Programma regionale subsidiekenniskaart (5 oktober 2015)

12.30 – 13.00 uur inloop

13.00 – 13.30 uur welkom/kennismaking
toelichting oogst interviewronde
groepsindeling en instructie

13.30 – 14.30 uur kennisdeling in klein verband (5x)*

14.30 – 15.00

uur plenaire terugkoppelingen
conclusies en afsluiting

15.00 – 16.00 uur gelegenheid om na te praten

*Het gaat hier om de volgende groepen:
1.
Innovatie
2.
Maatschappelijke Ondersteuning
3.
Duurzaamheid/groen
4.
Arbeidsmarkt/onderwijs
5.
Mobiliteit/stedelijk vestigingsklimaatEven voorstellen:
subsidiebureau Enschede, team van 6 personen, onderdeel Concernstaf
(S&C). Ons team adviseert project- en programmamanagers,
beleidsadviseurs, e.d. binnen de gemeente, regelt & beheert subsidies
voor projecten die bijdragen aan gemeentelijke opgaven. Wij krijgen
subsidies vanuit andere overheden (provincie, rijk, Europa).
Vanouds zijn we van de ‘harde’, fysieke thema’s: locatie-ontwikkeling,
infrastructuur. Redelijk goed zitten we inmiddels arbeidsmarkt,
duurzaamheid en innovatie. En meer recent leggen we ons toe op de
‘zachtere’ thema’s: onderwijs, maatschappelijke ondersteuning.
Wij nemen deel aan het Regionale subsidieoverleg (subsidieadviseurs
Enschede/Hengelo/Almelo met Hellendoorn & Hof van Twente). Dit

komt maandelijks een dagdeel bij elkaar om kennis met elkaar te delen.
Velen hiervan zijn ook in de zaal.
Dit Regionale subsidieoverleg wil zich nu door ontwikkelen naar
Subsidie Advies Twente. We kijken daarbij ook naar andere O’s
(onderzoek & onderwijs, ondernemers), te beginnen bij de not-for-profit
organisaties. Dit mede in het licht van Twente Board en de wens om meer
Europese subsidies binnen te halen.
Met een negental organisaties is voor en na afgelopen zomermaanden
gesproken over hun subsidie-expertise en hun rol bij aanvragen: OostNV,
Provincie Overijssel, UT EU Office, Kennispark Twente, ROC Twente,
Saxion, Waterschap Vechtstromen, Programmamanagement Euregio en
Regio Twente.
Resultaten vinden we in de matrix. Een opmerking hieraan vooraf: met
deze zogeheten SUBSIDIEKENNISKAART pretenderen we geenszins
volledigheid. Maar het geeft ons wel een aardige indruk en heeft ons de
opmaat gegeven om dit overzicht verder te brengen, om nader ingevuld te
krijgen. Daartoe krijgt u vanmiddag alle kans!
In de vijf themagroepen, gebaseerd op de belangrijkste uitdagingen waar
Twente voor staat, samengebald onder de vijf thema’s: 1. innovatie, 2.
maatschappelijke ondersteuning, 3. Duurzaamheid/groen, 4.
Arbeidsmarkt/onderwijs, en 5. Mobiliteit/Stedelijk vestigingsklimaat.
Nu de vragen en antwoorden achtereenvolgens doorlopend: Wat valt ons
op (vanuit ons perspectief, als subsidie-adviseurs bij/voor de lokale
overheid)?
0 t/m 8 (zie ander document).
Over naar vraag 9. Hier hebben we al vele namen staan, waarvan een
flink aantal hier aanwezig is. En, voor zover te overzien, zijn bijna alle
geïnterviewde organisaties hier ook vertegenwoordigd. We hebben
hiermee dus een mooi begin gemaakt met netwerken!
Het idee achter deze KENNISKAART is nl. dat we elkaar voortaan
makkelijker en gerichter weten te vinden. Daarmee komen we ook van
KENNIS naar KENNISSEN. Vooralsnog overwegend in de non-profit
sector, maar ongetwijfeld komt te zijner tijd ook de profitsector in beeld.

Tot slot, ik rond af: Twente wordt nog weleens gezien als verdeeld,
versnipperd, etc. Daar valt wat aan te doen. Te beginnen bij onszelf. Ik
wil dan ook afsluiten met een wijsheid opgedaan begin jaren 90, en ik wil
deze met u delen.
In plaats van “Kennis = Macht” (dus vooral deze voor jezelf zien te
houden) wil ik u meegeven – en ik citeer P. Schwartz (uit
scenarioplanning Shell).
“Kennis is de enige rijkdom die zich vermeerdert door haar te delen
met anderen.”
M.a.w., kom niet alleen kennis halen, maar vooral kennis brengen!
Dank u voor uw aandacht.
VRAGEN & ANTWOORDEN IN INTERVIEWRONDE MET
SUBSIDIE-EXPERTS
0.
Welke (subsidie)contacten zijn er reeds vanuit de gemeente(n)?
De (subsidie)relaties met de gemeente(n) zijn niet overal vanzelfsprekend
1.
Met welke thema’s/onderwerpen bent u met meest mee bezig als
het gaat om het opstellen van subsidieaanvragen?
De organisaties houden zich vooral bezig met innovatieve thema’s, deels
in combinatie met maatschappelijke uitdagingen (m.n. bij UT, ROC en
Saxion)
2.
Waar zit uw specialisme met name en hoe komt dit tot uiting?
De taakopvatting/rol van subsidie-adviseur verschilt onderling nogal,
doch bijna niemand schrijft zelf subsidieadviezen, maar begeleidt en
informeert eerder.
3.
Op welke subsidieregelingen richt u zich zoal (Europees, nationaal,
provinciaal, sectoraal, etc.)?
Zo ook de focus op bepaalde regelingen verschilt nogal, hoewel Horizon
2020 gemeengoed is. M.n. Saxion en ROC bestrijken een breed
subsidieveld.
4.
Wat is uw rol/betrokkenheid bij Twentse onderwerpen
(bovenlokaal) en waarom is dat zo?

De scope van alle organisaties is minimaal het niveau van de regio waar
men bij Twentse onderwerpen betrokken is, en soms op het niveau OostNederland.
5.
Waar loopt u tegenaan, kan beter, moet anders, etc. als het gaat om
(subsidie)kennisuitwisseling en -deling?
Het gezamenlijk opereren als Twente (4 O’s), het hebben van informatie
op een plek en het delen van successen wat betreft Europa voeren de
boventoon.
6.
Welke trends/uitdagingen/opgaven ziet u voor Twente op
subsidiegebied?
De vraag over trends/opgaven/uitdagingen is niet dan wel uiteenlopend
beantwoord: van steden als proeftuin tot eenduidige administratieve
organisatie, vraaggerichtheid/MKB/cross-overs, tot al dan niet focus op
kleine subsidiepotten.
7.
Wat is voor u de meest ideale samenwerking op subsidiegebied in
Twente? Hoe ziet dat er dan uit?
Eensgezind is men in de wens om elkaar binnen Twente op te zoeken en
subsidie-expertise uit te wisselen, vooral als het gaat om Europese
subsidies in relatie tot maatschappelijke uitdagingen.
8.
Hoe ziet u de evt. bijdrage vanuit commerciële
partijen/adviesbureaus?
Een evt. gewenste bijdrage vanuit commerciële bureaus is er veelal niet,
doch doorgaans meer incidenteel, aan de orde.

9.
Met de genoemde personen is er een begin gemaakt met een
regionaal subsidienetwerk.

