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1. Gedetailleerde begroting  
Onderstaand programma is opgesteld op basis van diverse gesprekken met organisaties in en rond de mediasector. De verdere 
verfijning vindt plaats op basis van de op te stellen industrie agenda waarover in de eerste week van september met een groep 
toonaangevende mediapartijen wordt gesproken. Deze concretere plannen delen we graag met het Rijk, om de transformatie 
voor de komende jaren samen vorm te geven. 

Actie Benodigde 
investeringen (in 
mln euro) 

Waarvan 
cofinanciering (in 
mln euro)  

Gevraagde 
Rijksbijdrage 
2019-2022 (in 
mln euro) 

Clustermanagement (zie 3.1) 
Opzetten van een clustermanagement (triple helix) organisatie die tot doel heeft om 
regie te voeren, samenhang te waarborgen en mede opvolging te geven aan de 
deelactiviteiten in de drie hieronder benoemde pijlers. 

4.0 1.0 3.0 

Talent en innovatie (zie 3.2) 11.0 6.0 5.0 

Hybride leeromgeving opzetten op de Mediacampus (in samenwerking met 
bedrijfsleven) al dan niet gekoppeld aan Fieldlabs (zichtbaarheid en effectiviteit van 
media-opleidingen vergroten). Aanpassen portfolio van bestaande kennisinstellingen 
op vraag van de industrie. 

1.6 0.6 1.0 

Leven lang ontwikkelen bij huidige professionals in de mediasector, voortzetten en 
opschalen van huidige ESF gefinancierde projecten.  

2.0 1.0 1.0 

Versterking traineeshipprogramma voor toptalenten 0.8 0.4 0.4 

Onderzoeksprogramma/Big data science voor media/ informatiesector  0.6 0.5 0.1 

Cross over activiteiten (nader te specificeren)  2.0 1.0 1.0 

NL-profiel: kunnen benutten van data van gebruikers van de diverse media 2.0 1.5 0.5 

Stimuleringsmaatregelen business & innovatie voor kleine(re) bedrijven  2.0 1.0 1.0 

Vestigingsklimaat en regelgeving (zie 3.3) 9.0 6.5 2.5 

Media Park ombouwen tot volwaardige campus inclusief ruimte voor nieuwe 
bedrijven, opleidingen en bijpassende verblijfsmogelijkheden. 
a. Procesgeld voor ontwikkelen bidbook/investeringsplan 
b. Investeringscapaciteit ism Invest-NL 

 

1.0 
PM 

 

0.5 
PM 

 

0.5 

PM  

Onderzoek nieuwe (multimodale) bereikbaarheidsoplossingen als impuls en signaal 
voor de transformatie van het gehele gebied.  

5.0 4.5 0.5 

Ontwikkeling korte termijn oplossingen in de fysieke omgeving t.b.v. Fieldlab(s) en 
project spaces - fysieke omgeving voor co-creatie, Pop-up events, short stay, 
broedplaatsomgeving. 

3.0 1.5 1.5 

Positionering & acquisitie (zie 3.4) 11.0 6.5 4.5 

Acquisitie van buitenlandse bedrijven  2.5 1.5 1.0 

Werving en onboarding program buitenlands talent  1.0 0.5 0.5 

Doorontwikkeling Dutch Media Week (DMW) en jaarrond programmering 5.5 3.5 2.0 

Matchmakingsprogramma – startups begeleiden in vinden van afnemers 2.0 1.0 1.0 

TOTAAL 35.0 20.0 15.0 
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2. Context en aanleiding regio Gooi en Vechtstreek  
De ‘Media Valley’ strekt zich uit van Utrecht tot Amsterdam en vormt het kerngebied van de digitale creatieve content industrie. 
De historische oorsprong van deze industrie ligt in de regio Gooi en Vechtstreek, dat nog steeds een belangrijke schakel vormt in 
de ontwikkeling van de industrie. 

Diverse onderzoeken zijn in de regio uitgevoerd en onderbouwen deze Regio Deal, namelijk:  

- De flexibele kracht van de verhalenfabriek, NEO Observatory en Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies BV 
(mei 2018) 

- The Changing Creative Landscape & Insights from Media Centres of Excellence, PWC (2017) 
- Monitor Creatieve Industrie 2016, Stichting iMMovator (maart 2017) 
- Economisch Beeld Utrecht+, NEO Observatory en Rienstra (2017) 
- Hilversum Media Park – Urban Vision 2030, UN Studio (2018) 

Bovenstaande rapporten zijn te vinden via de link www.digitalcreativityfirst.nl. 

