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Opdracht
Dit rapport is uitgevoerd in opdracht van Oost-Nederland. Het rapport bevat analyses van:
(1) technologische diversificatie-potenties in Oost-Nederland met behulp van patentdata (OECD
REGPAT data 2019) 2009-2018;
(2) sectorale diversificatie-potenties in Oost-Nederland met behulp van werkgelegenheidsdata per
sector 2014-2018 (LISA-data 2018);
(3) technologische diversificatie-potenties in Oost-Nederland op basis van relevante competenties
in andere Europese regio’s met behulp van patentdata (OECD REGPAT data 2019)
De structuur van het rapport ziet er als volgt uit. In sectie 1 wordt kort de aanleiding voor dit
onderzoek uiteengezet. In sectie 2 wordt het analytisch raamwerk gepresenteerd dat wordt gebruikt
om kansrijke activiteiten in Oost-Nederland te identificeren. In sectie 3 worden sleutelconcepten
als gerelateerdheid en complexiteit uitgelegd, en beschreven hoe die zijn gemeten in dit onderzoek.
In sectie 4 worden kansrijke activiteiten in Oost-Nederland gepresenteerd. Sectie 5 brengt in kaart
welke regio’s in Europa over complementaire kennis beschikken om kansrijke activiteiten in OostNederland tot ontwikkeling te brengen. Sectie 6 vat de belangrijkste bevindingen samen en doet
een aantal beleidsaanbevelingen.
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1. Aanleiding
Smart Specialisation (S3) beleid in de Europese Unie gaat over het ontwikkelen van nieuwe
activiteiten in een regio om toekomstige groei veilig te stellen. Economische vernieuwing is een
absolute voorwaarde voor lange termijn economische ontwikkeling van regio’s. Hierbij gaat het
met name om het ontwikkelen van nieuwe specialisaties, maar ook om vernieuwing van al
bestaande specialisaties in een regio. Waar deze kansen precies liggen is altijd moeilijk aan te
geven: de toekomst is uitermate onzeker, waardoor het lastig is om voorspellingen te doen.
Het vermogen van regio’s om nieuwe activiteiten te ontwikkelen verschilt ook sterk. Een bekend
voorbeeld is Silicon Valley in de Verenigde Staten die vaak als het epicentrum van innovatie in de
wereld wordt gezien. Dat staat in schril contrast met de regio Detroit die over weinig
innovatiekracht beschikt, en daarom in een ongekend economisch vervalproces is geraakt. In
Europa kennen we de vernieuwingsdrang van regio’s als Beieren en Baskenland, maar ook het
gebrek aan economische vernieuwing in noodlijdende regio’s als Wallonië en Calabria.
Wat maakt dat sommige regio’s meer succesvol zijn in economische vernieuwing? Uit studies
blijkt dat nieuwe economische activiteiten in een regio niet vanuit het niets ontstaan. Ze bouwen
vaak voort op bestaande kennis en vaardigheden in een regio. Dat wil zeggen, regio’s
diversificeren in nieuwe activiteiten die gerelateerd zijn aan bestaande activiteiten in een regio.
Dit wordt ook wel gerelateerde diversificatie genoemd. Figuur 1 illustreert dit aan de hand van het
diversificatieproces in regio A. Deze regio is eerst gespecialiseerd in motorfietsen, waarna het
diversificeert in auto’s, en vervolgens een nieuwe specialisatie ontwikkelt in vrachtwagens.
Tijdens dit diversificatieproces bouwt regio A telkens voort op bestaande kennis en ervaring in
machinebouw in de regio. Regio B daarentegen laat een heel ander type diversificatieproces zien.
Deze regio is eerst gespecialiseerd in textiel, vervolgens in vliegtuigbouw, en daarna in farmacie.
Elke keer dat regio B diversificeert moet het een geheel nieuwe kennisbasis van de grond af
opbouwen, omdat de lokale kennisbasis niet voldoet aan de nieuwe eisen die worden gesteld door
de nieuwe specialisatie. Dit wordt ook wel ongerelateerde diversificatie genoemd. Uit studies blijkt
dat ongerelateerde diversificatie in de praktijk veel minder voorkomt.
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Figuur 1. Gerelateerde diversificatie (regio A) en ongerelateerde diversificatie (regio B)

regio A

regio B

Dit heeft implicaties voor Smart Specialisatie-beleid. Een regio moet weloverwogen keuzen
maken en op basis van de eigen competenties bepalen in welke potentieel nieuwe activiteiten het
kansrijk is. Op deze wijze wordt ingespeeld op kansen tot vernieuwing die in een regio aanwezig
zijn. Het voortbouwen op bestaande competenties in een regio biedt dus kansen, maar stelt ook
grenzen. Een regio kan niet zomaar in elke (gewenste) richting diversificeren. Voorkomen moet
worden dat beleid inzet op economische activiteiten waar de regio geen enkele relevante kennis
en ervaring in heeft. Het verleden heeft vaak aangetoond dat beleid van regio’s die ambiëren het
nieuwe Silicon Valley van de toekomst te worden, of die trendy activiteiten najagen zoals
Kunstmatige Intelligentie tot mislukken is gedoemd. ‘Bottom-up’ beleid op basis van lokale kennis
dat initiatieven vanuit de regio faciliteert heeft daarom de voorkeur, mits de nadruk op
economische vernieuwing ligt. Dit laatste maakt ook duidelijk dat S3-beleid niet het behartigen
van gevestigde lokale belangen nastreeft. Het is volledig gericht op ontwikkeling van nieuwe
specialisaties in de regio, en op radicale vernieuwing van bestaande specialisaties in de regio.
Hierbij is het noodzakelijk om vast te stellen welke activiteiten (en in welke mate) aan elkaar
complementair zijn, en welke niet. In de wetenschappelijke literatuur zijn concepten ontwikkeld
die nauwkeurig meten welke activiteiten complementair (gerelateerd) zijn aan elkaar. Men kan
bijvoorbeeld op basis van analyse van kennisstromen tussen activiteiten bepalen welke activiteiten
over gemeenschappelijk kennis beschikken. Dit maakt het mogelijk om een netwerk te maken van
activiteiten op basis van de mate waarin zij aan elkaar gerelateerd zijn. Als in een regio activiteiten
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aanwezig zijn die aan elkaar gerelateerd zijn, dan ontstaan kennis-spillovers tussen die lokale
activiteiten. Dit heeft een positief effect op economische ontwikkeling in een regio. En het biedt
ook kansen voor regio’s om nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
Naast de aanwezige competenties in een regio is ook de mate van complexiteit van die
competenties van belang om in te schatten welke activiteiten kansrijk zijn in een regio.
Complexiteit verwijst naar het unieke, maar ook complexe karakter van competenties en de
inspanning die het kost om dergelijke competenties te verwerven. De complexiteit van een
economie verschilt tussen regio’s in hoge mate. Studies laten zien: hoe hoger de complexiteit van
activiteiten in een regio, hoe hoger de economische groei. Om deze reden wil elke regio nieuwe
activiteiten ontwikkelen die een hoge mate van complexiteit kennen, zoals Kunstmatige
Intelligentie. Regio’s hebben dus een sterke economische prikkel om te diversificeren in complexe
activiteiten. In de praktijk blijkt dat echter lastig. Uit onderzoek blijkt dat dat vaak alleen maar lukt
als de regio over de vereiste competenties beschikt (Balland et al. 2019).
Naast de competenties in de eigen regio kan worden gekeken naar competenties in andere regio’s
in Europa, en in hoeverre die relevant zijn voor de competenties in de eigen regio. Op die manier
kan in kaart worden gebracht wat de diversificatiekansen van een regio zijn in een specifieke
nieuwe economische activiteit, door toegang te krijgen tot complementaire (dat wil zeggen,
gerelateerde) competenties in andere regio’s waar de regio zelf niet over beschikt. Balland en
Boschma (2020) hebben een methode ontwikkeld die voor elke potentiele nieuwe activiteit in een
regio meet welke regio’s in Europa over de vereiste competenties beschikken. Op basis van deze
informatie kan worden aangegeven met welke regio’s een regio een strategisch partnership zou
moeten aangaan, om deze nieuwe activiteit tot ontwikkeling te brengen.
2. Implicaties voor S3-beleid
Doel van S3-beleid is het faciliteren van de ontwikkeling van die nieuwe activiteiten in een regio
die gerelateerd zijn aan bestaande activiteiten in een regio, die de regionale economie complexer
maken, en die toegang hebben tot relevante complementariteiten in andere regio’s. Dit vereist
identificatie van potentiële nieuwe activiteiten in een regio die aan deze criteria voldoen. Op die
manier wordt bepaald waar kansen liggen voor regio’s.
Gerelateerdheid verwijst naar de kosten die een regio moet maken om succesvol te diversificeren.
Zoals uiteengezet in Figuur 1 zijn de kosten en risico’s van gerelateerde diversificatie lager dan
die van ongerelateerde diversificatie. Immers, bij gerelateerde diversificiatie kan worden
voortgebouwd op bestaande kennis in de regio. Dus hoe meer een potentiële nieuwe activiteit
gerelateerd is aan bestaande activiteiten in een regio, hoe lager de kosten en risico’s om deze
nieuwe economische activiteit te ontwikkelen. Complexiteit verwijst naar potentiële economische
opbrengsten. Hoe meer complex een nieuwe activiteit is, hoe hoger de potentiële opbrengsten in
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een regio. Dit is geïllustreerd in Figuur 2. Bij het maken van keuzen in het kader van S3-beleid ligt
het voor regio A meer voor de hand om voor nieuwe sector j te gaan, en niet voor sector i. Sector
j scoort namelijk hoger op gerelateerdheid, wat wil zeggen dat er meer relevante kennis in regio A
aanwezig is. Bovendien scoort sector j ook hoger op complexiteit, wat wil zeggen dat het potentieel
meer economische opbrengsten genereert in regio A.
Figuur 2. Identificatie van kansen voor S3 beleid

Dit kan verder worden geïllustreerd aan de hand van Figuur 3. De meest voor de hand liggende
strategie lijkt beleid gericht op potentiële activiteiten in het kwadrant rechtsboven. Daar zitten alle
nieuwe economische activiteiten die relatief hoge opbrengsten beloven (hoge complexiteit), en die
met relatief minder risico’s (hoge gerelateerdheid) ontwikkeld kunnen worden. De minst voor de
hand liggende strategie lijkt beleid gericht op activiteiten in het kwadrant linksonder. Deze bevat
nieuwe economische activiteiten die laag scoren op complexiteit en ook nog moeilijk te
ontwikkelen zijn (hoog risico), omdat de regio niet over de vereiste kennis beschikt. S3-beleid dat
focust op potentiële activiteiten in het kwadrant linksboven lijkt attractief (potentieel hoge
opbrengsten) maar is niet ingebed in de kennis-basis van de regio, en daarom uitermate risicovol.
S3-beleid gericht op ontwikkeling van activiteiten in het kwadrant rechtsonder lijkt een reële optie
maar is weinig ambitieus omdat het hier om activiteiten met een lage complexiteit gaat.
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Figuur 3. Een beleidsraamwerk voor S3 beleid

Bron: Balland et al. (2019), p. 1259

3. Identificatie van kansrijke activiteiten in regio’s
In S3-beleid wordt nadruk gelegd op twee typen analyse om tot een goede inschatting van
ontwikkelingskansen in een regio te komen. Ten eerste kan dat met behulp van kwantitatieve dataanalyse. Hierbij wordt gebruik gemaakt van secundaire data zoals patent- of sector-data, zoals ook
in dit rapport gebeurt. Ten tweede kan dat op basis van kwalitatieve data-analyse, waarbij in
samenspraak met lokale stakeholders wordt bepaald waar stakeholders in de regio met name
kansen zien. Dit laatste wordt ook wel aangeduid met het entrepreneurial discovery proces.
De twee typen analyse zijn complementair aan elkaar en dienen elkaar te versterken in S3-beleid.
Lokale stakeholders kunnen de resultaten uit de kwantitatieve data-analyse gebruiken in hun
zoektocht naar kansrijke activiteiten in de regio. Ook kan de kwantitatieve data-analyse worden
gebruikt om ambities van lokale stakeholders kritisch tegen het licht te houden. Dit om te
voorkomen dat lokale stakeholders prioriteiten stellen die onrealistisch zijn. Ook biedt kwantitatief
onderzoek de mogelijkheid om ‘verborgen’ potenties in de regio boven tafel te krijgen die lokale
stakeholders zelf niet zien of niet oppakken. Potenties kunnen ook onder de radar blijven omdat
niet alle lokale stakeholders worden bereikt of betrokken in het entrepreneurial discovery proces.
Bij kwantitatieve data-analyse wordt geen enkele activiteit bij voorbaat uitgesloten. Tegelijkertijd
kan de kwantitatieve analyse nooit op zichzelf staan. Dit zou ook indruisen tegen het uitgangspunt
van S3-beleid: het is bottom-up beleid, niet top-down beleid, en beleid wordt verondersteld alleen
te werken als lokale stakeholders daarbij betrokken worden. Ook kan het entrepreneurial discovery
proces kansrijke activiteiten in een regio boven tafel krijgen die moeilijk meetbaar zijn, maar
daarom niet minder belangrijk. Bovendien kan het entrepreneurial discovery proces activiteiten in
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een regio als kansrijk bestempelen waarna de kwantitatieve analyse een inschatting maakt of
regio’s het vermogen hebben om hierop in te spelen, en wat de mogelijke kans van slagen is.
In deze studie worden twee ontwikkelingspotenties van Oost-Nederland in kaart gebracht. Ten
eerste worden met behulp van patent-data de technologische diversificatiepotenties van OostNederland als geheel ingeschat, en van de provincies Gelderland en Overijssel afzonderlijk. S3beleid heeft immers als doel de kenniseconomie in een regio te bevorderen. Patent-data vormen
een rijke bron van informatie omdat veel nieuwe kennis wordt opgeslagen in patenten. In deze
studie wordt de locatie van een patent bepaald aan de hand van het adres van de inventor, wat een
goed beeld geeft van de herkomst van nieuwe kennis-ontwikkeling (zie verder pagina 19). Patentanalyse alleen geeft echter ook een wat eenzijdig beeld. Het meet slechts een beperkt deel van de
kennis die relevant is voor regionale diversificatie. Low-tech kennis wordt minder opgepakt door
patenten, terwijl dit type kennis ook kansen biedt voor diversificatie, met name in regio’s waar
weinig wordt gepatenteerd. Ook komt bij patent-analyse de dienstensector er karig van af, omdat
er relatief weinig in dienstensectoren wordt gepatenteerd. Daarom worden in deze studie naast
kansrijke technologieën ook kansrijke sectoren in kaart gebracht. Het voordeel van gebruik van
sector-data is dat deze alle activiteiten in een economie omvatten. Patent-analyse geeft bovendien
geen volledig inzicht in de vraag of deze nieuwe kennis ook daadwerkelijk economisch wordt
aangewend in een regio. Analyse van diversificatie-potenties in sectoren in een regio doet dat wel.
Meten van gerelateerdheid tussen technologieën en tussen sectoren
De eerste dimensie die centraal staat in de analyse is gerelateerdheid. Zoals uiteengezet verwijst
gerelateerdheid naar kennis die activiteiten gemeenschappelijk hebben. Hoe wordt nu bepaald
welke technologieën en sectoren over gemeenschappelijke kennis beschikken, en welke niet?
We volgen andere studies die op basis van co-occurrence analyse de mate van gerelateerdheid
tussen technologieën bepalen. We gebruiken de OECD REGPAT database waarbij we onderscheid
maken tussen 541 technologieën op 4-digit niveau, en 33 technologieën op 2-digit niveau. Bij cooccurrence-analyse wordt geteld hoe vaak twee technologieën in combinatie worden genoemd op
een patent-document. Hoe vaker twee technologieën voorkomen op een patent, hoe meer die
technologieën iets met elkaar hebben. De mate van gerelateerdheid tussen twee technologieën
neemt toe naarmate hun combinatie vaker op een patent voorkomt. Hierbij wordt naar alle patenten
in alle OECD-landen gekeken.
De mate van gerelateerdheid tussen technologieën kan via een netwerk worden uitgebeeld. Figuur
4 geeft het netwerk weer voor een totaal van 33 technologieën op 2-digit niveau. Elke bol staat
voor een technologie. Indien twee technologieën met elkaar zijn verbonden, dan zijn ze gerelateerd
boven een bepaalde drempelwaarde. Indien ze niet zijn gelinkt, dan zijn ze niet aan elkaar
gerelateerd. Het netwerk toont dat niet alle technologieën aan elkaar zijn gerelateerd. Sommige
technologieën zijn te vinden in het hart van het netwerk, wat betekent dat ze gerelateerd zijn aan
veel andere technologieën, terwijl andere technologieën meer aan de rand van het netwerk zijn
gepositioneerd, en dus weinig gemeen hebben met andere technologieën. De kleuren in het
netwerk representeren clusters van technologieën die zijn berekend en geselecteerd door de
computer op basis van hun gemeenschappelijkheid.
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Figuur 4. Gerelateerdheid tussen technologieën (2-digit)

