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DE STAP NAAR DE TOEKOMST

Broedplaats voor Ondernemers, Overheid & Onderwijs



Broedplaats / Incubator / Verbinden 
 Kenniscentrum / Innovatiecentrum / Startblok  

Doeners / Governance / Agility / Magneetfunctie 
pand (monumentaal, iconisch, locatie) / Bijzonder  
Creëren / Disruptive / Opportunistisch / Techniek  

Smart Industry / Lokaal & internationaal / Hub 
Ontmoeten / Jonge mensen 

Elkaar enthousiasmeren  / Toegankelijk / Comfort  
Sfeer / Universiteiten, HBO’s, MBO’s / Onderwijs, 

Ondernemers, Overheid / Start-ups, kleine 
bedrijven, grote bedrijven / Bruggenbouwers  

Kennis halen en brengen  
Contacten leggen / Verder komen / Serendipity
 Kickstart / Talent / Matchmaker / Ontwikkelen 

 Opleiden / Industrie / Circulaire Economie 
Technologie / Infobron / Kantoorruimte 

Vergaderruimte / Presentatieruimte  
Bijeenkomsten / Events / Gastcolleges 

Catering / Business Center / Energieneutraal  
Maatschappelijk betrokken 

Toekomstbestendig / Duurzaam / Inspiratie  
Proactief / Fun / Energiek / Experience Center 

 Coaching / Support / Pitch / Samenwerken  
Kansen / Oplossers / Advies / Resultaatgericht  
Vakmanschap / Out-of-the-box / Community 

Triple Helix network / Challenges / Multidisciplinair  
Helpdesk / Huisvesting / Facilitator 

Wet- en regelgeving / Strategie 
Marketing en Communicatie / IT 

Slimme stad / Members
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INITIATIEF
De Steck is een initiatief van 9 ondernemers uit de regio Doetinchem, die innovatie zien als een urgente rand-

voorwaarde om in de toekomst economische continuïteit en groei te kunnen realiseren. Daarbij gaat het in eerste 

instantie niet om de continuïteit van het eigen bedrijf, maar om de continuïteit en groei in de regio en de sector 

waarin hun bedrijven werkzaam zijn.

Het gaat om een breed pallet van ondernemers variërend van ontwerpers en dienstverleners tot makers en 

toepassers van techniek. Met de focus op de circulaire economie binnen de Agri- en maakindustrie geven  

zij De Steck vorm.

DE STAP 
NAAR DE 
TOEKOMST

‘BUT INNOVATION COMES FROM PEOPLE MEETING UP 
IN THE HALLWAYS OR CALLING EACH OTHER 

AT 10:30 AT NIGHT WITH A NEW IDEA, OR BECAUSE THEY REALIZED 
SOMETHING THAT SHOOTS HOLES IN HOW WE’VE 

BEEN THINKING ABOUT A PROBLEM.’
- STEVE JOBS
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AMBITIE EN DOELSTELLINGEN
De Steck is niet alleen een plaats om nieuwe ideeën te laten 

ontstaan, maar heeft sterke focus op het waarmaken van 

deze nieuwe ideeën. Er moet meer gebeuren! Daarmee 

gaan we concrete oplossingen verzinnen voor de regio, 

gericht op de leefbaarheid. Doelstelling is ook het starten 

van nieuwe bedrijven (start-ups) en daarmee het creëren 

van werkgelegenheid. Om dit waar te maken is het 

belangrijk om de juiste kennis, expertise en personen op 

de juiste plaats en op het juiste moment in te zetten. 

Dat is wat De Steck doet.

‘De Steck bundelt krachten en 
vormt een web van kennis, kunde 
en kracht, dat leidt tot realisatie.’