Werkgelegenheidsdaling regio Gooi en Vechtstreek 

In tegenstelling tot grote werkgelegenheidsgroei in Groot-Amsterdam, vindt er in regio Gooi en Vechtstreek juist 
werkgelegenheidsdaling plaats. Onderstaande tabel A laat zien dat de sector Creatieve industrie en ICT in Groot-Amsterdam 
groeit met 6,5% terwijl die in Gooi en Vechtstreek daalt met 0,6%. Deze daling in werkgelegenheid is niet alleen terug te zien in 
de sector creatieve industrie en ICT. Onderstaande grafiek B (LISA) laat tussen 2010 en 2017 een algemene 
werkgelegenheidsdaling van 6% zien tussen 2010 en 2017 in regio Gooi en Vechtstreek. Dit blijkt ook uit grafiek C waarin het 
aantal banen in de creatieve in Hilversum duidelijk afneemt in de periode 2005 tot 2015 (-1.130 banen). Dit is een duidelijk 
andere trend dan die te zien is in andere creatieve steden zoals Amsterdam en Utrecht, zie grafieken bij D. Onderzoek, voor het 
Economisch Beeld Utrecht+, met welvaart en leefomgeving scenario’s uit 2017 laat zien dat er tot 2040 nog flinke 
werkgelegenheidsdaling te verwachten is in Regio Gooi & Vechtstreek zonder beleidsmatig ingrijpen (grafiek E). De figuur F 
toont dat de daling structureel is en te wijten is aan de regionale component, met andere woorden het regionale 
ondernemingsklimaat.   

A 

 

Tabel afkomstig uit rapport ‘De 
flexibele kracht van de 
verhalenfabriek’ uitgevoerd door NEO 
Observatory en Rienstra 
Beleidsonderzoek en Beleidsadvies BV, 
mei 2018.  

 

 

 

 

 

 

http://www.digitalcreativityfirst.nl/
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B 

 

Grafiek gebaseerd op LISA 2010-2017 
voor de regio Gooi en Vechstreek. 

Verlies van gemiddeld 1.200 banen per 
jaar is ook geconstateerd in het MIRT 
Oostkant Amsterdam, 2016 

C 

Hilversum 

 

Grafiek afkomstig uit rapport ‘Monitor 
Creatieve Industrie 2016’. 
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D 

1. Amsterdam

 
 

2. Utrecht 

 

Grafieken afkomstig uit rapport 
‘Monitor Creatieve Industrie 2016’. 
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E 

Bron: Rienstra/REPROG 

Grafiek afkomstig uit rapport 
Economisch Beeld Utrecht+ (2017). 

F 

 

Bron: Rienstra/REPROG 

Grafiek afkomstig uit rapport 
Economisch Beeld Utrecht+ (2017).  

 

Voor de werkgelegenheid ziet de 
figuur er vergelijkbaar uit. Ook daar is 
de regionale component negatief.  
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Demografische ontwikkeling regio Gooi en Vechtstreek 
Regio Gooi en Vechtstreek kampt met een demografische uitdaging. Het aantal jongeren (20-45 jaar) neemt af in de regio en de 
vergrijzing, die al hoog is ten opzichte van landelijk gemiddelde, neemt toe. Daarbij, wanneer de samenstelling van de bevolking 
op leeftijdscohort wordt vergeleken met de Noordvleugel (Haarlem-Zaanstad-Amsterdam-Utrecht), valt op dat er een grote 
negatieve afwijking is in Gooi & Vechtstreek voor de groepen 20-30 jaar en 30-40 jaar. 

 

 

Afwijking samenstelling leeftijdscohort Gooi en Vechtstreek tov Noordvleugel, 2013 (bron: CBS)  

Uit presentatie ‘Maatschappelijke en economische context van de Gooi- en Vechtstreek binnen de 
Noordvleugel’ (TNO, 2014) 
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3. Uitwerking per actielijn 

3.1 Clustermanagement 

Doel Faciliteren en versnellen van het adaptievermogen van de media-industrie aan de snelheid en 
omvang van de disruptie als gevolg van o.a. nieuwe technologieën en opkomst van internationale 
spelers. De problemen zijn te complex voor een oplossing op bedrijfsniveau en vragen om een 
sectorbrede aanpak. Essentieel is het vinden van gemeenschappelijkheid. De ervaring is dat dit in een 
hevig concurrerende mediasector niet vanzelf ontstaat. Er is behoefte aan een third-party (triple-
helix) organisatie die kan faciliteren in het uitzetten van de ontwikkelkoers, maar ook slagkracht 
heeft om opvolging te geven aan de door de industrie zelf opgestelde agenda. 

