partijen) vanuit regionale en sectorale partijen biedt 

een betere waarborg dat fieldlabs ook aansluiten bij lokale en/of sectorale behoefte 

wat van essentieel belang blijkt in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen.  

Argument voor het financieren van nieuwe fieldlabs is dat er bewust gestuurd kan worden 

op de missies daar waar nog sprake is van lacunes c.q. waar de totstandkoming van fieldlabs 

minder goed bottom-up van de grond komen (voorwaarde is wel dat daar eerst overzicht in 

wordt gecreëerd). Het stellen van een doordachte opschalings- of impactstrategie van 
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fieldlabs als voorwaarde voor (mede)financiering verkleint het risico dat de fieldlabs te veel 

blijven steken in ‘lokaal enthousiasme’ (in lijn met advies Rathenau [54]). Een ander belang-

rijk criterium is de mate waarin de fieldlab bijdraagt aan een missie om zo de koppeling met 

de KIA’s te versterken.  

Mocht worden besloten tot een nieuw financieel instrument voor de financiering van de tot-

standkoming of opschaling van fieldlabs, biedt het model dat wordt gehanteerd door OCW 

binnen het Regionaal Investeringsfonds aardige aanknopingspunten ten aanzien van boven-

staande overwegingen.  

Box 15. Het Regionaal Investeringsfonds MBO 

Het Regionaal Investeringsfonds mbo is door OCW in 2014 geïntroduceerd om de totstand-

koming van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren. Deze 

samenwerking is een middel voor het realiseren van het einddoel: het verbeteren van de 

aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in het mbo. Sinds 2014 is jaarlijks €25 mil-

joen beschikbaar gesteld. Vanaf 2019 kan deze subsidie ook ingezet worden voor de 

verbreding, verdieping of uitbreiding van bestaande samenwerkingsverbanden (opscha-

ling). De aanvraag moet bestaan uit een plan van aanpak, een regionaal visiedocument, 

een begroting voor jaar 1 tot en met 4, een exploitatiebegroting voor de jaren 5 tot en 

met 7, en een samenwerkingsovereenkomst. Voor subsidieverstrekking geldt als voor-

waarde dat er sprake is van cofinanciering door de partijen in het samenwerkingsverband. 

De subsidie bedraagt maximaal een derde deel van de totale kosten.  

Het aantrekkelijke aan dit model is dat: 

• De cofinanciering biedt goede garanties voor commitment en eigenaarschap. 

• In het regionaal visiedocument wordt aangegeven hoe de samenwerking aansluit 

op knelpunten op de regionale arbeidsmarkt. Dit waarborgt een goede aansluiting 

op behoeften in de regio en/of sector.  

• Platform voor Talent en Technologie ondersteunt en stimuleert de PPS’en van de 

aanvraag tot de uitvoering door middel van kennisontwikkeling en de verspreiding 

hiervan.  

• Om voor opschalingssubsidie in aanmerking te komen moet een RIF-project aan-

toonbaar succesvol zijn afgerond en verduurzaamd. Dit betekent dat er een 

gedegen evaluatie heeft plaatsgevonden waaruit blijkt dat (a) het project in ter-

men van ontwikkeling en doelrealisatie succesvol is geweest en (b) er sprake is 

van een duurzame publiek-private samenwerking. 

Wat als grote uitdaging wordt gezien is de verduurzaming van de samenwerking na afloop 

van de subsidie. In de evaluatie van het RIF periode 2014-2018 werd aanbevolen dat 

verduurzaming bij aanvang al expliciet moet worden gemaakt. Bij aanvang is een geza-

menlijke lange termijnvisie nodig als leidraad voor het zelfstandig voortzetten van de 

samenwerking na afronding van het RIF-project.[14] 

 

Dit type financiering betreft meerjarige financiering voor bemensing, vaste lasten en infra-

structuur. Financiering voor de bemensing van fieldlabs kan interessant zijn omdat hier 

voorwaarden aan gesteld kunnen worden zoals het delen van kennis.  

Voor sommige fieldlabs kan een fonds voor infrastructuur van meerwaarde zijn. De steun 

voor een nationaal fonds voor de financiering van onderzoeks- en testfaciliteiten voor field-

labs hangt sterk af van wat het doel en het gebruik is van de onderzoeksfaciliteit. Zoals blijkt 

uit paragraaf 2.2 is toegang tot gedeelde testfaciliteiten, machines en een labomgeving een 
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belangrijke potentiële meerwaarde van fieldlabs. Het trekt partijen aan vanwege de moge-

lijkheden om gebruik te maken van faciliteiten en daarbij heeft een dergelijke fysieke locatie 

een bredere netwerkfunctie. MKB’ers beschikken vaak niet over de middelen om dure ma-

chines of testfaciliteiten aan te schaffen of het is voor hen te risicovol om hierin te investeren 

zonder te weten of dit financieel wat oplevert. Ook hierbij geldt dat er sprake moet zijn van 

falen15 en dat de baten breder neer slaan. Dit kan bijvoorbeeld door als voorwaarde te stellen 

dat de faciliteiten open zijn voor alle geïnteresseerde partijen (niet discriminerend), comple-

mentair (voorkomen van overlap 16 ), en dat ze bijdragen aan het realiseren van de 

maatschappelijke missies.  

Bij dit type financiering aandacht te zijn voor staatssteunkaders. Daar waar onderzoek ge-

daan wordt dat dichter op de markt staat zou een groter deel van de financiering voor 

rekening van het bedrijfsleven moeten komen. 

b) Directe financiële projectgebonden innovatiemiddelen voor inhoudelijke activitei-

ten/projecten 

Naast meerjarige financiering voor de exploitatie van fieldlabs, bestaat er ook behoefte aan 

directe financiële projectgebonden middelen voor innovatie-activiteiten of -projecten die uit-

gevoerd worden binnen fieldlabs.  

Gesprekspartners benadrukken dat hierbij moet worden gekeken naar het verruimen van 

bestaand instrumentarium, dat wil zeggen bestaande instrumenten koppelen aan (activitei-

ten binnen) fieldlabs. Door de Topsector Energie wordt op dit moment geëxperimenteerd 

met het versnellen en opschalen van de MMIP’s binnen de missiethema ‘energietransitie en 

duurzaamheid’ door het leggen van de verbinding met learning communities17. Een eerste 

aanpak is hiertoe ontwikkeld door binnen de subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, 

Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) de koppeling te leggen met scholing- en opleidingsactivi-

teiten via learning communities. In lijn met deze aanpak zouden binnen bestaande 

innovatieregelingen de financiering van projecten binnen fieldlabs (beter) kunnen worden 

gefaciliteerd. Binnen de TSE worden aanvragers op de MOOI, TSE GO en DEI+ al beoordeeld 

op de bijdrage aan de missie-doelstellingen.  

