
Rotterdam sleutelt aan de toekomst 

o 
•• 11 

hoogtepunt van de technologische 
staan we ook nog eens op de drempel van 

economisch tijdperk. Net als andere 
regio's worstelt ook Rotterdam met 

naar een lerende economie. 'Je zou 
dat haven ook een last is.' 

AI' .. UimRI)AlMMER 19.03.2015 
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HET IS DONDERDAGOCHTEND, zonnig en rustig 
op de kade van de campus van RDM Rotterdam. 
Het is schafttijd, maar de kou houdt de studen
ten van de Hogeschool Rotterdam en het ROC 
Albeda College binnen. Er schuift een contai
nerschip voorbij. Een kleintje vergeleken met 
de reuzen die tientallen kilometers verderop in 
de havens van de Tweede Maasvlakte liggen. 
Kleding? Computers? Kiwi's? Wie zal het zeg
gen. En waar naartoe? Het oosten van het land'? 
Duitsland? Of misschien nog wel verder. 

Ooit meerden de grote vraehtschepen uit 
Azië, Amerika en Mrika af aan de kades van de 
Rotterdamse stadshavens, maar door de toe
name van goederenstromen en de aanhoudende 
schaalvergroting is dat inmiddels ondenkbaar. 
Honderden meters lang en vele tientallen 
meters breed zijn ze tegenwoordig. Veel te groot 
voor de Rotterdamse binnenwateren. 

In de oude machinehal van de Rotterdamse 
Droogdok Maatschappij (RDM) z:itten tieners 
in overall aan de boterhammen. Rechts de jon
gens van het mbo, links de jongens van het hbo. 



En hier en daar een enkel meisje. Ze ziUen aan 
lafcl~jes in de 'straat' tussen de twee werkruim· 
Les van Rotterdam en het Albeda 
College. '.I\vee grote glazen kassen die los in de 
immense ruimte zijn geplaaLSL. ln de ene kas 
staan en hangen auto's voor de studenten au Lo·· 

motive, de andere kas is gevuld meL werkhan· 
ken, lasmachines cn andere apparatuur voor 
de sLudenten mctaaltedmiel, en maintenance. 

boven de glazen eonstrucLies hangen ter 
deeoratie de kabels en takels van de oude RDM. 

'We willen onze studenten opleiden tot dc 
bCl'oepsprofessional van de zegt Lick 
Voorbij, programmadirecteul' Kenniscenlnlm 
RDM van de Hogeschool Hotterdam. Ze zit in 
een ruime werkkamer in het oude hoofèlkmtoor 
van RDM, dat ook onderdak biedt aan de !{oUel'·· 
darnse Academie vall Bouwkunst. Vanuit haal' 
stoel kUkt ze uit over de hui'lcn van arbeiders· 
dorp IeijplaaL, in de tien van cle 
eeuw gebouwd voor de werknemers van RDlVl eH 

nog steeds bewoond door voorma· 
ligc havenarbeiders. Door het andere raam zÎct 

:t,e lwt wa Ier van dc Nieuwe Maas en de schoon 
de oude maehi·· 

flexibel 
alla .. · 

in de ceonOlnic van de üw· 

komst Ajll dal essentidc :t,er;t ze. 
Wie d<:nkL dat hij in het lnnovatio!l Doel, 

zomaar wat sLudenten ziet skutelen lwen het 
dan ook mis. Er is lang aan <Ie samen· 
werking en middelbaar onder·· 

en het In een 
ruimte in de oude maehinchal hebben technisch 

werkruimte voor research 
vedal in de maritieme 

de klenLiteit en de 
'De 

sen kennis, onderzoek, onderw~js 
staat centraal hU alles wat we 

Ze trekt haar aan, loopt naar buiLen en 
maakt de oversteek van het oude hooJClkantoor 
naar het .Il1110vatÏoll Doek. Trots ze rond. 

