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Geachte beer, mevrouw, 

Wij zijn er trots op u het Convenant Ondememend Groningen toe te kunnen sturen dat 
op 2 november a.s. wordt ondertekend. Afgelopen maanden is samen met het 
georganiseerde bedrijfsleven in de stad gewerkt aan de totstandkoming van dit 
document. We kijken terug op een mooi proces en zijn blij met de resultaten en de 
afspraken die we samen met de partijen gemaakt hebben. Samen gaan we werken aan 
een gezonde en duurzame economic, wat moet leiden tot groei van bedrijvigheid, 
welvaart en werkgelegenheid. 

Als Gemeente Groningen werken we al jaren nauw samen met het georganiseerde 
bedrijfsleven in de stad. In de loop der jaren heeft deze samenwerking zich verder 
ontwikkeld en zien we dat het bedrijfsleven meer en meer een actieve rol pakt in de 
economische ontwikkeling van de stad. De komst van het Fonds Ondememend 
Groningen heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Op 6 februari j l . hebben we 
samen met de ondememersverenigingen GCC, VBGW, VBNO, VBZO en MKB-
Noord en VNO-NCW Noord de intentieverklaring 'Samen werken aan een sterke 
economic' ondertekend. Hierbij is afgesproken dat partijen gezamenlijk 
verantwoordelijkheid nemen voor het opstellen, uitvoeren en (gedeeltelijk) 
meefinancieren van de economische agenda van de stad. 

Met het Convenant Ondememend Groningen geven we daar nu invulling aan. Het doel 
zoals geformuleerd is: 'Het versterken van het ondememingsklimaat en de 
werkgelegenheid'. Het Convenant Ondememend Groningen maakt, samen met het 
Akkoord van Groningen 3.0 en het programma G-kwadraat onderdeel uit van de 
Economische Agenda 2015-2019 zoals die op 24 September j l . door de raad is 
vastgesteld. 
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De inhoud en afspraken van het convenant hebben betrekking op de Economische 
Agenda en het economisch speelveld maar ook op de bredere context van onze 
samenleving. Het bedrijfsleven en de gemeente willen en gaan op een andere manier 
samenwerken. Dit vraagt cm verdere bezinning op onze rol en invulling. 
Betrokkenheid vanuit de gemeente (zowel ambtelijk, bestuurlijk als politick) en een 
organisatie die meer 'economie-minded' denkt en werkt, zijn daarbij van groot belang. 
Ook de uitdaging en kansen om de economic te versterken, de werkgelegenheid te 
borgen en te verbinden met sociale en maatschappelijke thema's zuUen met voile 
energie, creativiteit en juiste insteek worden opgepakt. 

Voor de verdere ontwikkeling van en sturing op de uitvoering van de Economische 
Agenda gaan wij een Koepel Economische Agenda oprichten. Deze koepel zal bestaan 
uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid met een 
onafhankelijke voorzitter. De belangrijkste rol van de koepel is het verder vormgeven 
van de Economische Agenda en de geformuleerde opgaven. Daarbij gaat het zowel om 
het 'richting-geven' aan gewenste ontwikkelingen als om het aanjagen en realiseren 
van concrete projecten. Samen zullen we een uitvoeringsagenda opstellen wat een 
open agenda moet worden die periodiek wordt bijgewerkt en al werkende weg verder 
wordt ingevuld met concrete projecten en activiteiten. Doel is het initieren of 
ondersteunen van projecten en activiteiten die en zichtbaar zijn voor ondememers in 
de straat en een bijdrage leveren aan structurele versterking van onze economic. 

Het werken met een open, flexibel programma is een bewuste keuze. Met deze aanpak 
willen we zoveel mogelijk ruimte bieden aan nieuwe ideeen en initiatieven die 
bijdragen aan de economic en de werkgelegenheid in Groningen. De komende 
maanden nodigen de besturen van de bedrijvenverenigingen hun leden uit voor de 
verdere uitwerking van de gemaakte afspraken. We verwachten u hierover in het 
voorjaar 2015 verder te informeren. 

