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Samen met u blikken we terug op de activiteiten van SKBN (Stichting Kennisalliantie 

Bedrijventerreinen Nederland). Ook kijken we vooruit. Zoals voor vele organisaties geldt, 

heeft Covid-19 ook zijn weerslag op de activiteiten van SKBN. We prijzen ons gelukkig dat 

we erin slagen om aan het merendeel van onze activiteiten een digitale invulling te geven. 

We zijn immers een kennisalliantie waarin het ontwikkelen en delen van kennis door en met 

onze participanten en kennispartners de pijlers van ons bestaansrecht vormen.

Dit doen we al tien jaar en hadden we in 2020 graag willen vieren. Op een geschikt moment 

gaan we dit alsnog doen. 

In 2020 is nader invulling gegeven aan het toekomstbeeld van SKBN. Er staat ons 

een groeistrategie voor ogen waarin het lidmaatschap van SKBN ook voor individuele 

gemeenten aantrekkelijk is. De SKBN wil van waarde zijn voor elke professional die bijdraagt 

of wil bijdragen aan toekomstbestendige bedrijventerreinen en werklocaties. 

Onder aanvoering van onze programmamanager zijn de werkgroepen van SKBN 

zich aan het ontplooien. We hebben werkgroepen die actief zijn met groenblauwe 

bedrijventerreinen, nieuwe verdienmodellen, energietransitie en circulaire werklocaties.  

Zij vormen het fundament voor het verder delen en ontwikkelen van kennis over de  

(her)ontwikkeling van bedrijventerreinen en werklocaties. Uiteraard zijn we ook trots op 

de goed gevulde kennisbank, de webinars en op het BT Event dat we dit jaar wederom in 

samenwerking met mediapartner ELBA\REC hebben georganiseerd. 

We zijn een waardevol netwerk, waarin participanten en kennispartners betrokken zijn en 

zich inzetten voor onze kennisalliantie. Vol enthousiasme vervolgen we als SKBN daarom 

onze koers in 2021. 

Theo Föllings voorzitter Dagelijks en Algemeen Bestuur SKBN

W
EL

K
O

M



terugblik

SKBN draagt als kennisalliantie al tien jaar bij aan de (her)ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijventerreinen en andere 

werklocaties. Het jaar 2020 had daarom een jubileumjaar moeten worden. Op een passend moment gaan we hier alsnog aandacht aan 

geven. Dat wil niet zeggen dat 2020 een verloren jaar is. Integendeel! Er hebben veel (digitale) bijeenkomsten plaatsgevonden; van 

bestuur, participantenraad en werkgroepen. SKBN is en blijft immers een levendig en dynamisch kennisnetwerk. We zijn blij dat het 

netwerk van SKBN groeiende is. 

Onze participanten, kennispartners en deelnemers: 
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• De participanten zijn regionale en stedelijke ontwikkelingsmaatschappijen. 

• De publieke kennispartners zijn provincies plus het Kadaster. 

• De private kennispartners zijn allen actief in het ruimtelijk-economisch domein van bedrijventerreinen. 

• Deelnemers zijn (samenwerkende) gemeenten.
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In het jaar 2020 is nader invulling gegeven aan het toekomstbeeld 

van SKBN. In vervolg op de koersbepaling in het voorgaande jaar, 

is in de eerste maanden van dit jaar doorgesproken over de groei 

van SKBN. Concreet is in 2020 onderzoek gedaan naar de vraag en 

het potentiële aanbod van SKBN en zijn oriënterende gesprekken 

gevoerd. In de praktijk gaat SKBN meer en meer functioneren als 

landelijke vraagbaak en vanuit kennis en kunde het vliegwiel zijn 

voor beleid. Dit doen we aan de hand van kennis die opgedaan 

en gedeeld wordt in de werkgroepen. In 2020 is door SKBN het 

Meerjarenplan voor de periode 2021- 2024 uitgewerkt. 

Kijkende naar de dagelijkse praktijk van de (her)ontwikkeling van toekomst-

bestendige bedrijventerreinen en andere werklocaties, is een patroon 

te zien. De druk op bedrijventerreinen is groot vanuit andere functies, 

zoals wonen. Niettemin zijn bedrijventerreinen nodig zodat ondernemers 

kunnen ondernemen. Ondernemen (geluid, veiligheid) en wonen gaan 

echter lang niet altijd samen. Aangezien SKBN het vraagstuk beschouwd 

vanuit de invalshoek ruimte voor ondernemen – en dat we hierin uniek 

en onderscheidend zijn ten opzichte van andere organisaties – is door 

ons dit jaar aandacht gevestigd op het belang van bedrijventerreinen en 

werklocaties. Dit heeft geleid tot meerdere artikelen in landelijke media. 