Deliverables - Up and running Cluster Management organisatie  
- Goede governance structuur die afspiegeling vormt van diverse (nieuwe) belangen 
- Industrieagenda 
- Uitvoeringsprogramma 

Doelgroep  - Media-industrie (grote spelers (kern) met daaromheen zo’n 20.000 kleine bedrijven) 
- Kennisinstellingen 
- Overheden 

Betrokken partijen De gemeente Hilversum en de Regio Gooi en Vecht nemen het voortouw om de organisatie op te 
starten. Daarin worden zij ondersteund door diverse organisaties en bedrijven (Digital Creativity 
First). 

Totaal budget 4 mln euro over 4 jaar 

Financiering Partners clusterorganisatie en impulsfinanciering vanuit de Regio Deal. De komende 3 jaar zullen we 
structurele financiering organiseren, waarschijnlijk door bijdragen van overheden, kennisinstellingen 
en bedrijven. Gedurende deze deal is éénmalig externe steun nodig. 
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3.2 Talent & innovatie 
 
Talent 
De enorme dynamiek van de mediasector heeft vanzelfsprekend grote impact op de werkvloer: beroepen veranderen in rap 
tempo en voor specifieke technische functies zijn tekorten die in de toekomst alleen maar groter worden. Human capital vormt 
de sleutel voor een vitale Media Valley waarin nieuwe bedrijvigheid groeit en bestaande bedrijven de nodige transities kunnen 
maken. Daarin is scholing en ontwikkeling van toekomstige én huidige professionals cruciaal.  
Het Regio Deal programma is enerzijds gericht op scholing en ontwikkeling. Het gaat dan om het vergroten van kennis en 
vaardigheden op het gebied van IT, data en multiplatform contentproductie maar ook om skills als samenwerken in 
multidisciplinaire teams. Daarvoor creëren we hybride leeromgevingen een programma voor leven lang leren van professionals 
(werknemers en ZZP’ers). Ook zorgen we voor meer uitwisseling tussen bedrijven en opleidingen, zodat het curriculum van 
opleidingen zo actueel mogelijk blijft.  
Anderzijds voorziet het Regio Deal programma in belangrijke randvoorwaarden, zoals bewustwording van het belang van leren 
en ontwikkelen bij bedrijven, het wegnemen van drempels voor leven lang leren en het vergroten van de bekendheid van 
opleidings- en ontwikkelingsaanbod. Actiever inzetten op het aantrekken en behouden van talent heeft de volgende effecten:  
- Direct effect:  

Een groter, meer divers en doelgerichter onderwijs- en opleidingsaanbod in de regio passend bij de behoefte uit het 
bedrijfsleven. Vergroten van het vermogen van de bedrijven en mensen om zich aan te passen aan de snelle veranderingen 
in de sector (toekomstbehendig). 

- Indirect effect:  
Meer studenten in de regio, die mogelijk ook nog eens na hun opleiding bij de bedrijven in de regio aan de slag gaan. 
Vergroten van het aantal start-ups en daarmee innovatievermogen van de sector. 
Voorkomen van uitval van niet meer gekwalificeerde werknemers en ZZP’ers en het kunnen benutten van het potentieel 
van ‘andere doelgroepen’ zoals ouderen en arbeidsgehandicapten. 

- Uitstralingseffect:  
Onderwijsinstellingen trekken jongeren en daar waar jongeren onderwijs volgen en huisvesten, ontstaat een andere 
dynamiek. De groei van de aanwezigheid van twintigers en dertigers in de regio, de ontbrekende demografische schakel 
voor stabiele groei. 

