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‘Het is interessant om te zien hoe een onhaalbare strategie op papier 
kan leiden tot een dagelijkse frustratie van een 
medewerker in de backoffice.’

Na het verschijnen van mijn artikel  over de resultaatparadox van 
ROM’s in 2017 krijg ik in toenemende mate vragen over de slagkracht 
van ROM’s. En met ROM’s doel ik niet alleen op de traditionele ROM’s, 
maar op alle triple helix-organisaties die als taak hebben meer regionaal-
economische ontwikkeling op gang te brengen. Het woord ROM’s leest en 
bekt wat gemakkelijker, dus daarom gebruik ik deze term voor beide type 
organisaties.

ROM’s als buitenboordmotor
Laat ik even voorop stellen: ik ben een voorstander van ROM’s. Uiteraard heb ik positief-
kritische opvattingen over ROM’s, maar ik ben vooral kritisch over hoe het concept 
van intermediaire organisaties wordt gebruikt in de realiteit. Overheden zien de lacune 
op economisch gebied en zien in de ROM een goed vehikel om als economische 
buitenboordmotor te fungeren. De grote vraag is altijd of de ROM met de relatief beperkte 
omvang in middelen ook causaal verband houdt met de ontwikkeling van de regionale 
economie. Deze vraag is gelegitimeerd, omdat er vaak grote politieke verwachtingen aan 
gekoppeld zijn.

Bootje of vrachtschip vol verwachtingen?
In mijn ogen is het essentieel of je met die buitenboordmotor een klein bootje of een 
vrachtschip geladen met verwachtingen moet voortstuwen. De motor moet voldoende 
power hebben om de boot met verwachtingen voort te stuwen. Hierin ben ik wel uitermate 
kritisch. Het gaat meestal om een vrachtschip dat met een buitenboordmotor op pad wordt 
gestuurd, uitzonderingen daargelaten. En meestal met een lading aan verwachtingen die niet 
altijd even reëel zijn, maar vooral een resultaat van maakbare gedachten over economie. Een 
financiële crisis in 2008 of een coronacrisis in het heden leggen de mondiale verbindingen en 
padafhankelijkheden van ‘ecosystemen’ bloot. En daarmee ook de beperkte invloed die welke 
organisatie dan ook heeft om het tij te keren. Dat betekent ook in mijn optiek dat in goede 
tijden, de slagkracht van een ROM erkend moet worden, maar niet moet worden overschat.

Ik heb maar één doel: ervoor zorgen dat iedere boot wordt voorzien van de juiste 
buitenboordmotor, ondanks de zee en wind die je niet kunt beïnvloeden. Dat zorgt ervoor dat 
de motor niet oververhit raakt, geen vermogen verliest en dat de kapitein zijn bestemming 
bereikt zodat de matrozen af en toe ook met verlof kunnen.

Leiderschap door veranderingsbereidheid 
Ik heb inmiddels het genoegen gehad om een aantal strategieën en adviezen te geven aan 
organisaties die last hebben van de resultaatparadox en de periodieke relatietherapie met 
hun omgeving. Bij deze wil ik de directies, programmamanagers, projectleiders, controllers 
en backofficemedewerkers heel erg bedanken voor hun openheid en eerlijkheid tijdens de 
formele gesprekken, maar ook tijdens gesprekjes in de lift.
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Scenario: een ROM die alles doet met 
beperkte capaciteit

Scenario: een ROM die alles 
versnippert

Richt zich op te veel thema’s, 
diensten en sectoren

• ‘Jack of all trades, master of none’
• Identiteitskwestie

Veel soorten dienstverlening 
(actief in veel ‘rollen’)

• Onbegrepen door gebruikers 
van diensten

Veel KPI’s • Onduidelijk wanneer een ROM het goed doet

Multitaskend personeel • Versnipperde capaciteit en te hoge werkdruk

Constante (her)overweging inzet 
financiële middelen

• Geen langetermijnstrategie mogelijk voor 
triple helix-organisaties

Het is interessant om te zien hoe een onhaalbare strategie op papier kan leiden tot een 
dagelijkse frustratie van een medewerker in de backoffice. In mijn visie weerspiegelt de 
haalbaarheid van de strategische doelen van een triple helix-organisatie zich in de ervaring 
van werkdruk in de organisatie zelf. Hoe ga je in vredesnaam bij andere organisatie 
(bedrijven) 5.000 arbeidsplaatsen creëren in drie jaar, vier fte programmamanagement 
verdeeld over zes personen die zeven sectoren moeten coveren? Het vergt persoonlijk en 
organisatorisch leiderschap om tegen de bestaande filosofieën van de maakbare economie in 
te druisen. Die maakbaarheid wordt overigens categorisch ontkend als je ernaar vraagt. Maar 
als je de strategie en accountability van ROM’s erop naleest en erop doorvraagt, blijkt deze 
toch wel best stevig aanwezig lijkt te zijn. Zeker in de politieke arena.