We gaan nadrukkelijker aan de slag om onze visie te delen over “Bedrijven-

terreinen als het vliegwiel voor maatschappelijke waardecreatie”. Dit doen 

we in een manifest dat we voor de zomer aanbieden aan de landelijke, 

regionale en lokale politiek. Hiermee zoeken we actief de media op. Ons doel 

is om het belang van toekomstbestendige bedrijventerreinen te borgen bij 

het ontwikkelen van een meer integrale visie op ruimtelijke ordening en de 

leefbaarheid voor inwoners.
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ACTUELE THEMA’S DIE CENTRAAL STAAN  
IN DE ACTIVITEITEN VAN SKBN ZIJN:

Vanuit een inhoudelijke expertise agendeert SKBN haar stand-

punten en behartigt op deze wijze het belang van werklocaties.

KLIMAAT-
BESTENDIGHEID

CIRCULAIRE 
ECONOMIE 

DIGITALISERING

ENERGIETRANSITIE
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De kennis en ervaringen die onze participanten en 

kennispartners in de dagelijkse praktijk opdoen, worden 

in ons netwerk verstevigd, aangevuld en verrijkt.  

Zij zijn de motor voor de bedrijventerreinenkennis en 

leveren de input voor kennisdeling. Onze activiteiten op 

het vlak van kennisontwikkeling:

KENNISBANK waarin 

rapporten, onderzoeken 

en achtergrondinformatie 

beschikbaar is op het gebied 

van belangrijke thema’s in 

ons werkveld. De kennisbank 

wordt actief bijgehouden door 

het programmabureau, in 

samenwerking met aanbod  

vanuit ons netwerk.

WERKGROEPEN
• In de werkgroep Groenblauwe 

Bedrijventerreinen wordt samengewerkt 

met Samen Klimaatbestendig en CLOK. 

Door de werkgroep vindt een verkenning 

plaats van de invulling van vergroening en 

klimaatbestendigheid van bedrijventerreinen 

in Nederland. Er zal een voorbeeldenkaart 

worden opgeleverd die inzicht biedt waar en 

hoe praktijkvoorbeelden te vinden zijn en 

welke specifieke leerervaringen zijn opgedaan.

• De werkgroep Nieuwe Verdienmodellen is 

recent gestart en verkeerd in de initiatieffase.

• In vervolg op de samenwerking met BE+ 

is door SKBN dit najaar de werkgroep 

Energietransitie opgestart. Deze werkgroep 

richt zich zowel op het beleidsmatig delen van 

informatie over energietransitie als op het 

uitwisselen van ervaringen.
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PRAKTIJKPROGRAMMA CIRCULAIRE 
WERKLOCATIES 
SKBN is facilitator van het praktijk-

programma Circulaire Werklocaties, 

waarvan Akro Consult en C-creators het 

programmamanagement voeren.  

In de periode 2019-2020 is door 12 

koplopers geïnvesteerd in het organiseren 

van projectvisits, productontwikkeling, 

inzet van experts en het organiseren van 

community of practices. De eindresultaten 

van het praktijkprogramma worden in 

juni 2021 verwacht. De producten die 

dan opgeleverd worden, omvatten een 

handreiking circulaire gronduitgifte, een 

transitieagenda met doelen en urgenties 

van bedrijventerreinen, een essay met 

communicatieaspecten van circulaire 

bedrijventerreinen en best practices. Over 

een mogelijk vervolg van de community of 

practice is SKBN in gesprek. 

ONDERZOEKSPROGRAMMA
In het afgelopen jaar zijn – samen met de 

kennisinstellingen Saxion Hogeschool, Fontys 

Hogescholen en TU Delft – de kansen voor een 

onderzoeksprogramma onder de vlag van SKBN verkend. 