 
 
Innovatie 
De komende jaren staat de mediasector in het teken van datagebruik/toepassingen, immersive media (VR/AR), cybersecurity en 
kunstmatige intelligentie die de hele waardeketen op zijn kop zetten, van contentproductie tot compleet veranderend 
mediagedrag van de gebruiker. Om de mediasector in staat te stellen zo vroeg mogelijk kennis te maken met mogelijk 
interessante nieuwe technologieën en toepassingen, moet de afstand tussen bedrijven en wetenschap verkleind worden en kan 
hun innovatieve slagkracht verstrekt en versneld worden. Hiervoor zullen twee instrumenten ingezet worden: Een beproefde 
manier om kennisinstellingen en bedrijven in co-creatie en multi disciplinair te laten werken is via de ontwikkeling van Fieldlabs. 
Kennisontwikkeling en Proof of Concept-ontwikkeling (POC) staan hierin centraal. Deze werkwijze kan ook structureel bijdragen 
aan de ontwikkeling van cross-overs op maatschappelijke vraagstukken. Hiervoor zijn al verschillende bescheiden initiatieven 
genomen. Om de potentie, impact en reikwijdte van de fieldlabs optimaal te benutten is een publiek/private aanjaagfunctie 
cruciaal.  
 
Het opzetten van een media industry accelerator waarin business-, innovatieontwikkeling en samenwerking hand in hand gaan 
om het transformatieproces te versnellen heeft de volgende effecten: 
- Direct effect:  

Gezamenlijke kennisontwikkeling op relevante actuele thema’s, ontwikkeling van Proof of Concepts (POC’s), versterking van 
het innovatief vermogen, marktvergroting van de sector 

- Indirect effect:  
Vergroten van het aantal start-ups, versterking van de werkgelegenheid, bijdrage aan oplossingen van maatschappelijk 
vraagstukken, versterking van de brede welvaart 

- Uitstralingseffect:  
Imago versterkend, place to be, nationaal en internationale zichtbaarheid en aantrekkingskracht  
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Hybride leeromgeving 

Doel 1) Zorgen voor een realistische, stimulerende leeromgeving waarin studenten multilevel (mbo-
hbo-wo) en multidisciplinair werken aan onderzoeksvragen en praktijkproblemen, samen 
met professionals en docenten/onderzoekers. Dit kan zijn in korte en langere cycli (van 
hackaton/pressure cooker tot semester).  

2) Vergroten experimenteer- en innovatiekracht sector 

Deliverables Vormen van minimaal 4 communities of practice of (al dan niet tijdelijke) leeromgevingen per jaar 
Opleveren van minimaal 8 POC’s per jaar: POC’s die door mediabedrijven doorontwikkeld kunnen 
worden of resulteert in een start-up of vervolgonderzoek vanuit de deelnemende 
studenten/onderzoekers. 

Doelgroep  Primair: studenten, waar onder studenten die met hun onderzoek/experiment een start up oprichten 
Secundair: onderzoekers aan kennisinstellingen (met onder hen een aantal dat met hun onderzoek 
een start up opricht) en business developers mediabedrijven 

Betrokken partijen HKU, UU, HvA, EUR, NHTV, UvA, ROVvA/MBO college Hilversum, Mediacollege Amsterdam, HAN, 
Fontys, NHL/Stenden, Windesheim 

Totaal budget 1,6 mln euro (4 jaar), 400K per jaar 

Financiering 600K door kennisinstellingen en bedrijven, en impulsfinanciering vanuit de Regio Deal van 1 mln 
euro. 

 
Leven Lang Ontwikkelen  

Doel Vergroten en versterken van opleidings- en ontwikkelprogramma’s voor werkenden in de 
mediasector, zowel werknemers als ZZP-ers, zodat zij ook aan de eisen van hun toekomstig werk 
kunnen voldoen (employability), alsmede behoud van talent voor de sector. 

Deliverables Bevorderen leercultuur, bij zowel grote mediabedrijven als MKB en ZZP 
Vergroten van aanbod dat ‘spot on’ inspeelt op de nieuwste ontwikkelingen en skills Vergroten van 
aantal deelnemers. Vergroten van samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen mbo/hbo/wo 

Doelgroep  Werkenden in de mediasector (werknemers en ZZP-ers) 

Betrokken partijen Kennisinstellingen (HU, UU, HvA, MBO College Hilversum, Inholland, Erasmus, NHTV), commerciële 
opleiders zoals NCOI Groep Hilversum, scholingscentra zoals Werkstation en Media Perspectives 
Academy. 

Totaal budget 2 mln euro voor 4 jaar 

Financiering Grote bedrijven betalen 100% voor deelname. Kortingen voor MKB en ZZP worden gefinancierd 
vanuit impulsfinanciering Regio Deal. In totaal 1 mln euro door deelnemers vanuit de sector en 1 mln 
euro uit de impulsfinanciering. 