HOE GAAN WE DAT DOEN?
De Steck is een plaats waar mensen elkaar in het werkveld 

ontmoeten. Dat faciliteren we met het juiste netwerk, 

inspirerende bijeenkomsten en met de drive om concreet  

te worden en tot realisatie van ideeën te komen.
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Maak kennis met de toekomst

‘Everyone has an idea. But 
it’s really about executing 
the idea and attracting other 
people to help you work on 
the idea.’ - Jack Dorsey
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Hergebruik van 
bestaand vastgoed
De markante, oude bibliotheek van Doetinchem blijft behouden. Duurzaam, energieneutraal en multifunctioneel. In een 

volledig nieuw jasje gestoken, maar nog altijd de plek waar kennis opgedaan én gedeeld wordt. Toekomstbestendig en klaar 

voor de volgende generatie en daarmee is De Steck de showroom van wat we willen bereiken. 
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‘WE HEBBEN BEHOEFTE AAN VERNIEUWENDE, SLIMME EN SCHONE
OPLOSSINGEN VOOR DE UITDAGINGEN VAN DE TOEKOMST. 
DIE KOMEN NIET VAN DE GROTE BEDRIJVEN, MAAR VAN 

CREATIEVELINGEN, TECHNEUTEN EN WERELDVERBETERAARS 
DIE ELKAAR TREFFEN EN BESLUITEN AAN DE SLAG TE GAAN.’

Persoonlijke quote

- ANNE-WIL LUCAS, STARTUPDELTA
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KENNIS IN DE STECK
De Steck verbindt zich aan onderwijs- en kennisinstellingen. Het gaat daarbij om instituten, universiteiten, hbo-onderwijs 

en mbo- onderwijs. Dus verschillende kennisniveaus en diverse disciplines. Door jonge mensen in opleiding te koppelen aan 

concrete praktijkvragen (challenges) en in verbinding te brengen met ondernemers wordt een brug geslagen tussen de  

opleidingen en de arbeidsmarkt.
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SAMENWERKING

WAAROM:
    Een duurzame toekomst 

die mogelijk wordt  
gemaakt door multidisci-
plinaire samenwerkingen. 
De juiste expertise, op het 
juiste moment, op de juiste 
plaats.

HOE:

   Start-up ecosysteem
    Stimuleren, verbinden en 

uitvoeren
    Zorgen voor meer  

bedrijvigheid, banen en 
een duurzame toekomst in 
de regio 

WAT:
   Programma = coaching
   Locatie
   Fondsen  
   Netwerk

   Kennis
    Nieuwe technologieën en  

businessmodellen

Om een bijdrage te leveren aan oplossingen voor de regio is het van belang om samen te werken. Ondernemers, Overheid en 

Onderwijs moeten elkaar vasthouden en aanvullen om bij te dragen aan de leefbare regio waarin wonen (voorzieningen,  

mobiliteit) en werken (economische ontwikkeling) aantrekkelijk is. 

   De Achterhoek als Agri- en maakindustrie

   Circulaire economie als basis

   De Steck als opstap naar ‘de nieuwe tijd’  

   Incubator van start-ups

   Faciliteren en financieel ondersteunen van 

 technologische en sociale innovaties

   Jong talent binnen handbereik brengen van 

 het bedrijfsleven
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De exponentieel groeiende economie en de kanteling van onze 

samenleving naar een energieneutrale samenleving, vragen 

om gedreven mensen die deze transitie kunnen vormgeven. Je 

moet in jezelf geloven en niet verschuilen achter discussies over 

aanpak en proces. Ga met je voeten in de klei staan en laat zien 

dat het ook anders kan. Dat is ons uitgangspunt. In dit iconische 

en verduurzaamde gebouw creëren wij een broedplaats, 

genaamd De Steck. Hier laten we zien dat verduurzaming en een 

circulaire economie haalbaar zijn én dat deze zich economisch 

uitbetalen.

 

Oplossingen door ondernemers

Techniek en technologie in de Agri- en Foodindustry zijn 

onlosmakelijk verbonden met de circulaire economie. 

Doorontwikkeling en innovatie zijn essentieel. Het is van belang 

om vanuit ondernemersperspectief oplossingen te vinden 

voor maatschappelijke uitdagingen. Als we het toenemende 

aantal mensen op deze wereld willen blijven voeden, zal de 

landbouwproductiviteit moeten toenemen. En als we de zorg 

op een hoog én menselijk niveau willen houden, zal techniek 

een grotere rol moeten gaan spelen. Bij deze maatschappelijke 

opgaven hebben ondernemers ook hun ‘drive’ liggen. Negen 

gerespecteerde ondernemers - de Founding Partners - hebben 

de daad bij het woord gevoegd en realiseren in De Steck een 

broedplaats gericht op dit soort vraagstukken. 