Daarnaast wordt in diverse gesprekken gepleit voor een laagdrempelige thematische/mis-

siegebonden voucherregeling of fonds. Het doel hiervan is om MKB’ers de mogelijkheid te 

bieden om tegen relatief lage kosten kennis te maken met nieuwe technologieën en innova-

ties te ontwikkelen, te testen, te valideren en te implementeren. Een dergelijke voucher- of 

subsidieregeling heeft als voordeel dat MKB’ers met een minimale eigen bedrage een onder-

zoek kunnen uitvoeren wat de drempel verlaagt voor bedrijven om ook gebruik te maken 

van fieldlabs, dit komt de exploitatie ten goede. Er bestaan vanuit de provincies en later 

 

15 Onderzoeksfaciliteiten kennen kenmerken van een publieke goed: ze zijn niet uitsluitbaar en niet 

rivaliserend, en worden dus niet door de markt voortgebracht. De private sector is niet bereid te 

investeren in de ontwikkeling en het onderhoud van de faciliteiten  

16 De provincie Gelderland heeft subsidie beschikbaar gesteld aan Shared Research Facilities van de 

WUR/Foodvalley NL om het delen van state-of-the art onderzoeksfaciliteiten te stimuleren. De provin-

cie hanteert hierbij als voorwaarde voor financiering dat de onderzoeksfaciliteit niet al bestaat binnen 

een straal van 300km. Binnen de FoodValley is een Shared Facility Finder ontwikkeld om overlap te 

voorkomen en samenwerking te stimuleren. Op deze website zijn meer dan 50 faciliteiten en 300 

onderzoeksapparaten te vinden over heel Europa.  

17 Samenwerkingsverbanden van onderwijsinstituten, kennisinstellingen en bedrijven die werken aan 

innovatie gedreven oplossingen. 

http://www.sharedfacilityfinder.com/
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vanuit Smart Industry voor fieldlabs al diverse voucherregelingen en fondsen. Een voorbeeld 

hiervan is het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden (zie Box 16). 

Box 16. Voorbeeld MKB-katalysatorfonds Drechtsteden [45] 

Het MKB-katalysatorfonds is een initiatief van de zeven gemeenten van de Drechtsteden 

dat steun en subsidie biedt aan MKB’ers in de (maritieme) maakindustrie met innovatie-

plannen. De Duurzaamheidsfabriek (een SI-Fieldlab) is een van de partners van het fonds, 

in 2020 waren vier van de vijf gesubsidieerde projecten verbonden met de Duurzaam-

heidsfabriek via het betrekken van studenten, gebruiken van faciliteiten of huisvesting. 

Het fonds kent vier soort subsidie: 

• Kennisvoucher: Maximaal €10.000; een tegemoetkoming in de kosten voor het 

inschakelen van een kennisinstituut voor het beantwoorden van een onderzoeks-

vraag. 

• Prototyping: Maximaal €25.000; een tegemoetkoming in de kosten voor het ont-

wikkelen van een prototype van een nieuw product. 

• Haalbaarheidsonderzoek: Maximaal €25.000; een tegemoetkoming in de kos-

ten van een onderzoek naar de technische en economische risico’s van het 

ontwikkelen van een productinnovatie. 

• Kwartiermaker: Maximaal €40.000; Bijdrage voor de ontwikkeling van een fy-

sieke test- en ontwikkellocatie met meerdere partijen. 

Het fonds komt voor 50% tegemoet in de kosten en is bedoeld voor MKB’ers gevestigd in 

de Drechtsteden.  

 

Het nadeel vanuit het perspectief van de nationale maatschappelijke missies is dat deze 

regionale fondsen en regelingen (logischerwijs) vaak eisen stellen aan de vestigingsplaats 

van de MKB’er én/of aan waar deze besteed mogen worden (bijv. alleen binnen fieldlabs in 

regio x). De AWTI constateert bovendien dat een sterke regionale focus onderlinge concur-

rentie tussen regio’s en versnippering in de hand werkt.[2] Ook uit de Smart Industry 

evaluatie dat de regionalisering ten koste gaat van de samenhang tussen fieldlabs en waar-

door ogenschijnlijk niet alle (deel)sectoren in voldoende en/of gelijke mate worden bediend. 

Deze knelpunten legitimeren de inzet van EZK.  

Naast diverse voorbeelden van (bestaande) regionale stimuleringsregelingen, wordt door 

betrokkenen gewezen op het verkennen van de mogelijkheid om de landelijke MIT vouchers 

te verruimen zodat ze kunnen worden ingezet binnen fieldlabs. De MIT is echter sterk tech-

nologie-gedreven. Vanwege het grote belang van sociale innovatie voor het realiseren van 

de missies dient een projectgebonden instrument ook mogelijkheid te bieden voor sociale 

innovatie. Zoals blijkt uit de analyse van de KIA’s (zie paragraaf 3.3) speelt sociale innovatie 

een belangrijke rol in de verschillende KIA’s, bijvoorbeeld als het gaat om het toetsen van 

gebruikersbelangen en ervaringen. De mate waarin een maatschappelijke uitdaging afhan-

kelijk is van technologische ontwikkelingen of juist meer van sociaaleconomische en 

institutionele ontwikkelingen verschilt. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting binnen de KIA Ge-

zondheid en Zorg waarbij ‘Preventie en management van chronische ziekten’ vooral 

afhankelijk is van gedragsverandering (sociale innovatie) terwijl ‘Nieuwe medische techno-

logie’ daarentegen primair gericht is op technologische ontwikkelingen.[5] We raden EZK 

daarom aan om bij een eventuele stimuleringsregeling voor innovatieprocessen binnen field-

labs een brede focus te houden zodat ook de sociale innovaties die een bijdrage leveren aan 

de missies aan bod kunnen komen.  