 
  



 

11 
 

Versterking traineeshipprogramma voor toptalenten 

Doel Opschalen huidig Talent Development Programma richting MKB-bedrijven en Digital Agencies (snel 
groeiende digitale productiebedrijven verenigd in Dutch Digital Agencies).   

Deliverables Aandeel deelname MKB-werkgevers vergroten naar jaarlijks minimaal 6 
Aandeel deelname Digital Agencies vergroten naar jaarlijks minimaal 4 
Jaarlijks aantal deelnemende Toptalenten: 2 groepen van 25 

Doelgroep  MKB-bedrijven 
Digital Agencies 

Betrokken partijen Uitvoeringsorganisatie Media Perspectives, brancheverenigingen, mediabedrijven, diverse trainers en 
opleiders 

Totaal budget 800K voor 4 jaar 

Financiering Grote bedrijven betalen 100%; voor het MKB en eerste toetreders wordt 40% eigen co-financiering 
gevraagd. Een impulsfinanciering van 400K (100K jaarlijks) betekent dat er ruimte komt voor 25 
nieuwe toptalenten in het programma. 

 
Onderzoeksprogramma  

Doel Onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de mediasector in brede zin. Thema’s zijn: 
impactvergroting, inwonersparticipatie, media in de publieke ruimte, immersive, gezichtsherkenning 
en personalisatie, streaming media en annotatie en recommendation, data (multimedia analyse (AI), 
sport and live events, smart city data visualisatie. 

Deliverables Inzicht in waar de industrie zich naar toe moet ontwikkelen om een toekomstbestendige sector te 
waarborgen en de juiste interventies te kunnen plegen. Robuuste samenwerking tussen 
onderzoeksinstellingen en een geïntegreerde onderzoeksagenda. 
 

Doelgroep  Media bedrijven, overheden, triple helix organisaties 

Betrokken partijen Cluster management organisatie coördineert de uitvoering in nauwe samenwerking met o.a. Instituut 
voor Beeld en Geluid. De uitvoering zal in veel gevallen gebeuren door kennisinstellingen als 
universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten, private onderzoekspartijen, CBS 

Totaal budget 600k voor 4 jaar, 150k per jaar 

Financiering (Co)Financiers: divers. Gevraagde rijksbijdrage 100k euro. 

 
Cross over activiteiten 

Doel Inzetten van expertise en ervaringen vanuit de media sector waarmee maatschappelijke 
vraagstukken in o.a. de energie transitie en zorgdomein (directe gezondheidszorginnovaties, 
revalidatie en eenzaamheidsbestrijding). 

Deliverables Co-creatie processen via challenges leidend tot POC’s, nader te specificeren 
 

Doelgroep  Bedrijven, zorg-partijen, Media bedrijven, overheden 

Betrokken partijen Een breed scala aan partijen (uit diverse sectoren) 

Totaal budget 2 mln voor 4 jaar 

Financiering (Co)Financiers: divers.  

Nadere uitwerking hiervan volgt. 
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NL-profiel 

Doel Met de dienst, NL-profiel, gaan de bedrijven één loket bieden waar adverteerders terecht kunnen 
voor datagedreven marketing. NL-profiel biedt de mogelijkheid voor adverteerders om “door middel 
van relevante dataprofielen eenduidig over de verschillende media en mediabedrijven heen te 
kunnen plannen. De mediabedrijven gaan door het samenvoegen van hun informatie de 
concurrentie aan met Facebook en Google, wereldwijd momenteel de dominante spelers op het 
gebied van gerichte advertenties. Het data gebruik wordt in lijn gebracht met de regels van de AVG. 
De deelnemende bedrijven blijven met NL-profiel eigenaar van de data van eigen gebruikers maar 
delen de profielen. 

Deliverables De Nederlandse bedrijven kunnen door NL-profiel weer concurreren met Facebook en Google waar 
het gaat om het uitnutten van profiel informatie over de gebruikers richting de adverteerders. De 
uitstroom van advertentiegelden vanuit Nederland naar de VS wordt hiermee tegengegaan.  

Doelgroep  (MKB) Media bedrijven 

Betrokken partijen NL-profiel is nu een initiatief van 3 commerciële bedrijven (Persgroep/TMG/Sanoma). Zij geven aan 
dat alle mediabedrijven, groot en klein, commercieel en publiek kunnen deelnemen aan NL-profiel. 
NL-profiel wordt daarmee een onafhankelijk dataplatform voor de media industrie. 