Partijen verbinden zich met het convenant aan de opgave middelen en capaciteit te 
zoeken en beschikbaar te stellen voor projecten uit de Economische Agenda. Voor het 
bedrijfsleven en de kennisinstellingen vormt Het Fonds Ondememend Groningen met 
jaarlijks circa 2 miljoen euro een belangrijke bron. Voor ons als gemeente is 
opgenomen dat we de raad voorstellen om de komende jaren structured 2,5 miljoen 
euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het economisch beleid. 
Centraal daarbij staat het ondersteunen en co-fmancieren van initiatieven vanuit de 
markt die bijdragen aan het versterken van de economic en de werkgelegenheid. 
Daarnaast wordt gestreefd naar het aanboren van middelen uit andere bronnen. 



Onder embargo tot donderdag 30 oktober 2014. 

Met het convenant zetten we een belangrijke stap naar een nieuwe en andere manier 
van samenwerken met het bedrijfsleven. Dit gebeurt vanuit het besef dat partijen een 
gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het stimuleren van onze economic en 
onze werkgelegenheid. Daarbij wordt gewerkt met een open agenda die volop ruimte 
biedt voor ideeen en initiatieven vanuit het bedrijfsleven. Nadmkkelijk wordt ook de 
samenwerking gezocht met onze kennis- en onderwijsinstellingen, maar ook met 
partners uit de regio. Uiteraard geldt daarbij dat ook de samenwerking en 
betrokkenheid vanuit uw raad van groot belang is. 

Wij hopen u met deze brief voldoende geinformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de bui gemeester, 
dr. iW... (Ruud) Vreeman 

de secretaris, 
drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink 



Convenant Ondememend Groningen 
Groningen, 2 november 2014 

Het georganiseerd bedrijfsleven en de gemeente Groningen 
gaan op een andere manier met elkaar samenwerken. 
In dit convenant leggen de convenantpartners afspraken 
daarover vast. De komende maanden nodigen de 
besturen van de bedrijvenverenigingen hun leden uit 
voor de verdere uitwerking van de gemaakte afspraken. 
De convenantpartners geven hun samenwerking vorm 
vanuit het gedeelde besef dat zij gezamenlijk 
verantwoordelijkheid dragen voor het stimuleren van de 
economie en de werkgelegenheid in Groningen. De convenantpartners werken met een open 
agenda die volop ruimte biedt voor ideeen en initiatieven. Daarbij wordt nadrukkelijk de 
samenwerking met de kennis- en onderwijsinstellingen gezocht. 

Visie. Economische Agenda Groningen 2015-2019 
Wij, het georganiseerd bedrijfsleven en de gemeente Groningen, beschouwen Groningen als de 
economische motor van Noord-Nederland en een Internationale stad van betekenis. Een stad met 
200 duizend inwoners, ruim 130 duizend arbeidsplaatsen en 16 duizend bedrijven. De schaalgrootte 
van Groningen en de Groningse mentaliteit maken het ondernemersklimaat hier uniek. Daarnaast is 
Groningen ook een stad van talent met meer dan 50 duizend studenten aan vooraanstaande 
kennisinstellingen. Zelfs 75 duizend als we MBO-studenten meerekenen. Dit alles biedt geweldige 
economische kansen. In onze visie willen en moeten we samenwerken om deze kansen te 
verzilveren. Daarbij zetten we de hoofdiijnen voort van het economische beleid van de afgelopen 
jaren: 

• Groningen, Internationale kennisstad: een echte 'city of talent' met veel innovatieve, 
kennisintensieve bedrijvigheid en kennis- en onderwijsinstellingen. 

• Groningen, aantrekkelijke stad: een stad met grote aantrekkingskracht op bezoekers, toeristen, 
studenten, kenniswerkers, bedrijven en instellingen. 

• Groningen, bedrijvige stad: het economische hart van Noord-Nederland, dat bruist van 
bedrijvigheid. 

Doel. Wat is onze hoofddoelstelling? 
Wij zijn het erover eens dat er een gemeenschappelijke uitdaging ligt met als hoofddoelstelling: 
het versterken van het ondememingsklimaat en de werkgelegenheid. We werken aan een gezonde 
en duurzame economie, die leidt tot groei van bedrijvigheid, welvaart en werkgelegenheid. 

Strategic. Wat gaan we doen om dit te bereiken? 
Bij het versterken van ons economische klimaat en de werkgelegenheid gaan wij uit van onze eigen 
kracht als stad en de kracht van onze samenwerking. Samenwerking tussen het bedrijfsleven, 
onderwijs- en kennisinstellingen en de gemeente is daarbij cruciaal. Het uitgangspunt waarbij wij 
fundamenteel anders met elkaar samenwerken is uitgewerkt in de Economische Agenda 2015-2019, 
die uit drie onderdelen bestaat: dit Convenant Ondememend Groningen, Het Akkoord van Groningen 
3.0 en het economisch programma G-kwadraat 2015-2019. 