De mate van gerelateerdheid tussen sectoren wordt gemeten door te kijken naar de mate van cooccurence van sectoren in dezelfde regio in Nederland. Dit principe van colocatie volgt een
inmiddels beproefde methode (Hidalgo et al. 2007). Het vaak voorkomen van twee sectoren op
dezelfde locatie geeft aan dat die sectoren iets met elkaar hebben, bijvoorbeeld doordat ze lokale
kennis delen. In Appendix 1 wordt deze maat meer in detail uitgelegd. In Figuur 5 wordt de mate
van gerelateerdheid getoond tussen 84 sectoren op 2-digit-nivo. Net als bij technologieën laat de
structuur van dit netwerk zien dat niet alle sectoren aan elkaar gerelateerd zijn.
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Figuur 5. Gerelateerdheid tussen sectoren (2-digit)

Meten van complexiteit van technologieën en sectoren
De tweede dimensie die centraal staat in de analyse is complexiteit. Zoals eerder uiteengezet
verwijst de complexiteit van technologieën en sectoren naar hun geavanceerdheid en de
moeilijkheid om ze te kopiëren en te imiteren. Maar hoe wordt complexiteit gemeten, en hoe wordt
bepaald welke technologieën en welke sectoren meer complex zijn, en welke minder complex?
We volgen de invloedrijke studie van Fleming en Sorensen (2001) die de complexiteit van een
technologie meten aan de hand van combinaties met andere technologieën die in een patent worden
genoemd. Deze maat is een functie van het aantal componenten waaruit een technologie bestaat
en de mate van interdependentie tussen deze componenten (Simon 1962). Deze complexiteit-maat
wordt veel gebruikt. Meer info over de complexiteit-maat is te vinden in Appendix 2.
In Tabel 1 staat de top 10 van meest complexe technologieën (2-digit). Digital Communication
laat de hoogste mate van complexiteit zien, gevolgd door Biotechnologie en Pharmaceuticals.

9

Tabel 1. Top 10 meest complexe technologieën (totaal 33 technologieën)
IPC (2d)

Naam

Complexiteit

4

Digital communication

100

15

Biotechnology

97,0

16

Pharmaceuticals

93,9

2

Audio-visual technology

90,9

3

Telecommunications

87,9

6

Computer technology

84,9

7

IT methods for management

81,2

14

Organic fine chemistry

78,8

8

Semiconductors

75,8

5

Basic communication process

72,7

Hoe wordt de complexiteit van een sector gemeten? In navolging van andere studies (Hidalgo et
al. 2007; Balland en Rigby 2017) doen we dit op basis van ruimtelijke uniciteit van een sector en
de ruimtelijke concentratie van een sector in de meest stedelijke regio’s. Hoe minder vaak een
sector in regio’s voorkomt, en hoe meer een sector zich in de grootste steden concentreert, hoe
complexer een sector wordt verondersteld te zijn. Voor elke sector wordt dit bepaald met behulp
van gegevens over alle Europese regio’s die uit de EU Labour Force Survey data afkomstig zijn.
Details over de gebruikte complexiteit-maat kunnen worden gevonden in Appendix 3.
In Tabel 2 staat de top 10 meest complexe sectoren (2-digit) genoemd. De meest complexe sector
blijkt ‘activities of head offices; management consultancy activities’ te zijn, gevolgd door
‘publishing activities’ en ‘computer programming, consultancy and related activities’. Voor de
meeste sectoren komt dit overeen met de verwachting. Echter, zoals eerder opgemerkt, moet er
met deze complexiteitsmaat voorzichtig worden omgegaan, vooral bij sectoren (en in mindere
mate voor technologieën), omdat de regionale specialisatie van sectoren minder uitgesproken is.
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Tabel 2. Top 10 meest complexe sectoren (totaal 84 sectoren)
NACE (2 d)

Naam

Complexiteit

4

Activities of head
consultancy activities

offices;

management

100

61

Publishing activities

10

Computer programming,
related activities

5

Activities of membership organisations

97,2

60

Public administration and defence; compulsory
social security

95,9

12

Creative, arts and entertainment activities

95,1

18

Financial service activities, except insurance
and pension funding

90,5

3

Activities of extraterritorial organisations and
bodies

90,5

27

Legal and accounting activities

90,5

24

Information service activities

89,0

98,1
consultancy

and

98,1

4. Ontwikkelingpotenties in Oost-Nederland
We meten eerst welke technologieën en welke sectoren in Oost-Nederland goed zijn
vertegenwoordigd. In Figuur 6 wordt de verdeling van patenten over 2-digit technologieën in OostNederland getoond. Percentages verwijzen naar het aandeel van een technologie in het totaal aantal
patenten in Oost-Nederland over de periode 2014-2018. Het grootste deel van de patenten in OostNederland zit in de chemische technologie en in de machinebouw-technologie.
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Figuur 6. Verdeling van patenten over technologieën (2-digit) in Oost-Nederland

In Figuur 7 wordt de verdeling van het aantal werkzame personen over 2-digit sectoren in OostNederland in 2018 getoond. Percentages verwijzen hier naar het aandeel van een sector in de totale
werkgelegenheid in Oost-Nederland in 2018. Wat opvalt is dat de huidige sectorale structuur van
Oost-Nederland breed te noemen is. Zoals verwacht zijn dienstverlenende activiteiten de grootste
sectoren in Oost-Nederland. Dit in tegenstelling tot patenten waarin de industrie relatief is
oververtegenwoordigd. Dit geeft aan hoe belangrijk het is om naar zowel technologieën als
sectoren te kijken, omdat patenten maar een deel van de regionale economie bestrijken. In
Appendix 4 wordt het relatief belang van technologieën en sectoren in de twee Oostelijke
provincies getoond. Daarbij valt op dat de provincies onderling verschillen.
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Figuur 7. Verdeling van de werkgelegenheid over sectoren (2-digit) in Oost-Nederland 2018

Welke ontwikkelingspotenties heeft Oost-Nederland? Waar liggen kansen waar beleid in OostNederland op zou kunnen inspelen? Deze analyse voeren wij op twee manieren uit. In de eerste
plaats heeft Oost-Nederland zelf speerpunten benoemd die als kansrijk worden gezien. De
speerpunten zijn vastgelegd in het document Slimme Specialisatiestrategie (RIS3) Oost-Nederland
2021-2027 dat in april 2020 is gepubliceerd. Deze speerpunten zijn inmiddels vastgesteld en tot
inzet van beleid gemaakt in Oost-Nederland. Onze analyse zal de ontwikkelingspotenties van deze
speerpunten in kaart brengen, met behulp van patentdata en sectordata. In de tweede plaats hebben
we gekeken of Oost-Nederland ontwikkelingspotenties heeft in meer algemene zin, zowel wat
betreft technologieën als sectoren. Wellicht dat er uit de analyse nog andere kansrijke activiteiten
boven tafel komen die niet in het RIS3-document worden genoemd.
Ontwikkelingpotenties in Oost-Nederland: crossovers en links met technologieën en patenten
In het RIS3-document (2020) dicht Oost-Nederland zich kansen toe op een drietal zogenaamde
crossovers. Deze zijn vastgesteld in nauw overleg met lokale stakeholders. Dit is in
overeenstemming met het Smart Specialization beleid dat voorschrijft dat lokale stakeholders
moeten aangeven waar zij met name kansen zien. Dit wordt ook wel aangeduid met het
Entrepreneurial Discovery proces. De crossovers bouwen voort op vier thema’s die in de vorige
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RIS3 in de periode 2014-2020 centraal stonden: (1) Agro en Voedsel; (2) Gezondheid; (3) Hightech systemen en Materialen, en (4) Energie- en Milieutechnologie / Bio-based economie.
De crossovers zijn expliciet gekoppeld aan vijf transities, zoals in Figuur 8 is samengevat. Het gaat
om de volgende vijf transities: (1) Energie- en Grondstoffen Transitie; (2) Digitalisering en
Robotisering; (3) Servitisation; (4) Internationalisering; (5) Sociale Innovatie. Opvallend is dat
deze transities iets afwijken van de transities die door de nationale overheid worden gehanteerd,
en waarop de RIS3 van Zuid-Nederland bijvoorbeeld is gestoeld.
Figuur 8. Kansen van Oost-Nederland: link drie crossovers en vijf transities

Bron: RIS-document, maart 2020, p. 33
In Figuur 9 worden de drie crossovers nader omschreven. Het gaat om:
(1) Manufacturing en MaterialTech
Deze crossover is nauw verbonden met de maakindustrie, en gaat met name over toepassingen van
nieuwe sleuteltechnologieën als Kunstmatige Intelligentie, Robotica en Nanotech. Er worden
expliciet kansen benoemd op drie gebieden binnen deze crossover: a. Smart Industry en Industrie
4.0; b. nieuwe duurzame en geavanceerde materialen; c. nanotech en fotonica.
(2) Prevention en MedTech
In deze crossover worden combinaties belicht tussen gezondheid, voedsel en technologie. Op basis
daarvan onderscheidt men kansen op drie gebieden: a. Innovaties voor preventie, waarbij de
nadruk ligt op gezondheid, soms in combinatie met voedsel; b. Medtech en Connected Health; c.
Gepersonaliseerde gezondheidszorg en voeding.
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(3) Sustainability en Foodtech
In deze crossover wordt duurzaamheid gekoppeld aan landbouw en voedsel. Er worden kansen op
drie terreinen gezien: (a) eiwit-transitie en voedseltechnologie; (b) circulaire en natuur-inclusieve
landbouw; (c) agri-tech en smart farming. Opvallend is dat duurzaamheid in Oost-Nederland
nauwelijks in verband wordt gebracht met de energie-transitie, tenminste niet expliciet.
Figuur 9. Inkleuring RIS3 Oost-Nederland na 2020

Manufacturing
& MaterialTech
Prevention &
Medtech
Sustainability &
FoodTech

• Smart Industry & Industrie 4.0
• nieuwe, duurzame en geavanceerde materialen
• nanotechnologie en fotonica
• innovaties voor preventie
• MedTech en Connected Health
• personalised Health & Nutrition
• eiwittransitie en voedseltechnologie
• circulaire en natuur-inclusieve landbouw
• agri-tech/ Smart farming

Bron: RIS-document, maart 2020, p. 3
Een grote uitdaging is om deze crossovers te linken aan patent-klassen. Dit is gedaan aan de hand
van ‘text mining’ analyse. Hierbij wordt geprobeerd een link te leggen tussen de omschrijving van
250.000 patent-subklassen in het databestand en de omschrijving van kansrijke activiteiten binnen
elke crossover, zoals bijvoorbeeld Smart Farming. Dit was niet eenvoudig omdat de omschrijving
van kansrijke activiteiten binnen een crossover in het RIS3-document vaak heel summier is.
Vervolgens is een selectie gemaakt van subklassen die volgens de omschrijving tot de kern van
deze kansrijke activiteiten behoren. In de Tabellen 3-7 zijn de 4-digit patent-klassen genoemd die
zijn geselecteerd op basis van een verondersteld verband met de kansrijke activiteiten binnen elk
crossover. Deze informatie gebruiken we om de ontwikkelingspotenties van de crossovers in OostNederland in te schatten. Dit doen we op het niveau van de genoemde kansrijke activiteiten binnen
elke crossover. Hierbij wordt bepaald in welke mate technologieën die met een crossover zijn
geassocieerd, gerelateerd zijn aan bestaande technologieën in Oost-Nederland.
Voor de crossover Manufacturing en MaterialTech zijn de geselecteerde 4-digit patent-klassen
samengevat in Tabel 3. De eerste kansrijke activiteit Smart Industry en Industrie 4.0 is heel breed
gedefinieerd in de RIS3. Doordat de nadruk ligt op toepassingen in de maakindustrie is deze
categorie opgedeeld in twee subcategorieën: autonome robots, en additive manufacturing (waar
3D printing o.a. onder valt). De tweede kansrijke activiteit ‘nieuwe duurzame en geavanceerde
materialen’ bleek lastig te koppelen aan patent-klassen, omdat deze breed geformuleerd is en wat
ongedefinieerd blijft in de RIS3. Wij hebben ons met name geconcentreerd op Composite
Materials. De derde kansrijke activiteit ‘nanotech en fotonica’ is goed af te bakenen met behulp
van patent-data. Nanotech en fotonica zijn apart opgedeeld in twee subcategorieën.
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Tabel 3. Koppeling Manufacturing & MaterialTech met 4-digit patentklassen
Speerpunt