Klaar voor de toekomst
De levensvatbaarheid van ROM’s wordt gebouwd op successen. Denk daarbij aan:
• succesvolle participaties in bedrijven;
• risicodragende investeringen in innovatieve bedrijven;
• de introductie van een Brainport Industries Campus in mijn geliefde Eindhoven;
• het aantrekken van buitenlandse bedrijven en majeure investeringen in 

waterstoftechnologie;
• wind op Zee-trajecten;
• en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Betere uitrusting voor ROM’s
Ik vraag me af in hoeverre ROM’s in Nederland bestand zijn tegen de uitdagingen in de 
toekomst en daar echt met hun kennis en kunde een vuist kunnen maken. Een culminatie 
van een wensenlijst aan politieke ambities, knuffelprojecten, voor ieder wat wils en een 
spagaat tussen verdelende rechtvaardigheid en backing winners strategieën ... Het 
gevolg is suboptimalisatie in de effecten die kunnen worden bereikt bij het ondertekenen 
van de strategie. Maar voor mij, ook als eindverantwoordelijke in een professionele 
organisatie, een suboptimale dagelijkse bedrijfsvoering waarin je te maken hebt met 
enthousiaste en betrokken medewerkers. En heel simpel gezegd, ik verwacht niet dat het 
verwachtingspatroon van ROM’s lager gaat worden als we een korte blik op de omgeving van 
deze organisaties werpen. De eerste partijen die zich moeten buigen over de noodfondsen 
voor startups en scale-ups: ROM’s. Om in de maritieme metafoor te blijven: ‘all hands on 
deck!’

Waarom een strategie, waarom keuzes maken?



Veel hooi op de ‘ROM-vork’
En in een toekomst waarin Europese samenwerking bepaalt of we de concurrentie 
aankunnen met machtsblokken in de VS en Azië verwacht ik dat ROM’s nog meer op hun 
bordje krijgen. De Green Deal, EU4Health, RescEU, Horizon Europe, JTF, Invest EU, Solvency 
Support Instrument en ga zo maar verder … Nederland loopt achter in de digitaliseringsslag 
die nodig is, waardoor het volledige mkb al een doelgroep aan het worden is voor ROM’s. 
Cyber security is ontwrichtend en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dreigt een langdurige 
mismatch te veroorzaken in Europa. Succes als je met vijf fte hierin het verschil moet maken 
en aan het einde van het jaar verslag mag doen van de SMART-geformuleerde resultaten.

Kortom ...
Veel meer geld naar ROM’s en nieuwe strategieën die meer realisme vertonen. Mijn mening: 
goed is niet goed genoeg meer in het speelveld van ROM’s. In de toekomst moeten ze beter 
worden bewapend om hun doelen te bereiken. Of moeten doelen worden aangepast, zodat 
ROM’s effectiever kunnen opereren. De traditionele economische drijfveren integreren steeds 
meer met energietransitie en grote financieringsopgaven. De druk op ROM’s gaat bewust 
en onbewust toenemen om het verschil te maken. Kleine en middelgrote gemeenten hebben 
namelijk steeds minder capaciteit en competenties om deze vragen te tackelen, dus zoeken 
ze hulp van buiten. Ik zie gemeenten zonder afdeling die zich druk maken om energietransitie, 
simpelweg omdat de capaciteit er niet is. Fijn dat er iemand in de regio rondloopt, maar wat 
gaat die persoon in zijn eentje bewerkstelligen?

Van Naar

Thema’s/sectoren
‘Afvinklijst-denken’: ‘Als het project binnen 
deze sector valt, helpen we wel, anders niet’

Missies
Impactdenken over regionale uitdagingen gevoed 
door beleidsontwikkelingen op Europees en 
nationaal niveau

Te veel rollen
Vaak geleid door containerbegrippen zoals 
‘ecosysteemontwikkeling’

Concentratie op rollen die écht voor 
ROM’s zijn weggelegd, zoals:
Financier
Projectenaanjager
Acquisiteur

Evolutie in ROM-land
Geen trendverschijnselen, maar impactgericht denken

‘In de toekomst moeten ROM’s beter worden bewapend om hun 
doelen te bereiken. Of moeten doelen worden aangepast, zodat 
ROM’s effectiever kunnen opereren.’



Niet van de grond
We moeten ook effectiever gaan werken. Want het Rathenau Instituut constateert niet 
voor niets dat veel living labs blijven steken in lokaal enthousiasme. Hoeveel projecten 
komen nu niet of nét niet tot wasdom of tot scale-up, zodat ze langdurig impact geven aan 
de economie? Hoeveel triple helix-projecten renderen zonder langdurige subsidie? En de 
belangrijkste bewijslast voor mijn hypothese: Welke (parttime) programmamanager houdt 
zich aan de uren van het contract en werkt niet structureel over om de gewenste doelen te 
bereiken?

Om hier een positieve bijdrage aan te leveren, schrijf ik samen met collega Ajsela Mehinagic 
meerdere artikelen over ROM’s. Ons volgende artikel gaat over de rollen van ROM’s, en 
welke wel of niet passsen in het totaalpakket om economieën weerbaar en concurrerend te 
maken en te houden. Daarnaast schrijf ik ook een artikel over handige indicatorensystemen 
die gebruikt kunnen worden om in de politieke arena helder te maken waar de ROM wel of 
niet van doorslaggevende betekenis is in de economie. En de noodzaak tot het realiseren van 
grensoverschrijdende ROM’s in grensregio’s.

Op de hoogte blijven?
Vindt u het interessant om op de hoogte te 
blijven en tot nieuwe inzichten te komen? Laat 
het mij weten via huubsmulders@erac.nl en ik 
stuur u dan regelmatig handige updates. 

ERAC helpt u 
graag verder

Huub Smulders  
06 27 82 57 83