We beginnen zeer zeker niet bij nul. In de periode die achter ons ligt is in gezamenlijkheid al veel 
bereikt. We zijn trots op wat we samen hebben weten te bereiken voor onze mooie stad. Met dat in 
ons achterhoofd gaan we onze unieke en sterke economische punten als stad verder versterken en 
hebben hiervoor een aantal ontwikkelopgaven geformuleerd. Voor deze opgaven gaan wij ons de 
komende jaren inzetten. 

Ontwikkelopgaven. Wat willen wij samen ontwikkelen? 
Wij sluiten dit convenant af om de volgende zaken verder tot ontwikkeling te brengen: 

1. Aantrekkelijker maken van het ondernemers- en vestigingskiimaat als basis voor groei. 
Ruimte om te ondernemen, goed functionerende werklocaties en een aantrekkelijke binnenstad 
zijn goed voor de werkgelegenheid, bedrijvigheid, voor het binnenstadbezoek en voor onze 
Stadjers. Er zijn raakvlakken met onder andere bereikbaarheid, infrastructuur, evenementen en 
cultuur. 

2. Betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven om te zorgen voor voldoende en 
gekwalificeerde mensen voor de Groningse regio. 
De Rijksuniversiteit, de Hanzehogeschool en ook het MBO met Noorderpoort en het Alfa-college, 
zijn cruciaal voor de economie van stad en regio. Een goede samenwerking en aansluiting tussen 
het onderwijs en het bedrijfsleven is van wederzijds belang. 

3. Versterken van de economische structuur met focus op innovatie en kennisvalorisatie. 
Het versterken van de relaties tussen kennis en bedrijvigheid door samenwerking, slimme 
cross-overs en een betere aansluiting van het MKB. 

4. Meer samenwerken met de regio en kansen benutten voor economie en werkgelegenheid. 
We willen onze externe verbindingen vergroten. De economie van de stad raakt meer en meer 
verbonden met de regio. Intensiever samenwerken met de Noordelijke steden, onze Duitse 
partnersteden, de Regio Groningen-Assen (Economisch Platform) en de regio Eemsdelta leidt tot 
nieuwe kansen voor de economie en de werkgelegenheid. 

5. Bedrijvigheid breed stimuleren met oog voor maatschappelijke context en doelgroepen. 
Er liggen enorme uitdagingen op het vlak van maatschappelijke thema's. Voorbeelden zijn 
werkloosheid, participatie, zorg en duurzaamheid. Gezamenlijk nemen we hierin onze 
verantwoordelijkheid. De gemeente voorop vanuit haar rol als overheid, het bedrijfsleven vanuit 
maatschappelijke betrokkenheid en sociaal ondernemerschap. 

6. De Groningse regio op de kaart zetten door gezamenlijke profilering en acquisitie. 
Creeren van een scherper profiel van stad en regio zodat de aantrekkingskracht toeneemt voor 
studenten, kenniswerkers, bedrijven, bezoekers en toeristen. We willen Groningen actief en met 
power neerzetten en dat ook gezamenlijk uitdragen. 

7. Verder versterken van Groningen als Internationale kennisstad. 
Met onze kennisinstellingen en de vele kennisintensieve, innovatieve bedrijven willen we 
Groningen uitbouwen tot een economische regio van betekenis in het Europa van nu en straks. 
Dat vraagt om meer internationaal georienteerde activiteit en scherpe profilering. 

Deze ontwikkelopgaven worden uitgewerkt in een aantal thema's waar wij de komende jaren aan 
willen werken. Hiervoor zullen we een uitvoeringsagenda gaan opstellen. 

Aanpak. Hoe gaan we dat doen? 
We stoken het vuur onder onze samenwerking flink op. Samen zetten we de schouders onder de 
benoemde opgaven en brengen daarin nieuwe energie en creativiteit tot stand. Andere partijen 
dagen we uit om mee te doen. Samen zetten we een koepel op voor de verdere ontwikkeling en 
uitvoering van de Economische Agenda. Zo creeren we een interessante dynamiek met nieuwe 
mogelijkheden voor onze economie en werkgelegenheid. We bundelen onze krachten en middelen 
om nieuwe ontwikkelingen ook echt mogelijk te maken. 



