
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economische Agenda 2020-2022 

“Groningen. Your business, Your future” 
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         Missie: 

Samen met onze partners zetten we in op het creëren van een toekomstbestendige Groningse economie, met kansrijke 

banen nu én in de toekomst. Een inclusieve, bruisende economie, waarbij ruimte is voor creativiteit, ondernemerszin, en 

oog is voor de leefkwaliteit van iedere inwoner 

Introductie 
 
Voor u ligt de nieuwe Economische Agenda voor 2019-2022, de economische 
uitvoeringsagenda van de gemeente Groningen. In deze agenda kunt u lezen hoe 
de gemeente Groningen de komende jaren gezamenlijk met partners aan de slag 
gaat voor de ontwikkeling van de economie. Maatschappelijke uitdagingen staan in 
deze agenda centraal. De economische ontwikkeling wordt hieraan verbonden. De 
gemeente maakt zich met deze agenda hard voor het omzetten van de grote 
maatschappelijke uitdagingen in een economische propositie. 
 
Door het samengaan van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer is in 2019 
de nieuwe Gemeente Groningen ontstaan. Qua inwonertal is Groningen één van de 
grootste gemeenten van Nederland geworden. Ook de rol van Groningen als 
economische motor van het Noorden is sterker geworden. Groningen heeft een 
bepalende rol in regionale ontwikkelingen en fungeert daardoor als partij die 
andere spelers en clusters bij elkaar kan brengen. Deze economische agenda is 
daarom van belang voor heel Noord-Nederland. De aantrekkingskracht en 
economische impact van de gemeente houdt niet op bij onze landsgrenzen. Sterker 
nog, Groningen wordt in toenemende mate internationaal gezien als dé plek om te 
bezoeken, prettig te verblijven én om aan de uitdagingen van de toekomst te 
werken.1 Het Groningse regionale én internationale belang worden daarom in deze 
agenda nadrukkelijk meegenomen.  
 
De Groningse economie kent een geheel eigen dynamiek en karakter. De meest in 
het oog springende uitdagingen voor de gemeente Groningen zijn: talent (en dus 
arbeidsmarkt), de energietransitie, de gezondheidseconomie, digitalisering en de 
creatieve industrie. Omdat er al een behoorlijke track-record is opgebouwd rond 
deze uitdagingen zijn het ook Groningse unique selling points geworden. Zij 
verdienen dan ook bijzondere aandacht en zijn opgenomen als speerpuntthema’s 
in dit stuk. Naast deze speerpuntthema’s zijn een aantal doorsnijdende thema’s 
opgenomen, agendapunten die hard nodig zijn om de Groningse economie vooruit 
te helpen.  
 
 
 
 
 

                                                                 
1 Bron: ‘Zelfs uit Silicon Valley komen ze naar Groningen’, Het Financieele Dagblad, 20 
september 2018 

 
 
 
De keuze voor de genoemde speerpunten en doorsnijdende thema’s is niet in 
beton gegoten. De lijst zal voortdurend worden geëvalueerd, en met behulp van 
de andere stakeholders worden getoetst. De rol van de gemeente Groningen is 
om richting te geven aan de inzet op de speerpunten door alle stakeholders, 
juist op de meest kansrijke thema’s. Daarnaast draagt dit programma bij aan de 
doelstellingen van het Nationaal Programma Groningen2 en is er is er een 
Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie, waarin de fysieke weerslag van de 
economie is opgenomen. 
 
In de bijlage staan de documenten die het fundament vormen voor deze 
agenda. Dit zijn onder andere: de review opgesteld door de RUG, de uitkomsten 
van de stakeholdersanalyse tijdens de Kenniseconomie en Innovatie week in 
2018, en een uitgebreide analyse van landelijke onderzoeken en rapporten. 
Andere belangrijke bouwstenen zijn de agenda’s en input van regionale 
samenwerkingspartners, zoals rond het Akkoord van Groningen en de 
Strategische Agenda van het georganiseerde bedrijfsleven. Deze agenda is 
tevens de uitwerking en verdieping van het Groninger coalitieakkoord ‘Gezond, 
Groen en Gelukkig Groningen’, gefocust op een actieve economische stad, 
waarbij ruimte is voor innovatie en ontwikkeling, ondernemen met impact en 
waarbij voldoende aandacht is voor inclusiviteit. 
 
We delen jaarlijks een update over de voortgang van gekozen thema’s en 
speerpunten en daaraan gekoppelde inzet met het College van Burgemeester en 
Wethouders en de Raad van Groningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
2 Programmakader Nationaal Programma Groningen 2019 



Wat vooraf ging 
 
Evaluatie G-kwadraat 
Het vorige economische programma van de oude gemeente Groningen, G-
Kwadraat, van 2015 tot 2019, bevatte onder andere een gewijzigde manier van 
werken. Nieuw was de open agenda waarin veel ruimte werd geboden voor ideeën 
en initiatieven uit het bedrijfsleven. Een agenda waarin samenwerken, innoveren 
en profileren centraal stond. Dat betekende dat niet de gemeentelijke overheid, 
maar de ondernemers, kennisinstellingen en ondernemersverenigingen 
(stakeholders) de agenda bepalen. De gemeente kreeg de rol om te ondersteunen, 
aan te jagen en te faciliteren.  
 
In 2018 hebben Mevr. Zendijk, Dhr. Edzes en Dhr. Van Dijk van de Rijksuniversiteit 
Groningen een review geschreven over het economische programma G-Kwadraat. 
De conclusie van de onderzoekers over de invulling van de Economische Agenda is 
dat het positief heeft bijgedragen aan de economie. Dit is bijvoorbeeld terug te zien 
aan het gunstig economisch klimaat, waarin de werkgelegenheidscijfers voor 
Groningen een recordhoogte laten zien met een groei van 3,1%.3 Onder andere via 
projecten voor startups, digital city en health economics stimuleerde de gemeente 
de ontwikkeling van het aantal banen. In 2018 is het aantal starters met 22% 
toegenomen en is het aantal vestigingen in de IT sector toegenomen met 2,1%. In 
de detailhandel en horeca is de werkgelegenheid toegenomen met respectievelijk 
6,6% en 5,6%.4 De werkgelegenheid in de healthy aging sector is gegroeid met 26%. 
Dit is exclusief de ziekenhuizen, waar 15.000 mensen werken.  
 
De onderzoekers stellen vast dat, met de nieuwe werkwijze, het economisch beleid 
heeft bijgedragen aan het versterken van de dynamiek in het ecosysteem in de 
gemeente. De onderzoekers merkten wel ook op dat de vraaggerichte, open en 
flexibele aanpak een aantal spanningsvelden oplevert. Zo is er bijvoorbeeld variatie 
qua gemiddelde omvang en soorten projecten en subsidies. Hierdoor is het 
verband niet altijd duidelijk tussen de kortetermijndoelstellingen van projecten en 
de vastgestelde langetermijndoelstellingen. Daarnaast is budgetsturing lastig door 
de vraaggerichte aanpak. Het risico op onder- of over-uitputting is reëel. Een 
positief punt is de laagdrempeligheid voor het aanvragen van subsidie. De 
onderzoekers concluderen dat wij zorgvuldig omgaan met de subsidiecriteria en dat 
de bestedingen rechtmatig zijn. Een aanbeveling is desondanks om resultaten na 
afloop van projecten nog beter te monitoren.  

                                                                 
3 O&S Groningen, peildatum april 2017 
4 Groningen City Monitor 2017 

 
 
Wat wordt anders  
De aanpak van de afgelopen collegeperiode en aanbevelingen uit de evaluatie 
zijn meegenomen in het opstellen van deze agenda. In de afgelopen periode zijn 
organisatiestructuren en onderwerpen als Digital City, Founded in Groningen, 
internationalisering (IWCN, Brussel Office), NG4, de Koepel, het Fonds 
Ondernemend Groningen en healthy ageing op de kaart gezet. De komende 
periode wil de gemeente deze aanpak verder doorontwikkelen, investeren in 
reeds ontstane vertrouwensbanden, en meer gaan sturen op kansrijke thema’s 
met maatschappelijke impact. We verleggen onze focus naar het richting geven 
op thema’s waar voor Groningen en omgeving grote kansen liggen. We pakken 
hierin een wat meer actieve, richtinggevende rol, waarbij we ook zullen inzetten 
op structuurversterking. 
 
Kortom: samen met partners zet de gemeente in op het creëren van een 
toekomstbestendige Groningse economie, met kansrijke banen nu én in de 
toekomst. Een inclusieve, bruisende economie, waarbij er ruimte is voor 
creativiteit, ondernemerszin, er aandacht is voor het verwezenlijken van lange 
termijn doelen, en er oog is voor welvaart en welzijn van iedere inwoner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Trends & Ontwikkelingen 
 
Digitalisering  
De ontwikkeling van technologie staat niet stil. Recent is er een combinatie van 
trends zichtbaar, die een nieuwe industriële revolutie vormt. Artificial intelligence, 
robotisering, datascience, blockchain en smartindustry zijn hier onderdeel van, en 
luiden een volgende fase in van de digitalisering en automatisering van 
economische processen. We merken dit allemaal doordat dat onze fysieke en 
virtuele leefwereld steeds meer door elkaar heen beginnen te lopen. Op 
verschillende manieren en momenten zijn we online verbonden en leven we in een 
samenleving die meer en meer digitaal plaatsvindt. Dit betekent dat digitalisering 
op alle niveaus van groot belang is, op individueel en zeker ook op ondernemers- 
en bedrijfsniveau.  
 
Deze digitalisering van onze maatschappij kent ook kanttekeningen, waarbij privacy 
en digitale veiligheid het meest actueel zijn. Digitalisering biedt Groningse 
ondernemers grote kansen, wat blijkt uit de sterke ontwikkeling van de sector in de 
afgelopen jaren. Nu is het aan de sector om deze kansen te grijpen, om een 
passend antwoord te vinden op zorgen over privacy en veiligheid, om dóór te 
ontwikkelen en daarbij aan te sluiten bij de behoeften van consumenten en 
bedrijven. Juist omdat digitalisering de volle breedte van de maatschappij betreft, 
biedt het mogelijkheden voor nieuwe businessmodellen en innovatie in én tussen 
verschillende sectoren. 
 
Arbeidsmarkt en talentontwikkeling 
De arbeidsmarkt verandert van karakter. Een duidelijk zichtbare trend is dat de 
relatie tussen werkgever en werknemer flexibeler wordt en de baan-baan 
mobiliteit groter, wat blijkt uit een jarenlange toename van het aantal 
flexcontracten. Sinds 2018 is er wel weer een groei van het aantal vaste banen te 
zien ten opzichte van het aantal flexibele banen5, maar een grote ommekeer van de 
flexibiliserings-trend wordt niet verwacht.6  
 
Het CPB verwacht dat de daling van de werkloosheid in Nederland doorzet naar 
3,5% in 2019, het niveau van vóór de recessie van 2008. Daarentegen ziet het UWV 
momenteel veel vervulbare vacatures openstaan. Bedrijven kunnen in de huidige 
arbeidspool niet de juiste mensen vinden. Dit bedreigt hun stabiliteit, groei en 
motivatie om in Groningen te blijven.  

                                                                 
5 CBS, mei 2018 
6 Rabobank „De flexibele arbeidsmarkt“ februari 2018 

 
Het is op zich geen trend dat in Groningen relatief veel mensen niet deelnemen 
aan de arbeidsmarkt: er is 5,1 % werkloosheid in de provincie Groningen.7 Maar 
door de veranderende arbeidsmarkt lopen steeds meer mensen het risico om de 
aansluiting kwijt te raken. Er kan sprake zijn van een niet (meer) passend niveau 
of opleiding of minder vraag naar bepaalde werkzaamheden. Ook de huidige 
beroepsbevolking moet hierop inspelen om interessant en up-to-date te blijven, 
een leven lang leren wordt steeds belangrijker. Door (bij)scholing of een 
leerwerktraject blijven werknemers op de hoogte van veranderingen en kunnen 
werkzoekenden hun kansen op werk vergroten. Gezien de opkomende spanning 
op de arbeidsmarkt én de ontwikkelingen in de samenleving is 
talentontwikkeling een nieuw belangrijk, en centraal thema in de Nederlandse 
economie. De aanwezigheid van talent in een regio is de bepalende factor voor 
een goed vestigingsklimaat, voor werkgevers, ondernemers en talent zelf. Dit 
vergt doorontwikkeling van Groningen als internationale, innovatieve kennis- en 
onderwijsstad.  
 
De urgentie rondom de arbeidsmarkt is hoog. Het vraagt aan twee kanten 
aandacht. Als we niets doen, zal dit enerzijds een enorme rem op de groei van 
de economie betekenen. Anderzijds ontstaat er een bedreiging voor de 
inclusieve samenleving. We willen immers dat iedereen de kans krijgt een 
bijdrage te leveren aan de Groningse economie en hiermee zijn/ haar eigen 
leefkwaliteit vergroot. Dit momentum van hoogconjunctuur, waarbij de vraag 
naar arbeidskrachten groter is dan ooit, biedt een unieke kans om gezamenlijk 
met onze partners in het bijzonder aandacht te besteden aan dit speerpunt. 
 
Vergrijzing en Healthy Ageing 
Vergrijzing is een maatschappelijk vraagstuk waarvan de effecten overal in de 
samenleving te voelen zullen zijn. Bijvoorbeeld bij huisvesting, op de 
arbeidsmarkt en in de zorg. Van oudsher kent de gemeente Groningen een zeer 
laag percentage 65-plussers, terwijl de voormalige gemeente Haren een zeer 
hoog aandeel 65-plussers had, nu vereend binnen één nieuwe gemeente.8 Een 
ontgroening van de gemeente Groningen is onwaarschijnlijk, wat een positief 
effect heeft op vernieuwing, innovatiekracht, dynamiek en ondernemerschap. 
Tegelijkertijd wordt er wel degelijk een aanzienlijke vergrijzing verwacht doordat 
de autonome bevolking krimpt. De krimp van de beroepsbevolking door 
vergrijzing, samen met de groeiende zorgvraag van ouderen, zal voor 
spanningen op de arbeidsmarkt zorgen, met name in de zorg. Tegelijkertijd is de 

                                                                 
7 Landelijk Informatiesysteem Arbeidsplaatsen, juni 2019  
8 Sociaal Planbureau Groningen, 2016 



gezondheidssector sterk in Groningen, met een grote concentratie van kennis door 
de samenwerking van kennisinstellingen, bedrijven en overheid. Ondanks de 
uitdaging van de betaalbaarheid van onze zorg en gezondheid, biedt het thema 
healthy ageing veel kansen voor bedrijvigheid en werkgelegenheid in de regio.  
 
