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Uw kenmerk -

Geachte heer. mevrouw, 

Tijdens de discussie over de 'Herijking Internationaliseringsbeleid 2017-
2020" in uw raadsvergadering van 31 maart 2017 heeft het college toegezegd 
te komen met een brief over hoe lager geschoolden kunnen profiteren van de 
stedenbanden c.q. het internationaliseringsbeleid. 

Het beleid is gericht op twee doelen: 
ervoor zorgen dat (internationaal) talent zich op een prettige wijze aan 
Groningen hecht 
bijdrage aan het streven om Groningen tot een van de top 50 fijnste 
steden om te wonen en te werken te maken, door internationale 
uitwisseling van kennis over wat we als Next City nastreven. 

In principe staan beide doelen los van opleidingsniveau, maar in praktijk zijn 
hoger opgeleiden meer betrokken bij de gevolgen van het beleid. De motor 
van de Groninger economie is kennis, en het internationaliseringsbeleid staat 
deels in de context van kenniseconomie, dus een grotere betrokkenheid van 
hoger opgeleiden is op zich logisch. 

De kenniseconomie draagt in principe bij aan de welvaart van alle 
Groningers. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in 2017 onderzocht 
in hoeverre er in diverse steden, waaronder Groningen, sprake is van een 
"trickle-down'-effect. Dit is de correlatie tussen groei in werkgelegenheid 
voor hoger opgeleiden en die van lager opgeleiden. In het geval van 
Groningen blijkt er een positief effect te zijn: de groeiende werkgelegenheid 
voor hoog opgeleiden draagt bij aan werkgelegenheid voor lager opgeleiden. 
Er is ook een verdringingseffect: de hoger opgeleiden nemen in Groningen 
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werkgelegenheid van lager opgeleiden in. Het trickle-down effect blijkt 
echter groter te zijn. 
De indruk bestaat dat het verdringingseffect door de Intemationals gering is: 

door o.a. taalbarrières is juist dit deel van de arbeidsmarkt moeilijk te 
betreden. 

Het toenemende aantal Internationals in de stad, studenten, onderzoekers en 
werknemers, hebben een direct positief effect op de economie. Ze hebben 
huisvesting nodig, betalen voor opleiding, levensonderhoud en recreatie. Hun 
familie en vrienden komen op bezoek, en dragen bij met bestedingen in 
horeca en detailhandel. Deze bestedingen (ca. €1.000.000 per jaar) dragen bij 
aan de welvaart van Groningen, voor alle Groningers. 

Alle Stadjers, ongeacht opleiding, krijgen te maken met de gevolgen van 
internationalisering. Het straatbeeld verandert, er zijn steeds meer 
internationals die in de stad wonen, winkelen en recreëren. De invloed van 
vreemde talen, met name Engels en Duits, in het dagelijkse leven neemt toe. 
Wie in Groningen werkt in detailhandel of horeca, zal zo nu en dan klanten in 
een andere taal moeten kunnen helpen. 
Het MBO speelt daarop in, met talenonderwijs en met een aanbod van stages 
in het buitenland, met name in Duitsland. De internationalisering van het 
MBO wordt gestimuleerd door het o.a. Interreg A Eems-Dollard Regio 
programma, de gemeente is betrokken bij overleggen hierover, o.a. via het 
Rijnland Instituut. 

Internationalisering werkt voor iedereen naar twee kanten: de kansen zijn 
groter, maar de concurrentie ook. In dit speelveld heeft de lokale overheid 
maar een zeer bescheiden rol. Het college zet in op excellent onderwijs op 
alle niveaus, om een optimaal uitgangspunt voor het betreden van de 
(internationale) arbeidsmarkt te bereiken. 
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De stedenbanden en de vriendschapsbanden met steden zijn een instrument in 
het internationaliseringsbeleid, ze zijn geen doel op zich. De stedenbanden 
worden door vrijwilligers (met een kleine professionele staO onderhouden. 
De activiteiten van de Stedenbanden zijn in principe voor iedereen 
toegankelijk. 

De samenwerking met de steden waarmee we vriendschapsbanden hebben, 
staat, conform het beleid, in het kader van projecten, zo mogelijk met 
Europese financiering. In de EU-projecten is inclusiviteit een van de 
belangrijke eisen die de EU stelt: de projecten moeten zo mogelijk iedere 
burger bereiken. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