CPC

Smart Industry &
Industry 4.0 –
Autonomous Robots

B25J9

Smart Industry &
Industrie 4.0 - Additive
manufacturing

Y02P10/29
B29C64
B33Y

Omschrijving
Programme-controlled manipulators (autonomous robots)

Additive manufacturing [climate change mitigation technologies]
Additive manufacturing by 3D printing, stereolithography or selective laser sintering
Additive manufacturing, i.e. 3D printing

Nieuwe, duurzame en
geavanceerde materialen Composite materials

Y10T/428
B32B
B29C/70
A43B23/0225

Nanotechnologie en
fotonica –
Nanotechnologies

Nanotechnologie en
fotonica – Photonics

Stock material or miscellaneous articles
Stock material or miscellaneous articles
Layered products, i.e. products built-up of strata of flat or non-flat, e.g. cellular or honeycomb, form
Shaping composites, i.e. plastics material comprising reinforcements, fillers or preformed parts, e.g. ins
Layered products, i.e. products built-up of strata of flat or non-flat, e.g. cellular or honeycomb,
Composite materials, e.g. material with a matrix

B82Y

Specific uses or applications of nano-structures

Y10S977

Nanotechnology

B82B

Nanostructures formed by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atom

C01P2004

Particle morphology

A61K9/51

Nanocapsules for medicinal preparations

B05D1/20

Langmuir-Blodgett films

C01B32/05

Carbon nanostructures, e.g. bucky-balls, nanotubes, nanocoils, nanodoughnuts or nanoonions

G01Q

Scanning probe techniques

G02F1/017

Optical quantum wells or boxes

H01F10/32

Nanostructured thin magnetic films

H01F41/30

Molecular beam epitaxy [MBE]

H01L29/775

Quantum wire FETs

B81C1/00031

Regular or irregular arrays of nanoscale structures

B81C2201/0149

Forming nanoscale microstructures using auto-arranging or self-assembling material

B81C2201/0187

Controlled formation of micro- or nanostructures using a template positioned on a substrate

H01L27

Devices consisting of a plurality of semiconductor or other solid-state components formed in or on a co

G02B6

Light guides

G02B2006/12035
H01L31

Optical material - integrated circuit kind (materials)
Semiconductor devices sensitive to infra-red radiation, light, electromagnetic radiation of shorter wave

H01L21
H01L29
H01S5

Processes or apparatus adapted for the manufacture or treatment of semiconductor or solid state devi
Semiconductor devices adapted for rectifying, amplifying, oscillating or switching, or capacitors or resis
jump barrier or surface barrier
Semiconductor lasers

H01S3
B82Y20
H04B10

Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultr
Nanooptics, e.g. quantum optics or photonic crystals
Light transmission systems

De tweede crossover Prevention en Medtech bleek ook niet altijd makkelijk te koppelen aan patentklassen. De eerste kansrijke activiteit ‘Innovaties voor preventie’ is uitermate lastig vast te pinnen,
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ook omdat de RIS3 daar niet heel expliciet over is. In navolging van andere studies is deze
gekoppeld aan ‘Imaging’ dat sterk verbonden is met diagnose in de zorg. De tweede kansrijke
activiteit ‘MedTech en Connected Health’ is gekoppeld aan patentklassen die iets van doen hebben
met E-health en informatie en computerdata in de zorg. De derde kansrijke activiteit
‘gepersonaliseerde gezondheidszorg en voeding’ heeft overlap met Medtech en Connected Health,
en is daarom niet afgebakend als categorie op zich. Tot slot moet worden genoemd dat de link met
voedsel in deze crossover met behulp van patent-klassen niet goed gelegd kon worden. Dit is ook
niet echt een probleem, omdat het zwaartepunt in deze crossover ligt bij gezondheid en zorg, en
slechts in zeer beperkte mate bij voedsel. Bovendien staat voedsel al centraal in de derde crossover.
Tabel 4. Koppeling Prevention en MedTech met 4-digit patentklassen
Speerpunt

Innovaties voor
preventie Imaging

CPC

A61B6
A61B5
A61B8
G01T1
A61K51

Omschrijving

Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation
therapy equipment
Detecting, measuring or recording for diagnostic purposes
Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves
Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation,
or cosmic radiation
Preparations containing radioactive substances for use in therapy
or testing in vivo

Gepersonaliseerde
gezondheidszorg
& voeding

Niet
Personalized health devices are part of MedTech en Connected
beschikbaar Health

MedTech en
Connected Health

G16H
Healthcare informatics
G06F19/30 Medical informatics, i.e. computer-based analysis or
dissemination of patient or disease data
G06K9/00496Recognising patterns in signals and combinations thereof
G06F19/34 Computer-assisted medical diagnosis or treatment, e.g.
computerized prescription or delivery of medication or diets,
computerized local control of medical devices, medical expert
systems or telemedicine

De derde crossover ‘Sustainability en Foodtech’ was het ook niet makkelijk te koppelen aan
patentklassen. De eerste kansrijke activiteit ‘eiwit-transitie en voedseltechnologie’ was in ieder
geval voor de link met eiwitten wel goed af te bakenen. Met voedseltechnologie in het algemeen
bleek dat heel lastig omdat de RIS3 weinig uitsluitsel gaf over wat daar precies onder valt. Voor
de tweede kansrijke activiteit ‘circulaire en natuur-inclusieve landbouw’ was de benoeming van
patentklassen iets minder moeizaam uit te voeren. Bij de derde kansrijke activiteit ‘agri-tech en
smart farming’ hebben we twee categorieën gemaakt. De eerste categorie houdt verband met Smart
Farming in het algemeen, al was het niet eenvoudig om te bepalen wat hier precies onder valt. De
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tweede categorie representeert Vertical Farming die vaak worden aangemerkt als een
toonaangevende innovatie op het gebied van Agro-Food.
Tabel 5. Koppeling Sustainability & FoodTech met 4-digit patentklassen
Speerpunt
Protein transition
and food
technology

CPC
A23J3
A23K10/16
A23L13/40
A23L33
C12N15/09

Agro-tech/Smart
farming

A01B79/02
G06Q50/02
A01G9/006
A01B79/005
A01C21
Y02A40
A01G22
G06Q50/02
A01G27

Omschrijving
Working-up of proteins for foodstuffs
Addition of microorganisms or extracts thereof, e.g. single-cell proteins, to
feeding-stuff compositions
Meat products containing additives
Modifying nutritive qualities of foods; Dietetic products; Preparation or
treatment thereof
Recombinant DNA-technology
Methods for working soil - combined with other agricultural processing, e.g.
fertilising, planting
Systems or methods specially adapted for Agriculture; Fishing; Mining
Labels or label holders specially adapted for plant receptacles
Precision agriculture
Methods of fertilizing
Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary producti
Cultivation of specific crops or plants not otherwise provided for
Systems or methods specially adapted for agriculture
Self-acting watering devices, e.g. for flower-pots

Agro-tech/Smart
farming Vertical Farming

Y02P60/216
A01G31
A01G9/2
Y02A40/264
A01G7/04
A01G2/20
F21Y2115

Aquaponics or hydroponics
Soilless cultivation, e.g. hydroponics
Forcing-frames; Lights {, i.e. glass panels covering the forcing}
Devices or systems for heating, ventilating, regulating temperature, or watering
Electric or magnetic or acoustic treatment of plants for promoting growth
Layering
Light-generating elements of semiconductor light sources

Circulaire en
natuur inclusieve
landbouw

Y02W
C05F3
C05F17
Y02A40/205
A01G7/06

Climate change mitigation technologies related to wastewater treatment or waste man
Fertilisers from human or animal excrements, e.g. manure
Preparation of fertilisers characterised by the composting step
Fertilizers from human or animal excrements, e.g. manure
Treatment of growing trees or plants, e.g. for preventing decay of wood, for
tingeing flowers or wood, for prolonging the life of plants
Methane production by fermentation of organic by-products, e.g. sludge

Y02E50/343

Om de ontwikkelingskansen van alle crossovers voor Oost-Nederland in te schatten wordt gebruik
gemaakt van het S3-raamwerk uit Figuur 2. Ten eerste wordt de complexiteit van elke crossover
bepaald. Ten tweede wordt gemeten in hoeverre de technologieën die zijn geassocieerd met elk
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crossover gerelateerd zijn aan bestaande technologieën in Oost-Nederland. In navolging van
andere studies (Boschma et al. 2015; Balland et al. 2019) wordt de zogenaamde ‘relatedness
density’ maat gebruikt. Details over deze maat zijn te vinden in Appendix 5. Deze indicator meet
in hoeverre er technologische specialisaties in een regio bestaan die gerelateerd zijn aan de
technologieën van een crossover. Een hoge score geeft aan dat Oost-Nederland in technologieën
is gespecialiseerd die een hoge gerelateerdheid met de technologieën van een crossover hebben.
Dit duidt op een hoge ontwikkelingspotentie van de crossover in de regio.
Onze methode vereist dat patenten worden gekoppeld aan de regio waar de kennisontwikkeling
plaatsvindt. Daarom wordt in deze studie de locatie van een patent bepaald aan de hand van het
adres van de inventor, niet aan het adres van de aanvrager van het patent. Het adres van de inventor
geeft aan waar de nieuwe kennisontwikkeling tot stand kwam. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs
overeen te komen met het adres van de aanvrager van het patent. Als een bedrijf de aanvrager is,
dan wordt het patent door het patentbureau gekoppeld aan de locatie waar de hoofdvestiging van
het bedrijf staat. Dit kan een andere locatie zijn dan waar de kennisontwikkeling heeft
plaatsgevonden. Een inventor kan bijvoorbeeld in Enschede nieuwe kennis ontwikkelen, terwijl
het betreffende patent wordt aangevraagd door het hoofdkantoor van Philips dat in Amsterdam is
gevestigd. Vandaar dat we in deze studie het adres van de inventor als uitgangspunt nemen.
In Figuur 10 worden de ontwikkelingspotenties van Oost-Nederland voor de crossovers
afzonderlijk weergegeven. Elke crossover wordt afgebeeld met een bol. Hoe groter de omvang van
de bol, hoe groter het Relatief Technologisch Voordeel (RTV) van de crossover in OostNederland. RTV is een veel gebruikte specialisatiemaat (zie Appendix 5 voor de details). Het
vergelijkt het aandeel van patenten in een technologie (crossover) in het totaal aantal patenten in
Oost-Nederland met het aandeel van patenten in die technologie (crossover) in het totaal aantal
patenten in Nederland. Indien een technologie (crossover) een RTV heeft van groter dan 1, dan is
Oost-Nederland gespecialiseerd in die technologie (crossover). Hoe groter de bol in Figuur 9, hoe
meer Oost-Nederland is gespecialiseerd in technologieën van de crossover.
Op de X-as wordt de mate van gerelateerdheid van alle technologieën die vallen onder een
crossover met bestaande technologieën in Oost-Nederland getoond. Hoe hoger de gerelateerdheid,
hoe hoger de ontwikkelingskans. Wat opvalt is dat crossovers waarin Oost-Nederland meer in is
gespecialiseerd ook veelal hoog scoren op relatedness density. Dit is te verwachten volgens het
gehanteerde S3-raamwerk: crosssovers zullen meer zijn ontwikkeld in een regio indien er meer
aanbod in de regio is van gerelateerde technologieën waarop crossovers kunnen voortbouwen. Op
de Y-as staat de mate van complexiteit van elke crossover. Veel crossovers zijn relatief complex
van aard, maar er bestaan ook grote verschillen tussen crossovers op dit punt. Onderaan Figuur 10
is een link toegevoegd. Bij het aanklikken van een bol verschijnt er informatie over de RTV, de
gerelateerdheid en de complexiteit van de betreffende crossover.
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Figuur 10. Oost-Nederland: ontwikkelingspotenties in crossovers (technologieën)

https://paballand.github.io/asg/east-nl/s3/kia/east-nl.html

Uit Figuur 10 blijkt dat sommige crossovers met een relatief hoge complexiteit kansrijk zijn in
Oost-Nederland. Het gaat dan met name om de crossovers ‘Eiwit Transitie en VoedselTechnologie’, ‘Agro-tech/Smart Farming’ en ‘Composite Materials’. Andere complexe crossovers
zoals ‘Prevention en Medtech’ (‘MedTech en Connected Tech’ en ‘Innovaties voor Preventie
Imaging’), ‘Photonics’ en ‘Nanotechnologies‘ lijken daarentegen minder kansrijk te zijn: deze
crossovers laten een relatief lage score op gerelateerdheid zien. Meer in het algemeen kan worden
geconcludeerd dat er een ietwat negatieve relatie bestaat tussen gerelateerdheid en complexiteit in
Oost-Nederland. Dat wil zeggen dat de meest kansrijke crossovers in de regio niet altijd de meeste
complexe zijn. Uitzondering hierop vormt ‘Eiwit Transitie en Voedsel-Technologie’: in deze
complexe crossover blijkt de regio ook al behoorlijk gespecialiseerd te zijn, getuige de omvang
van de bol. Onderaan Figuur 10 is een link toegevoegd. Bij het aanklikken van een bol verschijnen
in beeld de exacte waarden van RTV, gerelateerdheid en complexiteit van elke crossover.
Wat opvalt is dat de grotere bollen meer rechts in Figuur 10 staan, en de kleinere bollen meer links
in de figuur. Dit is ook te verwachten: hoe meer relevante competenties Oost-Nederland in huis
heeft, hoe meer de regio gespecialiseerd is in crossovers. Met andere woorden, Oost-Nederland is
kansrijker in activiteiten waar de regio al behoorlijk gespecialiseerd in is. Interessant zijn de
crossovers waar Oost-Nederland nog niet een specialisatie in heeft opgebouwd (RTV<1), maar
volgens Figuur 10 wel kansrijk in is. In Tabel 6 wordt de top 3 genoemd van meest kansrijke
crossovers in Oost-Nederland die vooralsnog een RTV van minder dan 1 hebben. Deze top 3
bestaat uit de crossovers ‘Agro-tech/Smart Farming’, ‘Smart Industry & Industry 4.0 - Additive
Manufacturing’ en ‘Innovaties voor Preventie – Imaging’. De regio beschikt in ruime mate over
(gerelateerde) technologieën waarop deze crossovers kunnen voortbouwen. Deze crossovers
zouden interessant kunnen zijn voor beleidsmakers om vol op in te zetten. Indien beleid successol
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is, dan ontstaan nieuwe specialisaties die de economische structuur in Oost-Nederland verbreden,
complexer maken, en de economie van de regio minder kwetsbaar voor schokken maken.
Tabel 6. Voorbeelden van kansrijke crossovers in Oost-Nederland, op basis van RTV<1 en
hoge gerelateerdheid
Naam