Energietransitie en klimaat  
Om de opwarming van de aarde te stoppen worden van mondiaal tot lokaal niveau 
ambitieuze doelen gesteld. Om het klimaat te redden en over te schakelen op 
duurzame energievoorzieningen sloten de Verenigde Naties o.a. het Akkoord van 
Parijs, de Europese Unie stelde A Clean Planet for All op, Nederland voerde de 
klimaatwet in en sluit een Klimaatakkoord. Daarbij heeft Nederland besloten 
versneld van aardgas als energiedrager af te stappen. De gemeente Groningen 
ambieert in 2035 volledig energieneutraal te zijn.9  
Het is duidelijk dat het anders moet. Tussen nu en 2050 zal een overgang naar een 
volledig duurzaam energiesysteem gerealiseerd moeten worden. Voor Noordwest 
Europa betekent dit een systeem dat grotendeels is gebaseerd op energie uit 
grootschalige windmolenparken in de Noordzee. De grootste uitdaging is het 
opslaan en transporteren van deze energie. Groningen kan, vanwege de aanwezige 
hoogwaardige energie infrastructuur en -expertise en een set unieke geografische 
en economische omstandigheden, wederom een centrale rol spelen in het 
Europese energiesysteem van de toekomst door in te zetten op waterstof.10 In 
Groningen heerst een pioniersgeest. Er wordt volop geëxperimenteerd, nieuwe 
dingen uitgeprobeerd11. Ondernemers lopen graag voorop met het vergoenen van 
hun bedrijven en bedrijfsprocessen en zien kansen in de energietransitie. Het 
bedrijfsleven en de gemeente in Groningen vinden elkaar in de ambitie om de 
meest duurzame gemeente van Nederland te worden.12 Het bedrijfsleven deelt 
deze ambitie. Eén van de belangrijke onderdelen daarin is de ontwikkeling van een 
waterstofeconomie. Groningen heeft de infrastructuur en de kennis daarvoor in 
huis. De Eemshaven fungeert daarbij als stopcontact voor alle wind op zee die we 
graag in de Noordzee gebouwd zouden zien worden. Samenwerking binnen de 
regio, met onze buurlanden en via Brussel naar Europees beleid is daarbij van groot 
belang. 
De energietransitie biedt een economische kans. Enerzijds door de banen die er 
direct mee gemoeid gaan (denk aan het installeren van zonnepanelen). Deze kans 
kunnen we nóg beter benutten door nauwe samenwerking met het Nationaal 
Programma Groningen. Anderzijds kan het positioneren van Groningen als dé 

                                                                 
9 Ontwerp-omgevingsvisie ‘The Next City’: de Groningse leefkwaliteit voorop, 2018 
10 Strategische Agenda Akkoord van Groningen 2018-2022 
11 Ontwerp-omgevingsvisie ‘The Next City’: de Groningse leefkwaliteit voorop, 2018 
12 Strategische Agenda Georganiseerde Bedrijfsleven 2019-2023 

koploper in Noord-West Europa op het gebied van energietransitie fungeren als 
vliegwiel. Dit trekt nieuwe bedrijvigheid, investeringen en innovatie- en 
kennismogelijkheden aan. De kans om significant meer werkgelegenheid aan te 
trekken en te creëren, en de arbeidsparticipatie te verhogen wordt hiermee 
aanzienlijk vergroot.13  
 
Internationalisering  
Groningen is al eeuwen lang een internationale kennisstad. Een uitgangspositie 
die juist in tijden van globalisering en de ontwikkeling van de internationale 
kenniseconomie van onschatbare waarde kan zijn voor de concurrentiepositie. 
Inzet en ondersteuning via internationale profilering, positionering voor  
internationale handel, direct foreign investment (nieuwe investeerders c.q. 
bedrijven) en het aantrekken van internationale kenniswerkers en studenten is 
belangrijk voor het Groningse vestigingsklimaat. We zien dat het aantal 
internationale studenten en kenniswerkers dat naar Groningen komt  
exponentieel stijgt.14 Het internationale profiel biedt kansen, met name als het 
gaat om het aantrekken, ontwikkelen en binden van internationaal talent voor 
onze kennisinstellingen én voor onze arbeidsmarkt. Op voorwaarde dat het 
Groningse netwerk zich duidelijk en gezamenlijk met alle partijen profileert en 
inzet passend bij de doelgroep en via het welkomstbeleid. Daarom zijn 
voorzieningen voor het aantrekken en behoud van dit talent van groot belang. 
Export blijft op dit moment in Groningen relatief achter in vergelijking bij de rest 
van Nederland,15 en regionale ondernemers hebben laten weten dat ze hun 
exportmogelijkheden beter willen benutten. Het is belangrijk dat ook het 
traditionele MKB de mogelijkheid krijgt om zich internationaal te ontwikkelen.16  
 
Voor innovaties binnen de speerpuntsectoren is het bovendien nodig om buiten 
de grenzen van de eigen regio te kijken, en internationale partners te zoeken om 
gezamenlijk ‘nieuwe wielen’ mee uit te vinden. Voor consortia die zodoende 
met goede en nieuwe oplossingen komen en/of deze willen uitproberen, zijn 
soms ook Europese middelen beschikbaar. Op thema’s als energie, 
waterstofeconomie en healthy ageing heeft de Europese Unie Groningen al 
aangemerkt als koploper. De Noordelijke overheden, bedrijven en 
kennisinstellingen kunnen hier verder internationaal op voortbouwen.  

 

                                                                 
13 Programmakader Nationaal Programma Groningen 2019 
14 IWCN: https://iwcn.nl/facts-figures/ 
15 CBS, Export november 2017  
16 Strategische Agenda Georganiseerde Bedrijfsleven 2019-2023 



 
Stand van zaken economie van Groningen 
 
Groningen in de regio  
Binnen de gemeentegrenzen van Groningen ligt zowel een compacte stad als 
landelijk gebied met dorpen. Voor de dorpen is met name de dorpseconomie van 
belang, deze is opgenomen in de centrumontwikkeling als onderdeel van het 
Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie (2019). In de economische agenda 
wordt daarom ook rekening gehouden met de kracht en specifieke vragen van de 
economische kernen rondom de stad Groningen. Het Daily Urban System (een term 
die verwijst naar het gebied rond een stad, waar dagelijks economisch en woon-
werkverkeer plaatsvindt) rondom de gemeente Groningen is echter nog een stuk 
groter, en valt ongeveer gelijk met de geografische grenzen van de regio 
Groningen-Assen. Hieronder vallen zeven gemeenten (Het Hogeland, Midden-
Groningen, Tynaarlo, Noordenveld, Westerkwartier, Groningen en Assen) en in iets 
ruimere cirkel vooral de provincies Groningen en Drenthe. In deze Regio wonen 
460.000 mensen. Met 235.000 banen, waarvan 154.000 in de gemeente Groningen, 
is deze regio de economische motor van Noord-Nederland. Naast de samenwerking 
in dit regioverband werkt de gemeente Groningen nauw samen met andere 
Noordelijke economische kernen als Emmen, Leeuwarden en Assen en met de drie 
Noordelijke provincies.  
 
De Groningse economie kan dan ook niet los worden gezien van de regio: steden, 
dorpen en platteland versterken elkaar. Samen zorgen zij voor een sterke en 
veerkrachtige economie. De gemeente Groningen is relatief sterk op 
kennisintensieve diensten gericht – naast zorg en overheid-gerelateerde sectoren 
ook ICT en zakelijke dienstverlening. In de andere regio’s in het Noorden zijn vooral 
landbouw, industrie en bouw relatief oververtegenwoordigd. Hiermee vullen 

gemeente Groningen en regio elkaar aan17. Daarnaast is Groningen Seaports, de 
havens, industrie (o.a. chemie) en energiebedrijven zijn een economisch 
zwaartepunt op gebied van Europese data-, energie- en chemieports voor de regio.  
 
De gemeente Groningen is een magneet voor (talentvolle) jongeren en 
(kennisintensieve) bedrijvigheid in Noord-Nederland waarvan de rest van de regio 
profiteert. Dat betekent dat inzetten op een verdere (economische) groei van de 
gemeente Groningen ook positief doorwerkt in de regio rondom de gemeente; het 
functioneert dan als vliegwiel voor de regio.18 Daarnaast is de bedrijvigheid in de 

                                                                 
17 Groeien in Groningen, 2019, pagina 11. 
18 Groeien in Groningen, 2019, pagina 12. 

gemeente Groningen op haar beurt voor een groot deel afhankelijk van 
werknemers die in deze regio wonen. Ook voor zakelijke relaties en partners van 
bedrijven onderling zijn gemeente- en provinciegrenzen van geen betekenis. 
Economisch beleid kan alleen doelmatig zijn wanneer het rekening houdt met 
deze realiteit. Voor het goed functioneren van een dergelijk systeem zijn snelle 
en goede verbindingen met zowel de werklocaties als de voorzieningen in de 
gemeente (per auto, OV en fiets) van belang, maar ook aantrekkelijke 
woonmilieus in de provincie die aanvullend zijn op het aanbod in de gemeente. 
En niet te vergeten snelle infrastructurele verbindingen met de randstad en rest 
van Nederland. 
 
Werkgelegenheid  
De werkgelegenheid blijft groeien in Groningen. Het afgelopen jaar groeide de 
werkgelegenheid in de gemeente Groningen met meer dan 5.000 banen. 
Momenteel zijn er in de gemeente Groningen (inclusief Haren en Ten Boer) nu 
154.000 banen aanwezig en 235.000 in de regio Groningen-Assen. Vooral de 
zorg en het onderwijs kennen een sterke banengroei. 
 
De banengroei in de stad Groningen (3,7%) ligt boven de landelijke groei (2,2%). 
De ontwikkeling van het aantal vestigingen (5,0%) ligt iets boven het landelijke 
cijfer (4,6%). In Haren en Ten Boer blijft de groei van het aantal banen iets 
achter (1,2%) ten opzichte van het jaar ervoor (2,5%). Er is meer banengroei in 
de gemeente Groningen dan in andere Noordelijke gemeenten (Assen, Emmen, 
Leeuwarden en Zwolle).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: O&S: Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid in de gemeente Groningen 
 



 

 
 
Op basis van een prognose van Bureau Buiten (2018) houden we tot 2035 rekening 
met een verdere groei van de werkgelegenheid met 8.000 tot 22.000 banen 
(afhankelijk van de economische conjunctuur).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De huidige arbeidsmarkt vraagt om speciale aandacht voor het opleiden en 
matchen van MBO-geschoold personeel. Hier besteedt de gemeente dan ook in 
het bijzonder aandacht aan. Zo zoeken we op korte termijn naar oplossingen 
voor het vinden van technisch MBO-geschoold personeel. Banen in de 
maakindustrie maken door automatisering echter steeds vaker plaats voor 
banen met een meer dienstverlenend karakter. Deze hebben vaak scherpe 
functie eisen en vragen soft skills.19 Daarom zou focus moeten liggen op 
omscholen of het creëren van banen toegespitst op specifieke doelgroepen. 
Analyses over de toekomstbestendigheid van banen laten zien dat met name in 
de techniek, bouw, zorg, horeca en callcenters op MBO-niveau grote tekorten 
zullen ontstaan.20 Met deze agenda zal de gemeente zich dan ook met name 
richten op het omscholen, opleiden en matchen van arbeidskrachten binnen 
deze sectoren.  
 
Aantrekkelijke stad en gemeente  
De stad Groningen vervult een belangrijke centrumfunctie voor de eigen 
inwoners en de omliggende regio, met ruim 27.000 banen alleen al in de 
binnenstad. Dat blijkt ook uit het aantal binnenstadbezoekers. De binnenstad 
van Groningen werd afgelopen jaar door zo’n 24 miljoen mensen bezocht. De 
binnenstad van Groningen is zeer in trek bij winkelend publiek, toeristen en 
(jonge) bedrijven. Groningen krijgt één van de hoogste waarderingen voor het 
winkelaanbod van Nederland. De waarde van de binnenstad draagt hiermee bij 
aan een gunstig vestigingsklimaat. De belangrijkste reden waarom mensen naar 
de binnenstad komen is om te shoppen, op afstand gevolgd door werk en 
studie. Opvallend is dat toerisme/vermaak steeds vaker aangevoerd wordt als 
reden om de stad te bezoeken (9%). De binnenstad is hiermee steeds meer een 
plek om te werken en recreëren. Dit is ook terug te zien in de groei van het 
aantal overnachtingen: In 2017 zijn er bijna 580.000 toeristische overnachtingen 
geweest in Groningen. Daarnaast waren er in 2016 in de regio Groningen 86 
internationale meerdaagse congressen, met een geschatte economische waarde 
van 19 miljoen euro. Desondanks kent Groningen als stad en regio weinig grote 
toeristische trekkers, waardoor er kansen blijven liggen om bezoekers langdurig 
te binden. Bedrijven zouden het toeristisch aanbod in de gemeente en de regio 
graag verder ontwikkelen.21  
 
 

                                                                 
19 UWV Regio in beeld Groningen, oktober 2018 
20 UWV Regio in beeld Groningen, oktober 2018 
21 Strategische Agenda Georganiseerde Bedrijfsleven 2019-2023 

 Haren en Ten Boer 
Banen 2009 2014 2015 2016 2017 2018   

Ontwikkeling 
2017-2018          % 

                  

Vast personeel 8.974 8.538 8.599 8.588 8.823 8.968   1,6 

uitzendkrachten 287 360 405 367 352 317   -9,9 

                  

Totaal aantal banen 9.261 8.898 9.004 8.955 9.175 9.285   1,2 

Ontwikkeling (%)  0,0 1,2 -0,5 2,5 1,2   

Bron: O&S: Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid in de gemeente Groningen 
 

Bron: LISA (Landelijk Informatiesysteem Arbeidsplaatsen en vestigingen) via O&S. 

 
 



 
Nieuwe economie  
De werkgelegenheid verschuift steeds meer naar kleinere bedrijvigheid: het aantal 
zzp’ers, eenmanszaken en starters in Groningen groeit, het afgelopen jaar zelfs met 
7%. Groningen blijkt een hotspot te zijn voor start ups binnen de noordelijke 
provincies. In en om Groningen zijn er zo’n 15 tot 25 broedplaatsen en incubators. 
Regelmatig komt het initiatief bij ondernemers vandaan of worden de locaties 
beheerd door externe partijen (zoals The Rock, het kwadraat, MyOffice). Ook 
Campus Groningen speelt een belangrijke rol voor de gemeente Groningen met een 
unieke concentratie van kennisinstellingen en bedrijven waar ontmoeten, 
samenwerken, kennis delen en innoveren centraal staan. Deze unieke 
samenwerking maakt het een De gemeente Groningen heeft in haar beleid een 
aantal speerpuntsectoren onderscheiden. De stuwende speerpuntsectoren van de 
gemeente laten een grote groei zien de afgelopen jaren. 
 