De drie onderzoeksvragen die SKBN eerder heeft 

geformuleerd, zijn uitgewerkt in een pitch voor het nieuwe 

maatschappelijke verdienmodel voor de inrichting van 

bedrijventerreinen. In de huidige fase wordt het onderzoek 

consortium vormgegeven en wordt gewerkt aan het 

verkrijgen van financiering voor de realisatie van het 

onderzoeksprogramma. Als SKBN hebben we een relatief 

beperkt budget dat we inzetten voor de ontwikkeling 

van het onderzoeksprogramma. Voor de realisatie van 

het onderzoeksprogramma dienen de kennisinstellingen 

subsidies aan te vragen, zoals RAAK. Daarnaast heeft 

SKBN met de pitch het ministerie van ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) benaderd 

voor deelname in het programma. 
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• SKBN heeft haar steun verleend aan het RAAK-project Circulair Beter PRO dat onder leiding staat van Cees-Jan Pen, lector Fontys 

Hogescholen. De subsidie voor dit project is eind 2020 toegekend door regieorgaan SIA. 

• SKBN heeft zich verbonden aan de Paris Proof Rankings. Door Gerlof Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies is in kaart gebracht 

wat de status is van de Nederlandse bedrijventerreinen in relatie tot de klimaatdoelstellingen 2050. SKBN ziet dit als een nuttig 

instrument om de status te monitoren en de aandacht te vestigen op de toegevoegde waarde van bedrijventerreinen.

• SKBN draagt bij aan een groeifondsaanvraag die door IVN in voorbereiding is met een grote groep partners ter stimulering van meer 
groenblauwe bedrijventerreinen. Zodat de werklandschappen van de toekomst Groen, Gezond en Klimaatbestendig kunnen zijn.

• SKBN heeft deelgenomen aan een marktconsultatie welke in opdracht van RVO door Merosch is uitgevoerd naar de mogelijkheden 
van zonnepanelen op parkeerterreinen van bedrijventerreinen. 
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KENNISDELING
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De kennisdeling door het netwerk van SKBN is geborgd in een divers palet aan instrumenten; zoals de participantenraad, de kennisbank, 

de nieuwsbrief, de website en social media-kanalen. De basis voor kennisdeling in het netwerk van SKBN ligt echter doorgaans eveneens 

besloten in de jaarlijkse studiereis en het jaarlijkse BT Event in samenwerking met mediapartner ELBA\REC. Ten gevolge van Covid-19 kon de 

studiereis naar Stuttgart helaas niet doorgaan. Om dezelfde reden vond het BT Event geheel digitaal plaats. In aanvulling daarop zijn kort voor 

de zomer twee online webinars georganiseerd. Op deze manier is in 2020 toch geïnvesteerd in het toegankelijk houden van de kennis over 

bedrijventerreinen en werklocaties. 
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BT EVENT
Het BT Event stond dit jaar voor een buitengewone uitdaging. In de voorbereidingen speelden de beperkingen die Covid-19 ons oplegt 

een doorslaggevende rol. Van het voorgenomen hybride event is in korte tijd alsnog omgeschakeld naar een volledig digitaal event op 29 

oktober 2020. Het event had het actuele thema: “De bedrijvige stad - Ondernemerschap in het stedelijk gebied”. Via een livestream vanuit 

een professionele studio op locatie van het Hembrugterrein in Zaanstad werd door diverse topsprekers uit binnen- en buitenland en via 

talkshows vanuit diverse invalshoeken gekeken naar onze binnensteden, vanuit de optiek van de bedrijvige stad. Want als in steden enkel 

nog gewoond en gewinkeld wordt, komt de leefbaarheid in de knel. De strijd om de ruimte is een feit. Hoe houden we ook oog voor het 

creëren van economisch bruisende steden? Daarbij kwam ook de bestuurlijke spagaat die gepaard gaat met de ruimtelijke keuzes naar 

voren en ‘last but not least’ werden aansprekende praktijkvoorbeelden voor een dynamische stad gedeeld. De sprekers boden nieuwe 

inzichten en best practices voor economie in de stad; denk aan mixed-use, duurzaamheid en kwaliteit, stapelen van functies, de invloed 

van schaarste, koppelen van financieel en maatschappelijk rendement, flexibele bestemmingen, multifunctionaliteit. 
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WEBINAR “VAN BEDRIJVENTERREIN NAAR INNOVATIEVE WERKLOCATIE”
Samen met vakblad BT is het webinar “Van bedrijventerrein naar innovatieve werklocatie” georganiseerd op 8 juli. Hier zijn door TwynstraGudde 

samenwerkingsmodellen en invoeringsstrategieën in beeld gebracht die succesvol zijn toegepast op campussen. Campussen en 

leerwerk-milieus staan als broedplaats voor innovatieve ontwikkelingen steeds meer in de belangstelling van overheden, het bedrijfsleven 