Gerelateerdheid

Complexiteit

Agro-tech/Smart
Farming
(Sustainability en FoodTech)

50,1

69,0

Smart Industry & Industrie 4.0 –
Additive
Manufacturing
(Manufacturing en MaterialTech)

31,3

54,0

Innovaties voor Preventie – Imaging
(Sustainability en FoodTech)

21,5

94,0

Uit de Figuren 11 en 12 blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de twee provincies qua
ontwikkelingspotenties in deze crossovers. Gelderland heeft een soortgelijk profiel als heel OostNederland. Een uitzondering hierop is de crossover ‘Innovaties voor Preventie Imaging’ die in
Gelderland kansrijk lijkt te zijn, maar niet in Oost-Nederland. Uit Figuur 11 blijkt dat Gelderland
kansrijk is in veel crossovers die ook door lokale stakeholders als kansrijk worden gezien in de
RIS3. De provincie Overijssel daarentegen scoort laag op gerelateerdheid in veel zelfbenoemde
crossovers in Oost-Nederland. In vijf crossovers heeft Overijssel zelfs geen enkele activiteit van
betekenis. Ook opmerkelijk is dat Overijssel in ‘Circulaire- Natuur-inclusieve Landbouw’ relatief
het meest kansrijk is, maar geen enkele patent-activiteit op dat gebied kent. Het lijkt erop dat
Overijssel hier kansen laat liggen. In de crossover ‘Composite Materials’ is Overijssel wel al
behoorlijk actief, en ook redelijk kansrijk.
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Figuur 11. Gelderland: ontwikkelingspotenties in crossovers (technologieën)

https://paballand.github.io/asg/east-nl/s3/kia/gelderland.html

Figuur 12. Overijssel: ontwikkelingspotenties in crossovers (technologieën)

https://paballand.github.io/asg/east-nl/s3/kia/overijssel.html
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Ontwikkelingpotenties in Oost-Nederland in drie topsectoren
Naast de analyse van patentdata hebben we onderzocht of Oost-Nederland kansen heeft in de drie
eerdergenoemde crossovers op basis van sector-data. Dit bleek een lastige opgave. Kansrijke
activiteiten binnen de crossovers zoals Smart Farming zijn moeilijk nauwkeurig in verband te
brengen met 2- of 5-digit SBI-codes. Crossovers gaan immers vaak over slechts een klein
deelaspect van een sector, zoals Smart Farming een klein en bovendien moeilijk af te bakenen
onderdeel is van de landbouwsector. Bovendien staat een crossover voor activiteiten die sectorengrenzen overstijgen en sectoren met elkaar verbindt, zoals gezondheid en voedsel.
We hebben de crossovers gekoppeld aan enkele topsectoren omdat de RIS3 dat ook zelf doet, in
termen van ‘er is een overlap met topsector X’. De crossover Manufacturing & MaterialTech is
gelinkt met de topsector High Tech Systems and Materials (RIS3, p. 37), de crossover Prevention
en MedTech met de topsector Life Sciences and Health (RIS3, p. 41), en de crossover
Sustainability and FoodTech met twee topsectoren: Agri & Food en Life Sciences and Health
(RIS3, p. 46), De topsector Life Sciences en Health is dus met twee crossovers in verband gebracht.
Dit illustreert ook hoe lastig het is om sectoren met de verschillende crossovers te linken. Dit komt
met name doordat een topsector veel meer omvat aan activiteiten dan wat in de crossovers wordt
genoemd en benadrukt. De koppeling met topsectoren is dus wat grof.
Vervolgens zijn deze topsectoren gelinkt met SBI-codes zoals die ook in het LISA-bestand staan.
We gebruiken hiervoor het CBS-rapport Monitor Topsectoren, Methodenbeschrijving en
Tabellenset, gepubliceerd in 2017.
Tabel 7 geeft een overzicht van de SBI-codes die vallen onder de topsector High Tech Systems en
Materials. Deze topsector is uitgesplitst in vier categorieën (CBS 2017, p. 23-24): (1)
Metaalindustrie; (2) Vervaardiging van machines en apparaten; (3) Vervaardiging van
transportmiddelen; (4) Overig (software, keuring, onderzoek).
Tabel 8 geeft een overzicht van de SBI-codes voor de topsector Agro-Food. Deze zijn verdeeld
over vier categorieën (CBS 2017, p. 33-34): (1) Primaire Productie; (2)
Voedingsmiddelenindustrie; (3) Groot- en Detailhandel; (4) Overig.
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Tabel 7. Topsector High Tech systems en Materials, met bijbehorende SBI-codes
Metaalindustrie
Vervaardiging van metalen in primaire vorm

24

Vervaardiging van reservoirs van metaal en van ketels en radiatoren voor centrale verwarming

25.2

Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)

25.3

Vervaardiging van wapens en munitie

25.4

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

25.5

Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

25.6

Vervaardiging van gereedschap

25.73

Vervaardiging van stalen vaten e.d.

25.91

Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren

25.93

Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren

25.94

Vervaardiging van overige producten van metaal n.e.g.

25.99

Reparatie van producten van metaal

33.11

Vervaardiging van machines en apparaten
Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur

26

Vervaardiging van elektrische apparatuur

27

Vervaardiging van overige machines en apparaten

28

Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

32.50

Reparatie en onderhoud van machines

33.12

Reparatie van elektronische en optische apparatuur

33.13

Reparatie van elektrische apparatuur

33.14

Reparatie van overige apparatuur

33.19

Installatie van industriele machines en apparatuur

33.2

Vervaardiging van transportmiddelen
Vervaardiging van rubberbanden en loopvlakvernieuwing

22.11

Vervaardiging van overige producten van kunststof

22.29

Vervaardiging van auto's

29.10

Carrosseriebouw

29.20.1

Vervaardiging van elektrische en elektronische onderdelen en toebehoren voor auto's

29.31

Vervaardiging van niet-elektrische en -elektronische onderdelen en toebehoren voor auto's

29.32

Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel

30.20

Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor

30.30

Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen

30.40

Vervaardiging van transportmiddelen n.e.g.

30.9

Reparatie en onderhoud van vliegtuigen

33.16

Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen

33.17

Overig
Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software

62.01

Technisch speur- en ontwikkelingswerk

72.19.2

Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

71.12

Keuring en controle van machines, apparaten en materialen

71.20.2
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Tabel 8. Topsector Agri&Food, met bijbehorende SBI-codes
Primaire productie
Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden

01.11

Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen

01.13

Fokken en houden van dieren

01.40

Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren

01.50

Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw

01.61

Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren

01.62

Behandeling van gewassen na oogst

01.63

Jacht

01.70

Visserij en kweken van vis en schaaldieren

03

Voedingsmiddelenindustrie
Vervaardiging van voedingsmiddelen

10

Vervaardiging van dranken

11

Groot- en detailhandel
Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen voor
textiel en voedingsmiddelen

46.11

Groothandel in granen, oliën, zaden en veevoer. Exclusief groothandel in ruwe tabak.

46.21 (behalve 46.21.7)

Groothandel in levende dieren

46.23

Groothandel in huiden, vellen, leer en halffabricaten van leer

46.24

Groothandel in voedings- en genotmiddelen. Exclusief groothandel in tabaksproducten

46.3 (behalve 46.35)

Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren

46.61

Groothandel in machines voor de voedings- en Genotmiddelenindustrie

46.68.2

Supermarkten en dergelijke winkels met algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen

47.11

Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen. Exclusief winkels in tabaksproducten

47.2 (behalve 47.26)

Markthandel in voedings- en genotmiddelen

47.81

Eet- en drinkgelegenheden

56

Overig
Vervaardiging kunstmeststoffen en stikstofverbindingen

20.15

Vervaardiging verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën

20.20

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landen bosbouw

28.30

Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen

28.93

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op gebied van agrarische producten en processen

72.11.1

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landbouw en visserij (niet biotechnologisch)

72.19.1

Tabel 9 geeft de SBI-codes die vallen onder de topsector Life Sciences and Health. Deze zijn
uitgesplitst over drie categorieën (CBS 2017, p. 25): (1) Farmacie; (2) Medische Instrumenten; (3)
Onderzoek. Deze topsector omvat niet de publieke gezondheidszorg.
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Tabel 9. Topsector Life Sciences and Health, met bijbehorende SBI-codes
Farmacie
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

21

Medische instrumenten
Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

26.60

Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

32.50

Onderzoek
Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische producten en
farmaceutische processen en van voeding

72.11.2

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch)

72.19.3

Figuur 13 toont de ontwikkelingspotenties van Oost-Nederland voor de drie topsectoren. De rode
bollen geven aan hoe kansrijk de vier categorieën in de topsector High Tech Systems en Materials
zijn. De groene bollen doen dat voor de branches in de topsector Agri-Food, en de blauwe bollen
representeren de branches van de topsector Life Sciences/Health. De omvang van de bollen geeft
aan in hoeverre Oost-Nederland gespecialiseerd is in een branche. Specialisatie wordt gemeten aan
de hand van het Relatief Comparatief Voordeel (RCV). Er is sprake van specialisatie indien het
aandeel van de werkgelegenheid in een branche in Oost-Nederland groter is dan het aandeel van
de werkgelegenheid in die branche in heel Nederland. In dat geval is de RCV>1. Appendix 1 geeft
de formule. In de link onderaan Figuur 13 is informatie over elke bol beschikbaar.
Figuur 13. Oost-Nederland: ontwikkelingspotenties in 3 topsectoren

https://paballand.github.io/asg/east-nl/s3/top-sectoren/east-nl.html
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Wat in de eerste plaats opvalt aan Figuur 13 is dat er een negatief verband bestaat tussen
complexiteit en gerelateerdheid in Oost-Nederland. Hoe lager de complexiteit van de branche, hoe
kansrijker deze is. Het meest kansrijk zijn twee branches in de topsector High Tech Systems en
Materials (Vervaardiging van Machines en Apparaten en Vervaardiging van Transportmiddelen),
twee branches in de topsector Agri & Food (Voedingsmiddelen en Primaire Productie) alsmede de
branche Medische Instrumenten. Minder kansrijk lijken complexe branches als Onderzoek in Life
Sciences/Health en Overig in High-Tech Systems en Materials (software, keuring, onderzoek).
Toch heeft Oost-Nederland in Onderzoek in Life Sciences/Health al een behoorlijke activiteit
weten op te bouwen, getuige de relatief grote omvang van de bol.
Interessant is om ook te kijken naar de twee provincies afzonderlijk wat betreft hun kansen in de
drie topsectoren. Voor details zie de figuren in Appendix 6. De twee provincies ontlopen elkaar
niet veel, ofschoon de drie topsectoren iets kansrijker zijn in de provincie Gelderland. Gelderland
en Overijssel zijn beiden het meest kansrijk in activiteiten als Medische Instrumenten,
Vervaardiging van Machines, Apparaten en Transportmiddelen, en Voedingsmiddelen. Een
verschil tussen de twee provincies is dat Onderzoek in Life Sciences/Health in Gelderland veel
groter van omvang is, en ook kansrijker. Wat ook opvalt is dat Overijssel nauwelijks kansrijk was
in de onderzochte crossovers op basis van patent-analyse, maar meer kansrijk hierin lijkt te zijn op
basis van de topsector-analyse. Dit is voor een deel toe te schrijven aan de relatief lage patentactiviteit in Overijssel. Maar het komt waarschijnlijk ook doordat crossovers scherper kunnen
worden afgebakend met behulp van patenten, terwijl topsectoren heel breed zijn gedefinieerd.
Ontwikkelingpotenties in technologieën in Oost-Nederland
Tot nu toe hebben we in beeld gebracht welke zelfbenoemde crossovers kansrijk zijn in OostNederland. Maar hoe zit het met de ontwikkelingspotenties van Oost-Nederland in het algemeen?
Het kan immers zo zijn dat er in Oost-Nederland kansrijke activiteiten bestaan die niet worden
opgepakt op basis van de analyse van de crossovers, en die niet door lokale stakeholders zijn
opgemerkt en vastgelegd in het RIS3-document. Deze aanvullende analyse is des te relevanter,
omdat uit de analyse van de crossovers bleek dat de provincie Overijssel nauwelijks kansrijke
crossovers kende. Wellicht dat nu wel kansrijke activiteiten in Overijssel boven tafel komen. We
brengen dit eerst in kaart voor technologieën, en doen dat met behulp van patent-data.
Figuur 14 geeft de ontwikkelingspotenties van Oost-Nederland weer voor 33 technologieën op 2digit niveau. In deze figuur wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds technologieën waarin
Oost-Nederland al is gespecialiseerd (uitgebeeld door rode bollen waarvan het Relatief
Technologisch Voordeel (RTV) groter is dan 1), en anderzijds technologieën waarin OostNederland nog niet is gespecialiseerd (RTV<1, uitgebeeld door de blauwe bollen). Hoe groter de
bol, hoe groter het RTV van deze technologie is in Oost-Nederland. Door op elke bol in de link
onderaan Figuur 14 te klikken verschijnt de naam van de betreffende technologie in beeld.
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Figuur 14. Technologische ontwikkelingspotenties (2 digit) in Oost-Nederland

https://paballand.github.io/asg/east-nl/s3/tech/east-nl.html

Wat opvalt is dat Oost-Nederland over relatief veel kansrijke technologieën beschikt die ook
complex zijn. Daar bleek bij de crossovers veel minder sprake van. Kansrijk lijkt Oost-Nederland
in met name al sterk vertegenwoordigde technologieën als Food Chemistry, Biotechnology,
Macromolecular Chemistry, Polymers, Environmental Technology en Pharmaceuticals, die
bovendien complex zijn. Ook lijkt Oost-Nederland kansen te hebben in minder ontwikkelde
technologieën (RTV<1). In Tabel 10 worden drie van dat soort kanshebbers genoemd. Organic
Fine Chemistry is een duidelijke kandidaat, en bovendien complex. Ook Materials, Metallurgy
scoort hoog, maar is weinig complex. Medische Technologie is eveneens kansrijk en ook heel
complex. Op deze nog niet volledig tot wasdom gekomen technologieën zou Oost-Nederland via
beleid kunnen inzetten. Daarentegen lijkt Oost-Nederland volgens Figuur 14 minder kansrijk in
complexe technologieën als Digitial Communication, Telecommunications, Audio-Visual
Technology, IT Methods for Management, en Basic Communication Process.
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Tabel 10. Voorbeelden van 3 potentiële technologieën in Oost-Nederland, op basis van
RTV<1 en hoge gerelateerdheid
Naam