Groningen 
 
Ontwikkeling 
Vestigingen 2009 2014 2015 2016 2017 2018 

Ontw. 2017 - 
2018 

              Abs. % 

Creatieve industrie 2.072 2.636 2.705 2.817 3.016 3.196 180 6,0 

Energie 32 34 36 43 44 45 1 2,3 

ICT-sector 888 1.208 1.291 1.321 1.340 1.400 60 4,5 
Life sciences & 
Health 1.133 1.387 1.425 1.512 1.595 1.712 117 7,3 

                  

Totaal 3.889 4.914 5.082 5.278 5.539 5.872 333 6,0 

         

         
Ontwikkeling  
Banen 2009 2014 2015 2016 2017 2018 

Ontw. 2017 - 
2018 

              Abs. % 

Creatieve industrie 5.041 4.743 4.776 5.083 5.394 5.668 274 5,1 

Energie 2.217 2.137 2.077 2.050 1.925 1.885 -40 -2,1 

ICT-sector 6.101 6.090 7.566 7.865 7.968 8.259 291 3,7 
Life sciences & 
Health 22.265 24.099 25.518 25.519 26.731 27.446 715 2,7 

                  

Totaal 34.586 35.904 38.706 39.155 40.529 41.666 1.137 2,8 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Haren &  
Ten Boer 
 
Ontwikkeling 
Vestigingen 2009 2014 2015 2016 2017 2018 

Ontw. 2017 - 
2018 

                  

Creatieve industrie 154 256 265 267 269 288 19 7,1 

Energie 6 8 8 8 9 10 1 11,1 

ICT-sector 62 87 88 87 91 99 8 8,8 
Life sciences & 
Health 135 211 216 209 219 239 20 9,1 

                  

Totaal 355 540 552 545 566 610 44 7,8 

         

         
Ontwikkeling  
Banen 2009 2014 2015 2016 2017 2018 

Ontw. 2017 - 
2018 

                  

Creatieve industrie 208 324 345 351 353 370 17 4,8 

Energie 159 130 119 125 137 151 14 10,2 

ICT-sector 96 125 109 111 112 128 16 14,3 
Life sciences & 
Health 1.066 1.387 1.260 1.252 1.304 1.266 -38 -2,9 

                  

Totaal 1.489 1.895 1.755 1.762 1.826 1.831 5 0,3 

Bron: O&S: Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid in de gemeente Groningen 
 

Bron: O&S: Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid in de gemeente Groningen 
 

 



 
Missie, Doel & Werkwijze 

 
Missie 
De gemeente staat voor een economie die bijdraagt aan welvaart en welzijn van 
haar inwoners. Een goed functionerende economie biedt inwoners werk en 
inkomen. Daarmee is er een wenkend perspectief op een blijvende brede welvaart 
en welzijn voor de inwoners. Een baan geeft financiële zekerheid, betekent sociale 
contacten en leidt tot positieve eigenwaarde. Het gaat om een beleving van 
welvaart die niet alleen gewaardeerd wordt op wat inwoners nu belangrijk vinden 
(gezondheid, onderwijsniveau, gevoel van veiligheid, toegankelijkheid 
voorzieningen, economie en inkomen etc.), maar ook zodanig dat volgende 
generaties van een zelfde niveau van welvaart kunnen genieten als de huidige 
generatie.22  Het gaat dus om een duurzame ontwikkeling van de economie, met 
een focus op het welzijn van inwoners nu én de inwoners van de toekomst. Het is 
belangrijk om de balans te vinden tussen de drie onderdelen van duurzaamheid: 
namelijk economisch, sociaal en ecologisch.23 Economisch ligt de focus op behoud 
en versterking van het vermogen van een gemeente/regio om voldoende inkomen 
te genereren. Ecologisch kijken we naar het ecosysteem waarbij de kwantiteit en de 
kwaliteit van de mens en natuur in balans zijn zonder dat dit leidt tot onherstelbare 
schade. Vanuit sociaal oogpunt is het van belang dat iedereen mee kan komen en 
kan profiteren van de economische groei.  Zodra deze drie onderdelen in balans zijn 
en niet ten koste van elkaar groeien dragen zij bij aan een volhoudbare toekomst. 
De gemeentelijke missie luidt daarom als volgt: 
 
“Samen met onze partners zetten we in op het creëren van een 

toekomstbestendige Groningse economie, met kansrijke banen nu én in de 

toekomst. Een inclusieve, bruisende economie, waarbij ruimte is voor creativiteit, 

ondernemerszin, en oog is voor de leefkwaliteit van iedere inwoner” 

Doel 
Groningen laat de afgelopen jaren een sterke economische vooruitgang zien en is 
een van de snelst groeiende gemeenten van Nederland. Een sterkere economie 
leidt tot meer banen, meer eigen regie, participatie door kwetsbare groepen en 
ruimte voor talentontwikkeling. Met de economische agenda streeft de gemeente 
naar een verdere groei van de werkgelegenheid in de periode 2019-2022 met 5000 
banen. De gemeente wil het economische klimaat in de stad en de regio zodanig 

                                                                 
22 Monitor Brede Welvaart, CBS 
23 Nationale monitor duurzame gemeenten, 2018 

versterken dat werkgevers en ondernemers hun organisaties, duurzaam, verder 
kunnen ontwikkelen waardoor werkgelegenheid behouden blijft en zelfs kan 
toenemen. Zij zijn immers de belangrijkste motor voor economische 
ontwikkeling. Daarnaast gaat het er ook om de economische basis goed op orde 
te houden, als voedingsbodem voor werkgelegenheid, waardoor de regio snel 
kan meeliften op nieuwe economische ontwikkelingen. 
 

 

 

 

 

 
Werkwijze 
Wij –het bestuur en de medewerkers van de gemeente- hebben een flexibele en 
open houding en werken van buiten naar binnen. Zo kunnen we voortdurend 
bijschakelen en goed inspelen op de actuele vraag van de markt.  Naast het 
ondersteunen van ondernemers en kennisinstellingen, is het onze rol om op te 
treden als initiator en facilitator. Doordat we de verschillende belangen 
overstijgen, kunnen we partijen verbinden en overzicht creëren.  
 
We acquireren niet actief als gemeente, maar zetten in op economische 
structuurversterking, netwerkverbindingen en het op orde hebben van 
faciliteiten. We nemen wel een actievere rol in bij het verbinden van nieuwe 
bedrijvigheid aan de gemeente die aansluit bij de behoefte op onze regionale 
arbeidsmarkt, ook als het gaat om laaggeschoold werk. We onderzoeken of de 
maakindustrie hier een rol in speelt, of dat die behoefte met name in andere 
domeinen ligt.  
 
We nemen risico, daar waar anderen dat niet kunnen of aandurven. Zo treden 
wij op als launching customer om zo een impuls te geven aan de innovatiekracht 
van het bedrijfsleven. Het is belangrijk dat wij in een vroeg stadium allerlei 
mogelijke ontwikkelingen in de markt inzichtelijk hebben, zodat wij hierop 
kunnen inspelen met ondernemers en kennisinstellingen. Onze voelsprieten op 
orde hebben, door middel van accountmanagement, is dan ook één van onze 
focuspunten de komende jaren. 



 
Flexibele agenda 
Zo creëren we een open, niet statische, agenda die erop gericht is kansen te 
verzilveren zodra deze zich voordoen. Het is een flexibele agenda waarbij we de 
ondernemers nadrukkelijk uitnodigen om te komen met initiatieven en waarbij we 
ook ruimte open laten om te kunnen inspelen op actuele, kansrijke of nieuwe 
ontwikkelingen. Samen met onze partners, ondernemers en kennisinstellingen, 
geven we invulling aan de agenda met concrete projecten die zijn gericht op 
versterking van de economie en de werkgelegenheid. 
 
Ondernemers bepalen op deze manier in belangrijke mate mee waar we op 
inzetten en welke koers we varen. Accountmanagement vormt daarmee de basis 
van onze inzet. Het is belangrijk dat ondernemers met plannen en ideeën de 
gemeente makkelijk weten te vinden.24     
 
Samenwerking en profilering  
We werken als gemeente nauw samen met onderwijsinstellingen, bedrijven en 
bedrijfsverenigingen in onze regio. Dat kan kort en projectmatig zijn, maar 
belangrijke duurzame elementen van samenwerking met kennisinstellingen en 
ondernemers zijn het  Convenant Ondernemend Groningen, de Koepel Economische 
Agenda en het recent herziene Akkoord van Groningen 3.0. Ondernemers 
waarderen de huidige samenwerking in de triple helix en weten ons goed te 
vinden.25 We intensiveren onze netwerken verder, zowel regionaal, nationaal als 
internationaal. Samen met de andere drie grote steden in Noord Nederland (NG4) 
en onze regionale buren (Regio Groningen-Assen) vervolgen we onze 
samenwerking op onderwerpen en projecten. We zetten proactief in op Europese 
en internationale samenwerking, de bijbehorende netwerken, en Europese  
projectontwikkeling. Als één van de grootste en innovatiefste steden in Nederland 
hebben wij een voortrekkersrol en willen we meer meedenken en meebeslissen 
aan de voorkant van nationale beleidsdossiers en vraagstukken (bijv. rondom 
energietransitie, waterstofeconomie en digitale transitie).  
 

Profilering en economische citymarketing zorgen voor zichtbaarheid op nationaal 
en internationaal niveau, wat Groningen aantrekkelijk maakt voor talent, nieuwe 
bedrijven en investeerders. De gemeente zet in op bedrijvigheid naar Groningen 
halen die passen bij het profiel en het arbeidspotentieel van de gemeente. 
Groningen bruist van de inspirerende bedrijven en initiatieven die als voorbeelden 
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25 Strategische Agenda Georganiseerde Bedrijfsleven 2019-2023 

kunnen dienen. We moeten dus actief inzetten op het vergroten van onze 
zichtbaarheid binnen en buiten de regio door aanwezig te zijn op het juiste 
moment. Zo kunnen we op tijd ontwikkelingen identificeren, schakelen en 
keuzes maken in onze inzet. Dit doen we onder meer door het ondersteunen 
van Marketing Groningen, dé verbinder op marketingniveau van Stad aan 
Ommeland. 

 

Afwegingen en Resultaten 

Onze manier van werken (flexibel en open) vergt het maken van duidelijke, 
transparante afwegingen. Bij ieder projectondersteunings- of 
financieringsvraagstuk maken we de afweging of het project of de activiteit een 
bijdrage levert aan onze missie, het ontwikkelen van een duurzame, inclusieve 
economie, een stevig ondernemersklimaat en een (inter)nationaal sterke 
concurrentiepositie, met oog voor het welzijn en welvaart van Groningse 
inwoners. Bovenal beoordelen we bij iedere afweging of het project of de 
activiteit impact heeft op ons doel, het creëren van werkgelegenheid. Ook gaan 
we op meer structurele wijze gebruik maken van de beschikbare data over 
sectoren, bezoekersbewegingen en groeicijfers en hieraan onze activiteiten 
koppelen.  

 
 
Speerpunten 
 
Binnen het economisch domein zijn er vijf speerpunten die de komende jaren 
het verschil gaan maken in het creëren en behouden van werkgelegenheid: 
energietransitie, digitale economie, gezondheidseconomie, creatieve industrie 
en arbeidsmarkt. De speerpunten zijn van zo’n belang dat ze extra aandacht 
verdienen. Ze komen logischerwijs voort uit de hierboven al genoemde trends 
en ontwikkelingen waarmee we te maken krijgen. Ze zijn bovendien een logische 
uitwerking van de drie onderdelen van duurzaamheid: economisch, sociaal en 
ecologisch. Deze keuze van speerpunten is niet finaal en zal continu geëvalueerd 
worden. Hieronder lichten we het belang, de trends, het doel en de activiteiten 
toe rondom elk van bovengenoemde speerpunten. 

 
  



Doorsnijdende thema’s 
 
Naast de speerpunten werken we ook voortdurend aan enkele thema’s die voor 
alle speerpunten belangrijk of randvoorwaardelijk zijn. Het zijn thema’s die 
noodzakelijk zijn voor het creëren en behouden van werkgelegenheid in onze regio. 
Hieronder worden deze thema’s toegelicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basis dienstverlening: Zorgen voor een goed vestigingsklimaat 
Tot 2035 houden we rekening met een banengroei van minimaal 8.000 en 
maximaal 22.000 banen. Dit zorgt ook voor een groeiende huisvestingsvraag van 
bestaande en nieuwe bedrijven. Deze behoefte verwachten we met name in 
gemengde stedelijke gebieden (zoals de binnenstad, maar ook de Stadshavens of 
Suikerfabriek) en traditionele werklocaties als bedrijventerreinen en 
kantoorgebieden.26 Deze groeiende behoefte aan werklocaties, in de stad zelf, 
maar ook bijvoorbeeld op bedrijventerreinen en omliggende dorpen, moet 
natuurlijk worden gefaciliteerd.  
Locaties waarin startups, bedrijven, organisaties en instellingen samenkomen en 
kunnen groeien (incubators) kennen een groeiende belangstelling. Voorbeelden 
hiervan zijn de Biotoop, het Launch Café, het Kwadraat en The Rock. De gemeente 
faciliteert en ondersteunt deze incubators. Dit zorgt voor vernieuwende crossovers, 
innovatieve concepten én sneller groeiende ondernemingen. Door 
accountmanagement zijn we in staat de laatste ontwikkelingen op te vangen en 
kunnen we tijdig inspelen op veranderingen in de economie. Een goed voorbeeld 
hiervan is arbeidsmarkt. Door veel in contact te zijn met ondernemers, zijn we op 
de hoogte van opspelende krapte in bepaalde sectoren. Door partijen bij elkaar te 
brengen, omscholingstrajecten financieel te ondersteunen en mediacampagnes aan 
te jagen, proberen we gezamenlijk, gemeente en stakeholders, zo op korte termijn 

                                                                 
26 Marktanalyse Werklocaties, Bureau Buiten, 2017 

gaten op de arbeidsmarkt te vullen. Hiermee voorkomen we het ontstaan van 
een rem op lokale economische groei. Daarnaast zorgen we als gemeente 
Groningen ervoor dat de werklocaties goed bereikbaar zijn, met duurzame 
verkeersmiddelen, en dat ook de overige infrastructuur in orde is. Voor een 
groeiende economie is het immers van groot belang dat bedrijventerreinen en 
populaire bezoekerslocaties goed bereikbaar blijven. Niet alleen over de weg, 
ook over het spoor. Om economisch welzijn nu en in de toekomst te kunnen 
genereren, zijn we als gemeente dan ook aan zet om ons hard te maken voor 
een nóg beter bereikbaar Groningen.  
 
Inzet op dit thema gebeurt in nauwe samenwerking met het Fonds 
Ondernemend Groningen en bedrijvenverenigingen. Voorbeelden hiervan zijn 
het upgraden van bedrijventerreinen en het opzetten van een slimme 
energievoorziening voor bedrijfslocaties. 
 
Campus  
Campus Groningen is sinds 2018 erkend als één van de grotere en belangrijke 
campussen van Nederland met bijna 200 bedrijven, drie kennisinstellingen 
(Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen en de 
Hanzehogeschool) en op de Campus studeren en werken ruim 45.000 
studenten. 27  Op de Campus in Groningen wordt door alle partijen nauw 
samengewerkt aan healthy ageing, sustainable society en energietransitie. Door 
hechte samenwerkingen tussen onze coöperatieve bedrijven en onze brede 
kennisinstellingen én door een actief beleid op gedeelde open innovatie 
faciliteiten, hebben we in Groningen iets unieks in handen. Als gemeente  
hebben we de volgende doelen om de Campus naar een volgend niveau te tillen; 

1. Faciliteren van groei bedrijvigheid  
Op basis van de eerder gestelde en behaalde doelen m.b.t. 
werkgelegenheid is het te verwachten dat de werkgelegenheid bij 
bedrijven op Campus Groningen groeit in vijf jaar van ruim 3000 tot 
minimaal 3500 banen. Daarmee ontstaat een uitgebalanceerd 
ecosysteem waarin de business community een redelijke body begint te 
krijgen. 

2. Aantrekken multinationals op beide campuslocaties 
Het aantrekken van (inter)nationale bedrijven is belangrijk voor 
onderwijs, onderzoek en valorisatie. We hebben de ambitie om de 
komende vijf jaar één à twee soortgelijke multinationals zoals Avebe 
met haar R&D, met gemiddeld 50-100 medewerkers, te verleiden naar 
en te faciliteren op de Campus. 

                                                                 
27 Strategische Agenda Akkoord van Groningen 2018-2022 
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 Doorsnijdend thema  



3. Profilering & branding 
Via internationaal georiënteerde branding, die wordt geïntegreerd in de 
verschillende (city)marketing trajecten, kan de aantrekkelijkheid van de 
bewoners op de Campus voor (internationaal) talent en voor 
kennisintensieve (internationale) bedrijven en R&D-instellingen worden 
vergroot. 

Met haar speerpunten moet Campus Groningen top of mind worden in Europa. 
 