Totaal budget Om te kunnen koppelen aan NL-profiel moet een gemiddeld mediabedrijf 300k investeren in haar IT 
en data framework. De 20 grotere mediabedrijven zullen dit zelf kunnen investeren. Budget 6 mln 
euro. De tientallen kleinere mediabedrijven zullen ook moeten investeren om aan te kunnen sluiten. 
Dat vraagt voor 100 bedrijven een investering van rond de 2 mln euro. Dit zijn de initiële kosten. 

Financiering Voor de kleinere bedrijven wordt 0.5 mln euro aanjaag financiering gevraagd vanuit de Regio Deal.  

 
 
Stimuleringsmaatregelen business & innovatie voor kleine(re) bedrijven 
 

Doel Het verankeren van het innovatie proces in media bedrijven. Dat vraagt om een combinatie van 
organisatie en business innovatie. Via een intensief programma van enkele maanden worden 
bedrijven ondersteund om te komen van idee tot een marktgereed product (geïnspireerd op Media 
Accelerator). 

Deliverables - Innovatief denken en werken wordt verankerd in de cultuur van mediabedrijven 
- Versnelling in het proces van idee naar marktintroductie 
- Versterking van samenwerking tussen mediabedrijven 

Doelgroep  (grotere) mediabedrijven en scale-ups. 

Betrokken partijen Naast de sessies met de grote bedrijven die in staat moeten zijn zelfstandig te financieren, worden er 
jaarlijks twee rondes gehouden met 6-10 bedrijven. Aantal deelnemers tussen de 50 en 70.  

Totaal budget 2 mln euro over 4 jaar waarvan 50% cofinanciering door bedrijven 

Financiering Deelnemende bedrijven en beperkte co-financiering voor kleinere bedrijven 
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3.3 Vestigingsklimaat en regelgeving  
Het huidige Media Park, dat twee jaar te koop staat, is qua huisvesting verouderd, en daarmee onaantrekkelijk voor 
(toekomstige) gebruikers. Het terrein biedt 100.000 m2 ruimte om verder te ontwikkelen tot een moderne campus. Voor de 
herontwikkeling van het terrein is recent een stedenbouwkundige visie opgesteld (UNStudio, zie link op pagina 3) die als 
leidraad fungeert voor nieuwe investeerders. De transformatie van het Media Park is een proces van lange adem, er zijn nog 
grote stappen en intelligente financieringsconstructies nodig om deze Media Campus ook te realiseren. Ondersteuning vanuit de 
Regio Deal is daarbij van grote waarde.  

Op de korte termijn vraagt dit inzet op onder andere de bereikbaarheid, beschikbaarheid van locaties voor onder andere 
kennisinstellingen, studenten en fieldlabs. We faciliteren financiële arrangementen als die nodig zijn om vernieuwing mogelijk te 
maken. Om dit gecompliceerde proces op een goede manier te laten plaatsvinden is 1 mln euro nodig. Een belangrijk 
aandachtspunt is de aanpak van de multimodale bereikbaarheid van het park. Dit zal een mix worden van infrastructurele 
maatregelen, maar ook aanpassingen in de mobility mix, stimuleringsmaatregelen op het vlak van Park and Bike etc. Hiervoor zal 
een voorlopige investering van 5mln euro nodig zijn. 

In de ontwikkeling naar nieuwe verdienmodellen en nieuwe vormen van contentdistributie is er behoefte aan 
experimenteerruimte binnen de huidige wet en regelgeving. Het doel is om de creatieve (digitale) content te combineren met 
nieuwe technische mogelijkheden en deze te benutten voor de samenleving (‘mediawijsheid’) en nieuwe businessmodellen. 

- Direct effect:  
Versterken van de aantrekkingskracht van de regio Gooi en Vechtstreek, fysieke ruimte om aan innovatie en 
talentontwikkeling te doen, tegengaan van wegtrekken van bedrijven 
ontwikkeling van nieuwe manieren van contentproductie en –distributie. 