de de leslokalen, via enkele 
naar de 11.500 

die '''",'Uil!,."au 

achter een grote 
nen muren staat daar de internationaal veel·· 

urban windturbine The 
het resultaat van onderzoek en orüwik·· 

door twee l{oLterdammers in samcnwer·· 
Zuid· Koreaanse universiteit Busan. 

ll1ini··speedbootjes van 

het inmiddels wereldberoemde off.shore 

een groLe waterbak waarin zeeën en 
oceanen kunncn worden nagebootst en waar 
eindeloos veel metingen mogel\jk Een kost·· 
baar inüüttief van de 
dat na een jarenlange lobby kon 
worden door erowdfunding onder bedrUvcn. 

Voor de investerende bedrijven en de sla .. 
denLcn civiele techniek van de h()ge~;ehool is het 
een ideale proeCtuin voor "m,jPl'hll 

En opnieuw een mooie plek voor 

ontmoetingen 
en kruisbestuiving. Ron Bormans, besLmm;·· 
voorzitLer van de IIogesehool noenrl 
de campus ook wel 'de kerk van de moderne 
haven'. En daarbij ziet h\j de haven graag als 
metafoor. knut ernaar kijken als een grote 
bak water met boo~jes, maar het is ook een 
gebied wa,l!' de meest irmovértievc 
wordt toegepasL, lCT in de overt:refl(~nde trap. 
Als plek waar bedrijven de werkt.uigbouwkunde 
opnieuw waar wordt 
tccrd 

Als 

je I ijl I 

wordt op .11 

lllam: 
kcnllisoJJi 
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sinds 2003 flink investeerde 
in onderwijs liet Nederland 
de onderwijsbegroting jaar 
na jaar slinken. Stonden we 
decennialang in de interna
tionale top, inmiddels moe
ten we genoegen nemen met 
een plekje buiten de top
tien. Achter bijvoorbeeld 
Polen. 'Dat heeft inmiddels 
een onderwijssysteem waar 
je een pun~je aan kunt zui-

Aankomst van 
de MVOscar in 

de haven van 
Rotterdam. Dit 
is het grootste 
containerschip 
ter wereld: 396 
meter lang, 59 

meter breed, 
een capaciteit 

van 19.224 
zeecontainers 

gen', zegt Peter van Lieshout, lid van de WRR en 
hoofdauteur van Naar een lerende economie. 
De ranglijst wordt aangevoerd door Sjanghai, 
Hongkong, Singapore, Taiwan en Zuid-Korea. 
Precies de Aziatische reuzen waar in het WRR

rapport voor wordt gewaarschuwd. 'Ik denk dat 
we te maken hebben gehad met de wet van de 
remmende voorsprong: 

Het Nederlandse onderwijs en kennisniveau 
werden tientallen jaren de hemel in geprezen 
en vormden de basis voor ons economische suc
ces. Maar er is verslapt op een moment dat er 
juist behoefte was aan focus, richting, visie. En 
daar ontbreekt het nog steeds aan. Tijdens het 
kabinet-Rutte I werd gekozen voor het econo
misch topsectorenbeleid. Onder invloed van 
een stevige lobby werd een !lijst van tien secto
ren opgesteld die vanuit het rijk zouden worden 
gestimuleerd. Niet met een duidelijk sturend 
beleid, maar door middel van aanmoedigende 
subsidies. De keuze viel op Agri & Food, Che
mie, Creatieve Industrie, Energie, High Tech, 
Logistiek, Life Sciences & Health, Tuinbouw en 
Water. Enerzijds voor de hand liggende thema's, 
anderzijds een redelijk willekeurige greep. 