Start-up en Scale up klimaat 
Startups en scale-ups zijn belangrijk om de Nederlandse positie als innovatieve 
koploper te behouden. Ze zijn belangrijke vernieuwers van onze economie. Ze 
investeren in R&D, ontwikkelen sleuteltechnologieën en vertalen deze naar 
innovatieve diensten en producten. Startups vervullen vooral een belangrijke rol in 
de latere fase van het innovatieproces, namelijk bij het naar de markt brengen van 
innovaties.28 De Campus heeft een breed aanbod aan open innovatie (start-ups) 
faciliteiten op de diverse thema’s om deze ontmoeting te faciliteren, denk 
bijvoorbeeld aan Energie, Chemie, AgriFood, Pharma en Data. Deze proeftuinen zijn 
door zowel bedrijven als kennisinstellingen te gebruiken. 

 
Founded in Groningen is een programma voor innovatieve ondernemers, startups 
en scale-ups in de stad en provincie Groningen. Opgezet door de gemeente 
Groningen, draagt Founded bij aan het startup ecosysteem, door op neutrale wijze 
te verbinden, ondersteunen en inspireren. Founded in Groningen creeert samen 
met startups en de andere organisaties een optimaal startup ecosyteem in de regio 
Groningen. Zodat er meer startups ontstaan en deze maximaal kunnen 
presteren/groeien wat uiteindelijk leidt tot versterking van de Noord-Nederlandse 
economie en werkgelegenheid. De focus ligt op drie pijlers: kapitaal, markt en 
talent & diversiteit.  

 
Ondernemen met Impact 
In 2020 functioneert het contactpunt voor Impact ondernemen als informatiepunt 
en verbindende schakel voor elke Groninger ondernemer die ondernemerschap 
met impact verder wil ontwikkelen. Ondernemers die maatschappelijke impact 
realiseren dragen bij aan het behalen van maatschappelijke doelen en ze 
stimuleren een samenleving waarin iedereen meedoet. Vanuit de wijk starten 
gemeente en ondernemers gezamenlijk één of meerdere projecten om 
ondernemerschap met impact in de wijk te stimuleren. In 2020 daagt een impact-

                                                                 
28 Kamerbrief over stand van zaken startup- en scale-up-beleid, Staatssecretaris Keijzer 
(EZK), 21 december 2018  

ondernemers-challenge ondernemende burgers en bedrijven gemeente breed 
uit om ondernemende ideeën met impact aan te dragen, deze uit te werken én 
uit te voeren. Waar mogelijk en zinvol verbinden we startende ondernemers 
met het startup platform Founded in Groningen. In overleg met ondernemers 
onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om een platform te creëren waar 
sociaal-maatschappelijke vraagstukken en ondernemers elkaar vinden. We 
versterken het ecosysteem rondom ondernemen met impact, jagen initiatieven 
aan en dragen bij aan projecten die ondernemerschap met sociaal 
maatschappelijke impact stimuleren. Met de afdeling Inkoop ontwikkelen en 
implementeert Economische Zaken toepasbaar sociaal en maatschappelijk 
verantwoord inkoopbeleid. 

 
Talentontwikkeling  
De aanwezigheid van een ruim aanbod (goed opgeleide) potentiële werknemers 

wordt in toenemende mate als een cruciale factor voor economische groei van 

regio’s beschouwd.29 De groei of krimp van de (potentiële) beroepsbevolking 

wordt dan ook in toenemende mate niet meer (alleen) als een gevolg van de 

ontwikkeling van de werkgelegenheid gezien, maar juist ook als een factor die 

de werkgelegenheidsgroei mede bepaalt.30 Het innovatieve klimaat, de diverse 

kennisinstellingen die aanwezig zijn op de Campus, plus de kennisintensieve 

bedrijvigheid maken dat Groningen een flinke behoefte heeft aan talent.  De 

Campus beschikt over breed opgeleid human capital. Met onze grote groep 

studenten is Groningen de stad met de grootste populatie jonge mensen van 

Nederland en dit blijft niet onopgemerkt. Internationale spelers zoals onder 

andere Google, Siemens, Avebe en IBM, hebben om deze reden reeds een 

vestiging geopend om dicht op het vuur te zitten, en zijn de samenwerking op de 

Campus aangegaan. Om aan de groeiende vraag naar arbeid in meerdere 

sectoren te voldoen, is het belangrijk om talent aan te trekken, op te leiden, te 

ontwikkelen en te behouden op alle niveaus. Van groot belang voor een 

duurzame ontwikkeling van onze economie is aandacht voor talentontwikkeling 

op MBO-niveau. Meer dan ooit is technisch- en praktisch vaardig personeel 

moeilijk vindbaar. Voor de gemeente is het dan ook een belangrijk speerpunt 

om de vraag op de arbeidsmarkt nu én in de toekomst goed te matchen met het 

aanbod van opleidingen op scholen en omscholingsinstanties. Van belang is dat 
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skills en competenties worden (door)ontwikkeld om aansluiting te houden met de 

vraagkant van de arbeidsmarkt. Daarnaast is talent dé bepaalde factor voor een 

goed vestigingsklimaat. Een versteviging van de samenwerking tussen de kennis- en 

onderwijsinstellingen, ondernemers en overheid, zoals deze de afgelopen jaren 

binnen het Akkoord van Groningen vorm kreeg, is nodig. Als gemeente blijven we 

inzetten op de aansluiting tussen studenten en bedrijfsleven. Daarbij kijken we ook 

naar internationals, door de ontwikkeling van Make It In The North, het platform 

waar bedrijven en internationals elkaar kunnen vinden in Noord-Nederland. 

 
Internationalisering  
Internationalisering door internationale handel, directe buitenlandse investeringen 
en als gevolg van internationale migratie van kenniswerkers hebben positieve 
gevolgen voor ons vestigingsklimaat. Kansen zijn er met name als het gaat om het 
aantrekken, ontwikkelen en binden van internationaal talent voor onze 
kennisinstellingen én voor onze arbeidsmarkt. De afgelopen jaren heeft de 
gemeente het welkomstbeleid ontwikkeld, o.a. door de oprichting van het 
International Welcome Center North. Door het toenemende belang van 
internationaal talent en het internationale profiel van de gemeente, is het nu van 
groot belang aandacht te besteden aan voorzieningen en faciliteiten voor dit 
internationale talent, waaronder huisvesting, service (waarin het IWCN een grote 
rol speelt) en internationaal onderwijs. 
 
Ook is internationale profilering steeds belangrijker, onder andere via het EU-office 
in Brussel. De Office zet in op projectverwerving met Europese partners rondom 
maatschappelijke thema’s. De gemeente Groningen is een belangrijke speler 
geworden op het  Europees speelveld van innovatieve middelgrote steden. We 
doen mee aan Europese innovatieprojecten en zijn daarbij een inspiratiebron voor 
anderen. Onder andere zijn dit grote Europese projecten op energie, digitalisering 
en waterstofeconomie. De Europese Commissie erkent daarbij ook de Groningse 
voortrekkersrol. Dit stimuleert onze kenniseconomie en werkt als aantrekker voor 
nieuwe innovators.  
 
Ook internationale handel kan het Groningse bedrijfsleven meer bieden. Op dit 
moment blijft export in Groningen achter in vergelijking bij de rest van Nederland. 
Dat terwijl er tegelijkertijd goede en stevige internationale relaties zijn, met onder 
andere de  Duitse buurregio’s en steden, zoals Oldenburg, en Bremen. De relatie 
met Hamburg wordt steeds intensiever. Groningen en Hamburg zetten samen in op 
waterstofeconomie, internationale handel en lobby voor betere bereikbaarheid 
tussen deze steden. Een actueel voorbeeld van grensoverschrijdende 

samenwerking is een onderzoek naar waterstof-toepassingen en 
gemeenschappelijke aanbesteding voor waterstofbussen met partnerstad 
Hamburg. 
 
Circulaire Economie 
De nationale overheid heeft tot doel gesteld dat Nederland in 2050 circulair 
moet zijn. Een stevige ambitie, waar we als gemeente Groningen volledig 
achterstaan. De gemeenteraad heeft daarom in 2018 besloten een 
initiatiefvoorstel aan te nemen, om nog meer in te zetten op circulaire 
economie. Naast alle ontwikkelingen waar we ons op dit moment voor inzetten, 
zoals een zo hoog mogelijk percentage hergebruikt afval, zoeken we ook de 
overkoepelende verbindingen. Samen met de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werkt de gemeente aan een routekaart 
voor Circulaire Economie, waarin de ambities voor circulaire economie zijn 
verwoord. De inzet zit vooral op kansen voor economie en werkgelegenheid die 
de circulaire aanpak biedt en het creëren van een ecosysteem.  
 
Binnenstad  
Het gaat goed met de binnenstad van Groningen. De binnenstad is de huiskamer 
van de regio en een van de aantrekkelijkste binnensteden van Nederland. Het is 
al lang geen plek meer waar alleen winkelen centraal staat, het is veranderd van 
een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’. Dit is te zien aan de groei van 
(dag)horeca. De Groningse binnenstad profiteert van een sterke warenmarkt, 
evenementen, krachtige structurele publiekstrekkers en de herinrichting van de 
binnenstad met meer ruimte voor fietser en voetganger. Om de binnenstad in 
de toekomst haar kracht te laten behouden, zijn keuzes nodig. De druk op de 
binnenstad neemt toe, maar de beschikbare ruimte in de binnenstad groeit niet 
mee. Zonder maatregelen zorgt dat voor stagnatie in groei en gebruik. Onder de 
noemer Bestemming Binnenstad zijn plannen gemaakt om de komende jaren 
slimmer met de beperkte ruimte om te gaan. Daarnaast zijn we als gemeente 
Groningen, zoals is aangegeven in het Meerjarenprogramma Ruimtelijke 
Economie (2019), gestart met de beleidsactualisatie van de Structuurvisie 
Detailhandel (2011), de Horeca-Nota (2011) en het beleid voor de 
overnachtingenmarkt (2004). Hierbij mag het belang van de ondernemers niet 
uit het oog verloren worden. Zij vertegenwoordigen de binnenstad en verdienen 
een sterke stem in de keuzes die gemaakt worden. Tegelijkertijd  vinden wij het 
van belang om bij de aanpak van de wijken economische aandacht te houden 
voor de wijkwinkelcentra.  
 
 



Dorpskernen en wijken 
In de nieuwe gemeente Groningen hebben de dorpskernen, lokale 
bedrijventerreinen, wijkwinkelcentra en binnenstad elk hun eigen karakter en plek 
in de economie en de gemeenschap. Op alle niveaus willen we lokale bedrijvigheid 
de ruimte geven om zich door te ontwikkelen en zetten we in op behoud en 
versterking van de aantrekkelijkheid van onze centra: buurt, wijk, dorp en stad. Ook 
dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Fonds Ondernemend Groningen en 
bedrijvenverenigingen om de bedrijventerreinen en wijkwinkelcentra 
aantrekkelijker te maken. Voor de ontwikkeling van de dorpen is het deel 
dorpseconomie opgenomen in de centrumontwikkeling als onderdeel van het 
Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie (2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Arbeidsmarkt 



Waarom is dit van belang? 
De arbeidsmarkt vraagt op twee manieren aandacht. Een baan geeft financiële zekerheid, zorgt 

sociale contacten en leidt tot positieve eigenwaarde. Toch zien we dat er een deel van de 

inwoners niet mee draait op de arbeidsmarkt. Daarom willen we iedereen in de samenleving een 

kans bieden; iedereen die kan werken heeft recht op werk. Ons streven is een inclusieve 

arbeidsmarkt met aandacht voor werk op alle arbeidsniveau ’s. Daarnaast zien we dat banen in 

bepaalde sectoren lastig opgevuld kunnen worden. Als we hier niet op anticiperen zal dit een 

rem op de economische groei betekenen. Ons streven is juist het creëren van een 

toekomstbestendige economie en het stimuleren van een verdere groei in werkgelegenheid. 

Enerzijds ligt er druk op inclusieve samenleving, anderzijds ligt er druk op de toekomstbestendige 

economie. Nu de economie nog in de lift zit, hebben we juist nu de mogelijkheid om vraag en 

aanbod beter op elkaar af te laten stemmen. Nu is het moment om de vraagstukken omtrent 

arbeidsmarkt gezamenlijk aan te pakken aangezien het belang groot is. Dit maakt de 

arbeidsmarktontwikkeling zowel een economisch als maatschappelijke opgave – geen welzijn 

zonder arbeid.  

 

Als we verder inzoomen zien we dat arbeidsmarkt continu van karakter verandert. Het aantal 

zzp’ers is de afgelopen jaren fors toegenomen en bedrijven werken steeds vaker met een 

‘flexibele schil’. Je zou kunnen zeggen dat het concept ‘arbeidsplaats’ verandert; werknemers 

hechten minder aan een vaste baan en wisselen vaker van werkgever of beroep. Daarnaast 

verandert de arbeidsmarkt ook inhoudelijk. Automatisering, digitalisering en robotisering zorgen 

ervoor dat veel banen niet toekomstbestendig zijn. Ook zijn er signalen dat de economische groei 

mogelijk gaat afzwakken ten opzichte van voorgaande jaren, wat ook weer gevolgen kan hebben 

voor de arbeidsmarkt. De komende jaren zullen er daarom banen verdwijnen en andere sectoren 

zullen  juist een groei ervaren. Met name de sectoren zorg, communicatie, marketing & IT, bouw, 

handel en vervoer zullen in volume toenemen tot 2025 31 .  Dat maakt omscholing en 

doorstroming belangrijker dan ooit, voor alle opleidingsniveaus. Een complicerende factor is dat 

er door de economische groei van de afgelopen jaren krapte begint te ontstaan op de 

arbeidsmarkt. Van de 7.000 openstaande vacatures, (een groei van 63% t.o.v. 2016) is 46% 

moeilijk vervulbaar32. Deze krapte bevindt zich voor Groningen in duidelijk te identificeren 

sectoren. Deze zitten op het lage en middelbare niveau in de transport en in de bouw, maar ook 

bij callcenters, hoveniersbedrijven en in de horeca. Op hoger niveau met name in zorg, IT en 

onderwijs. Werkgevers kunnen in het huidige arbeidsaanbod niet de juiste mensen vinden. Dit 

bedreigt hun stabiliteit, groei en daarmee motivatie om in Groningen te blijven. Tegelijkertijd telt 

de gemeente Groningen 21.500 werkzoekenden en de regio zelfs 60.000. De beschikbare banen 
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kunnen echter niet één op één ingevuld worden door beschikbare werkzoekenden33 en ook 

pas-afgestudeerden kunnen hier moeilijk een baan op niveau vinden34. Dat is een uitdaging 

voor bedrijven en werkgevers, maar ook zeker voor een grote groep werkzoekenden die niet 

met de veranderingen mee kunnen komen.  
  

We kunnen alleen maar de economische groei en werkgelegenheid stimuleren wanneer we 

ook genoeg kundige arbeidskrachten hebben om de groei op te vangen. In dit nieuwe 

economisch programma stimuleren wij dan ook de eigen verantwoordelijkheid van 

werkgevers voor het toekomstbestendig maken van banen en het bereiken van passend 

arbeidspotentieel. Dit arbeidspotentieel kunnen we ontsluiten door te focussen op talent: 

talent behouden en aantrekken, activering van talent (door omscholing en doorscholing) en 

begeleiding naar werk. In een urbane samenleving die globaliseert, automatiseert en qua 

bevolkingssamenstelling verandert, is talent een is motor voor innovatie en 

werkgelegenheid35.  Kortom: er ligt een opgave om talent voor de regio te werven, scholen, 

behouden en te ontwikkelen zodat we groei te stimuleren. 