- Indirect effect:  
Vergroting van de aantrekkelijkheid van de regio als vestigingslocatie, bijdrage aan product en dienstenontwikkeling, 
verkenning van nieuwe financieringsmodellen, verkleinen van de woon- en werkdruk op Amsterdam 

- Uitstralingseffect:  
Imago versterkend, place to be, nationaal en internationale zichtbaarheid en aantrekkingskracht 

 
Bestaande samenwerking 
In verschillende Fieldlabs is een groot aantal van de mediabedrijven uit de broadcast industrie, kennisinstellingen, databedrijven 
en overheden aan het samenwerken. Bijvoorbeeld: VPRO werkt nu met Media Perspectives, Instituut voor Beeld en Geluid en de 
Gemeente Hilversum aan het opzetten van een Fieldlab in Hilversum. 
 
 
Fieldlabs 
 

Doel Het verkennen van allerlei maatschappelijke thema’s waarbij zowel commerciële, sociale als 
technologische aspecten worden bekeken, waaronder personalisatie, gezichtsherkenning en multi 
media analyses.. Open samenwerking en experimenteren staan voorop. In het verlengde hiervan 
kunnen we ook meer concrete marktvragen vormgeven door ze te koppelen aan innovatieve 
oplossingen van startups en scale-ups. Dat doen we in de vorm van challenges. 

Deliverables Voedingsbodem voor innovatieve oplossingen voor nog weinig gedefinieerde vraagstukken, de 
problemen van overmorgen. Samenwerking tussen R&D bedrijven is verduurzaamd. Er is een 
ecosysteem dat in staat is ideeën op te schalen naar marktoplossingen.  
4 gelijktijdig gerunde fieldlabs (2 jaar per fieldlab). 8 in totaal voor een periode van 4 jaar. 

Doelgroep  Divers 

Betrokken partijen Instituut voor Beeld en Geluid, VPRO, mix van kennisinstellingen, bedrijven en vragenstellers  

Totaal budget Operationele kosten 100k tot 1 mln euro per fieldlab.. Totaal 3 mln euro voor 4 jaar.  

Financiering (Co)Financiers Instituut Beeld en Geluid, gemeenten, private partijen en subsidieverstrekkers 
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3.4 Positionering en acquisitie 
Clustermanagement: Dit zal een continu proces zijn, waarin kern en periferie van de sector elkaar ontmoeten. Begin september 
komt een groep van CEO’s van toonaangevende bedrijven uit de digitale contentindustrie bijeen om de industrie agenda verder 
vorm te geven. 

Voor een goed functionerend cluster is het essentieel dat bedrijven elkaar regelmatig ontmoeten en ook zichtbaar te zijn. De 
Dutch Design Week is daar een goed voorbeeld van. Analoog daaraan is de Dutch Media Week (DMW) ontwikkeld, een 
belangrijk vehikel waar de sector zich presenteert en zich internationaal op de kaart kan zetten. Het doorontwikkelen van de 
huidige DMW tot een volwaardig toonaangevend festival met jaarrond programmering is daarvoor noodzakelijk.  

Acquisitie van buitenlandse bedrijven vraagt een efficiënt programma, waarin samenwerking gezocht wordt met o.a. 
Amsterdam In Business, NFIA en Invest Utrecht.   

Veel start-ups hebben moeite met het opschalen van hun business doordat men moeilijk toegang krijgt tot potentiële (veelal) 
grote afnemers. Matching van vraag en aanbod is daarin zeer effectief. Eerdere pilots zijn succesvol doorlopen en moeten nu 
worden opgeschaald.   

- Direct effect:  
Eenduidige industrieagenda, vergroten van de opschaalbaarheid van producten en diensten 
versterking van de BV Nederland. 

- Indirect effect:  
Vergroting van de aantrekkelijkheid van de regio als vestigingslocatie, versterking van de netwerken in kern-periferie. 

- Uitstralingseffect:  
Imago versterkend, place to be, nationaal en internationale zichtbaarheid en aantrekkingskracht. 

 
Acquisitie van buitenlandse bedrijven 

Doel Meer (toonaangevende) buitenlandse mediabedrijven verleiden om zich te vestigen in de regio. 

Deliverables Een goed functionerend acquisitieproces/organisatie. Zorgdragen voor zaken zoals een goede 
Engelstalige website, het proactief benaderen van bedrijven en het gastvrij hulp aanbieden op gebied 
van huisvesting, internationaal onderwijs, enz. in samenwerking met organisaties als Amsterdam 
Inbusiness, Invest Utrecht en NFIA. Versterken strategisch accountmanagement om via een netwerk 
van gevestigde toonaangevende bedrijven in de rol van ambassadeurs acquistiekracht te versterken. 