'Je kunt je afvragen of de overheid de juiste 
persoon is om te bedenken welke economische 
sectoren het meest kansrijk zijn', zegt Pieter Tor
doir. Het is veelgehoorde kritiek op beleid waar 
ook vanuit Den Haag niet meer met volle over
tuiging op wordt ingezet. Ook omdat het uitgaat 
van een ouderwetse sectorale benadering van de 
economie, die in de hedendaagse economie niet 
meer op lijkt te gaan. Producten en processen 
worden steeds complexer en komen tot stand uit 
een samenspel van specialisaties, verspreid over 
verschillende landen en continenten. Als voor
beeld wordt in het CPB-rapport Nederland in 
2040 het productieproces van Boeing genoemd. 
Van de productie van de Boeing 787 Dreamliner 
vindt zeventig procent plaats bij 43 bedrijven 
op 135 productielocaties. Slechts een derde van 
de productie wordt uitgevoerd door Boeing zelf, 
grotendeels op de gigantische campus in Seattle. 
Het gehele productieproces wordt gecoördi
neerd vanuit het hoofdkantoor in Chicago. 

Economische kansen moeten dan ook eerder 
worden gezocht bij specialisaties die niet mak
kelijk vooraf kunnen worden uitgetekend, maar 
ontstaan uit een dynamiek tussen kennis, talent, 
ondernemerschap en investeringskapitaal. 'Je 
moet niet sturen op specifieke richtlijnen', zegt 
Bas ter Weel, plaatsvervangend directeur van 
het CPB. 'Omdat het zo moeilijk is te voorspellen 

wat de economische ontwikkelingen zullen zijn, 
moet je ruimte geven, met de stroom meegaan: 
Enje niet vastbijten in voorgekookt beleid. 'Dui
delijk beleid is altijd goed, maar het is de vraag 
wat je met beleid kunt doen. Voor de overheid 
ligt de belangrijkste taak bij het faciliteren van 
ontwikkelingen. Precies zoals dat is gebeurd op 
de campus van RDM Rotterdam. 

'HET IS EEN TOEVAlliGE SAMENLOOP van 
omstandigheden geweest, maar ook het door
zettingsvermogen van een aantal individuen die 

geloofden in het concept', vertelt Liek Voorbij, 
terwijl ze door het Innovation Dock in de oude 
machinehal loopt. 'Ze zagen de grote waarde 
van samenwerking tussen het regionale onder
wijs, het bedrijfsleven en de haven: Door geza
menlijk te werken aan dezelfde vraagstukken en 
elkaar waar mogelijk te ondersteunen maken 
ze het totaal groter dan de som der delen. Voor 
Kenniscentrum RDM van de Hogeschool Rot
terdam is de haven vanzelfsprekend een van de 
speerpunten. En dan vooral de transitie naar 
een duurzame, toekomstbestendige mainport 
en de vraag hoe de haven en de stad meer van 
elkaar kunnen profiteren. 

De campus is recent uitgebreid met RDM 
Makerspace, waar iedereen tegen een geringe 
betaling gebruik kan maken van professionele 
machines voor de maakindustrie: 3D-prin
ten, lasersnijden, houtbewerken en metaal
bewerken. Hiermee sluit de campus aan bij de 
wederopstanding van het zelf maken, zowel 
particulier als zakelijk. In de zoektocht naar een 
meer duurzame, circulaire economie is het niet 

meer vallzf~ltspre 
uit te besteden 

om het 

ver weg gebieden. Daar 
lonen in lagelonenlanden niet 
zo laag zijn en daar aanzienlijk 
kan worden behaald dan twintig, 
tig jaar geleden. Bovendien 
om feeling te hebben met producten die we 
gebruiken of consumeren. We hebben 
authentieke tafel die is gemaakt 
atelier enkele kilometers verderop dan ano-
nieme tafel met een sticker Made in 