 

Wat speelt er? 

Kijken we naar talent dan bedoelen we iedereen die actief en beschikbaar is voor de 

regionale arbeidsmarkt met hun persoonlijke set aan competenties en vaardigheden. 

Iedereen die kan werken heeft recht op werk. We staan als gemeente samen met onze 

partners voor de opgave om te zorgen voor een inclusieve arbeidsmarkt. We werken hier 

al aan binnen de arbeidsmarktregio Werk in Zicht. Zo zijn we een nieuw werkprogramma 

aan het ontwikkelen dat uitgaat van positief individueel maatwerk en creëren we 

basisbanen. Zo begeleiden we mensen naar werk. Ook het aantrekken van bedrijven die 

laaggeschoold personeel nodig zijn behoord hierbij tot de mogelijkheden. Naast deze 

initiatieven die gericht zijn op de aanbodkant is het noodzakelijk om ook naar vraagkant te 

kijken, de kant van de werkgevers. Wij doen dit door werkgevers in de regio te koppelen 

aan werkzoekenden die lastig aan een baan kunnen komen. Een andere manier om deze 

werkgevers te helpen is door het activeren van interne (dan wel externe) mobiliteit van 

mensen binnen bedrijven.  Zodra er meer doorstroom plaats vindt kan er meer ruimte aan 

de onderkant ontstaan waardoor werkzoekenden makkelijker kunnen instromen. Soms 

zullen banen gecreëerd moeten worden toegespitst op specifieke doelgroepen. Daarnaast 

zorgt technologisering ervoor dat veel banen niet toekomstbestendig zijn en de 

arbeidsmarkt nog verder verandert. Werkgevers zullen nu en in de toekomst steeds meer 

moeten gaan nadenken over de  
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inrichting van hun functies.    

De snelle veranderingen op de arbeidsmarkt vragen ook iets van werknemers. Werknemers 

moeten vaker bijscholen, werken aan hun talenten en competenties en zodat ze kunnen 

inspelen op veranderingen in het werk en het verdwijnen van werk. Omscholing en 

doorscholing (inclusief vakkennisverbreding) is hierdoor belangrijker dan ooit, waarbij de 

aansluiting van onderwijs-arbeidsmarkt  belangrijker is geworden. Opleidingen moeten in 

staat zijn om snel te reageren op veranderingen en weten wat er per sector gevraagd wordt 

van medewerkers. Groningen kent al veel initiatieven omtrent scholing (te denken valt aan 

projecten van de IT Academy, OTP, initiatieven van het UWV, CodeGorilla en de 

Metaalcarrousel). Zo zijn we als gemeente het 1000-banenplan gestart waarin we door social 

return on investment (SROI) en opleidingstrajecten mensen in de bijstand klaarstomen voor 

werk in de sector bouw en techniek. Een diploma is al lang geen eindstation meer, mensen 

moeten zich hun leven lang blijven ontwikkelen. Daarom bieden de Hanze Hoogeschool en de 

Rijksuniversiteit ook actualiteiten-cursussen, symposia, blended learning en open colleges 

aan om een leven lang leren te stimuleren. Ook is het Noorderpoort samen met vijf andere 

MBO-instellingen een denkhulp aan het ontwerpen om een leven lang ontwikkelen te 

stimuleren. Met de denkhulp kunnen mbo-opleiders hun keuzes omtrent leven lang 

ontwikkelen onderbouwen. 

 
Gezien de veranderingen op de arbeidsmarkt én de ontwikkelingen in de samenleving is 

talentbehoud en aantrekken een belangrijk, en centraal thema in de Nederlandse economie. 

Het innovatieve klimaat, de diverse kennisinstellingen, plus de kennisintensieve bedrijvigheid 

maken dat ook Groningen een flinke behoefte heeft aan talent. Om aan de groeiende 

vraag naar arbeid in meerdere sectoren te voldoen, is het belangrijk om talent aan te 

trekken en te behouden op alle niveaus. Bovendien trekt het ook nieuwe bedrijvigheid 

aan. Het Akkoord van Groningen zet zich onder andere al voor in voor talent via 

verschillende programma’s op gebied van werving, behoud, scholing en ontwikkeling van 

talent. Een voorbeeld hiervan is Talentweb. Jonge talenten bedenken in de vorm van een 

denktank, oplossingen hoe de stad en provincie nog aantrekkelijker wordt. Daarnaast 

heeft de regio Groningen-Assen onderzoek verricht naar talent en talentbehoud. Hiermee 

zijn ze aangesloten bij het Akkoord van Groningen en zijn bezig met een structureel 

programma om mobiliteit van talent te monitoren. Het is belangrijk om als regio in staat 

te zijn voldoende, kwalitatieve, flexibele talenten aan ons te binden. Lukt dat ons goed 

dan geven we een boost aan een groeiende economie.   

Rol Gemeente  

De komende jaren is het onze taak om regie te voeren, het overzicht te bewaren en 

nieuwe projecten te definiëren. Enerzijds coachen, bemiddelen, scholen en begeleiden we 

werkzoekenden naar werk. Anderzijds stimuleren we werkgevers om actie te ondernemen 

om onbenut arbeidspotentieel in te zetten om de economische groei te faciliteren. Vanuit 

de Economische Agenda focussen we op het laatste.    

Hiervoor willen we maatschappelijke coalities met kennisinstellingen en het bedrijfsleven 

sluiten. Samen met werkgevers en kennisinstellingen nemen het initiatief om 

vraagstukken op het gebied van de krapte op de arbeidsmarkt op te pakken. We gaan met 

elkaar in gesprek over welke rol het bedrijfsleven en kennisinstellingen hierin kunnen 

spelen. Werkgevers helpen we om samen met onderwijsinstellingen adequate 

scholingsmogelijkheden te benutten en stimuleren om passende inwerkprogramma’s te 

ontwikkelen. Op lager en middelbare niveau moet de focus liggen in de transport, bouw, 

callcenters, hoveniersbedrijven en in de horeca. Hier is de vraag het hoogst. Daarnaast 

willen we dat bedrijven zich realiseren wat de voordelen zijn om mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. We willen werkgevers duiden op de kansen die er 

liggen op een inclusieve arbeidsmarkt. Daarnaast willen we bij bedrijven bewustwording 

creëren over de toekomstbestendigheid van banen. Schaalniveau is hier ook bepalend in: 

niet alleen de gemeente, maar het bedrijfsleven in de hele regio is aan zet. Een mooi 

voorbeeld in dit kader is de samenwerking met Groningen Seaports op gebied van data-, 

energie en chemie. Daarnaast is het onze rol om actiever bedrijvigheid aan de gemeente 

te binden. We hebben extra aandacht voor het binden van bedrijven die banen aanbieden 

die passen bij het profiel en het arbeidspotentieel van de gemeente. Te denken valt aan 

banen voor laaggeschoolde medewerkers. De komende periode moeten we onderzoeken 

of dit om banen in de maakindustrie gaat of juist om andere vormen van werk. 

Een voorbeeld van het aanboren van arbeidspotentieel is de Banenborrel.  Het is een 
initiatief van de gemeente Groningen, het UWV, Horecagroningen.nl en horeca 
ondernemers in Groningen. In de Horeca is het lastig om personeel te vinden. De 
banenborrel is een laagdrempelige manier waar werkzoekenden en werkgevers met 
elkaar in contact komen.  Er wordt niet gewerkt met CV’s en standaard 
sollicitatiegesprekken. Wanneer er een klik is tijdens de borrel kunnen de 
deelnemers een dagdeel meelopen bij het bedrijf. Het mee lopen dient direct als 
vervanging van het sollicitatiegesprek. Mocht het meelopen beide partijen goed 
bevallen, dan wordt er samen gekeken naar een passende baan voor de specifieke 
werknemer. 

Een voorbeeld van een initiatief omtrent scholing is de IT academy. IT academy 
ontwikkelt met name ICT onderwijs samen met bedrijfsleven, organisaties en 
kennisinstellingen, wat innovatief, toekomstgericht en vraag gestuurd is. Hierbij 
passen ze nieuwste onderwijskundige inzichten toe. Door de sterke verbinding met 
het bedrijfsleven en overheden weten ze als geen ander wat de markt nodig heeft. 
Deze marktkennis matchen zij met de curricula van de verschillende 
kennisinstellingen (zowel mbo, hbo als wo) en ervaringsdeskundigen in hun netwerk. 



Kanttekening hierbij is dat eenvoudige banen in de maakindustrie door automatisering steeds 

meer plaats zullen maken voor banen met een meer dienstverlenend karakter36.  

Samenwerkingspartners 

De belangrijkste partners op gebied van arbeidsmarkt zijn het UWV, de arbeidsmarktregio, 

ROC’s, kennisinstellingen, branche- en ondernemersverenigingen en OTP. Samen met het 

UWV stimuleren we mensen om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden, werkgevers 

helpen we bij het vinden van personeel. Met kennisinstellingen hebben we korte lijnen en 

branche- en ondernemersverenigingen dienen als spreekbuis voor het bedrijfsleven van 

Noord-Nederland. Hier kunnen we als gemeente mee in gesprek om informatie op te halen of 

initiatieven te toetsen.  

Wat willen we bereiken? 

 

➢ Bewustzijn bij werkgevers over de huidige arbeidsmarkt creëren. We willen de noodzaak (en 

voordelen) van het aantrekken van een groter/ander arbeidspotentieel verduidelijken. 

➢ We gaan samen met bedrijven en ROC’s kijken naar de mogelijkheden om huidig personeel 

op te leiden en te ontwikkelen.  

➢ Een verbeterde koppeling tussen werkzoekenden en werkgevers/bedrijven in de regio.  

➢ We gaan in gesprek met werkgevers over de toekomstbestendigheid van banen.  

➢ Een sterke verbinding tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.  

➢ We willen talent in de regio aantrekken, opleiden & ontwikkelen en behouden. 

➢ Bedrijvigheid naar de regio toe trekken, waarbij ook focus ligt op aantrekken bedrijven die 

banen aanbieden waar werkzoekenden in regio naar op zoek zijn (bv bedrijven die banen 

bieden voor laaggeschoold personeel) 

➢ We willen de interne samenwerking verder versterken 
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ChecktheBizz van OTP heeft als doel om scholieren met de praktijk kennis te laten 
maken. Ze maken kennis met beroepen in de praktijk en vormen beroepsbeelden. 
Dit kan zijn in de vorm van een presentatie, een rondleiding en het uitvoeren van 
opdrachten. Dit helpt ze ontdekken wat wel en niet bij ze past en welk profiel ze het 
beste kunnen kiezen. 

Wat gaan we doen? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Pijler 

 
 
 

Inzet 

Talent 

❖ Het beter koppelen van werkzoekenden aan werkgevers door bv organiseren van 
banenmarkten/ talentevents/borrels. 

❖ In gesprek met het bedrijfsleven waar tekorten zitten en hoe we werkzoekenden 
en werknemers voor dit soort banen klaar gaan stomen d.m.v. omscholing, 
doorscholing en inwerkprogramma’s  

❖ Hierbij aansluiten bij scholing-initiatieven en aanjagen van nieuwe scholing- 
initiatieven 

❖ Met bedrijfsleven nadenken hoe we talent kunnen verleiden in de regio te 
blijven 

Kennisinfrastructuur 

❖ Portfolio opstellen van best practices met goede voorbeelden om onbenut 
arbeidspotentieel te ontsluiten. 

❖ Vormen van maatschappelijke coalities met bedrijfsleven en ROC’s om samen 
vraagstukken op arbeidsmarkt op te pakken. 

❖ In gesprek met een aantal grote werkgevers (koplopers) en welke nieuwe 
vormen en opties van vergroten arbeidspotentieel mogelijk zijn (bv scholing, part 
time banen vergroten, etc). Zodat doorstroom op gang komt. 

❖ Verbinden van MKB-bedrijven met vraagstukken over aantrekken en doorstroom 
personeel. Zodat ze op deze manier gebruik kunnen maken van schaalgrootte. 

❖ D.m.v. data integratie per sector (potentiele werkgevers/potentiele 

werkzoekenden) analyseren hoe groot het gat is tussen werkgevers en 

werkzoekenden en hoe we deze kunnen verkleinen.   

Profilering ❖ Inspiratiesessies organiseren over best practices en de voordelen die er zijn om 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. 

❖ In samenwerking met partners Groningen profileren als eigenzinnige, 
innovatieve, kennisstad als basis voor een goed ondernemersklimaat. (ism 
Marketing Groningen) 

❖ Aantrekken van bedrijven die banen aanbieden waar onze werkzoekenden naar 
op zoek zijn (ook laaggeschoolde banen). 

Voorbeeldfunctie  ❖ Gemeente Groningen heeft voorbeeldrol, met onze collega’s uitzoeken hoe we 
hier intern in bij kunnen dragen. Bijvoorbeeld Via afdeling Inkoop bedrijven belonen 
die beleid hebben/ sturen op aantrekken op ander arbeidspotentieel.  

Randvoorwaarden ❖ Het samenbrengen van verschillende bedrijven en ondernemers, ROC’s en 
bedrijfsverenigingen in broedplaatsen of evenementen (‘co-working spaces en 
learning communities’). 

❖ We voeren regie en hebben inzicht op alle initiatieven, wat loopt er en speelt er. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energietransitie 



Waarom is dit van belang? 
De energietransitie is een van de grootste uitdaging van de moderne tijd. De klimaatverandering 

moet worden tegengegaan en de gaswinning moet stoppen. Tussen nu en 2050 wordt een 

volledige duurzaam energiesysteem gerealiseerd. De impact hiervan op de samenleving en op de 

economie valt nauwelijks te onderschatten. Als verbruikers van energie moeten alle bedrijven in 

actie komen en maatregelen nemen. Tegelijk betekent de energietransitie werk voor bedrijven 

uit een veelvoud van sectoren. In Groningen wordt de impact van de energietransitie versterkt 

door de aanwezigheid van een aanzienlijke energie- en gasmijnbouwsector. Deze dreigt te 

worden gedecimeerd, maar ziet ook serieuze kansen. Groningen kan een centrale rol blijven 

spelen in het Europese energiesysteem door in te zetten op de versnelde ontwikkeling van de 

Noord Nederlandse groene waterstofeconomie. 

 

De Noord Nederlandse groene waterstofeconomie 
 
Er is (inter)nationale consensus dat waterstof een belangrijke plaats in een toekomstig duurzaam 
energiesysteem in kan nemen. Groene waterstof wordt gemaakt door elektrolyse van water en 
groene stroom. Voor noordwest Europa zal het groene energiesysteem gebaseerd zijn op 
grootschalige windmolenparken op de Noordzee. Door haar gunstige ligging aan de zuidkust van de 
Noordzee; met een geschikte zeehaven; de reeds aanwezige gasinfrastructuur, kennis en expertise, 
en afzetmarkt in de chemische industrie; en de motivatie om vaart te maken met de 
energietransitie heeft Noord Nederland een unieke uitgangspositie om first-mover te zijn in de 
ontwikkeling van een geïntegreerde levensvatbare waterstofeconomie.  
 
Figuur x: Noord Nederlandse waterstof economie (bron: de Groene Waterstofeconomie in 
Noord-Nederland, Noordelijke Innovation Board) 

 

 

De economische ontwikkeling van een duurzame en aardgasloze regio vraagt een door bedrijven, 

lokale overheden en instellingen gedeelde en breed uitgedragen ambitie. Alleen dan zullen 

voldoende middelen – door het bedrijfsleven en nationale en Europese overheden – beschikbaar 

komen om deze te realiseren. 