Dialogic innovatie ● interactie 62 

Tot slot is een nadeel van een voucherregeling dat samenwerking tussen verschillende 

MKB’ers hier niet direct mee wordt gestimuleerd (m.u.v. de MIT R&D-samenwerkingspro-

jecten). Een interessant model dat samenwerking tussen MKB’ers stimuleert zijn de 

Innovatie Prestatie Contracten (IPC). De IPC-regeling is bedoeld om het innovatief vermogen 

van het MKB te stimuleren, samenwerking en kennisoverdracht tussen een groep MKB’ers 

staat daar bij centraal. IPC is een subsidie voor samenwerkende mkb-ondernemingen in 

dezelfde regio, keten of branche die een meerjarig innovatietraject uitvoeren. Binnen een 

IPC-verband voeren 10 tot 20 mkb-ondernemingen (collectieve) innovatieprojecten uit, on-

der begeleiding van een penvoerder (organisatie die het samenwerkingsverband 

coördineert).  

We hebben hierboven verschillende mogelijkheden genoemd om invulling te geven aan een 

projectgebonden financiering van innovatieactiviteiten binnen fieldlabs (voucherrege-

ling/verruimen MIT, koppeling fieldlabs met innovatiestimuleringsregelingen, de IPC). We 

benadrukken nogmaals dat er niet direct noodzaak lijkt tot geheel nieuw financieel instru-

mentarium; EZK zou (samen met ROM’s, provincies, departementen, TKI’s en Topsectoren) 

kunnen verkennen hoe bestaand innovatie-instrumentarium geschikt kunnen worden ge-

maakt voor de inzet binnen fieldlabs. Naast de aandacht voor sociale innovatie en het 

stimuleren van samenwerking tussen MKB’ers, zijn de volgende afwegingen van belang bij 

het aanpassen/verruimen van een projectgebonden financieel instrument voor fieldlabs: 

• Bij welke fieldlabs kunnen de innovatiemiddelen worden ingezet? Er dient een 

beoordelingskader te worden opgesteld waarmee bepaald wordt welke fieldlabs in aan-

merking komen voor de inzet van innovatiemiddelen ten behoeve van 

projecten/activiteiten binnen hun fieldlab. Afweging daarbij is of een dergelijk kader uni-

form kan zijn voor alle missies of dat er maatwerk nodig is door een kader per KIA op te 

stellen en toe te passen. In ieder geval is aan te raden om goed na te denken over de 

voorwaarden waar fieldlabs aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor inzet 

van innovatiemiddelen door ondernemers.  

• Wie is verantwoordelijk voor de uitgifte van deze middelen? RVO (als uitvoerings-

organisatie van EZK), provincies/ROM’s (bijvoorbeeld innovatiemakelaars) of fieldlabs 

zelf (mits d.m.v. een beoordelingskader kan worden vastgesteld welke fieldlabs hiervoor 

in aanmerking komen).  

• Hoe kan gestuurd worden op aansluiting op KIA’s? Thematische/missie-gebonden 

innovatiemiddelen (passend bij de KIA-doelstellingen) die MKB’ers bij fieldlabs kunnen 

inzetten kunnen zorgen voor een hogere effectiviteit van de fieldlabs bij het realiseren 

van de KIA’s. Veel van het huidig instrumentarium (zoals tot voor kort de MIT18) is vooral 

gericht op het ondersteunen van innovatie in het MKB, niet op het adresseren van maat-

schappelijke uitdagingen. Een dergelijke inhoudelijke sturing op de inzet van middelen 

gaat echter wel gepaard met een vorm van inhoudelijke beoordeling om te toetsen of de 

aanvraag inderdaad aansluit op de missies en kan daarmee ook de gewenste laagdrem-

peligheid onder druk zetten. In een recente beleidsverkenning naar de MIT zijn vier 

beleidsopties verkend voor een toetsingskader van de MIT ten behoeve van een betere 

aansluiting op de KIA’s (variërend van géén toetsing op KIA’s/missies tot sterkere vooraf 

bepaalde inhoudelijke criteria). Hieruit blijkt dat het lastig is om zowel allesomvattend 

als concreet, duidelijk en bondig te zijn.[65] Indien ervoor gekozen wordt om fieldlabs 

zelf middelen uit te laten zetten (zie tweede bullet), hoeft mogelijk een dergelijke boor-

deling in principe maar één keer plaats te vinden, namelijk op het niveau van het fieldlab.  

 

18  Sinds 2021 zijn de MITB-thema’s wel leidend geworden binnen de MIT-regeling. 
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• Hoe blijft het instrument laagdrempelig? Gesprekspartners wijzen er op dat de hui-

dige MIT-regeling maar één keer per jaar op en staat. Voor MKB’ers is een frequente 

aanvraagperiode en korte beoordelingstermijn van belang. Een lange doorlooptijd be-

lemmert innovatie, vooral kleine bedrijven hebben een behoefte om snel middelen 

(liquiditeit) te krijgen.  

2. Financieel instrument ten behoeve van het stimuleren van meer samenhang 

en afstemming tussen fieldlabs 

In paragraaf 5.3.1 benoemden we de behoefte aan het onderling verbinden van de fieldlabs 

zodat landelijke samenwerking kan worden bevorderd, betere koppeling/verbinding kan wor-

den georganiseerd met de KIA’s en geleerde lessen breder gedeeld kunnen worden.  

Om dit te bereiken zien we twee mogelijkheden voor EZK: 

- Het beschikbaar stellen van een budget met als doel om de samenhang tussen field-

labs te coördineren en te voorkomen dat iedere fieldlab het wiel opnieuw uitvindt.   

- Daarnaast kan EZK door voorwaarden te stellen aan financiële instrumenten hier 

sturing aan geven.  

Dergelijke ondersteuning kan verschillende vormen aannemen, bijvoorbeeld het ontzorgen 

van fieldlabs op individueel niveau middels centrale expertise als het gaat om het aanvragen 

van subsidies, of het kunnen doen van een beroep op innovatiemakelaars of intermediaire 

organisaties die de fieldlabs kunnen ondersteunen (zie paragraaf 5.3.1) en/of hulp bij het 

vinden van een duurzame businesscase (kennis en vaardigheden daarvoor ontbreken veelal). 