én onderwijsinstellingen. Met veelal de triple helix samenwerking tussen deze partijen als basis, wordt ruimte geboden voor innovatie, 

ondernemerschap en educatie. Zo zoeken onderwijs en bedrijven elkaar steeds meer op: enerzijds vestigen bedrijven zich dicht bij 

onderwijsinstellingen; anderzijds vestigt onderwijs zich bij bedrijven. In het webinar kwam naar voren hoe een deel van de bedrijventerreinen 

(fysiek en programmatisch) kan veranderen om zo te voldoen aan deze trends. 
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WEBINAR “DE ROL VAN TOEKOMSTBESTENDIGE BEDRIJFSLOCATIES IN HET ECONOMISCH HERSTEL”
Samen met Buck Consultants International organiseerde SKBN het webinar “De rol van toekomstbestendige bedrijfslocaties in het 

economisch herstel” op 11 juni. Dit webinar ging over de integrale aanpak van bedrijventerreinen (binnenstedelijk of aan de rand van de 

stad) vanuit een combinatie van drie perspectieven: 

• Toekomstbestendige bedrijvigheid: geef ruimte aan allerlei soorten bedrijven en creëer een goed bereikbare, aantrekkelijke en 

veilige bedrijfsomgeving; 

• Energietransitie: nieuwe vormen van opwekking, opslag en afzet van schone energie; 

• Duurzaam ruimtegebruik: ruimte geven aan groeiende bedrijven, inclusief betere benutting van bestaande ruimte en daar waar 

wenselijk functiemenging. Kortom, hoe een gunstig vestigingsklimaat en optimale bedrijfslocaties te scheppen om het herstel te 

bevorderen. 
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Vanuit de solide basis die we in 2020 hebben weten te creëren kijken we met vertrouwen en ambitie uit naar 2021. Door met elkaar 

de ingezette koers te blijven volgen en te verdiepen op de thema’s die we met elkaar belangrijk vinden. 

BINNENKORT
• Werkgroepen faciliteren om te komen naar COMMUNITIES OF PRACTICE

• 1 JUNI Slotevent Praktijkprogramma Circulaire Werklocaties 

• 22 JUNI Digitale Excursie “Bijdragen aan maatschappelijke  

  waardecreatie door bedrijventerreinen”

ZOMER 
• WEBINAR  Ter voorbereiding op BT Event

NAJAAR 
• BT EVENT Houd de website www.skbn.nu en de nieuwsbrief in  

  de gaten voor bijeenkomsten en de updates

ACTIVITEITEN 2021
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COLOFON
Bestuur SKBN

Voorzitter: Theo Föllings

manager business development  

Oost NL

Secretaris: Frank Hazeleger

directeur NV OMU 

Penningmeester: Jan Brugman 

directeur Industrieschap  

De Plaspoelpolder

Bestuurslid: Reinoud Fleurke

manager gebiedsontwikkeling SADC 

Bestuurslid: John Giesen

consultant gebiedsontwikkeling OML

Participanten SKBN

Gemeente Amsterdam

Gemeente Den Haag

PP

NHN

NV OMU

OML B.V.

Oost NL

ROM-D

SADC

Kennispartners SKBN

Akro Consult

ELBA\REC

Kadaster

Provincie Flevoland

Provincie Gelderland 

Provincie Noord Brabant

Provincie Noord-Holland

Provincie Overijssel

Provincie Zuid-Holland

PT

Twijnstra Gudde

Deelnemers SKBN

BPH

Werkgroepen

Energietransitie

Groenblauwe bedrijventerreinen

Verdienmodellen

Programmabureau

Monique Aldenhuijsen Bestuurs- 

secretaris

Ilse Leeninga Programmamanager

Zoë Spaaij Programma-assistent

Heeft u interesse om aan te sluiten bij of samen te werken met 

hét landelijke kennisnetwerk voor de (her)ontwikkeling van 

toekomstbestendige bedrijventerreinen en andere werklocaties. 

Neem contact op ons programmabureau of kijk op www.skbn.nu.  

Hier kunt u ook de meest actuele agendering van activiteiten volgen.
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