  

 Visie op waterstofeconomie (foto: New energy coalition) 

Wat speelt er? 

Trends 

Ondanks de dreiging voor de energie- en gasmijnbouwsector biedt de energietransitie 

vooruitzicht op groei en werkgelegenheid. De op- en uitbouw van de eerste geïntegreerde 

waterstofeconomie van Europa biedt kansen op het aantrekken van bedrijven, kapitaal, 

kennis en talent; en op de export van waterstof en -expertise. Duurzame opwek uit wind en 

zon is arbeidsintensiever – waardoor meer werkgelegenheid wordt gecreëerd – dan de 

aanwezige gasmijnbouw. De uitvoering van de energietransitie zal werkgelegenheid bieden 

aan met name (machine)bouwbedrijven, architecten, ingenieurs, onderwijs, 

installatiebedrijven, ict-ers en de elektriciteitssector.  

 

Ontwikkelingen 

In de regio zijn grote bedrijven in de energiesector zelf (bijv. Gasunie, RWE, Engie), maar ook 

grootverbruikers van energie (bijv. Suikerunie) en de chemische industrie (bijv. Chemport 

Europe), genoodzaakt en bereid om te investeren in verduurzaming, sectorkoppeling en 

samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn het netwerk Hydrogreenn en de Investeringsagenda 

Waterstof Noord-Nederland.  

In heel Nederland is het mkb verplicht, op straffe van sancties, energiebesparende 

maatregelen te nemen en te melden. Groningse mkb-ers worden gestimuleerd van een nood 

een deugd te maken (bijv. Groningen Werkt Slim).  



Vaak in samenwerking met bedrijfsleven en overheden vertalen noordelijke onderwijs- en 

onderzoeksinstellingen, van MBO tot universiteit, de gevolgen van de energietransitie naar 

beleid (bijv. energie als één van de drie thema’s bovenaan de onderzoeksagenda van de RUG), 

scholing van nieuwe competenties (bijv. Gas 2.0) en innovaties (bijv. Hydrohub/Groene 

Waterstof Booster).  

Groene waterstof booster 
Dit open innovatie ecosysteem wil innovatie en regionale groei bevorderen door onderzoeks- en 
innovatieprojecten met het MKB op te zetten en uit te voeren in de (groene) waterstofketen. Door 
geïnteresseerde bedrijven te activeren door kort-cyclisch samen aan concrete vraagstukken en projecten 
te werken, van resultaat naar resultaat. Belangrijke elementen zijn het opzetten van een testomgeving 
van de hele waterstofketen op EnTranCe, een demonstratieomgeving voor o.a. bestuurders, en een 
leeromgeving voor zowel bijscholing van professionals als het leggen van verbindingen naar bestaande 
energieopleidingen. 

 

Groningen loopt internationaal voorop in de energietransitie. Als het gaat om de implementatie 

van de energietransitie in de gebouwde omgeving (bijv. MAKING CITY), mobiliteit (bijv. de 2020 

concessie waterstoftankstation en 20 waterstofbussen door het OV Bureau Groningen Drenthe) 

of om de realisatie van geïntegreerde waterstofketens (bijv. HEAVENN) is de internationale 

belangstelling en Europese erkenning groot. Groningen is actief op zoek naar internationale 

partners (bijv. Hamburg) om haar positie in het noordwest Europese energiesysteem van de 

toekomst verder te versterken. 

HEAVENN 
De Noord-Nederlandse subsidieaanvraag voor een Hydrogen Valley is als enige door de Fuel Cells and 
Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) van de Europese Commissie en de waterstofindustrie geselecteerd 
om de subsidie-overeenkomst voor 20 miljoen euro (op een totale projectgrootte van 90 miljoen euro) 
voor te bereiden. Deze subsidie is bestemd voor de ontwikkeling van een volledig functionerende groene 
waterstofketen in Noord-Nederland. Uiterlijk januari 2020 beoogt het consortium de overeenkomst te 
kunnen tekenen en zal het zesjarige project van start gaan. 2020 beoogt het consortium, waaronder de 
gemeente Groningen, de overeenkomst te kunnen tekenen en zal het zesjarige project van start gaan.  

 

Wat willen we bereiken? 

➢ Groningen versterkt haar positie als energiehoofdstad van Europa. Wij blijven de 

energie leverancier van Nederland en noordwest Europa door nu al in te zetten op 

waterstof uit grootschalige duurzame opwek door windparken op de Noordzee, fysieke 

en kennisinfrastructuur in de regio en noordwest Europa als afzetmarkt.    

➢ Een verdere versterking van de energie gerelateerde kennisinfrastructuur, en daarmee 

innovatiekracht, zowel bij kennisinstellingen als bedrijven als ook bij overheden. Hierbij 

is het van belang om volledige systeemintegratie van alle innovaties op het gebied van 

de energie transitie na te streven. 

➢ De gevolgen van de energietransitie voor de arbeidsmarkt worden in goede banen 

geleid. Hoewel de vraag naar arbeid zal toenemen, is het zaak dat het aanbod op de 

vraag aansluit om spanningen te temperen. Hierbij speelt (initieel en levenslang) 

onderwijs op alle niveaus een cruciale rol, maar ook het stimuleren van 

intersectorale arbeidsmobiliteit en technologische ontwikkeling.   

➢ Het lokale groot-, midden- en kleinbedrijf weet slim om te gaan met de gevolgen van 

de energietransitie. Samenwerking en kennisuitwisseling leiden tot schaalvoordelen, 

best practices en nieuwe business cases.  

➢ Groningen straalt, tot ver buiten de landsgrenzen, uit koploper te zijn in de 

energietransitie. Groningen presenteert zich op diverse podia en gaat in gesprek met 

de belangrijkste stakeholders in het speelveld. Om de nodige investeringen, human 

capital en kennis naar de regio te halen en om beperkende wet- en regelgeving te 

adresseren is ook een sterke en eenduidige lobby naar Den Haag en Brussel van 

belang. 

Rol Gemeente 

De gemeente pakt positie om de energietransitie te kanaliseren en maximale effectiviteit te 

bereiken. Er worden grote investeringen gevraagd van bedrijfsleven en overheden om deze 

uitdaging te realiseren. De gemeente is daar waar bedrijven en regionale overheden in 

gezamenlijkheid optrekken om investeringen (financiering en subsidies) naar de regio te 

krijgen en om randvoorwaarden als het aanbod van kwalitatief hoogwaardig en kwantitatief 

voldoende arbeid en de kennisinfrastructuur op orde te krijgen. Dit vraagt bewustwording en 

draagvlak onder de Groningse bevolking en een met bedrijfsleven, instellingen en lokale 

overheden afgestemde profilering en lobby. De gemeente zal ook, eventueel met andere 

overheden samen, launching customer zijn van innovaties en waterstoftoepassingen, 

bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit. 

 

Samenwerkingspartners 

Gasunie, Shell, NAM, Nouryon, Groningen Seaports, RWE, Engie, Waterstof Alliantie Noord 

Nederland, Waterstof Coalitie, Gasterra, Hydrogreenn, Hanzehogeschool, Alfa College, Rug, 

New Energy Coalition, EnTranCe, SNN, Provincies Groningen, Drenthe en Fryslan, EZK, 

FCH2JU, QBuzz, OV Bureau Groningen Drenthe, etc.  

  



Wat gaan we doen? 
 

 

 

 

 

  

Thema Inzet 
Talent ❖ Strategie ontwikkelen met onderwijsinstellingen en 

bedrijven om de competenties voor de energie (en 
waterstof) economie van de toekomst beschikbaar te 
krijgen 

❖ Met bedrijfsleven en onderwijs aanjagen van (her-, 
bij)scholing  (sectordeal?) 

❖ Monitor energiewerkgelegenheid (en co2 reductie) 
ontwikkelen 

Kennisinfrastructuur ❖ Neutraal aanspreekpunt zijn voor project ideeën om de 
duurzame energie economie te versterken 

❖ Projecten ondersteunen met netwerk, subsidie, 
samenwerking met andere gemeentelijke onderdelen 
en menskracht. 

❖ Kennispartners en energie bedrijfsleven intensiever 
laten samenwerken. 

❖ Groningen werkt slim - aanjagen van energietransitie en 
verduurzaming 

Profilering ❖ Eenduidige en volledige communicatie ontwikkelen voor 
waterstof propositie Noord-Nederland ism provincies en 
bedrijven 

❖ Op elkaar afstemmen of integreren van visies op de 
Noordzee als noordwest Europese energievoorziening 
en waterstof als belangrijke energiedrager met steden 
en regio’s rond de Noordzee. 

❖ Organiseren, ism met Hamburg, van een top met 
Noordzeeregio’s ter bevordering van de coördinatie van 
de gevolgen van ne Noordzee als voornaamste bron van 
energie voor noordwest Europa. 

Co-creatie ❖ Neutraal aanspreekpunt zijn voor project ideeën om de 
duurzame energie economie te versterken 

❖ Projecten ondersteunen met netwerk, subsidie, 
samenwerking met andere gemeentelijke onderdelen 
en menskracht. 

❖ Kennispartners en energie bedrijfsleven intensiever 
laten samenwerken. 

Voorbeeldfunctie  ❖ Bij voorkeur gebruik maken van waterstof in mobiliteit 
en gebouwde omgeving en slim gebruik maken van 
koppelkansen die door opschaling geboden worden  

❖ Gezamenlijke inkoop van waterstoftoepassingen 
bevorderen (ook met buitenlandse partners, nl 
Hamburg/noord Duitsland) 

❖ Launching customer voor innovatieve 
waterstoftoepassingen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Digitale Economie 



     

Waarom is dit van belang? 
De digitale economie is dat deel van de economie waarvan de toegevoegde waarde wordt 

gerealiseerd door het gebruik van ICT. In 2017 sprak NederlandICT al uit dat de digitale 

beroepsbevolking steeds groter wordt. Niet alleen programmeurs zijn meer de digitale 

beroepsbevolking, steeds meer banen bestaan voor meer dan 50% uit het gebruik van ICT.37 

De digitale economie is steeds nadrukkelijker aanwezig in onze samenleving en van belang 

voor andere sectoren. Juist de kruisbestuiving met andere sectoren biedt kansen voor 

innovatie en (nieuwe) werkgelegenheid. Bijvoorbeeld bij fieldlabs (bijv. hive.mobility, 

dhealth) waar nieuwe digitale technologie wordt ontwikkeld en getoetst, wat weer kan 

leiden tot nieuwe toepassingen ook in andere sectoren. Digitale technologie wordt daarmee 

steeds relevanter en een doorsnijdend thema in alle andere thema’s.  

Wat speelt er? 

Nederland behoort in 2019 voor het eerst tot de top-3 landen in Europa als het gaat om de 

kracht van de digitale economie. Dat blijkt uit de jaarlijkse Digital Economy and Society Index 

(DESI) van de EU.38  

De De Digital Economy and Society Index van de EU brengt de kracht van de digitale economie 
in beeld aan de hand van zes factoren: 

• Connectiviteit  

• Menselijk kapitaal en digitale vaardigheden  

• Het gebruik van digitale services door inwoners 

• De mate en wijze waarop het bedrijfsleven digitaal actief is 

• De online dienstverlening door de overheid 

• Mate van onderzoek en innovatie  

 

In Groningen ontleent een groot aantal bedrijven hun bestaansrecht aan digitalisering. 

Dit is te zien aan het relatief grote aantal Groningse bedrijven dat de afgelopen jaren in 

de Deloitte Fast50 heeft gestaan.39 De Fast50 is de ranking van de snelst groeiende 

technologiebedrijven in Nederland.  Daarnaast heeft Groningen een breed speelveld 

van startups, scale-ups, mkb en corporates. Daarbij hebben onderwijsinstellingen en 

netwerkorganisaties digitalisering hoog op hun agenda staan. Er heerst ook een hoog 

doe-gehalte en partijen weten elkaar gemakkelijk te vinden. De afgelopen jaren zijn 

                                                                 
37 De Digitale Economie van Nederland, Nederland ICT, 2017 
38  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/12/nederland-in-top-3-eu-
ranglijst-digitale-economie 
39 https://www.gic.nl/innovatie/acht-groningse-bedrijven-in-deloitte-fast50 

veel initiatieven ontstaan, bijvoorbeeld het Groningen Digital Business Center aan de 

Rijksuniversiteit, de Digital Society Hub aan de Hanzehogeschool en de Werkplaats voor 

Digitaal Vakmanschap bij Noorderpoort. Daarnaast vinden er verscheidene, vaak 

terugkerende, evenementen plaats. 

 

Begin 2017 is het project Groningen Digital City (GDC) en de ‘Digital Office Groningen’ 

gestart. Dit samenwerkingsproject van gemeente, bedrijven en onderwijsinstellingen 

agendeerde het belang  van de digitale economie en stimuleerde partijen om gezamenlijk 

projecten te ontwikkelen. Het programma heeft geleid tot een forse versnelling van 

projecten ter versterking van de digitale economie. In 2019 is het project in een nieuwe  

fase gekomen; er is een nieuw team gevormd met een veranderde rol. Dit team focust op 

het in kaart brengen van de vele initiatieven en het versterken van de samenwerking tussen 

de initiatiefnemers. Het is een opgave om het overzicht in digitale projecten en initiatieven 

te bewaren. Hiervoor ziet de gemeente een belangrijke rol voor de Digital Office weggelegd.  

Rol Gemeente  

De afgelopen jaren heeft de Gemeente Groningen verschillende initiatieven en projecten 

ondersteund, zowel door partijen bij elkaar te brengen, projecten te subsidiëren als 

organisatiekracht te leveren. De gemeente handelt hier vanuit een onafhankelijke en 

betrokken rol. De gemeente maakt deel uit van het Digital Office, door het leveren van 

menskracht. Op deze manier kan het netwerk worden ingezet en wordt er vroegtijdig 

aangesloten bij de ontwikkeling van nieuwe projecten die de digitale economie versterken. 

Tot slot zetten we ons in om Groningen te promoten in zowel Nederland als daarbuiten.  

Binnen de gemeente wordt ook verbinding gelegd tussen het regionale bedrijfsleven en de 

interne organisatie. De kennis en kunde van bedrijven in de regio kan worden ingezet om 

eigen ontwikkelingen en innovatie aan te jagen. Daarnaast geeft het, bijvoorbeeld startups, 

inzicht in de uitdagingen die overheidsorganisaties hebben. 

Een goed voorbeeld hiervan is de Odyssey Hackathon, de grootste blockchain en AI 

hackathon ter wereld. De hackathon heeft in 2019 voor de derde keer in Groningen  

plaats gevonden. Meer dan 1.500 studenten en professionals, ook internationaal, 

werkten samen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, die door 

verschillende bedrijven, organisaties en coalities waren ingebracht. 



 

Samenwerkingspartners 

De afgelopen jaren is het speelveld rondom de digitale economie sterk uitgebreid. Dit 
wordt de komende jaren onderhouden en uitgebouwd. Er wordt geschakeld op 
Europees, nationaal en lokaal niveau. Op Europees niveau onderhouden we, samen met 
partijen uit de regio, contact met andere steden en regio’s. We sluiten zoveel mogelijk 
aan bij landelijk beleid, onderhouden contacten met Den Haag en zorgen dat Groningen 
zichtbaar is.  
 