Gerelateerdheid

Complexiteit

Organic Fine Chemistry

83,1

78,8

Materials, Metallurgy

69,7

6,1

Medische Technologie

47,3

69,8

Oost-Nederland zou zich ook kunnen gaan richten op complexe technologieën waarin het de laatste
jaren een significante groei in RTV heeft laten zien. In Tabel 11 worden vier voorbeelden van
technologieën genoemd. Environmental Technology is een redelijke complexe technologie die een
grote stijging van zijn RTV heeft laten zien in Oost-Nederland in de afgelopen tien jaar. Bovendien
scoort deze technologie hoog op gerelateerheid, dus lijkt zeer kansrijk. Oost-Nederland is ook
meer gespecialiseerd geraakt in Civil Engineering. De andere voorbeelden betreffen twee
complexe technologieën die in Oost-Nederland in de lift zitten. Daarvan lijkt Organic Fine
Chemistry de meest kansrijke in de regio, maar ook Medische Technologie is veelbelovend.
Tabel 11. Voorbeelden van 4 potentiële technologieën in Oost-Nederland, op basis van een
significante stijging van RTV, en een hoge complexiteit
Naam

RTV

RTV

Gerelateerdheid

Complexiteit

2009-2013

2014-2018

Environmental Technology

0,9

2,2

57,5

39,4

Civil Engineering

1,6

2,1

43,2

57,6

Organic Fine Chemistry

0,7

0,9

83,1

78,8

Medische Technologie

0,7

0,9

47,3

69,7

Ook kan men binnen een 2-digit technologie kijken of Oost-Nederland kansrijk is in technologieën
op een meer gedetailleerd technologie-niveau, zoals op het 4-digit niveau. Dit is in Tabel 12 gedaan
voor de 2-digit technologie Organic Fine Chemistry. Men kan bijvoorbeeld binnen deze brede
technologie kijken welke 4-digit technologieën nog ontbreken in Oost-Nederland als huidige
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specialisatie (RTV<1), maar die wel kansrijk zijn in termen van gerelateerheid. Uit Tabel 12 blijkt
dat Oost-Nederland kansrijk is in zeven technologieën in Organic Fine Chemistry die nog niet tot
volledig wasdom zijn gekomen. In Appendix 10 is een link opgenomen die voor alle 2 digittechnologieën deze informatie bevat. Dit biedt de mogelijkheid om voor elke 2-digit technologie
te bepalen welke 4 digit-technologieën in Oost-Nederland in principe kansrijk zijn.
Tabel 12. Voorbeelden van kansrijke technologieën in Organic Fine Chemistry (4-digit) in
Oost-Nederland, RTV<1 + hoge gerelateerdheid
IPC (4d)

Naam

Gerelateerdheid

C40B

combinatorial chemistry; libraries, e.g. chemical

75,0

C07J

steroids

74,3

A61Q

specific use of cosmetics or similar toilet prepar

71,0

C07D

heterocyclic compounds

63,5

C07F

acyclic, carbocyclic, or heterocyclic compounds co

49,2

C07B

general methods of organic chemistry; apparatus th

48,6

C04B

lime; magnesia; slag; cements; compositions thereo

47,3

In Appendix 7 worden de technologische ontwikkelingspotenties op 2-digit niveau voor de
provincies Gelderland en Overijssel afzonderlijk getoond. Er blijken grote verschillen te bestaan
tussen de twee provincies. Gelderland lijkt kansrijk in al sterk ontwikkelde technologieën (RTV>1)
als ‘Biotechnology’, ‘Pharmaceuticals’, ‘Food Chemistry’ en ‘Organic Fine Chemistry’. Dit
plaatje komt sterk overeen met kansrijke technologieën in Oost-Nederland als geheel. Gelderland
lijkt ook kansrijk in potentieel nieuwe specialisaties (RTV<1) als ‘Materials, Metallurgy’,
‘Semiconductors’ en ‘Medical Technology’. Overijssel laat een ander beeld zien. Overijssel lijkt
kansrijk in al sterk ontwikkelde technologieën (RTV>1) die redelijk complex zijn, als
‘Environmental Technology’, ‘Civil Engineering’, ‘Macromolecular Chemistry, Polymers’,
‘Furniture, Games’ en ‘Other Special Machines’. Overijssel lijkt ook kansrijk in potentieel nieuwe
specialisaties (RTV<1) als ‘Textiles, Paper Machines’, ‘Materials, Metallurgy’ en ‘Engines,
Pumps, Turbines’. Daarentegen is Overijssel weinig kansrijk in ‘Biotechnology’ en
‘Pharmaceuticals’, in tegenstelling tot Gelderland.
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De analyse is verder verfijnd door te kijken naar Onderzoek en Ontwikkeling (OenO) die is
uitgesplitst naar verschillende wetenschapsvelden in 2018. OenO geeft een beeld van de
inspanningen die organisaties doen om nieuwe kennis te ontwikkelen, en op welke technologiegebieden die specifiek gericht zijn. Wel moet hierbij worden aangetekend dat OenO niet
noodzakelijkerwijs tot nieuwe kennis leidt, laat staan dat nieuwe technologieën hieruit
voortkomen. Bovendien wordt veel nieuwe kennis niet gepatenteerd. Andersom is het wel zo dat
veel patenten voortkomen uit OenO. Ook wordt niet alle nieuwe kennis economisch toegepast.
Tabel 13 geeft het aantal arbeidsjaren in bedrijven weer dat via WBSO-gelden (WBSO staat voor
Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is gefinancierd in 2018. Deze data zijn afkomstig
van het RVO en uitgesmeerd over 18 wetenschapsvelden.
Tabel 13. WBSO: aantal arbeidsjaren per wetenschapsveld 2018
Oost-NL

% totaal NL

Gelderland

Overijssel

aard-en milieuwetenschappen

96

28%

X

X

Biotechnologie

96

7%

X

X

bodem-, lucht- en watertechnologie

283

14%

47%

53%

chemische engineering

443

23%

56%

44%

chemische wetenschappen

520

20%

60%

40%

civiele techniek

432

25%

48%

52%

computer- en informatiewetenschappen

2.354

13%

56%

44%

dierlijke wetenschappen

91

22%

X

X

Elektrotechniek

2.972

35%

65%

35%

fysische wetenschappen

184

38%

X

X

gezondheidswetenschappen

47

11%

X

X

levensmiddelentechnologie

608

24%

86%

14%

Materialentechnologie

776

25%

48%

52%

mechanische techniek

3.077

18%

60%

40%

medische technologie

279

7%

60%

40%

medische wetenschappen & farma

354

17%

94%

6%

Nanotechnologie

69

30%

X

X

plantaardige wetenschappen

198

6%

X

X

Totaal

12.877

18%

61%

39%

Bron: RVO
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In absolute zin springen Mechanische Techniek, Elektrotechniek en Computer- en
Informatiewetenshappen in Oost-Nederland eruit. In relatieve zin (t.o.v. Nederland) doet OostNederland het goed op gebied van ‘fysische wetenschappen’, ‘elektrotechniek’ en
‘nanotechnologie’. Binnen Oost-Nederland doet Gelderland meer aan OenO dan Overijssel. In
Gelderland gaat het met name om ‘medische wetenschap en farma’ (ofschoon deze landelijk
relatief weinig voorstelt) en ‘levensmiddelentechnologie’, terwijl Overijssel relatief hoog scoort
op ‘bodem-, lucht- en watertechnologie (ofschoon landelijk bescheiden), ‘civiele techniek’ en
‘materialentechnologie’. Het is verleidelijk om deze wetenschapsvelden te koppelen aan
crossovers en patentklassen, maar enige terughoudendheid is hier op zijn plaats. Uit de analyse
blijkt bijvoorbeeld dat Oost-Nederland kansrijk is in medische technologie op basis van patenten
maar relatief weinig voorstelt wat betreft OenO. Het is echter voorbarig om deze conclusie te
trekken omdat niet zeker is of de gebruikte definitie van medische technologie in beide databronnen overeenkomt.
Ontwikkelingpotenties in sectoren in Oost-Nederland
We hebben ook de sectorale ontwikkelingspotenties van Oost-Nederland meer in het algemeen in
kaart gebracht. Dit wordt gedaan door te kijken naar 84 sectoren op 2-digit niveau. De uitkomsten
worden in Figuur 15 voor alle 84 sectoren getoond. Door de grote hoeveelheid sectoren zijn deze
op papier niet goed leesbaar. Daarom is onderaan Figuur 15 een link toegevoegd. Via deze link
kan elke gewenste bol worden aangeklikt, waarna de naam van de sector in beeld verschijnt,
evenals de scores. De sectoren waar Oost-Nederland al in is gespecialiseerd (Relatief Comparatief
Voordeel (RCV) van groter dan 1) zijn uitgebeeld als rode bollen. De sectoren waar OostNederland nog niet in is gespecialiseerd (RCV<1) zijn uitgebeeld als blauwe bollen. Hoe groter de
bol, hoe groter de RCV van de sector in Oost-Nederland is.
Er vallen een aantal dingen op aan Figuur 15. In de eerste plaats bestaat er een negatief verband
tussen gerelateerdheid en complexiteit in Oost-Nederland. Met andere woorden, Oost-Nederland
is kansrijker in sectoren die minder complex zijn, en minder kansrijk in hoog complexe sectoren.
In de tweede plaats scoren de meest ontwikkelde sectoren in Oost-Nederland (de rode bollen)
doorgaans hoger op gerelateerdheid dan minder ontwikkelde sectoren (de blauwe bollen). Dit is in
overeenstemming met het relatedness raamwerk: sectoren zullen zich meer ontwikkelen in de regio
naarmate deze meer gerelateerd zijn aan bestaande sectoren in Oost-Nederland. In de derde plaats
bevinden zich veel kansrijke sectoren in Oost-Nederland in de industrie.
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Figuur 15. Sectorale ontwikkelingspotenties (2 digit) in Oost-Nederland

https://paballand.github.io/asg/east-nl/s3/ind/east-nl.html

Kansrijke sectoren zijn o.a. ‘Wholesale and Retail Trade and Repair of Motor Vehicles and
Motorcycles’, ‘Veterinary Activities’, ‘Manufacture of Computer, Electronic and Optical
Products’ en ‘Manufacture of Rubber and Plastic Products’. In Tabel 14 worden voorbeelden van
sectoren genoemd waar Oost-Nederland nog niet in is gespecialiseerd (RCV<1), maar wel kansrijk
in lijkt. Het gaat om ‘Waste Collection, Treatment and Disposal Activities; Materials Recovery’,
‘Manuf. Of Leather and Related Products’, ‘Manufacture of Other Transport Equipment’ en
‘Remediation Activities and Other Waste Management Services’. Hierbij moet worden
aangetekend dat de RCV van deze sectoren net onder de 1 ligt, wat er op duidt dat dit nu al vrij
grote sectoren in de regio zijn. Figuur 15 laat ook zien dat Oost-Nederland weinig kansrijk is in
hoog-complexe dienstverlenende sectoren als ‘Activities of Head Offices; Management
Consultancy Activities’ en ‘Computer Programming, Consultancy and Related Activities’.
Oost-Nederland zou zich ook kunnen gaan richten op complexe sectoren die in de periode 20142018 een groei in RCV hebben laten zien. Dit zou kunnen duiden op de opkomst van
veelbelovende sectoren in de regio waarop beleid zou kunnen inspelen. Uit de analyse blijkt dat
maar weinig sectoren een behoorlijke groei van RCV laten zien. Dit kan te maken hebben met de
relatief korte periode die is geanalyseerd. In Tabel 15 worden vier voorbeelden van sectoren
genoemd. De sector ‘Water Collection, Treatment and Supply’ is bijvoorbeeld een redelijke
complexe activiteit die een relatief grote stijging van zijn RCV heeft laten zien in Oost-Nederland.
Bovendien scoort deze sector hoog op gerelateerheid, dus lijkt kansrijk. Oost-Nederland is ook
meer gespecialiseerd geraakt in ‘Electricity, Gas, Steam, and Air Conditioning Supply’. De andere
twee zijn hoog-complexe sectoren die in Oost-Nederland een bescheiden groei hebben laten zien.
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Tabel 14. Voorbeelden van 3 potentiële sectoren in Oost-Nederland, op basis van RCV<1 en
hoge gerelateerdheid
Naam

Gerelateerdheid

Complexiteit

Waste Collection, Treatment and Disposal
Activities; Materials Recovery

53,1

25,8

Manufacture of Other Transport Equipment

51,1

28,4

Manuf. Of Leather and Related Products

50,5

30,9

Tabel 15. Voorbeelden van 4 potentiële sectoren in Oost-Nederland, op basis van een
significante stijging van RCV, en een hoge complexiteit
Naam

RCV 2014

RCV 2018

Gerelateerdheid

Complexiteit

Water
Collection,
Treatment and Supply

0,9

1,2

49,9

41,5

Electricity, Gas, Steam, and
Air Conditioning Supply

1,2

1,4

46,5

39,6

Information
Activities

0,8

0,9

29,9

88,5

1,1

1,2

37,1

73,8

Service

Scientific Research
Development

and

Ook kan worden nagaan of binnen een 2-digit sector Oost-Nederland kansrijk is in sub-sectoren
op 5-digit niveau. In Tabel 16 wordt het voorbeeld gegeven van de sector ‘Waste Collection,
Treatment and Disposal Activities; Materials Recovery’. Uit de tabel blijkt dat alle zes subsectoren relatief kansrijk zijn in Oost-Nederland, gezien hun relatief hoge score op gerelateerdheid
met andere sectoren op 5-digit niveau in de regio. Slechts enkele van deze zes sub-sectoren zijn al
behoorlijk ontwikkeld in Oost-Nederland, terwijl dat voor andere subsectoren veel minder geldt.
Deze analyse kan voor elke 2-digit sector worden uitgevoerd. Daarom is er in Appendix 10 een
link opgenomen die deze informatie bevat voor alle 2-digit sectoren.
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Tabel 16. Ontwikkelingspotentieel van de 2-digit sector Waste Collection, Treatment and
Disposal Activities; Materials Recovery op 5-digit nivo in Oost-Nederland
Naam

Gerelateerdheid

RCV

Behandeling van Onschadelijk Afval

51,0

1,2

Gesorteerd materiaal, voorbereiden tot recycling

47,6

1,0

Sloop van schepen, witgoed, computers, e.d.