In onze aanpak staan vier aspecten centraal: 

Open agenda 
Al werkende weg wordt invulling gegeven aan dit convenant. We werken met een open agenda die 
erop gericht is kansen te verzilveren zodra deze zich voordoen. Alleen zo kunnen we de 
economische en daarmee ook sociale basis van de stad versterken. Het is een flexibel programma 
waarbij nadrukkelijk ruimte is voor nieuwe initiatieven. ledereen is welkom om mee te werken aan 
de praktische invulling met concrete projecten. Samen zetten we Groningen op de kaart. 

Bedrijfsleven op kop 
Ondernemers en werkgevers zijn bepalend voor economische ontwikkeling en voor de 
werkgelegenheid, een van de belangrijkste opgaven voor de komende jaren. Het bedrijfsleven kan 
het beste zelf bepalen wat het nodig heeft om te groeien. Het ligt dus voor de hand dat het 
bedrijfsleven de koppositie pakt en dat de gemeente daarbij ruimte geeft, verbindingen legt en 
actief faciliteert. De gemeente blijft verantwoordelijkheid voor de grote lijnen en kaders. De 
invulling en programmering daarbinnen verschuift richting het bedrijfsleven. Samen gaan we deze 
nieuwe rolverdeling verder vormgeven en invullen. 

intensiever samenwerken 
Onder het motto 'Alles wat je aandacht geeft, groeit' willen wij de samenwerking intensiveren en 
het netwerk rond de Economische Agenda gaandeweg vergroten. We willen actief verbindingen 
leggen en partijen inspireren om samen werk te maken van een sterkere, innovatieve economie. 
Dit geldt voor partijen in de stad Groningen 6n in de regio. Door kansen te signaleren, partners te 
zoeken, netwerken uit te breiden, ontmoetingsplaatsen te creeren, projecten te initieren en 
betrokkenheid te tonen, biedt dit samenwerkingsmodel een basis voor succes op lange termijn. 

Samenwerken, innoveren, profileren 
Centraal in onze aanpak staan samenwerken, innoveren en profileren. Samenwerken verloopt via 
netwerken. Economische ontwikkelingen worden steeds meer bepaald door deze netwerken en de 
mate waarin ondernemers, kennisinstellingen en overheid elkaar kunnen vinden en versterken. 
Het stimuleren van nieuwe dwarsverbanden en het delen van kennis zijn belangrijke voorwaarden 
bij innoveren. De bekendheid buiten deze regio met de vele vernieuwende, innovatieve bedrijven 
en ontwikkelingen in het Noorden kan een stuk beter. Via profileren brengen we onze kracht 
duidelijker naar voren. 

Organisatie. Hoe gaan we de uitvoering organiseren en financieren? 
We gaan de uitvoering van het convenant organiseren via de oprichting van een Koepel Economische 
Agenda. De projecten die voortkomen uit de Economische Agenda financieren we samen; waar 
mogelijk met middelen uit externe financiele bronnen. 

Oprichting Koepel Economische Agenda 
Voor de verdere ontwikkeling van en sturing op de uitvoering van de Economische Agenda gaan wij 
een Koepel Economische Agenda oprichten. Voor de convenantpartners betekent deze koepel 
feitelijk een doorontwikkeling van de huidige samenwerking binnen het Overlegplatform Bedrijven 
Groningen (OBG). Belangrijk daarbij is het vergroten van de betrokkenheid van en draagvlak onder 
ondernemers. De leden van de bedrijvenverenigingen worden uitgenodigd mee te doen aan en 
betrokken te blijven bij de verdere uitwerking van de gemaakte afspraken. 



Koepel Economische Agenda 
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• De Koepel Economische Agenda zal bestaan uit vertegenwoordigers uit het georganiseerd 
bedrijfsleven, onderwijs en overheid met een onafhankelijke voorzitter. De koepel wordt 
professioneel ondersteund voor wat betreft secretariaat, management en projectontwikkeling. 