Op regionaal niveau wordt steeds intensiever samengewerkt en afgestemd, op Noord-

Nederlandse schaal. Zoals met andere overheden, bedrijvenverenigingen, de 

Noordelijke Online Ondernemers (NOO), Samenwerking Noord (SN) en de Young 

Entrepreneurs & Startups (YES). Ook worden er gezamenlijke thema’s opgepakt en 

gelobbyd vanuit de Economic Board Noord-Nederland (EBNN). 

Digitalisering staat hoog op de agenda in Noord-Nederland. De digitale top is een 
boost in de samenwerking tussen ondernemers, organisaties, kennisinstellingen en 
overheden in het ‘Digital Society Ecosystem Noord-Nederland’. We zetten 
digitalisering in om nieuwe oplossingen te vinden voor onze gemeenschappelijke 
uitdagingen rond maatschappelijke opgaven, zoals de energie-transitie, gezonde 
voeding, gezond en duurzaam samenleven. In de regio is brede kennis en ervaring, niet 
alleen op technisch/technologisch gebied, maar ook bestuurlijk, juridisch, ethisch, en 
over psychologische aspecten. En, we hebben – juist in Noord-Nederland – ruimte om 

te experimenteren, in de vorm van fieldlabs, 5G, mobility etc. We hebben een hoog 
doe-gehalte, zijn actiegericht, en willen iedereen betrekken; iedereen heeft immers 
recht op een digitale toekomst.  

 

Wat willen we bereiken? 

➢ Een sterk regionaal netwerk van bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, 

netwerkorganisaties en overheden, inclusief de gemeentelijke organisatie.  

➢ Nieuwe initiatieven en bestaande evenementen die van waarde zijn voor de 

digitale economie optimaal ondersteunen.  

➢ Concrete projecten die MKB-ondernemers ondersteunen in het zetten van stappen 

in het verder digitaliseren van hun business.  

➢ Samenwerkingsprojecten met bedrijven en kennisinstellingen gekoppeld aan 

innovatie en kansen die ook naar de toekomst perspectieven bieden voor verdere 

economische ontwikkeling. 

➢ In samenwerking met anderen, b.v. UWV, projecten ondersteunen die de 

(potentiele) arbeidsmarkt versterken, zowel voor talent dat werkt in de IT als met 

IT (brede digitale beroepsbevolking). 

➢ Een actueel overzicht van lopende projecten, monitoring van voortgang en delen 

van opgedane kennis, ervaringen en best practises. 

➢ Een gezamenlijke agenda en/of projecten met andere noordelijke organisaties, 

zoals bijvoorbeeld met de NG4-gemeenten (Leeuwarden, Assen, Emmen, 

Groningen). 

➢ Groningen staat op de kaart als dé plek waar je van jong tot oud kan werken aan je 

digitale toekomst. Dit wordt ook heel zichtbaar in het Forum Groningen. 

➢ Met de Digital Literacy Coalition streven we ernaar om van Groningen in 2025 de 

meest digitaal geletterde stad en regio van Nederland te maken.  

 

 

 

 

 

 

 

Startup in Residence is een project van de gemeente waarin startups worden 
uitgedaagd om maatschappelijke uitdagingen van publieke organisaties op te lossen. 
De geselecteerde startups worden een half jaar lang begeleid door een programma, 
bestaande uit mentoring, workshops en intervisie. De gemeente maakte het mogelijk 
dat het project is uitgevoerd volgens de aanbestedingsregels en dat daadwerkelijke 
inkoop van het nieuw ontwikkelde product/dienst mogelijk is. Bij de ontwikkeling 
van nieuwe producten en/of diensten, en dus innovatie, is het hebben van een 
eerste klant cruciaal. 

Het Rijk organiseert in maart 2020 de landelijke “Conferentie Nederland Digitaal” 
(Digitale Top) in Groningen. De ministeries van Economische zaken, Binnenlandse 
zaken en Justitie en Veiligheid willen hiermee de Nationale Digitaliseringsstrategie 
verder ontwikkelen. Bestuurders, beleidsmakers en experts gaan met elkaar in 
gesprek over de nationale digitaliseringsstrategie. De keuze van het Rijk voor 
Groningen sluit goed aan bij de ambities en ontwikkelingen vanuit het 
samenwerkingsverband van vele partners in het Digital Society Ecosysteem Noord-
Nederland.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema Inzet 

 
          Talent 

❖ Organiseren van evenementen waarin digitale 
bedrijven en digitaal talent elkaar ontmoeten 

❖ Samen met bedrijven en onderwijsinstellingen 
projecten opzetten om meer digitaal talent voor 
Noord Nederland op te leiden en te behouden. 
 

   Kennisinfrastructuur 

❖ Neutraal aanspreekpunt zijn voor project ideeën 
om de digitale economie versterken (op basis van 
verdeling EU digital economy index) 

❖ Projecten ondersteunen met netwerk, subsidie, 
samenwerking met andere gemeentelijke 
onderdelen en menskracht. 

❖ Campus Groningen (Zernike en UMCG) en 
digitale bedrijven intensief laten samenwerken 
tbv innovatie, kennisdeling en verbreding naar 
het MKB.  

Profilering 
❖ Ondersteunen brandingsstrategie digitalisering 

met partners. 
❖ Organiseren werkbezoeken op het gebied van 

digitalisering voor nationale en internationale 
partijen. 

❖ Digitale ambassadeurs inzetten om het verhaal 
van Groningen te vertellen. 

 
Voorbeeldfunctie 

❖ Experimenteren met projecten om gemeente 
Groningen als launching customer op te laten 
treden i.s.m. andere publieke instellingen 

❖ Voorbeeldrol aannemen binnen de organisatie 
als het gaat om digitale vaardigheden. 

 

   Randvoorwaarden 
 

❖ Coördineren van en ondersteunen bij het 
aanwenden van Rijks- en  Europese middelen. 

❖ Aansluiten bij digitale agenda’s van 
samenwerkingspartners, bijvoorbeeld agenda 
georganiseerd bedrijfsleven  

❖ Mogelijk maken projecten rondom infrastructuur 
(5G, IoT etc) 

❖ Verbeteren en aanjagen projecten voor het 
verbeteren van connectiviteit bedrijventerreinen 
en woon-werklocaties. 
 

 

Wat gaan we doen? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom is dit van belang? 

Op diverse niveaus en door verschillende instanties wordt ingezet op Healthy Ageing, Silver 

Economy en andere begrippen die allemaal draaien om één thema; gezondheid. Mondiale en 

nationale ontwikkelingen zijn de drijvende kracht achter de groei van de vraag naar gezondheid 

Gezondheidseconomie 



(gezond leven, gezond ouder worden en genezing en preventie). Groningen is door de 

aanwezigheid van een uitgebreide kennisinfrastructuur en bedrijven, die actief zijn in o.a. 

health(science), eHealth en medtech, sterk gepositioneerd om economische kansen binnen 

de sector te benutten. 

 

De gezondheidssector biedt in Groningen werk aan ruim 58.000 mensen. 40  Met de 

strategische agenda Economische kansen voor ‘Healthy Ageing’ (maart 2018), geven we al 

een goed overzicht van de mogelijkheden die we zien om de sector verder te laten groeien. 

Vanuit onze gesprekken met bedrijven, stakeholders en kennisinstellingen kunnen we 

concluderen dat al deze partijen kansen zien in cross-overs en het laten vervagen van 

sectorgrenzen. Voor de hand ligt een cross-over met een andere sterk ontwikkelde sector in 

Groningen, digitaal, maar ook technologie (medtech), chemie en (agri)food zijn kansrijk. 

 

Voor de derde keer is Noord-Nederland, onder leiding van het Healthy Ageing Netwerk 

Noord-Nederland (HANNN), door de Europese Commissie uitgeroepen tot Top Reference Site 

op het terrein van Healthy Ageing met een maximale score van 4 sterren. Deze 

onderscheidingen worden uitgereikt aan regio’s met de beste Healthy Ageing strategieën. 

Onze stad en regio is daarin uniek, juist vanwege de integrale aanpak.  

 

Met de schaal, internationale status en de krachtige synergie met andere sterke sectoren is 

de gezondheidseconomie één van de sterkste sectoren van Groningen. En door het 

vermogen dat het Groningse gezondheidscluster heeft om te reageren op de gesignaleerde 

ontwikkelingen, ook één van de kansrijkste. Alle voor een goed vestigingsklimaat cruciale 

aspecten zijn aanwezig: excellente onderzoeks- en opleidingsinstituten, een ervaren en 

wereldwijd opererend bedrijfsleven, faciliteiten en middelen voor alle fasen van 

ontwikkeling (innolabs, proeftuinen, fondsen, subsidies) en sterke en laagdrempelige 

netwerken van stakeholders. Daarom zet de gemeente Groningen nog sterker dan 

voorheen in op gezondheidseconomie als werkgelegenheidsmotor.  

                                                                 
40 Stand van Zaken economie van Groningen, 2018 

 

Wat speelt er? 

Bedrijven, organisaties en kennisinstellingen in de stad blijven zich ontwikkelen. De sector 

groeit en steeds meer inwoners van de gemeente Groningen, Regio Groningen-Assen en Noord-

Nederland werken binnen de gezondheidseconomie.  

 

In de regio is dat bijvoorbeeld te zien aan de werkgelegenheidscijfers, en ook Health Hub 

Roden, waar ondernemers en onderwijs samen aan innovaties werken, blijft groeien. Het zelfde 

geldt binnen Noord-Nederland voor het HANNN, dat partijen op het gebied van Healthy Ageing 

verbindt en tevens inzet op sociale en maatschappelijke doelen. Ook het bedrijfsleven 

organiseert zich op regionale schaal; de LifeCooperative verbindt ondernemers uit Groningen 

en Noord-Nederland met als doel het ontplooien van nieuwe technologieën, kennis en 

innovatie. Life Sciences/Medtech/Gezondheidszorg is de grootste sector in de Groningse 

economie en groeit harder dan het landelijk gemiddelde (gemiddeld 6% binnen de 

LifeCooperative ten opzichte van 4% landelijk).  

.  

Werkgelegenheidscijfers 

Aantal vestigingen 2014 2015 2016 2017 2018 

Life Sciences &Health   1.492 1.578 1.694 
Gezondheids- 

en welzijnszorg 
1760 1823 1.917 2.008 2.131 

Totaal   3.409 3.586 3.825 
      

Aantal banen      

Life Sciences&Health   24.957 26.121 26.739 
Gezondheids- en 

welzijnszorg 
  29.321 30.862 32.197 

Totaal   54.278 56.983 58.936 

Rol Gemeente  

De complexe Groningse gezondheidseconomie omvat veel diverse organisaties, met als 

drijvende kracht de twee ziekenhuizen. Wij hebben hierin een rol door verbindingen te leggen. 

dHealth Lab, Bringing Digital Health Innovation to Life 
dHealth lab is een proeftuin gericht op het realiseren van een open innovatie-
omgeving voor eHealth en het versnellen van de marktintroductie van nieuwe 
eHealth-innovaties. Zo wordt en pilot gedraaid in een reallife test- en demo 
omgeving met een project waarin blockchain technologie in ouderenzorg wordt 

ingezet. Dit is een mooi voorbeeld van een cross-over. 

Verbinding economisch en sociaal domein Een voorbeeld van een initiatief waarbij sociale 
innovatie gekoppeld wordt aan productinnovatie is de integrale wijkaanpak gezonde voeding 
in Leeuwarden Oud Oost. Daar wordt samengewerkt met lokale ondernemers, inwoners en 
het sociaal domein aan de verbetering van de voedselconsumptie in de wijk. We verkennen nu 
met de provincie en JOGG of we een dergelijke integrale aanpak in één van de Groninger 
wijken kunnen realiseren.  



Als gemeente focussen we ons op het genereren van innovatieve spin-off uit de synergie 

van de diverse organisaties. We zijn gericht op impact op de samenleving en 

doorontwikkeling van bedrijvigheid. Ook kan de gemeente regionale bedrijven en 

organisaties mee laten profiteren van de internationale verbindingen, waaronder 

Hamburg.  

 

Samenwerkingspartners 

Cruciale samenwerkingspartners in Groningen zijn onder andere het UMCG, Martini 

Ziekenhuis, Campus Groningen, LifeCooperative, HANNN, NOM, Hanzehogeschool, 

Rijksuniversiteit Groningen, Bedrijvenverenigingen en anderen clusterorganisaties. De 

gezondheidseconomie strekt zich uit tot ver buiten de gemeentegrenzen. We betrekken de 

Health Hub Roden en partijen in Assen bij initiatieven in de stad en andersom. Zo heeft de 

Health Hub Roden bijvoorbeeld aangeboden een deel van de uitvoering van de eerder 

genoemde Healthy Ageing Agenda op zich te nemen. 

Onze partnerstad Hamburg kent een sterk ontwikkelde gezondheidssector, onder andere 

bestaande uit enkele toonaangevende multinationals. In onze stedenbandsamenwerking 

speelt de gezondheidseconomie een belangrijke rol, recent nog bekrachtigd met de 

ondertekening van een letter of intent. Voor de overige (internationale) promotie en 

acquisitie voor de Gezondheidseconomie en Healthy Ageing werken we nauw samen met 

de NOM.  

Wat willen we bereiken? 

We willen de Healthy Ageing hoofdstad (Top Reference Site) van Europa blijven, de positie 

uitbouwen en promoten. Om dit te realiseren werken we samen met het bedrijfsleven, 

kennisinstellingen, stakeholders en regionale partners aan enerzijds het behouden en 

bekrachtigen van onze positie en anderzijds het verzilveren van de kansen voor de 

gezondheidseconomie. 

 

Met onze partners gaan we: 

➢ uitvoering geven aan de ondertekende Letter of Intent met Hamburg. Om te beginnen 

gaan we samen met de LifeCooperative en het HANNN inzetten op de organisatie van 

de BIO-Europe conferentie in november 2019 in Hamburg; 

➢ blijven werken aan versterking en groei van het MKB actief in de gezondheidseconomie 

en daarbuiten; 

➢ samen met de LifeCooperative inzetten op een Human Capital Agenda, profilering en 

acquisitie middels events met internationale impact en innovatie- en 

samenwerkingsprojecten opzetten gericht op o.a. cross-overs (digitaal en circulair) en 

startup-acceleratie en funding.  

➢ onze activiteiten specifiek richten op het aanmoedigen en ondersteunen van de 

genoemde kansen binnen de cross-overs, innovaties en initiatieven, met name tussen 

gezondheidseconomie en digitaal; 

➢ in projecten nadrukkelijk partners en bedrijven in de regio betrekken zoals in Drachten, 

Assen en Roden; 

➢ In gezamenlijkheid met onze samenwerkingspartners de (internationale) economische 

profilering van (regio) Groningen bepalen, waaronder de positie als Top Reference Site 

beter benutten 

CC Diagnostics ontwikkelt samen met het UMCG en een aantal MKB bedrijven een 
nieuwe diagnostische test voor de screening naar baarmoederhalskanker. De vinding 
is in staat om het aantal vals-positieve uitslagen met 33% te reduceren. Dit heeft een 
enorme economische, menselijke en maatschappelijke impact omdat onnodige 
langdurige stress bij vals-positief geteste vrouwen wordt voorkomen en vroegtijdige 
signalering van kanker wordt verbeterd. Door deze ontwikkeling ontstaat er een 
verbinding tussen het sociale en economische domein. 

Innolab Chemistry op de Zernike Campus Groningen biedt starters in de chemie een 
basis laboratoriumfaciliteit. Daarnaast biedt Innolab Chemistry toegang tot een 
aantal shared utilities and services op het gebied van inkoop, analysecapaciteit en 
netwerkmogelijkheden. Naast laboratoriumfaciliteiten kunnen ondernemers gebruik 
maken van diverse praktische en bedrijfsondersteunende diensten.  
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Thema Inzet 

Talent ❖ Ontwikkelen van (flexibele) vraaggerichte aansluiting van opleidingen 
bij het bedrijfsleven en zorginstellingen. 