Het wij-gevoel

Om duurzame meerwaarde te creëren voor álle 

belanghebbenden, is een nauwe samenwerking nodig die 

gebaseerd is op vertrouwen en het ‘wij-gevoel’. Daarmee 

wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin kennis gedeeld 

wordt, omgezet naar concrete acties. De ontwikkeling van deze 

samenwerking is op pagina 13 gevisualiseerd.

De vierde industriële revolutie

De Achterhoek zet al sterk in op de toekomst. Of het nu gaat 

om de inzet van digitale technologie, nieuwe woonvormen 

en hergebruik van grondstoffen. Of om automatisering, 

digitalisering, robotisering en bereikbaarheid en logistiek op 

maat. Door het betrekken en verbinden van de juiste partners 

worden hier concrete stappen in gezet. Oost-Nederland is één 

van de grootste industrieregio’s, zeker in de maakindustrie. De 

vierde industriële revolutie begint in deze regio. Een streek 

met gebiedseigen kwaliteiten, een prachtige leefomgeving én 

actieve inwoners. Een extra impuls voor kansen en economische 

ontwikkeling, is de samenwerking met Duitsland. Dit is een van 

de focuspunten die de ondernemers van De Steck voor ogen 

hebben. 

Verder dan de opstartfase

Door het creëren van een broedplaats voor en door 

ondernemers, samenwerking met overheden en hoogwaardig 

onderwijs, maar vooral door te dóén, investeren wij in het 

behoud en versterking van een goed verblijfs-, opleidings- en 

vestigingsklimaat. De activiteiten in De Steck zijn erop gericht om 

start-ups niet alleen te laten starten, maar ook tot bloei te laten 

komen tot een succesvolle onderneming. We heten niet voor 

niets De Steck. Een stek groeit en bloeit, omdat wij zorgen voor 

de juiste omstandigheden. 

 

Doe mee op een unieke stek

De Steck onderscheidt zich door interdisciplinaire 

verbindingskracht en een focus op de Agri- en Foodindustry, 

gebruikmakend van de samenwerking met Duitsland.

Daarmee is De Steck de basis voor succes. Iconisch en op een 

prominente plek in het hart van Doetinchem. De Founding 

Partners hebben de eerste stenen gelegd en nodigen iedereen 

uit om mee te doen. 

DE

Meedoen betekent voorsprong!
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Gefaciliteerd door de Overheid moet het voor Ondernemingen mogelijk zijn om binnen De Steck een probleemstelling neer te 

leggen voor het Onderwijs (studenten). Het onconventionele en disruptieve denken door studenten kan bedrijven helpen om 

écht radicaal te kunnen innoveren.

ONDERNEMERS

ONDERWIJS

OVERHEID

BUSINESSMODELONDERNEMERS

LEEFOMGEVING

Business partners

Werkgroep onderwijs

Gerenommeerde 
regionale 

ondernemers

Innovatiecentrum 
Circulaire Economie

Agri- en  
maakindustrie

Internationale 
samenwerkings- 

verbanden

Maatschappelijke 
waarde creëren

Horeca en events

Community

Blue deal

Flexplekken

Start-ups

Participatie

Makers place

Incubater

Startersleningen

Ambassadeursschap



WAAR VIND IK DE STECK?
De Steck is gevestigd in een monumentaal pand (icoon van het structuralisme, door architect Wim Davidse) 

op een beeldbepalende plek aan de rand van het centrum in Doetinchem. 

Raadhuisstraat 25

7001 EX Doetinchem

06 83 77 14 71

www.desteck.nu

info@desteck.nu
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‘HOE MOOI ZOU HET ZIJN DEZE STECK MET U TE MOGEN DELEN EN SAMEN DE 
VOLGENDE STAP TE MAKEN OP WEG NAAR EEN CIRCULAIRE TOEKOMST.’

DE