Ook valt te denken aan het beschikbaar stellen van budget voor een coördinerende partij die 

lessen codificeert en deelt met andere fieldlabs. In het eerder genoemde voorbeeld van het 

RIF heeft Platform voor Talent en Technologie (PTvT) de taak gekregen om de PPS’en te 

ondersteunen en stimuleren door middel van kennisontwikkeling en de verspreiding hiervan 

(o.a. aanbieden van voorbeelden en best practices). PTvT levert ondersteuning op maat en 

is in staat gebleken PPS’en van elkaar te laten leren. Ook heeft PTvT gezorgd voor groei in 

het aantal aanvragers (aanjaagfunctie).[14]  

De werkwijze van de European Digital Innovation Hubs (EDIH) is een ander interessant spoor 

om te verkennen (zie Box 17). Ook de werkwijze van de Smart Industry hubs is een interes-

sant model die mogelijk kan bijdragen aan de onderlinge samenwerking en afstemming 

tussen fieldlabs. Beide werkwijzen zijn gericht op ondersteuning binnen regio’s. In het kader 

van het versterken van de KIA’s ligt het voor EZK meer voor de hand om in te zetten op 

hubs die georganiseerd zijn rondom de missies.  

Tot slot behoort het verkennen van bovenregionale calls binnen het EFRO-programma tot de 

mogelijkheden gericht op de doelstellingen binnen de KIA’s.  

Box 17. European Digital Innovation Hubs  

Met het opzetten van een netwerk van EDIH's wil de Europese Commissie (EC) naar brede 

regionale ondersteuning voor het versnellen van digitalisering. Een EDIH is een regionaal 

aanspreekpunt voor vragen en uitdagingen rondom digitalisering.  

 

Het stimuleren van samenhang/afstemming tussen fieldlabs kan overigens ook gecombi-

neerd worden met het cofinancieren van de totstandkoming of opschaling van fieldlabs (1a) 

door dergelijke activiteiten als voorwaarde stellen voor het cofinancieren van activiteiten van 

fieldlabs. Vanuit die context is de One Single Hub regeling een interessant model (zie Box 

18). De One Single Hub regeling is bedoeld om bewezen resultaten uit te breiden en zo voor 

regionale programma’s een landelijk effect realiseren.  
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Box 18. One Single Hub Regeling [55]. 

One Single Hub Regeling 

De One Single Hub Regeling richt zich op organisaties zoals incubators en accelerators 

binnen het Nederlandse ecosysteem die zich richten op het verbeteren van de voorzienin-

gen voor innovatief ondernemerschap. Het totaalbudget bedraagt € 15 miljoen: voor de 

eerste ronde in 2020 is € 2,5 miljoen beschikbaar, voor 2021 € 7,5 miljoen en voor 2022 

€ 5 miljoen. Projectvoorstellen moeten gericht zijn op de samenvoeging of opschaling van 

bewezen succesvolle programma’s. Hierbij zijn 3 varianten denkbaar: 

1. Het uitbreiden van succesvolle regionale supportprogramma’s naar andere regio’s 

2. Het samenvoegen van supportprogramma’s 

3. Het in Nederland introduceren van een succesvol supportprogramma uit het bui-

tenland. 

Deze regeling stelt nadrukkelijk eisen aan projectfinanciering om bewezen resultaten uit 

te breiden en op te schalen. 

5.3.3 Overheid als ‘probleemeigenaar’ van maatschappelijke opgaven 

De overheid zou zelf een actievere rol binnen fieldlabs kunnen innemen door een maatschap-

pelijke vraag neer te leggen binnen fieldlabs en zo zelf een bijdrage leveren aan het 

versnellen van marktintroductie. Als de oplossing succesvol is, wordt de overheid launching 

customer19: de inkoopkracht van de overheid wordt daarmee ingezet om innovaties op te 

schalen die nodig zijn voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Dit draagt bij 

aan het vergroten van de impact van regionale fieldlabs en maakt fieldlab aantrekkelijker 

voor het MKB (toegang tot nieuwe markten/klanten). Het voltooien van missies vraagt niet 

alleen om het stimuleren van onderzoek en het bestrijden van marktfalen, maar ook om het 

actief creëren van de vaak ontbrekende markten voor maatschappelijk wenselijke oplossin-

gen.[30] In een recente kamerbrief over het MTIB wordt het belang van het benutten van 

de inkoopkracht van de overheid zelf in het vinden van oplossingen voor maatschappelijke 

uitdagingen.[16] Daarnaast wordt in de BMH “jaag innovatie aan via innovatiegericht inko-

pen” genoemd als één van de beleidsopties die goed uitvoerbaar is (de instrumenten bestaan 

immers al, maar worden nu nog onvoldoende gebruikt).[5]   

Aantrekkelijk aan deze optie is dat het niet een R&D-instrument is vanuit EZK, maar een 

interventie waarmee andere ministeries en overige overheden zelf aan de slag kunnen met 

hun ambities. De rol van EZK hierin ligt dan vooral in het stimuleren van andere overheden 

om op te treden als probleemeigenaar van maatschappelijke vraagstukken in de rol van 

launching customer. Hiervoor bestaan Rijksbreed al een aantal instrumenten, zoals het pro-

gramma Startup in Residence20 en de SBIR-regeling en het Innovatiepartnerschap21. Ook 

wordt door diverse provincies al de nodige aandacht besteed aan launching customership.  

 

19 Zie voetnoot 11 op pagina 44. 

20 In het programma Startup in Residence (SiR) staat het (door)ontwikkelen van innovatieve oplossingen 

voor maatschappelijke uitdagingen centraal in samenwerking met startups. Diverse ministeries, pro-

vincies en gemeenten zijn hierbij aangesloten.  

21 In 2020-2021 heeft het ministerie van EZK een totaalbedrag van maximaal 3 miljoen euro beschikbaar 

gesteld aan aanbestedende diensten voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen door onderne-

mers in de vorm van haalbaarheidsonderzoeken en ontwikkeltrajecten binnen SBIR of het 

innovatiepartnerschap. Gehonoreerde voorstellen kunnen rekenen op 50% cofinanciering van de kos-

ten van onderzoek- en ontwikkeling van innovatieve oplossingen met een maximum van € 500.000. 
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5.3.4 Samenvatting 

In de voorgaande subparagrafen hebben we verschillende mogelijkheden gepresenteerd om 

invulling te geven aan de drie typen rollen. In de tabel hieronder geven we een samenvatting 

van deze mogelijkheden en onze overwegingen hierbij ten aanzien van de benodigde inzet.  