❖ Banenmarkten (baanfitness)/ talentevents stimuleren én mede 
organiseren. 

❖ Internationaal talent beter onder de aandacht brengen bij de sector. 

Kennisinfrastructuur 
❖ Software ontwikkeling voor toepassing in de zorgsector stimuleren. 
❖ Mogelijkheden van Big Data op het gebied van gedrag, 

diagnostiek/monitoring, biobanking en health records beter inzetten. 
❖ Technieken en concepten (bijvoorbeeld: blockchain) die de integriteit 

en privacy van de gezondheidsdata kunnen waarborgen binnen de 
sector inzetten. 

Voorbeeld: Health Lab 

Profilering ❖ Gerichte eenduidige economische boodschap (citymarketing), 
(internationale) beursbezoeken en welkomstbeleid. 

❖ Bijdrage leveren aan de propositie Health&Life Sciences “A worldwide 
Hub for Life Sciences & Health Innovations” 

❖ Bijdrage leveren aan de nieuwe propositie HANNN 
 

   Voorbeeldfunctie ❖ Kans op innovaties vergroten door de sector te verbinden met andere 
sectoren, met name digitaal en technologie 

❖ Samen met onze stakeholders de mogelijkheden m.b.t. 
wearables/app ontwikkelingen en domotica/robotica domein 
overstijgend onderzoeken. 

Randvoorwaarden 
 
 

❖ Verbinding tussen het economische en sociale/fysieke domein 
verbeteren 

❖ Cross-overs tussen sectoren stimuleren door het organiseren van 
dialoogtafels en events. 

❖ Samenwerking met en tussen de Health Hub Roden, RGA, 
Innovatiecluster High Tech Systems Drachten, Healthy Ageing Campus 
en HANNN 

❖ Aanwezigheid van onderzoeks- en opleidingsinstituten, ervaren en 
wereldwijd opererend bedrijfsleven, faciliteiten en middelen voor alle 
fasen van ontwikkeling en sterkte en laagdrempelige netwerken van 
stakeholders. 

❖ Aansluiten bij de ambities van de partijen binnen de sector 
❖ De economie stimuleren door accountmanagement, gericht 

netwerken en (co-)financieren van kansrijke projecten. 
❖ Samenwerking met de stad Hamburg 
❖ Lobbyrol richting Den Haag/Brussel vervullen 

Wat gaan we doen? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creatieve Industrie 
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Waarom is dit van belang? 

Creativiteit is als kerncompetentie van de kunst al vele jaren een kernwaarde van de 

gemeente Groningen. De diversiteit aan culturele voorzieningen in een historische 

binnenstad is van groot belang als kwaliteit en fundament onder de aantrekkingskracht en 

de economische vitaliteit van de stad.  

Kunst en cultureel erfgoed zijn van oorsprong het domein van ‘cultuur’. De creatieve sector 

zorgde in 2018 voor 5.666 banen in de gemeente Groningen en levert daarmee een bijdrage 

van zo’n 4% aan de totale werkgelegenheid (totaal 145.100 banen). Dit betreft de sectoren 

Creatieve zakelijke dienstverlening, Cultureel erfgoed, Kunst en Media en Entertainment.  

De creatieve sector draagt echter in toenemende mate ook bij aan de werkgelegenheid in 

andere sectoren. Naast kunst- en cultuuronderwijs, zorgt ze ook voor banen in sectoren als 

IT/digitaal, communicatie, vormgeving, media, architectuur, mode, reclame, (industrial) 

design en de maakindustrie. Zie ook https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/29/bijdrage-

cultuur-en-media-aan-economie-3-7-procent  

 

De creatieve sector is onderdeel van onze kenniseconomie, biedt kansen en uitdagingen 

voor jong talent en versterkt het innovatievermogen van onze gemeente. Creativiteit 

wordt gezien als drijvende kracht achter economische groei: succesvolle steden zijn creatieve 

steden.41  

Steden met een groot en gevarieerd aanbod aan cultuur hebben een sterke aantrekkingskracht 

op hoogopgeleide, creatieve mensen. Waar hoogopgeleide, creatieve mensen wonen, neemt 

de werkgelegenheid over het algemeen meer toe (werken volgt wonen). Door lokale 

bestedingen zijn er in steden met veel cultuur juist ook meer kansen voor werk in 

ondersteunende en uitvoerende functies.  

 

Cultuur is ook van belang voor de concurrentiepositie van een stad. De creatieve sector draagt 

bij aan een goed vestigingsklimaat. Bedrijven vestigen zich bij voorkeur in regio’s met een 

breed en divers cultureel aanbod. Ook binnen ‘cultuur’ wordt meer en meer aandacht besteed 

aan cultureel ondernemerschap, innovatie en nieuwe business. 

 

Wat speelt er? 

De werkgelegenheid in de creatieve sector groeit 

                                                                 
41 Cor Wijn, De essentie van cultuurbeleid en -management, 2018 

Eurosonic Noorderslag; hét internationale muziekfestival van Europa; een uniek 

podium voor aanstormend Europees talent. Vier dagen lang, ruim 40.000 bezoekers,  

uit meer dan 40 landen,  optredens op meer dan 40 podia, in de binnenstad en meer 

dan 400 internationale festivals vertegenwoordigd. ESNS is van grote betekenis voor 

de stad met een batig saldo aan bestedingen van € 4,4 miljoen (2018) én draagt sterk 

bij aan de naamsbekendheid van Groningen. (Bron: “De merkkracht en economische 

waarde van Eurosonic Noorderslag in 2018”, juli 2018). De gemeente ondersteunt 

ESNS jaarlijks met een subsidie en organiseert activiteiten voor de verbinding met  

bedrijven.  

Innofest; als startup een zeer geslaagd concept, in korte tijd van grote betekenis 
geworden. Innofest biedt startups met innovatieve ideeën de kans prototypes in een 
vroeg stadium in de praktijk te testen op een festival in Noord-Nederland. Een 
festival als minimaatschappij en levend laboratorium. Als het daar werkt, werkt het 
ook in de echte wereld. Een concept wat zich heeft bewezen in de praktijk en menige 
startup heeft voortgebracht.  De gemeente heeft Innofest met een startsubsidie 
ondersteund.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/29/bijdrage-cultuur-en-media-aan-economie-3-7-procent
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/29/bijdrage-cultuur-en-media-aan-economie-3-7-procent
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/29/bijdrage-cultuur-en-media-aan-economie-3-7-procent
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/29/bijdrage-cultuur-en-media-aan-economie-3-7-procent


We zien in de afgelopen jaren een duidelijke groei van de werkgelegenheid (+20%) en het 

aantal vestingen (+21%). De sector omvat relatief veel zzp’ers/eenpersoons-bedrijven, met 

gemiddeld 1,8 medewerker per vestiging, maar er zijn grote verschillen. Mogelijk is hier 

sprake van een verdringingseffect als gevolg van bezuinigingen afgelopen jaren. 

 

Werkgelegenheid creatieve sector 2014 2015 2016 2017 2018 

Creatieve zakelijke dienstverlening 1.423 1.583 1.765 1.872 1.900 

Cultureel erfgoed 406 387 431 457 456 

Kunst 1.584 1.583 1.630 1.760 1.879 

Media en entertainmentindustrie 1.326 1.222 1.256 1.304 1.431 

Totaal aantal banen 4.739 4.775 5.082 5.393 5.666 

      

Totaal aantal vestigingen 2.636 2.705 2.817 3.017 3.198 

 Bron: Gemeente Groningen, OiS, 2018. 

Tabel: Aantal banen en vestigingen in de creatieve sector in de gemeente Groningen  

Groningen is toonaangevende creatieve stad in Noord-Nederland  

De gemeente Groningen huisvest ca. 2/3 van het totale aantal creatieve ondernemers in de  

provincie Groningen. De provincie huisvest op haar beurt het grootste aandeel creatieve 

ondernemers in Noord-Nederland.  

Deze tijdgeest vraagt om creativiteit en cultureel ondernemerschap 

De toekomst is hoogst onvoorspelbaar. De enige zekerheid die we hebben is dat er 

komende jaren sprake is van continue verandering; in technologie, in toepassingen, in 

producten en diensten. Veranderingen gaan steeds sneller. We moeten leren daar flexibel 

op in te spelen. Dat vraagt om creativiteit. Creatieve professionals kunnen vanuit een 

cultureel en maatschappelijk perspectief, maar ook vanuit economische waarde, in 

samenwerking oplossingen aandragen die draagvlak voor verandering brengen42. Wat weer 

kan leiden tot (nieuwe) business en nieuwe werkgelegenheid.  

De Biotoop Haren; een dorp in onze gemeente. Het voormalig Biologisch Centrum 
van de RUG biedt in 7 gebouwen op 8 hectare woon- en werkruimte aan 300 
mensen. In een inspirerende groene omgeving is ruimte voor kunsten, ambacht en 
creativiteit, bedrijven en startups. Ruimte voor ontmoeting en crossovers via 
cultuurpodia, congressen, open dagen etc.. De gemeente onderzoekt op welke 
manier ze  (markt)initiatieven voor broedplaatsen (zoals De Biotoop) zo goed 
mogelijk kan ondersteunen. 

                                                                 
42 CLICKNL 

Rol Gemeente  

Als gemeente kunnen wij als geen ander de verbinding leggen tussen verschillende partijen uit 

verschillende sectoren. Bijvoorbeeld door creatieven meer in beeld en in contact te brengen 

met MKB-ondernemers. Zodat zij meer gebruik maken van elkaars kennis, kunde en  

kwaliteiten. In juni 2019 organiseerden we de bijeenkomst ‘Groningen Creative and Resilient 

City’ samen met de Hanzehogeschool/Academie Minerva. De opbrengst vormt de  basis voor 

een kennisagenda waar creatieven betrokken worden bij het vinden van oplossingen voor 

actuele, maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast zien we een rol in het versterken van 

ondernemerschap in de creatieve sector, en het ondersteunen van jonge startups op het 

snijvlak van cultuur en overige sectoren.  

Samenwerkingspartners 

Als EZ trekken we hierin samen op met onze collega’s van Cultuur, betrekken culturele 

instellingen en samenwerkingsverbanden en werken samen met onderwijsinstellingen, zoals de 

Hanzehogeschool/Academie Minerva, Noorderpoort en Alfa-college. Ook regionaal werken we 

samen met de Provincie en leggen we contacten met regionale initiatieven. Bij nieuwe 

initiatieven leggen we verbinding met bestaande projecten, ook in de regio.   

 

 

Wat willen we bereiken?  

➢ Creatief ondernemerschap als vanzelfsprekend onderdeel in alle kunst- en cultuur-

opleidingen. Adequate ondersteuning van creatieve ondernemers bij ondernemerschap 

en vragen voor begeleiding, coaching of de ontwikkeling van hun business. 

➢ Verbinding tussen creatief ondernemers en ondernemers in andere sectoren. Zodat er 

samenwerking ontstaat, waaruit nieuwe creatieve oplossingen en initiatieven 

voortkomen. Onverwachte verbindingen tussen kunstenaars en ondernemers kunnen 

bijdragen aan onze innovatie doelstellingen en economische groei. 

➢ Verbeteren van de zichtbaarheid en vindbaarheid van creatief ondernemers. Daarbij 

expliciet maken wat creatieven voor bedrijven kunnen betekenen. Onder meer door 

best practises uit te dragen en voorbeelden van creatief ondernemerschap en pareltjes 

aan creatieve bedrijven een podium te bieden. 

➢ Ontwikkeling van nieuwe businesses op het snijvlak van creatieve sector  en 

maatschappelijke vraagstukken. Door partijen bij elkaar te brengen in 

fieldlabs/designlabs, bv via de innovatiewerkplaatsen in het onderwijs.  



➢ In onze economische marketing Groningen meer profileren als cultureel, creatief, 

innovatief en economische regio. Als trekpleister voor (internationaal) talent en 

bedrijven.  

➢ Initiatieven voor broedplaatsen voor (een mix van) creatieve ondernemers 

gemeente breed faciliteren, zodat er voldoende ruimte is  voor co-creatie en 

workingplaces 

Wat gaan we doen? 

  Thema Inzet 
Talent ❖ Versterken ondernemerschap in kunst- en cultuuropleidingen. 

❖ Creatieve ondernemers helpen bij de ontwikkeling van 
ondernemerschap, o.a. via een naschools curriculum voor 
afgestudeerden. 

❖ Startende ondernemers in de creatieve sector ondersteunen bij de 
ontwikkeling van hun business, o.a. via workshops. 

❖ De zichtbaarheid en vindbaarheid van creatieve ondernemers 
vergroten, bv via een platform.  

❖ Daarbij expliciet maken wat creatieve ondernemers voor anderen  
kunnen betekenen. 

Kennisinfrastructuur ❖ Bijeenkomsten organiseren voor creatieve en MKB-ondernemers 
waarbij gezamenlijk gewerkt wordt aan maatschappelijke vraagstukken. 

❖ Onderzoek (laten) doen naar de impact van kunst- en cultuur voor de 
samenleving (inclusie), voor het bedrijfsleven (innovatie), en voor 
maatschappelijke transities (acceptatie en implementatie).  

        
         Profilering 

❖ Een portfolio opstellen van aansprekende voorbeelden van creatief 
ondernemerschap (‘verborgen parels’) en succesvolle creatieve 
samenwerkingsverbanden (‘co-creatie’). 

❖ Aansprekende showcases en succesvolle creatieve ondernemers 
identificeren en samenwerkingsverbanden een podium bieden. 

❖ Groningen profileren als creatieve, eigenzinnige, innovatieve stad 
met een uitstekend ondernemersklimaat (economische profilering). 

 
Randvoorwaarden 

❖ Initiatieven voor (gemixte) broedplaatsen mogelijk maken. 

❖ Community-vorming en samenwerking binnen broedplaatsen 
stimuleren door ze te verbinden aan het netwerk (via Founded in 
Groningen).  

❖ Uitwerken van een goed kader voor huisvesting 

❖ Internationale samenwerking en exportmogelijkheden bevorderen; 
bv door cultuur altijd mee te vragen  met internationale delegaties.  

❖ Mogelijkheden voor (EU)-subsidies benutten. 

❖ Financieringsarrangementen en/of (investering)fondsen voor 
creatieve ondernemers helpen opzetten (cf Fair Practise Code). 



 

Zie voor een meer uitgebreide uiteenzetting van te besteden middelen de Begroting (en Jaarrekening) van de Gemeente 
Groningen, waarin we ieder jaar benoemen welke middelen we voor welke projecten inzetten 

 Middelen 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Thema Middelen 

Energietransitie 

600.000 

Digitale Economie 

600.000 

Gezondheidseconomie  

300.000 

Creatieve Industrie 

300.000 

Arbeidsmarkt 

450.000 

Doorsnijdende Thema’s 
(basis dienstverlening/ 

talentontwikkeling/ 
internationalisering etc.) 750.000 

Figuur: Indicatie begrote middelen per thema – periode 2020-2022 

 

NB: De indicatie komt voort uit actuele ontwikkelingen en inspanningen. De veranderende economie  
vraagt om een continue herijking van onze inzet en daarvoor begrote middelen 
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Meerjarenprogramma Ruimtelijke economie  
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UWV Regio in beeld Groningen, oktober 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