• De belangrijkste rol van de koepel is het verder vormgeven van de Economische Agenda en er 
invulling aan geven. Daarbij gaat het zowel om het 'richting-geven' aan gewenste ontwikkelingen 
als om het aanjagen en realiseren van concrete projecten. Een belangrijk aspect is het creeren 
van commitment bij gezamenlijke, stadsbrede projecten. Zowel de rol, de samenstelling, als de 
ondersteuning van deze koepel zullen we samen verder invullen. 

• Voor de verdere ontwikkeling van de Economische Agenda en nieuwe projecten en activiteiten 
kan de koepel zich laten inspireren door een club van wijzen, vrijdenkers en creatievelingen. Ook 
andere partijen worden uitgedaagd te komen met initiatieven en ideeen. 

• De samenwerking binnen de koepel krijgt vorm op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen, 
ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Daarbij beseffen wij ons dat onze belangen 
niet altijd overeenkomen en soms tegenstrijdig kunnen zijn. Een open, transparante 
samenwerking biedt echter ook ruimte voor individuele belangen en de mogelijkheid het niet 
met elkaar eens te zijn. 

• Jaarlijks stelt de koepel een uitvoeringsprogramma op. Besluitvorming over gezamenlijke 
projecten en financiering ligt uiteindelijk bij de individuele partijen. De koepel heeft hierbij wel 
een belangrijke adviserende en sturende rol. 

• De koepel onderhoudt ook relaties met het Economisch Platform van de Regio Groningen-Assen. 

Samen investeren in de economie van Groningen 
Wij, de convenantpartners, verbinden ons aan de opgave middelen en capaciteit te zoeken en 
beschikbaar te stellen voor de projecten die voortkomen uit de Economische Agenda. Daarnaast 
streven we ernaar ook middelen uit andere bronnen aan te boren. 

Voor het bedrijfsleven en de kennisinstellingen vormt Het Fonds Ondememend Groningen met 
jaarlijks circa 2 miljoen euro een belangrijke bron. Besluitvorming over de besteding van deze 
middelen verloopt via de bedrijvenverenigingen en de stichting Het Fonds Ondememend Groningen. 
Zij spannen zich in een nader te bepalen deel van Het Fonds te besteden aan vooral stadsbrede 
projecten die vanuit de Economische Agenda worden geinitieerd. 

De gemeente is voornemens de komende jaren structureel 2,5 miljoen euro beschikbaar te stellen 
voor de uitvoering van het economisch beleid\ Centraal daarbij staat het ondersteunen en 
co-financieren van initiatieven vanuit de markt die bijdragen aan het versterken van de economie en 
de werkgelegenheid. 

^ Dit onder voorbehoud van definitieve besluitvorming door de gemeenteraad op 12 november a.s. 

4 
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Afspraken 

• Wij, de convenantpartners, gaan samenwerken en verantwoordelijkheden delen op basis van 
vertrouwen, gelijkwaardigheid en transparantie; ieder vanuit zijn eigen rol, 
verantwoordelijkheid en identiteit. 

• Wij spreken af elkaar vroegtijdig te betrekken bij relevante zaken en besluiten, zowel op 
stadsniveau als op het niveau van de onderliggende gebieden. 

• Wij spreken af dat we ons inzetten voor het vergroten van de betrokkenheid en draagvlak 
onder ondernemers bij de Economische Agenda en de gezamenlijke opgaven. 

• Wij spreken af een Koepel Economische Agenda op te richten en stellen hiervoor middelen 
en/of capaciteit beschikbaar. 

• Wij verbinden ons aan de opgave middelen te zoeken en beschikbaar te stellen voor de 
projecten die voortkomen uit de Economische Agenda. 

• Wij spreken af aan de slag te gaan met de benoemde opgaven en ons in te zetten voor het 
initieren of ondersteunen van concrete projecten en activiteiten op deze terreinen. 

1. Vereniging Bedrijven Noordoost (VBNO), 
De heer G. Vries, voorzitter 

2. Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO), 
De heer H.G. Bos, voorzitter 

3. Vereniging Bedrijvenparken Groningen West (VBGW), 
De heer K.J. Holtman, voorzitter 

4. Groningen City Club (GCC), 
De heer E. Bos, voorzitter (a.i.) 

5. Stichting Het Fonds Ondememend Groningen, 
De heer B. Wortmann, voorzitter 

6. VNO-NCW Noord 
[Naam], [functie] 

7. MKB Noord, 
[Naam], [functie] 

8. Gemeente Groningen, 
De heer J.M. van Keulen, wethouder 