47,1

0,2

Behandeling van Schadelijk Afval

43,9

0,2

Inzameling van Onschadelijk Afval

43,1

0,9

Inzameling van Schadelijk Afval

36,9

0,0

In Appendix 8 worden de sectorale ontwikkelingspotenties op 2-digit niveau voor de provincies
Gelderland en Overijssel getoond. Gelderland lijkt kansrijk te zijn in bijvoorbeeld ‘Wholesale and
Retail Trade and Repair of Motor Vehicles and Motorcycles’, ‘Manufacture of Computer,
Electronic and Optical Products’ en ‘Residential Care Activities’ maar die sectoren zijn al relatief
sterk vertegenwoordigd in Gelderland. Gelderland zou ook kunnen inzetten op kansrijke, maar
minder ontwikkelde sectoren (RCV<1), zoals ‘Manufacture of Electrical Equipment’,
‘Manufacture of Transport Equipment’ en ‘Water Collection, Treatment and Supply’. De provincie
Overijssel is kansrijk in sectoren als ‘Wholesale and Retail Trade and Repair of Motor Vehicles
and Motorcycles’, ‘Veterinary Activities’ en ‘Manufacture of Rubber and Plastic Products’, maar
Overijssel is al in die sectoren gespecialiseerd. Andere kansrijke activiteiten waar Overijssel nog
niet in is gespecialiseerd zijn ‘Other Personal Activities’, ‘Manufacture of Leather and Related
Products’ en ‘Manufacture of Food Products’.
5. Op zoek naar complementaire kennis in andere regio’s
Tot nu toe is de identificatie van ontwikkelingspotenties in Oost-Nederland gedaan op basis van
gerelateerdheid en complexiteit. Daarbij is alleen gekeken naar de specifieke kennis in de regio.
Regio’s kunnen echter ook toegang krijgen tot relevante kennis door relaties met andere regio’s
aan te gaan. Dat gebeurt in de praktijk door middel van bijvoorbeeld handelsrelaties,
samenwerking op gebied van Onderzoek en Ontwikkeling, en instroom van kennismigranten.
Deze kennis-relaties met andere regio’s kunnen van invloed zijn op de ontwikkelingspotenties van
regio’s. Met andere woorden, de inschatting van diversificatie-kansen voor een regio kan naast het
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beoordelen van de eigen kennis-basis ook worden gedaan op basis van kennis-relaties die met
andere regio’s bestaan. De vraag is dan of deze inter-regionale kennis-relaties, die toegang bieden
tot kennis die in de regio zelf ontbreekt, de ontwikkelingspotenties van de regio verhogen. Balland
en Boschma (2020) hebben dit aangetoond in een studie naar technologische diversificatie in
Europese regio’s. Cruciaal is het absorptievermogen van een regio om externe kennis te benutten.
Immers, toegang tot externe kennis brengt geen voordelen met zich mee als de regio niet het
vermogen heeft om die externe kennis te begrijpen en te exploiteren. Kortom, niet elke interregionale kennis-relatie is relevant voor een regio.
De vraag welke kennis-relaties wel relevant zijn kan worden beantwoord aan de hand van het
gerelateerdheid-raamwerk. In dit raamwerk wordt gesteld dat toegang tot niet-lokale kennis alleen
iets oplevert voor een regio indien deze gerelateerd is aan de lokale kennis in de regio (Boschma
en Iammarino 2009). Dit kan ook gevolgen hebben voor de identificatie van kansrijke activiteiten
in een regio. Dit is door Balland en Boschma (2020) voor Europese regio’s onderzocht. Hun studie
laat zien dat een regio een hogere kans heeft om te diversificeren in een nieuwe technologie indien
de regio kennis-relaties heeft met andere regio’s die gespecialiseerd zijn in technologieën waarover
de regio zelf niet beschikt, en die gerelateerd zijn aan de nieuwe technologie in de regio.
Hoe kunnen we inter-regionale kennis-relaties in Smart Specialization beleid incorporeren? We
hebben hiervoor een indicator van complementariteit ontwikkeld die voor elke potentieel nieuwe
activiteit die een regio wil prioritiseren meet in hoeverre andere regio’s over complementaire
activiteiten beschikken die in de regio zelf ontbreken. Deze indicator kan vervolgens worden
gebruikt om in kaart te brengen met welke regio’s een strategisch partnership kan worden
aangegaan, gegeven de aanwezigheid van complementaire kennis in andere regio’s.
Dit wordt geillustreerd in Figuur 16. Hierin is uitgebeeld welke regio’s interessant kunnen zijn
voor regio A om een nieuwe technologie I te ontwikkelen. Stel dat technologie I gerelateerd is aan
tien technologieën. In dit voorbeeld is regio A al in 50% van deze gerelateerde technologieën
gespecialiseerd. Voor de ontbrekende vereiste kennis kan regio A een kennis-relatie aangaan met
andere regio’s. Door bijvoorbeeld met regio B te linken kan regio A 30% aan zijn ontbrekende
relatedness toevoegen. Dit verhoogt aanzienlijk de kans van regio A dat deze succesvol zal zijn in
de ontwikkeling van de nieuwe technologie I. Dit impliceert dat regio’s selectief op zoek moeten
gaan naar relevante complementaire kennis in andere regio’s.
Wat in de praktijk vaak zal voorkomen is dat een regio zelf over geen enkele relevante kennis
beschikt om een nieuwe technologie te ontwikkelen. In theorie kan dan alle relevante kennis uit
andere regio’s worden afgetapt. Wat Balland en Boschma (2020) echter hebben laten zien is dat
dit geen effect heeft op de kans van de regio om deze nieuwe technologie te ontwikkelen. Hun
studie toont aan dat toegang tot complementaire kennis elders de kans van de regio alleen verhoogt
wanneer deze zelf ook over enige mate van relevante kennis beschikt. Dit is geheel in lijn met
Smart Specialization-beleid dat stelt dat moet worden voorkomen dat een regio een nieuwe
activiteit vanuit het niets gaat ontwikkelen.
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Figuur 16. Ontwikkelingspotentie van regio A op basis van complementaire inter-regionale
links

Deze complementariteits-indicator is gebruikt in deze studie om voor elke crossover te bepalen
welke regio’s in Europa over complementaire kennis beschikken die van nut zou kunnen zijn voor
Oost-Nederland. Dit is met patentdata gedaan omdat de crossovers beter met patenten kunnen
worden afgebakend. Met sectordata is dit in principe ook mogelijk, maar omdat de crossovers
minder goed met SBI-codes konden worden gelinkt is hiervan in deze analyse afgezien.
In Figuur 17 wordt het voorbeeld van de crossover ‘Smart Industry & Industry 4.0 – Autonomous
Robots’ getoond. In deze figuur is aangegeven welke Europese regio’s over complementariteiten
beschikken waarover Oost-Nederland zelf niet beschikt, maar waar het van gebruik kan maken om
nieuwe technologie op gebied van deze crossover te ontwikkelen. Hoe roder de regio is gekleurd,
hoe meer de regio over relevante complementaire kennis beschikt die Oost-Nederland zelf niet in
huis heeft, maar die gerelateerd is aan ‘Smart Industry & Industry 4.0 – Autonomous Robots’.
De score geeft aan de hoeveelheid gerelateerdheid die door een regio elders kan worden
toegevoegd aan de gerelateerdheid die Oost-Nederland zelf al in huis heeft. De twee provincies in
Oost-Nederland zijn in deze kaart wit gelaten, omdat deze kaart alleen de complementariteiten
toont in regio’s buiten Oost-Nederland. Wanneer Oost-Nederland gespecialiseerd zou zijn in alle
technologieën die gerelateerd zijn aan deze crossover (de regio zou dan een maximale score van
100 op gerelateerdheid hebben), dan zouden alle regio’s buiten Oost-Nederland per definitie over
nul complementaire kennis beschikken, en dus allemaal wit gekleurd in de kaart moeten zijn. In
een dergelijke situatie heeft Oost-Nederland alle relevante kennis immers zelf al in huis.
Er bevindt zich een link onder aan Figuur 17. Via deze link kan elke regio worden aangeklikt,
waarop informatie in beeld verschijnt over de code van de regio en de hoeveelheid complementaire
kennis die deze regio zou kunnen toevoegen aan Oost-Nederland voor de betreffende crossover.
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Figuur 17. Complementariteiten in Europese regio’s voor Oost-Nederland voor de crossover
Smart Industry & Industry 4.0 – Autonomous Robots

https://paballand.github.io/asg/east-nl/complementarity-maps/east-nl-smart.industry...industrie.4.0...autonomous.robots.html