Rollen en invulling Overwegingen 

Coördineren 

 

Het creëren van een overzicht 
van fieldlabs 

Dit voorkomt dat fieldlabs het wiel opnieuw uitvinden en kunnen eventuele 
kansen voor synergie/samenwerking/cross-overs worden gesignaleerd 
evenals eventuele lacunes (signaleren in welke regio’s en sectoren field-
labs minder goed van de grond komen om daar gericht op in te zetten). 
Tevens is een overzicht nodig om te weten welke fieldlabs er zijn die mo-
gelijk in aanmerking kunnen komen voor financiering. 

Het onderling verbinden van de 
fieldlabs zodat geleerde lessen 
breder gedeeld worden 

EZK kan partijen aanjagen en stimuleren om deze rol op zich te nemen 
door budget beschikbaar te stellen om lessen te codificeren en te delen (in 
lijn met werkwijze SI-hubs en EDIH's), of door in een financieringsinstru-
ment stimulansen in te bouwen voor samenwerking tussen verschillende 
initiatieven en een gerichtere focus op de maatschappelijke missies. 

Financieren 

 

Financiering voor het uitvoeren 
en opschalen van bestaande field-
labs 

We raden aan om de inzet op opschaling en verbinding van bestaande 
fieldlabs te vergroten. We geven een aantal voorwaarden die bepalen 
welke fieldlabs in aanmerking komen voor steun (o.a. bijdrage aan maat-
schappelijke uitdagingen, complementair aan andere fieldlabs, 
opschalings- of impactstrategie, bredere toepassing dan alleen regionaal).  

Financiering voor het opzetten en 
inrichten van nieuwe fieldlabs 

T.a.v. de eventuele financiering van nieuwe fieldlabs spelen dezelfde over-
wegingen als bij bestaande. Aanvullend is het de vraag of EZK aan zet is 
voor de financiering van nieuwe fieldlabs of bij de vakdepartementen be-
trokken bij MITB. Daarnaast is het van belang dat bij de totstandkoming 
van nieuwe fieldlabs regionale en sectorale partijen betrokken worden (co-
financiering), dit zorgt voor commitment en eigenaarschap en biedt een 
betere waarborg dat fieldlabs ook aansluiten bij lokale en/of sectorale be-
hoeften. 

Fonds voor infrastructuur  Een  fysieke locatie met faciliteiten heeft een bredere netwerkfunctie en 
MKB’ers beschikken vaak niet over de middelen om dure faciliteiten aan te 
schaffen of het is te risicovol om hierin te investeren in een testfase. Be-
langrijke voorwaarden zijn: toegankelijk voor alle geïnteresseerde partijen 
(niet discriminerend), complementariteit (voorkomen van overlap), en bij-
dragen aan het realiseren van de maatschappelijke missies. 

Directe financiële projectgebon-
den innovatiemiddelen voor 
inhoudelijke activiteiten/projecten 

Er zijn verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan een project-
gebonden financiering van innovatieactiviteiten binnen fieldlabs 
(voucherregeling/verruimen MIT, koppeling fieldlabs met innovatiestimule-
ringsregelingen, de IPC). Er lijkt niet direct noodzaak lijkt tot geheel nieuw 
financieel instrumentarium; EZK zou (samen met ROM’s, provincies, de-
partementen, Topsectoren) kunnen verkennen hoe bestaand innovatie-
instrumentarium geschikt kunnen worden gemaakt voor de inzet binnen 
fieldlabs. Aandacht voor sociale innovatie is hierbij van belang. 

Financieel instrument t.b.v.  het 
stimuleren van meer samenhang 
en afstemming tussen fieldlabs 

Om dit te bereiken zien we twee mogelijkheden voor EZK (1) Het beschik-
baar stellen van een budget met als doel om de samenhang tussen 
fieldlabs te coördineren en te voorkomen dat iedere fieldlab het wiel op-
nieuw uitvindt, (2) door voorwaarden te stellen aan financiële 
instrumenten aan individuele fieldlabs sturing geven aan het delen van 

lessen. 

Overheid als vragende partij 

Het stimuleren van andere over-
heden om op te treden als 
probleemeigenaar van maat-
schappelijke vraagstukken in de 
rol van launching customer 

Aantrekkelijk aan deze interventie is dat andere ministeries en overige 
overheden zelf aan de slag kunnen met hun ambities. De rol van EZK 
hierin ligt dan vooral in het stimuleren van andere overheden om op te 
treden als probleemeigenaar van maatschappelijke vraagstukken in de rol 
van launching customer.  
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5.4 Conclusie 

Wij hebben vastgesteld dat de beleidsmatige ondersteuning van fieldlabs te rechtvaardigen 

en dus legitiem is. Bij ondersteuning moet naar een goede balans tussen enerzijds de bot-

tom-up initiatieven en anderzijds top-down regie worden gezocht. We zien hier een zeker 

kantelpunt voor wanneer meer centrale sturing nodig is om voorbij de fase van experimen-

teren te komen t.b.v. opschaling en duurzame bestendiging. Uitgangspunt hierbij is dat 

regie/landelijke inzet geen hiërarchische invulling betekent, maar richting geven aan regio-

nale initiatieven, zoeken naar samenhang en verbindingen leggen (focus en massa) en 

eventuele lacunes te signaleren op thema’s/sectoren.  

Op basis van de geconstateerde knelpunten en de interventiegronden van overheidsinter-

ventie, zien we op hoofdlijnen drie type benodigde rollen voor een meer doelmatige en 

doeltreffende aanpak rond fieldlabs ten aanzien van de uitvoering van de KIA’s voor EZK en 

de andere belanghebbenden: 

• Coördinerende rol: Meer overzicht creëren van fieldlabs en de koppeling met mis-

sies om de regionale fieldlabs beter afstemmen op de KIA’s. Hierdoor kan inzichtelijk 

worden gemaakt waar lacunes zitten, waar eventueel sprake is van overlappende 

initiatieven/dubbelingen en kansen voor synergie. Daarnaast is er ook behoefte aan 

het organiseren van coördinerend vermogen en het delen van geleerde lessen en 

mobiliseren van regionale/lokale initiatieven.  

• Financierende rol: Het financieren van (exploitatie, opschaling, innovatieprocessen 

en activiteiten binnen) individuele fieldlabs en het financieren van coördinatie tussen 

fieldlabs met als doel het vergroten van de bijdrage van huidige fieldlabs aan missies 

en het ondersteunen van nieuwe fieldlabs op voor de KIA’s relevante thema’s. 