'Je zou kunnen zeggen dat de haven wel 
eens een last is voor Rotterdam', Korrie 
Louwes voorzichtig. Van 2010 tot 20H 
namens D66 wethouder Arbeidsmarkt, 
wijs en Innovatie in Rotterdam, inmiddels ze 
neergestreken bij adviesbureau Berenschot in 
Utrecht. Begrijp haar niet verkeerd, haven 
hoort b~j de stad, heeft de stad gemaakt wat 
die is en is nog steeds van grote waarde. 'Maar 
het kan ook verblinden, waardoor je ziet 
welke andere kansen er liggen: 

Als voorbeeld van de soms onderschatte 
kansen voor Rotterdam noemt ze de 
hoogleraar gametechnologie Mark 
die onverwacht succes boekte met 
Tingly. Als game-ontwikkelaar 
belangrijke rol in de internationale 
anderhalf jaar geleden verhuisde hij 
toor van Utrecht naar Rotterdam, Daar huurt 
hij voor het snel groeiende bedrijf 
oudere, betaalbare kantoorvilla dicht 
Centraal Station. Louwes legt uit: 'Goed bereik
baar voor (voormalig) studenten gaJl1ete(:hrlo!i)-
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de economie is een concl11sie uiL het 'l(;TrüoTüû 

Rcoic'W fil11w NethcTlands 2014 van de OESO. 

Onze stedcn z\jn afzollderlijk te klein om te lum 
nen COllcurreren met sLeden en regio's iu andere 
landen. De manier om genoeg agglomera,· 
tickracht te creëren om met sncces de strijd aan 
te gaan met de concnrrentie is door de kracbten 
van de grote stedcn te bundelen. zelfuiet 
hebt, leen je van de buren. Borf'O'Wcd is de 
b\jzonder populaire tcrm die niet meer is weg Le 
denken in het vocabulaire van betrokken weten·, 
sehappers, beleidsmakers en bestuurders. 

Hoewel de OESO nog spreekt van dc Lraditio·, 
nele vier grote steden gaat het in de praktijk 
om de economische kernregio's Amsterdam/ 

Rotterdam/Den en Eindhoven. 
Maar je jzunt ook verder denken: Nederland 
als óén grote agglomeratie, met de 
als sterk verbonden economische centra en het 
achterland als buitengebied. 

DE n~EIN KOMT tot stilstand op perron;j van het 
gloednicuwe Centraal Station van Hotterdam 

'de zo wordt het bouwwerk inmid· 
dels liefdevol door de plaatselijke bevolking 
genoemd. Je zou er ook de voorsteven van een 

in kunnen zien. I Tel is een indrukwek 
kende ruimte: licht, luchtig, open, een verade· 

vergeleken met de donkere, !lauwe gangen 
van het oude CS. Dit is een die uitnodigt 
om op reis te gaan. Wie moet wachten op een 
ovcrstap, een boodschap moet docn op weg naar 
huis snel iets eten tussen
door of een plek zoekt voor cen zakenafspraak 

lrd{ken. Albert 
De 

Seats2MecL, Grand Catë het is cr allemaal. 
Bet is hel slation van de 2Jstc eeuw 
zoals kenners dat voor ogen hebben. Een mul Ij., 
Li.lIlctioncel mensen en 

en dool'vocrplck tegelijk, een 
die de stad verbindt met het netwerk van 

stedell en dc internationale 
ecotlomie de 

ticn minuten lopen van heL station zit 
wcthouckr Maarten vall l,ccfbaar 
Hottenlam achter bureau in het 
Rotterdamse stadhui:;, Een woordv(wrdcr met 
[Pad zit tcgenover hem om hier Cl! daar wat 1(~i~, 

aan Le leveren. Een bode 
twee thee en een in 
nen met het wapen van j{oLtcrdam erop. 
Hel stadhuis "amen rncL bel 

hel, 

dat dc bornbardclfIcntcn van mciJ!)1.0 heeft 
overleefd. 'lbclI was hel 

, nl! is bet een mouument 
herinnert aan de historische binllenstad dk 
ooil: was en de woud die !log niet 

geheeld lijkt. En dat is merkbaar. Het Italiaanse 
marmel' op de vloer glimt, houten zijn 
gepoetst en gastcnwordcn warm en plechtig 
ontvangen door het team van allemaal 
geldeccl in gilet. 