De kaart in Figuur 17 laat zien dat alle provincies in Nederland Oost-Nederland weinig te bieden
hebben om deze crossover te ontwikkelen. De provincies beschikken niet of nauwelijks over
complementaire kennis in technologieën die relevant zouden kunnen zijn voor Oost-Nederland.
Daarentegen lijken veel regio’s in met name Duitsland daarover wel te beschikken. Dit geldt
hoofdzakelijk voor Zuid-Duitsland, maar er zijn ook interessante Duitse partners te vinden die niet
heel ver verwijderd zijn van Oost-Nederland. Bij de verdere ontwikkeling van deze crossover zou
Oost-Nederland er goed aan doen om na te denken hoe toegang te krijgen tot deze relevante kennis
in Europa.
Van alle overige 10 crossovers zijn soortgelijke kaarten gemaakt van de complementariteiten die
elders in Europa bestaan. Deze kaarten zijn in Appendix 9 opgenomen. Het gaat hier te ver om
voor elk speerpunt te beschrijven waar in Europa de complementariteiten voor Oost-Nederland
zich bevinden. Er is een link onderaan elke kaart geplaatst die toegang geeft tot meer informatie.
Zoals gezegd bestaat er een relatie tussen de hoeveelheid relevante kennis waarover OostNederland beschikt, en de hoeveelheid complementaire kennis die andere regio’s kunnen
inbrengen. Wanneer Oost-Nederland zelf veel relevante kennis rond een crossover heeft, dan zal
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uiteraard de toegevoegde waarde van kennis in andere regio’s maar relatief klein zijn. Uit de
figuren in Appendix 9 blijkt dat dit met name geldt voor de crossovers die als kansrijk zijn
bestempeld zoals ‘Eiwit Transitie en Voedsel-Technologie’, ‘Circulaire en Natuur-inclusieve
Landbouw’, ‘Nieuwe Duurzame en Geavanceerde Materialen - Composite Materials’ ‘Smart
Industry & Industrie 4.0 – Autonomous Robots’ en ‘Agro-tech/Smart Farming’. Naarmate OostNederland zelf minder over relevante kennis beschikt, dan zal de toegevoegde waarde van kennis
in andere regio’s groter worden. Echter, hier zit een limiet aan. Het is immers niet realistisch te
veronderstellen dat complementaire kennis van elders door Oost-Nederland kan worden verzilverd
als de regio niet of nauwelijks zelf over relevante kennis beschikt. Dat laatste zal met name van
toepassing zijn op minder kansrijke crossovers als ‘MedTech & Connected Health’,
‘Nanotechnologie’ en ‘Fotonica’.
6. Conclusies
Dit rapport heeft de ontwikkelingspotenties van Oost-Nederland in kaart gebracht. Deze informatie
kan worden gebruikt bij het maken van keuzen in het kader van Smart Specialization beleid. Deze
inschatting van kansen voor Oost-Nederland is tot stand gekomen door voor elke technologie en
elke sector te berekenen in hoeverre deze kunnen voortbouwen op bestaande relevante kennis (dat
wil zeggen, gerelateerde kennis) in de regio, en in hoeverre deze activiteiten complex zijn.
Het inschatten van kansrijke activiteiten is gedaan voor zowel technologieën als sectoren.
Technologieën zijn met behulp van patentdata geanalyseerd. Dit geeft inzicht in de mate en aard
van nieuwe kennisontwikkeling in een regio, en waar mogelijk kansen liggen om tot ontwikkeling
van nieuwe technologische kennis te komen. Ontwikkeling van nieuwe kennis is cruciaal voor een
regionale economie, omdat het veelal de bron vormt voor innovatie en economische vernieuwing.
Naast patenten zijn ook sectoren geanalyseerd. Het is immers niet zeker of nieuwe technologische
kennis ook wordt omgezet in economische activiteit. Een ander voordeel van sectoranalyse is dat
alle sectoren in een economie worden meegenomen, terwijl patenten voornamelijk voorkomen in
de (technologisch-hoogwaardige) industrie en een aantal dienstverlenende activiteiten.
Kansrijke activiteiten in Oost-Nederland zijn in deze studie op meerdere manieren in kaart
gebracht. Ten eerste heeft de regio zelf aangegeven geïnteresseerd te zijn in een analyse waarbij
wordt ingeschat wat de kansen zijn van een drietal crossovers die in de RIS3 als kansrijk zijn
bestempeld door lokale stakeholders. De eerste crossover is ‘Manufacturing en MaterialTech’ die
wordt geassocieerd met drie kansrijke activiteiten: (a) Smart Industry en Industrie 4.0; (b) nieuwe
duurzame en geavanceerde materialen, en (c) nanotech en fotonica. De tweede crossover betreft
‘Prevention en MedTech’ waarbij een onderscheid wordt gemaakt in drie kansrijke activiteiten:
(a) innovaties voor preventie, met name in de gezondheidszorg; (b) Medtech en Connected Health;
(c) gepersonaliseerde gezondheidszorg en voeding. De derde crossover is ‘Sustainability en
Foodtech’ waarbinnen kansen worden gezien op een drietal terreinen: (a) eiwit-transitie en
voedseltechnologie; (b) circulaire en natuur-inclusieve landbouw; (c) agri-tech en smart farming.
Deze crossovers zijn vervolgens gelinkt met patent-klassen en SBI-codes van sectoren. Dat bleek
een uitdaging. Er is text-mining analyse op patenten uitgevoerd om de crossovers te kunnen
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koppelen aan patent-klassen. De crossovers bleken lastiger te identificeren met behulp van SBIcodes van sectoren omdat die vaak niet specifiek genoeg zijn. Bovendien zijn crossovers per
definitie sector-overstijgend. We hebben in navolging van de RIS3 de drie crossovers gekoppeld
aan enkele topsectoren. De crossover ‘Manufacturing en MaterialTech’ is gelinkt met de topsector
‘High Tech Systems en Materials’, de crossover ‘Prevention en MedTech’ met de topsector ‘Life
Sciences and Health’, en de crossover ‘Sustainability and FoodTech’ is door de RIS3 met twee
topsectoren gelinkt: ‘Agri & Food’ en ‘Life Sciences and Health’. Deze koppeling met topsectoren
is grof doordat topsectoren veel meer activiteiten omvatten dan in de crossovers worden genoemd.
Naast de analyse van de crossovers is er ook meer in de volle breedte gekeken of Oost-Nederland
kansrijk is in bepaalde technologieën en sectoren. Het kan immers zo zijn dat er in de regio
kansrijke activiteiten bestaan die niet zijn opgepakt in de analyse van de crossovers, en die ook
door lokale stakeholders over het hoofd zijn gezien.
Om de ontwikkelingskansen van activiteiten voor Oost-Nederland in te schatten is gebruik
gemaakt van het relatedness-raamwerk. Daarbij wordt gemeten in hoeverre activiteiten gerelateerd
zijn aan bestaande activiteiten in Oost-Nederland. Hoe hoger de score, hoe meer kansrijk de
activiteit is in de regio. Ook wordt voor elke activiteit gemeten hoe complex deze is. Hoe hoger de
complexiteit, hoe hoger het economisch groeipotentieel wordt verondersteld te zijn.
Uit de analyses komt het algemene beeld naar voren dat er een negatief verband bestaat tussen
gerelateerdheid en complexiteit in Oost-Nederland. Dat wil zeggen, de regio is minder kansrijk in
activiteiten die complexer zijn, en Oost-Nederland is kansrijker in minder complexe activiteiten.
Dit geldt met name voor de crossovers die in de RIS3 als kansrijk waren bestempeld. Uitzondering
op deze regel zijn kansrijke activiteiten in technologieën in het algemeen. Wat dit laatste betreft
bevindt Oost-Nederland zich in een betere positie. De regio beschikt namelijk over relatief veel
kansrijke technologieën die ook complex zijn, en dus een belofte voor de toekomst inhouden.
Oost-Nederland blijkt al sterk in een aantal crossovers, en is daar volgens de analyse ook kansrijk
in. Het gaat dan met name om crossovers als ‘Eiwit Transitie en Voedsel-Technologie’ en
‘Composite Materials’ die ook hoog scoren op complexiteit. Interessant voor S3-beleid zijn
crossovers waarin de regio nog niet is gespecialiseerd, maar wel kansen in lijkt te hebben, zoals in
‘Agro-tech/Smart Farming’, ‘Smart Industry & Industry 4.0 - Additive Manufacturing’ en
‘Innovaties voor Preventie – Imaging’. Crossovers op het gebied van ‘Preventie en Medtech’ en
‘Nanotechnologie en Fotonica’ lijken daarentegen minder kansrijk.
Ook is gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van een aantal topsectoren in OostNederland, in zoverre deze konden worden gekoppeld aan de drie crossovers. De regio blijkt het
meest kansrijk in twee van de vier branches in de topsector High Tech Systems en Materials
(Vervaardiging van Machines en Apparaten en Vervaardiging van Transportmiddelen). Voor de
topsector Agri & Food gaat het om Voedingsmiddelen en Primaire Productie, en voor de topsector
Life Sciences/Health om Medische Instrumenten. Wel moet hierbij worden aangetekend dat al
deze branches niet heel complex zijn. Minder kansrijk lijken complexe branches als ‘Onderzoek
in Life Sciences/Health’ en ‘Overig in High-Tech Systems en Materials (software, keuring,
onderzoek)’. Voor ‘Onderzoek in Life Sciences/Health’ komt dat enigszins als een verrassing, ook
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doordat de regio in deze tak al een behoorlijk sterke positie heeft weten op te bouwen. Blijkbaar
beschikt Oost-Nederland over relatief weinig sectoren die sterk gerelateerd zijn aan Onderzoek in
Life Sciences/Health. Dit wordt enigszins ondersteund door de WBSO-data die aangeven dat er
relatief weinig private onderzoeksactiviteit is in de regio in onderzoekvelden die dicht aan leunen
tegen Onderzoek in Life Sciences/Health, zoals biotechnologie, medische wetenschappen en
farma, en gezondheidswetenschappen, met uitzondering van levensmiddelentechnologie.
In het geval van technologieën in het algemeen laat het onderzoek zien dat Oost-Nederland over
relatief veel kansrijke technologieën beschikt die ook complex zijn, en dus een belofte voor de
toekomst inhouden. Dit geldt voor technologieën waar Oost-Nederland al een relatief sterke positie
in heeft weten op te bouwen, zoals op het gebied van Food Chemistry, Biotechnology,
Macromolecular Chemistry, Polymers, Environmental Technology en Pharmaceuticals. De regio
lijkt ook kansrijk te zijn in nog relatief onderontwikkelde technologieën, zoals Organic Fine
Chemistry en Medische Technologie, die duidelijk in de lift zitten, maar ook Materials, Metallurgy
lijkt kansrijk. Op deze nog niet volledig tot wasdom gekomen technologieën zou Oost-Nederland
via S3-beleid kunnen inzetten. Daarentegen lijkt de regio minder kansrijk te zijn in complexe
technologieën als Digital Communication, Telecommunications, Audio-Visual Technology, IT
Methods for Management, en Basic Communication Process.
In het geval van sectoren in het algemeen komt uit de analyse naar voren dat veel kansrijke sectoren
in Oost-Nederland weinig complex zijn en veelal actief in de industrie. Oost-Nederland is
bijvoorbeeld al sterk in kansrijke sectoren als ‘Wholesale and Retail Trade and Repair of Motor
Vehicles and Motorcycles’, ‘Veterinary Activities’, ‘Manufacture of Computer, Electronic and
Optical Products’ en ‘Manufacture of Rubber and Plastic Products’. Oost-Nederland lijkt ook
kansrijk in relatief nog onderontwikkelde sectoren zoals ‘Waste Collection, Treatment and
Disposal Activities; Materials Recovery’, ‘Manuf. Of Leather and Related Products’ en
‘Remediation Activities and Other Waste Management Services’. Ook zit de sector ‘Water
Collection, Treatment and Supply’ behoorlijk in de lift, en lijkt kansrijk. Daarentegen is OostNederland weinig kansrijk in complexe diensten als ‘Activities of Head Offices; Management
Consultancy Activities’ en ‘Computer Programming, Consultancy and Related Activities’.
De analyses laten ook zien dat Oost-Nederland divers is. Er bestaan verschillen tussen de twee
provincies voor wat betreft kansrijke activiteiten.
Uit de patent-analyse blijkt dat Gelderland over relatief veel kansrijke crossovers beschikt. Het
gaat dan om ‘Eiwit Transitie en Voedsel-Technologie’, ‘Composite Materials’, ‘Agro-tech/Smart
Farming’, ‘Smart Industry & Industry 4.0 - Additive Manufacturing’ en ‘Innovaties voor Preventie
– Imaging’. Uit de topsector-analyse kwam naar voren dat Gelderland het meest kansrijk is in
Medische Instrumenten, Vervaardiging van Machines, Apparaten, Vervaardiging van
Transportmiddelen, en Voedingsmiddelen. Ook Onderzoek in Life Sciences/Health telt mee in
Gelderland en is daar kansrijk, terwijl dat voor Oost-Nederland als geheel een beetje
ondergesneeuwd raakte. In het geval van technologieën lijkt Gelderland kansrijk waar het al
relatief sterk in is, zoals ‘Biotechnology’, ‘Pharmaceuticals’, ‘Food Chemistry’ en ‘Organic Fine
Chemistry’, maar ook in minder ontwikkelde technologieën als ‘Materials, Metallurgy’,
‘Semiconductors’ en ‘Medical Technology’. In het geval van sectoren lijkt Gelderland kansrijk in
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bijvoorbeeld ‘Wholesale and Retail Trade and Repair of Motor Vehicles and Motorcycles’,
‘Manufacture of Computer, Electronic and Optical Products’ en ‘Residential Care Activities’ maar
die sectoren zijn al sterk gepositioneerd in de provincie. Gelderland zou ook kunnen inzetten op
kansrijke maar minder ontwikkelde sectoren, zoals ‘Manufacture of Electrical Equipment’,
‘Manufacture of Transport Equipment’ en ‘Water Collection, Treatment and Supply’.
De provincie Overijssel is vaak kansrijk in andere activiteiten dan Gelderland. Dit komt met name
uit de patent-analyse van crossovers naar voren. Daarin scoort Overijssel veelal laag op
gerelateerdheid. Alleen op de crossovers ‘Composite Materials’ en ‘Circulaire- Natuur-inclusieve
Landbouw’ lijkt het enigszins kansrijk. Op het gebied van de onderzochte topsectoren ontlopen de
twee provincies elkaar niet veel. Ook Overijssel is het meest kansrijk in activiteiten als Medische
Instrumenten, Vervaardiging van Machines, Apparaten en Vervaardiging van Transportmiddelen,
en Voedingsmiddelen. Daarentegen scoort Overijssel laag op Onderzoek in Life Sciences/Health,
in tegenstelling tot Gelderland. Overijssel is kansrijk in andere technologieën dan Gelderland.
Overijssel lijkt kansrijk in al sterk ontwikkelde technologieën die redelijk complex zijn, als
‘Environmental Technology’, ‘Civil Engineering’, ‘Macromolecular Chemistry, Polymers’,
‘Furniture, Games’ en ‘Other Special Machines’. Overijssel lijkt ook kansrijk in potentieel nieuwe
specialisaties als ‘Textiles, Paper Machines’, ‘Materials, Metallurgy’ en ‘Engines, Pumps,
Turbines’. Daarentegen is Overijssel weinig kansrijk in ‘Biotechnology’ en ‘Pharmaceuticals’, in
tegenstelling tot Gelderland. Tot slot is Overijssel kansrijk in sectoren als ‘Wholesale and Retail
Trade and Repair of Motor Vehicles and Motorcycles’, ‘Veterinary Activities’ en ‘Manufacture of
Rubber and Plastic Products’, maar de provincie is al in die sectoren gespecialiseerd. Andere
kansrijke activiteiten waar Overijssel nog niet in is gespecialiseerd zijn ‘Other Personal Activities’,
‘Manufacture of Leather and Related Products’ en ‘Manufacture of Food Products’.
In Oost-Nederland ontbreekt vooralsnog een duidelijke visie op wat andere regio’s in Nederland
en Europa zouden kunnen betekenen voor het eigen Smart Specialization beleid. Dit lijkt een
gemiste kans. In dit rapport is een nieuwe indicator ontwikkeld die voor elk crossover meet in
hoeverre andere regio’s beschikken over complementaire activiteiten die in Oost-Nederland zelf
ontbreken. Deze indicator kan worden gebruikt om in kaart te brengen welke regio’s een
interesante strategisch partner zouden kunnen zijn, gegeven hun competenties. Op die manier kan
beleid worden uitgestippeld en regio’s worden benaderd om toegang te krijgen tot complementaire
kennis die nodig is om kansrijke activiteiten in Oost-Nederland te ontwikkelen. Dit is met behulp
van patentdata voor alle 11 zelfbenoemde crossovers letterlijk in kaart gebracht.
In dit rapport kan nooit helemaal recht worden gedaan aan de enorme hoeveelheid informatie die
uit de analyses naar boven is gekomen. Ook bevatten sommige figuren in dit rapport veel
informatie. Daarom zijn naast dit rapport links op Internet ter beschikking gesteld, waarin de
gebruiker zelf kan nagaan welke activiteiten kansrijk zijn in Oost-Nederland (en in de twee
provincies), en welke niet. In deze links is voor elk speerpunt, elke technologie en elke sector
informatie bijeengebracht over: (1) de mate van specialisatie in Oost-Nederland en de twee
provincies (aan de hand van RCV); (2) de mate van gerelateerdheid met andere activiteiten in de
regio; en (3) de mate van complexiteit van elke technologie en sector. De lijst van links is terug te
vinden aan het einde van dit rapport.
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Deze identificatie van ontwikkelingspotenties op basis van kwantitatieve analyse is een belangrijke
eerste stap op weg naar ‘evidence-based’ Smart Specialization beleid in Oost-Nederland. Maar het
is slechts een eerste stap. Uiteindelijk zal de definitieve prioritering tot stand moeten komen in de
regio zelf, in samenspraak met lokale stakeholders (bedrijven, burgers, experts, academici,
universiteiten, bestuurders, politici, belangengroepen, etc.), en niet puur en alleen op basis van een
kwantitatieve data-analyse. Dit is ook de hele filosofie waarop S3-beleid is gestoeld: via het
zogenaamde entrepreneurial discovery proces moeten uiteindelijk de definitieve keuzen worden
gemaakt. Onze data-analyse levert inzichten op die kunnen worden ingebracht in dit
entrepreneurial discovery proces. Het biedt handvaten om tot goed onderbouwde speerpunten te
komen, en stelt wellicht ook grenzen daaraan. Voorkomen moet worden dat S3-beleid wordt
gericht op activiteiten waarvan een regio geen enkele relevante kennis in huis heeft, en dus bij
voorbaat kansloos is.
Selectie van kansrijke activiteiten moet dus in de eerste plaats worden gemaakt door lokale
stakeholders zelf. Hiermee is al een begin gemaakt in de RIS3. Dit is een continu doorlopend
proces dat niet stopt met het schrijven van een beleidsplan, maar dat constant gemonitord,
geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd moet worden, in samenspraak met lokale stakeholders.
Hierbij zal de lokale overheid een initiërende en coördinerende rol moeten vervullen.
Een belangrijke vervolgstap is om goed na te denken over hoe S3-beleid in een regio moet worden
vormgegeven, en op welk schaalniveau (Europees, nationaal en regionaal) beleidsinstrumenten
kunnen worden ingezet. R&D-subsidies zijn een veel gebruikt instrument dat gericht kan worden
ingezet om potenties in Oost-Nederland aan te boren en verder te ontwikkelen. Een bijkomend
voordeel van R&D-subsidies is dat dit veelal wordt vormgegeven in samenwerkingsprojecten
waarin relevante partners (universiteiten, andere kennisinstellingen, bedrijven in uiteenlopende
sectoren) bij elkaar worden gebracht die over complementaire (gerelateerde) kennis beschikken.
Tevens kan men op deze wijze toegang krijgen tot relevante kennis elders in Europa die in OostNederland maar in beperkte mate aanwezig is. Maar ook beleid op het gebied van menselijk
kapitaal lijkt essentieel. Onderwijsbeleid kan bijvoorbeeld meer worden afgestemd op de
behoeften die in S3-beleid worden vastgelegd. Ook het aantrekken van mensen met de vereiste
kennis en vaardigheden van elders dient te worden gefaciliteerd. Ook kan worden nagedacht over
hoe ondernemerschapsbeleid kan worden geïntegreerd in S3-beleid. Een mogelijk effectief
beleidsinstrument is het stimuleren van spin-off-bedrijven in kansrijke activiteiten die relevante
kennis uit gerelateerde activiteiten meenemen, waardoor hun kans van overleving toeneemt.
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Appendices
Appendix 1. Meten van gerelateerdheid tussen sectoren
Gerelateerdheid tussen sectoren wordt gemeten aan de hand van co-locatie (zie Hidalgo et al.
2007). Twee sectoren worden gerelateerd aan elkaar verondersteld als ze beiden
oververtegenwoordigd (gespecialiseerd) zijn in dezelfde regio’s. Oververtegenwoordiging wordt
benaderd als Relatief Comparatief Voordeel (RCV), en dat wordt gemeten als de ratio van het deel
van de werkgelegenheid in sector i in een regio r en dat van Nederland als geheel.