• Stimuleren van overheid als vragende partij: Een actieve rol voor de overheid 

door de maatschappelijke vraag te articuleren en zo zelf een bijdrage leveren aan 

versnellen van marktintroductie van experimenten (zorg dat lokale experimenten 

maatschappelijke impact krijgen) die bijdragen aan de vier maatschappelijke 

thema’s van het MTIB.  

De eerste rol (coördinatie en daarmee creëren van overzicht en samenhang) zien we als 'no-

regret' interventie waar EZK een belangrijke bijdrage aan zou moeten leveren (al dan niet in 

samenwerking met de andere belanghebbenden). Ook het stimuleren van de overheid als 

launching customer past volledig binnen een al ingezette beweging (er bestaan al instru-

menten/initiatieven) én binnen het MTIB-gedachtengoed. EZK heeft hierin vooral een 

stimulerende rol richting andere overheden. Voor een goede invulling van een regierol zijn 

financiële middelen nodig. Financiering biedt mogelijkheden om inhoudelijk te sturen op ac-

tiviteiten en maakt het dus ook mogelijk voor EZK om een sturende en coördinerende rol op 

te pakken. De afweging is vervolgens een adequate verdeling van rollen en bijdragen van 

partijen. Financiële inzet van EZK is te legitimeren als aan de volgende voorwaarden wordt 

voldaan én er een bijdrage wordt geleverd aan de KIA’s:  

• Het fieldlab draagt bij aan het oplossen van een vraagstuk en biedt (een combi-

natie van) een levensechte experimenteeromgeving, regelvrije zone, fysieke locatie, 

gedeelde infra, opleidingsmogelijkheden en/of een netwerk (quadruple helix); 

• Zonder publieke interventie spelen er knelpunten met betrekking tot financiering, 

samenhang en focus (incl. opschaling) en het betrekken van het MKB bij de uitvoe-

ring of initiatie (markt/systeemfalen); 

• De baten slaan (in potentie) breder neer dan alleen lokaal en/of regionaal, bijvoor-

beeld omdat zij bijdragen aan een MITB-thema. Wanneer baten alleen lokaal en/of 

regionaal neerslaan, ligt de inzet primair bij regionale spelers.  
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Op hoofdlijnen zien we twee ‘niveaus’ waarop financiële inzet gericht zou kunnen worden: 

1. Het (co)financieren van individuele fieldlabs. Dit type financiering kan bijdra-

gen aan het toegankelijker maken en het vergroten van de toegevoegde waarde voor 

MKB’ers, het voorkomen van versnippering in financiering c.q. versterken van de 

continuïteit van financiering en daarmee het versterken van de slagkracht van field-

labs.  

2. Met financiering samenwerking en samenhang tússen fieldlabs stimuleren 

(samenhang, verbinding en focus en massa aanjagen). Hiermee kan sterker worden 

gestuurd op opschaling en samenhang waarmee landelijke samenwerking kan wor-

den bevorderd, betere koppeling/verbinding kan worden georganiseerd met de KIA’s 

en onnodige concurrentie en ongewenste overlap tussen fieldlabs voorkomen, en het 

onderling leren en delen van best practices gestimuleerd.  
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6 Conclusie en aanbevelingen voor 

versterking fieldlab-aanpak 

Op basis van voorgaande hoofdstukken komen we hier tot een conclusie en nadere uitwer-

king (aanbevelingen) ten aanzien van de typen rollen die EZK kan aannemen voor een meer 

doelmatige en doeltreffende aanpak van EZK rond fieldlabs ten aanzien van de uitvoering 

van de KIA’s. 

6.1 Conclusie: sterkere inzet EZK is nodig, maar samenwerking staat 

centraal  

We constateren dat een (sterkere) regierol vanuit EZK nodig is om de doelmatig-

heid en doeltreffendheid van inzet van fieldlabs binnen nationale KIA-thema’s te 

verhogen. Uitgangspunt hierbij is dat regie/landelijke inzet geen hiërarchische invulling be-

tekent, maar richting geven aan regionale initiatieven, op centraal niveau verbinding leggen 

(focus en massa) en eventuele lacunes te signaleren op thema’s/sectoren. Om dit mogelijk 

te maken is overzicht creëren van bestaande initiatieven een belangrijke eerste stap. Daar-

naast is enige mate van overzicht ook van belang voor MKB’ers om meer inzicht te krijgen 

in waar ze terecht kunnen met hun innovatievraagstukken (voorkomen van ‘door de bomen 

het bos niet meer kunnen zien’). Als coördinerend ministerie zou EZK (DG Bedrijfsleven en 

Innovatie) het initiatief kunnen nemen om een overzicht te creëren van bestaande initiatie-

ven waarbij nadrukkelijk aandacht wordt besteed aan de ‘problemen’ die het fieldlab oplost 

en wat het fieldlab te bieden heeft (aan MKB’ers en/of bijdragen aan missies).  

In onze ogen ligt de meerwaarde van EZK in het aansturen op de samenhang tussen 

fieldlabs en een focus op opschaling en impact. De complexiteit, urgentie en massaliteit 

van wat er moet gebeuren ten aanzien van de maatschappelijke uitdagingen maakt het 

enerzijds wenselijk dat er fieldlabs bijkomen. Lokale initiatieven zijn uitermate geschikt als 

instrument om te leren over innovatie én de werking ervan in het lokale/regionale ecosys-

teem. Versnippering is daarom niet per se problematisch. Anderzijds is enige mate van 

sturing op maatschappelijke uitdagingen en samenhang tussen fieldlabs ook wenselijk, aan-

gezien er kansen voor opschaling en bredere toepassing worden gemist. 

Een ander belangrijk uitgangspunt dat volgt uit onze verkenning is dat EZK niet 

alleen aan zet is om de inzet op fieldlabs te verhogen. Dát er knelpunten spelen en dat 

er verschillende aangrijpingspunten zijn voor verhoging van inzet vanuit de landelijke over-

heid, betekent niet noodzakelijkerwijs dat EZK ook de aangewezen partij is om deze 

knelpunten op te lossen. Op basis van dit onderzoek kunnen we geen strakke rol- en taak-

verdeling definiëren tussen de verschillende partijen, juist de samenwerking en afstemming 

tussen EZK, andere vakdepartementen (interdepartementaal overleg), Topsectoren/TKI’s, 

de regio (provincie, ROM, etc.) en fieldlabs zelf is cruciaal. We kunnen hoogstens aangeven 

welke type rollen meer geschikt zijn voor een centraal coördinerend departement als EZK, 

waar andere departementen een rol in kunnen spelen en waar het logischer is als regionale 

partijen of fieldlabs zelf aan zet zijn. In de paragrafen hierna gaan we hierin verder op in.  