Achter Struijvenbcrg hangL cen groLe kaart 
van HoU:erdam, met het eentrum van de stad en 
in het westen de havengebieden, De oude sLads" 

Botlek, Maasvlakte, Tweede MaasvlakLe. 
Olieraffinaderijen, eOlltainerLcrminals, chemi
sche indust.rie, opslag, overslag. 'De haven zorg;L 
nog altijd voor 3,5 proeent val! het Nederlandse 
bbp', vertelt Stru~jvenberg. 'lIet is nog altijd ver .. 
uit de grootste werkgever van de regio.' Om pre .. 
des te zijn 92.108 banen, vult z~jn woordvoerder 
aan. l\![aar inderdaad, de haven heeft niet meer 
de positie en functie die hij veertig, v\jftig jaar 
geleden had, toen de eeonomie van de stad b~jna 
volledig; draaide om de havenindustrie. 

'We motten wat zegt Stru\jvenberr;. 
'We hebben de grootste olieterrninal ter wereld, 
maal' hoe gaan we om meL een ceonomic die 
minder behoefte heeft aan fossiele brandstof· 
fen!" Hel is een typerend voorbeeld van de 
opgave waar Nederland, en Hotterdam in het 
bijzonder, zich de kornende decennia voor 
gesteld ziet. 'De transitie naar de next eeonomy; 
aldus SLruijvcnberg. 

U,.lKT E:rmp dat de periode waarin het Wes 
ten het eentrum van de mondiale eeonomische 

vormde bl\jvend ten einde is. 
westerse economieën die nu in zwaar weel' ver" 

staRt een groep opkomende ceollomicön 
die al geruime tijd bezig is met een opmars', 
constateert de WIm. De Aziatische uitgaven aan 
H& D ziin inmiddels hoger dan die in de VS of in 

Meer dan ooit zullen we moeten wel" 
ken voor ons geld. Niet zozeer door het maken 
van meer arbeidsuren, maar door slim te z\jn. 
Slim Le slimme te 

slim te zoeken naar niches in de markt 
die aansluiten b\j het llNA van de Nederlandse 
ceonomie en die nog niet z\jn 0PI';eé;ist door 
grot<: economieën waar niet van te winnen valt. 

'De toekomst staal, ofva.lL met slimme mcn~ 
sen en sterkc stelde hel Centraal Plan·, 
bureau in 2010 in de ccollomisehc loekornsL" 

Ncdej'land in 2 ()1.(). Tn heL heetst 
van de teehnologische revolutie die wc door .. 
maken is het zaak om voorbereid te zijn en ill 
Le op de innovaties die zich constallt 
voordoen. Om dat I:e is hel: 
lIoodzakelijk te beschikken over een uiLsLd\end 

" en over ~)tcden die 
als motorell van de economie kunnen 
reil Inet de internationale concurrentie, ! Joe 
meer slimme mensen zieb concentreren in een 

hoc groter de ejrculatic van k(;nnis en daDJ" 

mee ook heL inl1ovaticvcrmol':cll. Hoc groter het 

landen 



Breda en tussen andere creatieve onder·, 
Als wethouder had ik die mogelijke link 

nooit zo gezien: Het zijn autonome 
<!"'''ClUl,,,,Cll, dieje als stadsbestuur niet kunt 

maar die je zo mogelijk moet 
stimuleren, 

van een 
waar de 

Sinds 

euro, bijna een 
van 880 miljard. 

zou echter aanzienlijk hoger 
als de mogel~jkhcden beter wer-

In vergelijking met concurrerende 
de metropoolregio Amsterdam, 

Eindhoven, Nordrhein-
en de Vlaamse Ruit (Brussel-Leu

zijn de economische 
llTtèSt;cttHêS slecht. De werkloosheid is hoog, het 

laag, nieuwe bedrijven ofte-
komen rnoeizaam van de grond. 