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟,𝑖𝑖 =

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟,𝑖𝑖 / ∑𝑖𝑖 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟,𝑖𝑖

∑𝑟𝑟 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟,𝑖𝑖 / ∑𝑟𝑟 ∑𝑖𝑖 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟,𝑖𝑖

Gerelateerdheid tusssen sectoren wordt gemeten als correlatie-coefficient tussen continue RCV’s.
De mate van gerelateerdheid tussen sectoren i en j wordt dan berekend als de correlatie tussen de
vectoren (RCV1,i, RCV2,i, … RCV84,i) en (RCV1,j, RCV2,j, … RCV84,j). Dit is in Figuur 5 als
netwerk weergegeven voor 84 sectoren (2-digit).

Appendix 2. Meten van complexiteit van technologieën
Bij meting van complexiteit van technologieën volgen we Fleming en Sorensen (2001) en
gebruiken het EconGeo R package1 (Balland, 2017). Ten eerste berekenen we de complexiteit van
patenten en daarna het gemiddelde van elke technologie-klasse. De complexiteit van een patent is
gemeten door de historische moeilijkheid van het recombineren van de elementen (technologische
subklassen) waaruit het patent bestaat. In een eerste stap meten we het gemak van recombinatie
(de inverse van interdependentie) voor subklasse i die wordt gebruikt in patent j. Dat doen we door
te kijken naar het gebruik van subklasse i in daaraan voorafgaande patenten in de periode 20052009 en die sommeren we. Deze wordt als noemer gebruikt. De teller is een optelling van het
aantal verschillende subklassen dat samen met subklasse i wordt genoemd op de voorafgaande
patenten. Dit levert een maat voor het gemak van recombinatie (Ei) op:

𝐸𝐸 𝑖𝑖 =

1

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑖𝑖
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖

We gebruiken de “modular.complexity” functie.
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Om een maat van interdependentie voor een patent te bepalen, nemen we het gemiddelde van het
geïnverteerde gemak van recombinatie-scores voor de subklassen waartoe het behoort. Dit levert
de volgende complexiteit-score op:

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑗𝑗 =

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑗𝑗
∑𝑖𝑖∈𝑗𝑗 𝐸𝐸𝑖𝑖

Appendix 3. Meten van complexiteit van sectoren
Volgens Hidalgo en Hausmann (2009) zijn sectoren complex wanneer deze in relatief weinig
landen worden geproduceerd, en die landen over een diverse sectorale structuur beschikken. Hun
‘methode van reflectie’ werkt doorgaans goed in landen wanneer er uit de data een sterk ruimtelijk
patroon tevoorschijn komt. Deze methode werkt echter minder goed als er geen uitgesproken
ruimtelijk patroon wordt gevonden (Davies en Maré 2019). Daarom maken we gebruik van de
scaling literatuur die stelt dat complexe economische activiteiten in grote steden worden
aangetroffen (Balland en Rigby 2018). Als eerste stap berekenen we de stedelijke schaal door de
bevolkingsomvang te vermenigvuldigen met bevolkingsdichtheid, om zodoende een proxy te
verkrijgen van interactie-potentieel. We gebruiken deze stedelijke schaal als een gewicht om een
gewogen gemiddelde van de ‘relatedness density’ voor elke sector te berekenen:

COMPLEXITEIT𝑖𝑖,𝑟𝑟 =

∑
𝜙𝜙
∑𝑐𝑐 �� 𝑗𝑗∈𝑟𝑟,𝑗𝑗≠𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 100� ∗ (𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑐𝑐 ∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ℎ𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 )�
∑𝑗𝑗≠𝑖𝑖 𝜙𝜙𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑐𝑐

∑𝑖𝑖 𝑐𝑐

Sectoren zijn complex als deze een hoge mate van gerelateerdheid in dichtbevolkte en grote steden
hebben. Voor elke sector wordt dit bepaald met behulp van gegevens voor alle Europese regio’s
op basis van de EU Labour Force Survey data.
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Appendix 4. Verdeling van technologieën en sectoren in de twee Oostelijke provincies
Figuur A4.1. Verdeling van patenten over technologieën (2-digit) in Overijssel 2014-2018

Figuur A4.2. Verdeling van de werkgelegenheid over sectoren (2-digit) in Overijssel 2018
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Figuur A4.3. Verdeling van patenten over technologieën (2-digit) in Gelderland 2014-2018

Figuur A4.4. Verdeling van de werkgelegenheid over sectoren (2-digit) in Gelderland 2018

Appendix 5. Meten van relatedness density
Relatedness density wordt bij technologieën als volgt gemeten. In de eerste plaats wordt gebruik
gemaakt van de mate van gerelateerdheid tussen alle technologieën, zoals eerder gemeten. Daarna
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wordt gemeten in hoeverre er in een regio technologische specialisaties zijn die gerelateerd zijn
aan een potentieel nieuwe technologie (Hidalgo et al. 2007; Boschma et al. 2015). De dichtheid
van kennis rond een technologie i in een regio r op tijdstip t wordt gemeten door de gerelateerdheid
ϕi , j ,t van technologie i met alle andere technologieën j waarin de regio is gespecialiseerd (Relatief
Technologisch Voordeel RTV >1) te delen door de som van gerelateerdheid van technologie i met
alle technologieën j in Nederland als geheel op tijdstip t:

RELATEDNESS DENSITYi ,r ,t =

∑ϕ

j∈r , j ≠ i

∑ϕ
j ≠i

ij

*100

ij

RTV is een binaire variabele die een waarde van 1 krijgt als het aandeel van patenten in een
technologie-klasse in een regio groter is dan het aandeel van patenten in dezelfde technologieklasse voor Nederland als geheel. Anders krijgt het een waarde 0. Een regio r heeft een RTV in
𝑡𝑡
= 1 als:
technologie i (r = 1,..., n; i = 1, …, k) en dus 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟,𝑖𝑖
𝑡𝑡
𝑡𝑡
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟,𝑖𝑖
/ ∑𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟,𝑖𝑖
𝑡𝑡
𝑡𝑡 > 1
∑𝑟𝑟 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟,𝑖𝑖
/ ∑𝑟𝑟 ∑𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑟𝑟,𝑖𝑖

Relatedness density wordt bij sectoren op dezelfde manier gemeten. Alleen wordt nu in plaats van
het aandeel van patenten in een technologie het aandeel van werkzame personen in een sector
gebruikt.
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Appendix 6. Ontwikkelingspotenties van Overijsel en Gelderland in 3 topsectoren
Figuur A6.1. Overijssel: potenties in 3 topsectoren

https://paballand.github.io/asg/east-nl/s3/top-sectoren/overijssel.html

Figuur A6.2. Gelderland: potenties in 3 topsectoren

https://paballand.github.io/asg/east-nl/s3/top-sectoren/gelderland.html
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Appendix 7. Technologische ontwikkelingspotenties (2-digit) in Overijssel en Gelderland
Figuur A7.1. Technologische ontwikkelingspotenties (2-digit) in Overijssel

https://paballand.github.io/asg/east-nl/s3/tech/overijssel.html

Figuur A7.2. Technologische ontwikkelingspotenties (2-digit) in Gelderland

https://paballand.github.io/asg/east-nl/s3/tech/gelderland.html
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Appendix 8. Sectorale ontwikkelingspotenties (2-digit) in Overijssel en Gelderland
Figuur A8.1. Overijssel (2 digit): sectorale ontwikkelingspotenties

https://paballand.github.io/asg/east-nl/s3/ind/overijssel.html

Figuur A8.2. Gelderland (2 digit): sectorale ontwikkelingspotenties

https://paballand.github.io/asg/east-nl/s3/ind/gelderland.html
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Appendix 9. Complementariteiten voor Oost-Nederland in andere Europese regio’s
Figuur A9.1 Complementariteiten voor Oost-Nederland in Europese regio’s voor technologie
Smart Industry & Industry 4.0 – Additive Manufacturing

https://paballand.github.io/asg/east-nl/complementarity-maps/east-nl-smart.industry...industrie.4.0...additive.manufacturing.html

Figuur A9.2 Complementariteiten voor Oost-Nederland in Europese regio’s voor technologie
Nieuwe, duurzame en geavanceerde materialen - Composite materials

https://paballand.github.io/asg/east-nl/complementarity-maps/east-nlnieuwe..duurzame.en.geavanceerde.materialen...composite.materials.html
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Figuur A9.3 Complementariteiten voor Oost-Nederland in Europese regio’s voor technologie
Nanotechnologie en fotonica – Nanotechnologies

https://paballand.github.io/asg/east-nl/complementarity-maps/east-nl-nanotechnologie.en.fotonica...nanotechnologies.html

Figuur A9.4 Complementariteiten voor Oost-Nederland in andere Europese regio’s voor
technologie Nanotechnologie en fotonica – Photonics

https://paballand.github.io/asg/east-nl/complementarity-maps/east-nl-nanotechnologie.en.fotonica...photonics.html
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Figuur A9.5 Complementariteiten voor Oost-Nederland in Europese regio’s voor technologie
Innovaties voor preventie - Imaging

https://paballand.github.io/asg/east-nl/complementarity-maps/east-nl-innovaties.voor.preventie...imaging.html

Figuur A9.6 Complementariteiten voor Oost-Nederland in Europese regio’s voor technologie
Medtech en Connected Health

https://paballand.github.io/asg/east-nl/complementarity-maps/east-nl-medtech.en.connected.health.html
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Figuur A9.7 Complementariteiten voor Oost-Nederland in Europese regio’s voor technologie
Protein transition and food technology

https://paballand.github.io/asg/east-nl/complementarity-maps/east-nl-protein.transition.and.food.technology.html

Figuur A9.8 Complementariteiten voor Oost-Nederland in Europese regio’s voor technologie
Agro-tech/Smart farming

https://paballand.github.io/asg/east-nl/complementarity-maps/east-nl-agro.tech.smart.farming.html
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Figuur A9.9 Complementariteiten voor Oost-Nederland in Europese regio’s voor technologie
Agro-tech/Smart farming – Vertical Farming

https://paballand.github.io/asg/east-nl/complementarity-maps/east-nl-agro.tech.smart.farming...vertical.farming.html

Figuur A9.10 Complementariteiten voor Oost-Nederland in Europese regio’s voor technologie
Circulaire en natuur - inclusieve landbouw

https://paballand.github.io/asg/east-nl/complementarity-maps/east-nl-circulaire.en.natuur...inclusieve.landbouw.html
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Appendix 10. Lijst van links:
Interactieve tabellen voor Oost-Nederland (NUTS1) en 2 provincies (NUTS2):
(1) sectoren (2-digit en 5-digit) in 2014 en 2018: RCA, relatednesss density en complexiteit
https://paballand.github.io/asg/east-nl/tables/nuts1-ind-2014.html
https://paballand.github.io/asg/east-nl/tables/nuts1-ind-2018.html
https://paballand.github.io/asg/east-nl/tables/nuts2-ind-2014.html
https://paballand.github.io/asg/east-nl/tables/nuts2-ind-2018.html

(2) technologieën (2-digit en 4-digit) 2009-2013 (p4) en 2014-2018 (p5): RTV, relatedness
density en complexiteit:
https://paballand.github.io/asg/east-nl/tables/nuts1-tech-p4.html
https://paballand.github.io/asg/east-nl/tables/nuts1-tech-p5.html
https://paballand.github.io/asg/east-nl/tables/nuts2-tech-p4.html
https://paballand.github.io/asg/east-nl/tables/nuts2-tech-p5.html
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