In onderstaande tabel geven we weer wat de benodigde inspanning van de verschillende 

type partijen kan zijn in het leveren van een bijdrage aan het oplossen van de drie type 

knelpunten (financiering, versnippering, toegang MKB). We hebben hierbij de 14 knelpunten 

uit hoofdstuk 4 teruggebracht tot een aantal uitdagingen die in onze ogen het belangrijkst 

zijn als het gaat om het beter benutten van fieldlabs om een bijdrage te leveren aan de 
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missies binnen de KIA’s. De uitdagingen geven op een hoger aggregatieniveau weer wat 

nodig is om de onderliggende knelpunten op te lossen. Uit deze tabel blijkt dat EZK een rol 

te vervullen heeft op elk van deze thema’s. 
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Tabel 6. Primaat voor beleid per type uitdaging 

Thema’s EZK 
Vakdeparte-

menten 

TKI’s  Regionale  

partijen  
Fieldlabs  

Financiering 

Vergroten continuïteit langs de kennisvalorisatieketen      

Voorkomen versnippering van financiering      

Samenhang en focus 

Samenhang tussen fieldlabs versterken en delen lessen waarborgen      

Verminderen lancunes in fieldlabs in sectoren/regio’s      

Vergroten aandacht voor sociale innovatie en vraagcreatie      

Stimuleren bredere toepassing van oplossingen in andere context      

Ondersteunen fieldlabs bij opschalen      

 Toegang MKB 

Fieldlab aantrekkelijker maken voor MKB’ers en nieuwe toetreders      

Vergroten aansluiting fieldlabs sluiten op behoeften van MKB’ers      

Vergroten bekendheid MKB’ers met fieldlabs      

 

Benodigde inspanning 

 Geen 

 Laag 

 Middel 

 Hoog 
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6.2 Aanbevelingen ten aanzien van financiering fieldlabs  

Voor een goede invulling van een regierol zijn financiële middelen nodig. Financie-

ring biedt mogelijkheden om inhoudelijk te sturen op activiteiten en maakt het dus 

ook mogelijk voor EZK om een sturende en coördinerende rol op te pakken. Tijdens 

de gesprekken zijn we dan ook vaak gewezen op het uitgangpunt: wie betaalt, die bepaalt. 

Daarnaast blijkt dat aan de initiatieven die decentrale overheden ondernemen om hun regi-

onale economie aan te jagen en de transitieopgaven te adresseren (logischerwijs) vaak eisen 

worden gesteld aan de vestigingsplaats van de mkb’er én/of aan waar deze besteed mogen 

worden. Dit werkt onderlinge concurrentie tussen regio’s en versnippering in de hand. 

In onze ogen moet de focus van financiële inzet van EZK vooral liggen op de door-

groei en verbinding van regionale initiatieven (onderling, maar ook met nationale 

programma’s) die een bijdrage leveren aan de landelijke missies, en potentie heb-

ben tot bredere toepassing en opschaling. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van 

meerjarige financiering voor hubs of een fonds voor het organiserend vermogen van fieldlabs 

om de slagkracht te versterken en om continuïteit te kunnen waarborgen. Mocht EZK beslui-

ten ook de kosten van opzetten, inrichten en uitvoeren van nieuwe fieldlabs te cofinancieren 

is het van belang dat regionale en sectorale partijen betrokken worden. Het initiatief voor 

het opzetten van nieuwe fieldlabs blijft idealiter bij de regio of sectoren liggen (vraagge-

stuurd): daar ontstaan makkelijker coalities tussen actoren die op landelijke schaal 

moeilijker bijeen te krijgen zijn. Argument voor het financieren van nieuwe fieldlabs is dat 

er bewust gestuurd kan worden op de missies daar waar nog sprake is van lacunes c.q. waar 

de totstandkoming van fieldlabs minder goed bottom-up van de grond komen. 

Voor sommige fieldlabs kan een nationaal fonds voor de financiering van onder-

zoeks- en testfaciliteiten voor fieldlabs van meerwaarde zijn. Het trekt partijen aan 

vanwege de mogelijkheden om gebruik te maken van faciliteiten, helpt bedrijven bij het 

zetten van de stap richting marktintroductie en daarbij heeft een dergelijke fysieke locatie 

een bredere netwerkfunctie. Ook hierbij geldt dat er sprake moet zijn van falen en dat de 

baten breder neer slaan. Dit kan bijvoorbeeld door als voorwaarde te stellen dat de facilitei-

ten open zijn voor alle geïnteresseerde partijen (niet discriminerend), complementair 

(voorkomen van overlap), en dat ze bijdragen aan het realiseren van de maatschappelijke 

missies.  

Directe financiële projectgebonden middelen voor innovatie-activiteiten of -pro-

jecten die uitgevoerd worden binnen fieldlabs dragen bij aan het vergroten van het 

bereik onder MKB’ers en het vergroten van continuïteit in financiering langs de 

kennisvalorisatieketen. We raden aan goed te kijken naar het aanpassen of verruimen 

van bestaand instrumentarium ten behoeve van het financieren van innovatieprojecten bin-

nen fieldlabs met daarbij aandacht voor sociale innovatie. We denken hierbij aan het 

verruimen van de MIT t.b.v. het verlagen van de drempels voor MKB’ers (met frequentere 

openstelling), mogelijkheid om innovatieprojecten of activiteiten binnen bestaande innova-

tieregelingen te subsidiëren (voorbeeld MOOI-regeling) of het stimuleren van collectieve 

innovatieprojecten (IPC).  