1I1(jpr'7n,'k wees uit dat het de regio ontbrak 
slagkracht, dat er een overvloed 

bestuurlijke drukte, gebrekkige samen
tussen ondernemers, wetenschappers 

en risicokapitaal voor het MKll', zo 
in Koers 2020 van Economische 

ZuidvleugeL Om te spreken 
van de welvaartstheorie: er wordt 
inefficiënt omgesprongen met de 
middelen en dat direet ten koste 

vernieu
om dat wat we hebben om te 

HAALT veel te weinig uit de haven', 
Struijvenberg, terwijl de bode aan 
een nieuwe ronde koffie en thee 

kopjes binnenbrengt. De wet
met zijn opmerking naar kritiek 
The Competitiveness q! Global 

uit 2013. 'We hebben nog altijd de 
van Europa, maar daar moeten 

profiteren: OESO wijst in 
feit dat Rotterdam de lasten 

terwül het lusten moet 
van het en delen van 
veel milieuvervuiling, maar 

een weinig doortastend beleid om de positie als 
'Gateway to Europe' uit te buiten. 

Zo zijn volgens de OESO voor Rotterdam alle 
voorwaarden aanwezig om uit te groeien tot 
internationaal maritiem dienstencentrum, van 
scheepseigenaren, scheepvaartmakelaars en 
maritieme financiële dienstverleners. Een bran
che die in de loop der jaren geleidelijk uit de regio 
is verdwenen. 'Heel veel hoofdkantoren zUn 
naar Londen vertrokken', weet Korrie Louwes. 
'Ook een havenstad, maar met veel meer massa. 
Meer klanten, meer kapitaal, meer kennis. Eco
nomisch gezien een beter functionerende regio 
en dus op dit moment voor bedrijven in deze 
sector aantrekkelijker als vestigingslocatie: 

Wat is de identiteit van de regio's Rotterdam 
en Den Haag samen? Verzin het maar eens. De 
oude regentenstad met zUn paleizen en ministe
ries, met onderzoeksinstellingen en grote insti
tuties op het gebied van vrede en veiligheid. En 
dan de arbeidersstad met zUn haven, eindeloze 
industriële complexen en een groeiende specia
lisatie in de medische en gezondheidssector, 
agrofood en cleantech. Waar zijn de raakvlak
ken? Wat is het verhaal? 'Als ~j het al niet 
weten, hoe moet een bedrUf uit China het dan 
weten?' zegt Struijvenberg. 'Maar dat geeft niet. 
We zijn op deze wereld om moeilijke vragen te 
beantwoorden. Al is het maar omdat we ervoor 
betaald worden: Het begint met kijken naar 
elkaars kwaliteiten, naar zoeken naar alles wat 
voorhanden is, verder kijken dan de gemeente
grenzen. 'Want de economie houdt niet op bij 
een grens: 

Dus vertelt Struijvenberg aan iedereen die en 
ieder bedrijf dat interesse toont in zUn stad dat 
er in de regio drie universiteiten zijn: de Eras
mus Universiteit, de TU Delft en de Universiteit 
Leiden. Dat het Internationaal Strafhof om de 
hoek is en dat je bovendien met de trein zo in 
Amsterdam, Brussel of Parijs bent. Zoals tegen 
het wereldberoemde Cambridge Innovation 
Center (CIC), dat overweegt zijn eerste buiten
landse vestiging in Rotterdam te openen. Of 

Waarmee verdient Nederland in de komende 
raken bij 

de reuzen uit Azië en in 
West-Ellrona moeten we nu investeren. In betere 

in betere 
overheid en 

ondernemers en in een toekomstvisie die ons 
in de economie van de 21ste eeuw. 