Doelgroep  Binnen de regio gevestigde mediaondernemingen. 
Buitenlandse bedrijven op gebied van de creatieve, digitale content industrie. 

Betrokken partijen Regio G&V, MRA, EBU, provincies NH en UT, min EZK. 

Totaal budget Totaal 2,5 mln euro in 4 jaar 

Financiering Cofinanciering vanuit o.a. de regio G&V en de gemeente Hilversum. 

 
Werving en onboarding program buitenlands talent 

Doel Aantrekken van (jong) buitenlands talent om de NL-sector ook in de toekomst voldoende aan te 
sluiten op de steeds verder globaliserende mediasector 
Aantrekken van buitenlands talent dat in Nederland nu nog te schaars is (data, IT) 
Promotie van de regio en de NL-mediasector als aantrekkelijke werkgever en woon/vestigingsklimaat 

Deliverables Ondersteunen van NL-bedrijven bij gemeenschappelijke werving en selectie van buitenlands talent 
Vergroten van aandeel buitenlandse werknemers met minimaal 10% 
Kwalitatieve versterking van het human capital bij NL-bedrijven 

Doelgroep  Buitenlandse starters met max 5 jaar werkervaring in functies die in Nederland lastig vervuld kunnen 
worden door binnenlands talent 
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Betrokken partijen Kennisinstellingen (Erasmus, NHTV, HU, UU, HvA, MBO College Hilversum, Inholland), commerciële 
opleiders zoals NCOI Groep Hilversum en scholingscentra zoals Werkstation. 

Totaal budget 1 mln euro voor 4 jaar (verdeling over jaren: 100K, 300K, 300K, 300K) 

Financiering De kosten voor promotie en inrichting van het programma worden gefinancierd van de impulsgelden 
Regio Deal; de deelnamekosten onboarding program door mediabedrijven 

 
 
Doorontwikkeling Dutch Media Week (DMW) 

Doel DMW laat zien en ervaren waartoe media in staat is, geeft zicht op de betekenis van media. DMW 
verkent de betekenis van media samen met makers en publiek. DMW vormt de kern van een 
jaarrond programma.  

We willen de burger wijzer maken ten aanzien van media, vergroten de mediavaardigheden van de 
inwoners, bieden een podium voor talentvolle en creatieve mediamakers en ondersteunen de 
creatieve en technologische innovatie. 

Deliverables - Organisatie van DMW (weekend-week-weekend)  
- Opzetten van een overall (jaarrond) programmering met partners  
- Uitbouwen van draagvlak en partners 

Doelgroep  - makers, creatieve bedrijven 
- studenten/ jonge talenten 
- consumenten 

Betrokken partijen Instituut Beeld en Geluid zorgt voor de coördinatie van de organisatie van DMW. Zij doet dit in 
samenwerking met diverse organisaties waaronder Hilversum Marketing, bedrijven en 
kennisinstellingen. 

Totaal budget De komende 4 jaar wordt totaal 5,5 mln euro geïnvesteerd in DMW. 

Financiering Financiering vindt plaats door deelnemende bedrijven, stadsfonds, gemeente Hilversum en diverse 
fondsen. 

 
Matchmakingsprogramma – startups begeleiden in vinden van afnemers 

Doel Koppelen van concrete business uitdagingen van media bedrijven aan innovatieve oplossingen van 
startups en scale-ups. Daarvoor wonden continue relevante (internationale) startups en scale-ups 
gescout en opgenomen in een database. Er worden diverse activiteiten georganiseerd om de 
matching tot stand te laten komen. 

Deliverables Versnelling van de innovatie binnen Nederlandse mediabedrijven door ze in contact te brengen met 
direct toepasbare slimme oplossingen die bijdragen aan business ontwikkeling. 
Jaarlijks worden er 4 matching rondes gehouden, totaal 16 rondes in 4 jaar 

Doelgroep  Media bedrijven en startup, scale-ups 

Betrokken partijen Mix van kennisinstellingen, bedrijven en vragenstellers  

Totaal budget Het totale budget bedraagt ca 2 mln euro voor 4 jaar, het financieringsgat bedraagt ca 1 mln euro  

Financiering (Co)Financiers Gemeenten, private partijen en subsidieverstrekkers 
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4. Selectie betrokken partners actielijnen Regio Deal  
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