6.3 Aanbevelingen om samenhang tussen fieldlabs te versterken 

Het initiatief tot het bevorderen van de verbinding tussen regionale ecosystemen 

ligt bij de betrokken actoren en organisaties zelf, de centrale overheid kan een 

faciliterende rol spelen door middel van (financiële) steun, het bijeenbrengen van 

partijen en sturing. Het is van belang om verbindingen tussen fieldlabs te stimuleren zodat 

ze elkaar kunnen versterken, geleerde lessen worden gedeeld en doublures in 
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kennisontwikkeling beperkt blijven. EZK zou partijen (zoals ROM’s) kunnen aanjagen en sti-

muleren om deze rol op zich te nemen, eventueel door budget beschikbaar te stellen die om 

lessen te codificeren en te delen. Te denken valt aan het creëren van een platform voor 

coördinatie en verbinding tussen de verschillende betrokken partijen en initiatieven om meer 

focus en massa te realiseren. Ook kan in een eventueel financieringsinstrument stimulansen 

in te bouwen voor samenwerking tussen verschillende initiatieven en een gerichtere focus 

op de maatschappelijke missies. Dit betekent ook keuzes maken voor initiatieven die in po-

tentie geschikt zijn voor opschaling en verspreiding naar andere regio’s. De maatschappelijke 

uitdagingen zijn hierin leidend: fieldlabs maken een evolutie door van vrij strikte technolo-

giegerichte SI-fieldlabs vanuit het Topsectorenperspectief tot veelzijdig instrumentarium 

voor het hele MTIB.  

6.4 Aanbevelingen om de toegang MKB’ers tot fieldlabs te verbeteren 

De rol van EZK in het vergroten van het bereik onder MKB’ers zit hem vooral in het 

faciliteren, aanjagen en ondersteunen van andere partijen. Zo zien we voor EZK een 

taak weggelegd in het stimuleren van de Topsectoren om in de valorisatiestrategie van hun 

KIA’s de functie van fieldlabs verder te concretiseren. Ook het beter expliciteren van de 

doelgroep van fieldlabs en de meerwaarde voor MKB’ers is hierbij van belang. Hier doet zich 

een spanningsveld voor: zowel fieldlabs als KIA’s beogen meer of andere groepen MKB’ers 

te activeren en beiden hebben hier moeite mee. Vervolgens worden fieldlabs, vanuit de KIA’s 

geredeneerd, gezien als een instrument om dit doel te bereiken. Het bereiken van meer of 

andere groepen MKB’ers kan echter in onze ogen geen doel op zich zijn, dit dient altijd in 

dienst te staan van de doelstelling en inhoudelijke activiteiten van de fieldlab. Dit geldt ove-

rigens ook voor de gehele valorisatiestrategie van de KIA’s: breder bereik van MKB is van 

belang bij het realiseren van de missiedoelen en het versterken van het verdienvermogen.  

Er zijn zeker fieldlabs die betrokkenheid van het MKB als doelstelling hebben (zo is binnen 

de KIA landbouw, water en voedsel nadrukkelijk aandacht voor de ‘etalage’ functie van field-

labs om ook een bredere groep MKB’ers te bereiken), maar niet iedere fieldlab is hier geschikt 

voor. Kortom, ook hierbij geldt er is geen one size fits all aanpak. Daarom is er ook een 

belangrijke taak voor fieldlabs en ondernemers zelf te vervullen in het bereiken van een 

bredere groep MKB’ers, áls dat in het belang is van de doelstelling van de fieldlab:  

• Wederkerigheid moet centraal staan om de meerwaarde van het samenwerken in 

een fieldlab te kunnen benutten: deelname aan een fieldlab is idealiter een combi-

natie van halen (toegang tot netwerk, nieuwe tech, etc.) en brengen (ervaringen, 

eigen kennis, etc.).  

• Fieldlabs moeten zelf ook moeite doen om toegevoegde waarde te waarborgen en 

aan te (blijven) tonen.  

Daarnaast kunnen ook ROM’s en onderwijs- en kennisinstellingen een belangrijke rol spelen 

in het bereiken van MKB’ers. Deze partijen bieden het MKB toegang tot kennis, netwerk en 

financiering en zijn bij uitstek verbonden met de regio. Hogescholen zijn van meerwaarde 

voor het MKB  vanwege het praktijkgerichte karakter van het onderzoek. 

Daarnaast kan de centrale overheid kan helpen bij het aantrekkelijker maken van 

deelname aan fieldlabs. Bijvoorbeeld door het bieden van een financiële impuls (project-

gebonden financiering of financiering voor faciliteiten). Tot slot benadrukken we nogmaals 

de rol van de overheid als launching customer om maatschappelijke vragen binnen fieldlabs 

neer te leggen en met use cases te komen waarmee nieuwe oplossingen getest en verbeterd 

kunnen worden. Dit maakt een fieldlab aantrekkelijker voor MKB door de toegang tot nieuwe 

markten/klanten, helpt MKB’ers met de stap richting markt, en leidt tot een sterkere betrok-

kenheid van MKB’ers bij de doelstellingen uit de KIA’s. 
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Bijlage 1. Leden klankbordgroep 

Hieronder zijn de leden van de klankbordgroep opgenomen, inclusief de organisatie of het 

type partij dat zij vertegenwoordigen. In sommige gevallen zijn de leden in de vakantiepe-

riode vervangen door een collega/vervanger.  

Lid Organisatie / vertegenwoordiging 

Nadja Duykers Ministerie van EZK 

Marcel de Groot Ministerie van EZK 

Evelyn Jansen Ministerie van EZK 

Martijn Rooijakkers Ministerie van EZK 

Anneke van de Kamp MKB-vertegenwoordiger T&U 

Nico van Meeteren Topsector LSH 

Dimitrie Morrison Provincie Zuid-Holland 

Ron Nuwenhof Oost NL 

Kees Pieters Provincie Gelderland 

Kevin de Randamie MKB-vertegenwoordiger Creatieve Industrie 

Jan van Rijsingen MKB-vertegenwoordiger Agri Food 

Marsha Wagner Topsector Energie 

Hans Praat Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-

Nederlands 
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Bijlage 2. Overzicht interviewrespon-

denten 

In Tabel 7 is een overzicht weergegeven van de gesprekspartners die in het kader van dit 

onderzoek zijn gesproken. 

Tabel 7. Gesprekspartners 

Gesprekspartner Organisatie Type 

Bart Ahsmann CLICKNL Interview 

Frank de Boeff Bodec Groepsgesprek 

Marissa de Boer SusPhos Groepsgesprek 

Herman van Bolhuis 3D MakersZone Groepsgesprek 

Wim van Cuijk Carezzo Nutrition BV Groepsgesprek 

Desiree te Marvelde ZonMW Interview 

Piet Mosterd AWL Groepsgesprek 

Frank Nouwens BeefyGreen Groepsgesprek 

Joost Pâques BioBizz hub; Pâques Groepsgesprek 

Paul Valk Studio Automated Groepsgesprek 

Cassandra Vugts 

 

SPARK Campus, SPARK Makers Zone Groepsgesprek 
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