Met onder anderen: Pietef Tordoir 
economie 

onderzoeker Planbureau 
Kon!e ,"ouwes 

(" ... nrm"na wpthnmipr Innovatie en 
Arbeidsmarkt gntt".,brn Robert Went 
i CIl-cllneiU WRR-ram:mrt over lerende p"" .. "rni" 

en floor Milikowski. 
Pakhuis de 

tegen de bedrijfjes in de Startup Campus en 
de grotere medische bedrijven in het Erasll1us 
Centre tor Entrepreneurship, die zijn gevestigd 
in de Rotterdam Science 1awer. Een plek waar 
gemeente, onder~js- en onderzoeksinstellin
gen en het bedrijfsleven kennis en krachten heb
ben gebundeld. Waar de juiste infrastructuur is 
aangelegd voor optimale kenniscirculatie. Pre
cies zoals de WRR dat betoogt. 

SINDS DE PUBLICATIE van Naar een lerende 
economie reist Van Lieshout het land door om 
verder op het rapport in te gaan. 'Dat ik zoveel 
word gevraagd zou je een goed teken kunnen 
noemen', zegt hij. 'Er is veel sluimerende dyna
miek: Het grootste probleem waar gemeentes, 
regio's, provincies mee worstelen is de onduide
lijkheid van hun missie. Wat moeten ze precies 
doen? Er was een tijd datje goed bezig was alsje 
gewoon een weg aanlegde, een industrieterrein 
prepareerde of kantoren bouwde. Maar kennis
circulatie? Een kennisinfrastructuur? Dat is niet 
zo makkelijk En een pasklaar antwoord is er 
ook niet, zegt Van Lieshout: 'Dat is voor iedere 
stad of regio anders. Utrecht zit met de vraag 
hoe economische concentratie kan worden aan
gebracht. In de noordelijke provincies is veel 
behoefte iets te doen, maar is onduidelijk wie de 
trekker wordt in het proces.' 

En dan zijn we ook nog een land waar de 
economische clusters niet netjes regionaal zijn 
gescheiden maar kriskras door elkaar lopen en 
waar het binnenlands bestuur niet is mee ver
anderd met de tijd. Gemeente, provincies, rUk 
- het zijn schaalniveaus die niet meer passen bij 
de huidige economie van regio's. Je zou kunnen 
zeggen dat na enkele tientallenjaren van achter
over leunen het onderwijs, de bestaande infra
structuren, bestuurslagen en samenwerkings
verbanden niet meer passen bij de hedendaagse 
economie. 'Iedereen snakt naar een wervender, 
ambitieuzer perspectief', aldus Van Lieshout. 

In afwachting van een nationale stip aan de 
horizon z~jn ze op de campus van RDM Rot
terdam zelf maar vast begonnen. Het is een 
uniek concept, benadrukt Korrie Louwes nog 
maar eens: 'Ze komen uit de hele wereld kijken, 
tot en met New York aan toe.' Grote bedrijven 
als Imtech, IHC Merwede en Ampelmmlll die 
samen in een gebouw zitten met studenten van 
het mbo en het hbo om nieuwe technologieën 
te implementeren. En, voegt ze eraan toe: 'Het 
initiatief kwam van de Hogeschool Rotterdam, 
het Albeda College en het Havenbedrijf Rotter
dam. Ere wie ere toekomt. Maar vergeet de rol 
van de gemeentelijke stadsontwikkeling niet: Er 
was ruimte, er was plek, er was een plan, maar 
zonder de medewerking en goede wil van de 
gemeente was de campus nooit geworden wat 
hij nu is. 

'Je moet kunnen meebewegen, handelen 
vanuit het informele in plaats van uit een verga
dercultuur, goed opletten wat er op je pad komt', 
zegt ze. 'En durven kiezen. De juiste mensen en 
middelen inzetten op het goede moment. En 
dan hopen dat je de juiste keuzes maakt.' • 


