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WAT IS KENNISECONOMIE EN 
INNOVATIE IN GRONINGEN? 

Groningen is een echte kennisstad. De 

kennisinstellingen zijn hierin van groot 

belang als werkgever, kennismakelaar 

en als magneet voor talent. Bovendien 

kent Groningen sterke kennisclusters, 

een goed vertegenwoordigd en gretig 

midden- en kleinbedrijf en een cultuur van 

samenwerking met alle belanghebbenden.  

Tevens heeft Groningen een aantrekkelijke 

leefomgeving.

Dit levert een uitstekende uitgangspositie 

voor regionale economische ontwikkeling. 

Wel behoeft een aantal punten meer 

aandacht: de bereikbaarheid van de 

stad, het beter behouden van talent, 

het ‘ontdubbelen’ van netwerken en de 

organisatie en het innovatievermogen van 

het MKB.

KENNIS EN INNOVATIE VORMEN EEN BELANGRIJKE PIJLER ONDER DE GRONINGSE ECONOMIE. OM INPUT 

OP TE HALEN VOOR HET NIEUWE ECONOMISCHE PROGRAMMA VAN DE GEMEENTE GRONINGEN HEEFT 

DE AFDELING ECONOMISCHE ZAKEN MET VERSCHILLENDE STAKEHOLDERS VAN GEDACHTEN GEWISSELD 

OVER DE TOEKOMST VAN DE GRONINGSE KENNISECONOMIE. CENTRALE VRAGEN WAREN: WAT IS (HET 

BELANG VAN) KENNISECONOMIE EN INNOVATIE VOOR GRONINGEN? WELKE VERANDERINGEN KOMEN 

ERAAN? EN, HOE KUNNEN WE DEZE AANJAGEN OF ONDERSTEUNEN? DIT IS EEN SAMENVATTING VAN DE 

THEMA’S, RESULTATEN EN INZICHTEN DIE AAN DE ORDE ZIJN GEKOMEN. 



GLOBALISERING EN WERELDPOLITIEK
De richting van de mondiale economie 

is in toenemende mate onvoorspelbaar. 

Bijvoorbeeld handelsoorlogen, geopolitieke 

gebeurtenissen of monetair beleid kunnen 

grote gevolgen hebben voor regionale 

economieën die op hun beurt hier geen 

invloed op hebben. De vraag is hoe je 

flexibel en bestendig kunt zijn om – in de 

toekomst - klappen op te kunnen vangen.

INTERNATIONALISERING  
Internationalisering door internationale 

handel, directe buitenlandse investeringen 

en immigratie van internationale 

kenniswerkers en studenten kunnen 

positieve gevolgen hebben voor 

ons vestigingsklimaat. Kansen zijn 

er bij het aantrekken, ontwikkelen 

en binden van internationaal talent 

voor onze kennisinstellingen én onze 

arbeidsmarkt. Voorwaarde is dat we ons 

duidelijk en gezamenlijk profileren en 

gezamenlijk inzetten op een acquisitie-/

welkomstbeleid. 

Internationale handel kan het Groningse 

bedrijfsleven meer bieden dan nu het geval 

is, vergeleken met de rest van Nederland. Er 

zijn goede en stevige internationale relaties, 

met onder andere Duitse buurregio’s en 

steden. 

DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN
Demografische veranderingen zoals 

vergrijzing, het ‘opdrogen’ van jongeren en 

binnenlandse studenten en verstedelijking, 

hebben gevolgen op de stedelijke 

economie. In de leefomgeving zien we als 

gevolg van verstedelijking een gespannen 

woningmarkt.  Ook bedrijven hebben daar 

last van. 

Daarbij komt het besef dat we ons in een 

ander speelveld begeven. Kunnen we als 

relatief kleine en geïsoleerde groeikern 

meekomen met grote agglomeraties als de 

Randstad of Zuid-Nederland? En, is dat wel 

de juiste vraag? Op welk speelveld spelen 

we eigenlijk en aan welke kant staat ons 

doel?  

TECHNOLOGIEONTWIKKELING
Technologieontwikkeling is een van 

de trends die duidelijk in golven op 

WELKE VERANDERINGEN ZIEN WE OP ONS AFKOMEN?
ons afkomt en gevolgen heeft voor de 

kenniseconomie. Denk aan automatisering, 

robotisering, blockchaintechnologie, 

Artificial Intelligence, Data science etc. 

Digitalisering is op alle niveaus van belang; 

individueel, maar ook voor ondernemers, 

bedrijven, steden en regio’s. Nieuwe 

bedrijvigheid en nieuwe businessmodellen 

ontstaan bij hen die hier gebruik van 

weten te maken. Digitale veiligheid wordt 

belangrijk en vormt zowel een bedreiging 

als een kans voor bedrijven en regio’s die 

op deze markt inspelen.  

ENERGIETRANSITIE
Enkele grote maatschappelijke 

vraagstukken van deze tijd vragen 

aandacht. Klimaatverandering, 

energietransitie en de betaalbaarheid 

van onze zorg en gezondheid. Deze 

maatschappelijke opgaven kunnen veel 

betekenen voor de kenniseconomie. Er 

is veel kennis voor nodig om ze aan te 

pakken. Daarnaast hebben de problemen 

zelf ook effect op de economie en 

arbeidsmarkt. 

Kansen voor Groningen zijn er als het lukt 

om bedrijvigheid en kennis te binden 

en te clusteren rond maatschappelijke 

opgaven. Met name de energietransitie 

wordt genoemd als opgave waarbij we als 

Groningen een koplopersfunctie kunnen 

hebben. Denk aan de kansen die een 

waterstofeconomie Noord-Nederland kan 

bieden. Andere maatschappelijke opgaven 

spelen zich af rond gezond ouder worden 

en de digitalisering van de samenleving. 

VERANDERENDE ARBEIDSMARKT 
De arbeidsmarkt verandert van karakter. 

Het aantal zzp’ers is afgelopen jaren fors 

toegenomen. Bedrijven werken met 

een ‘flexibele schil’. Ook het concept 

‘arbeidsplaats’ verandert; mensen hechten 

minder aan een vaste baan; kiezen minder 

voor één werkgever of beroep voor het 

leven. De arbeidsmarkt flexibiliseert. 

KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT
Er is weer krapte op de arbeidsmarkt. Het 

CPB verwacht een verdere daling (naar 3,5 

procent in 2019) van de werkloosheid naar 

het niveau van vóór de recessie van 2008. 

De krapte bevindt zich voor Groningen 

in duidelijk te identificeren sectoren. Het 

UWV ziet momenteel ongeveer 2.100 

moeilijk vervulbare vacatures open staan. 

Deze zitten op het lage en middelbare 

niveau in de transport en in de bouw, maar 

ook bij callcenters en in de horeca. Op 

hoger niveau met name in IT en onderwijs. 

Ook de veelgenoemde mismatch op de 

arbeidsmarkt is een uitdaging. Niet alleen 

voor de werkzoekenden, maar juist ook 

voor bedrijven en werkgevers. Bedrijven 

kunnen in de huidige arbeidspool niet 

de juiste mensen vinden. Dit bedreigt 

hun stabiliteit, groei en motivatie om in 

Groningen te blijven.

TALENTONTWIKKELING
Gezien de krapte op de arbeidsmarkt wordt 

talentontwikkeling een nieuw belangrijk 

en centraal thema in de Nederlandse 

economie. Zijn we in staat om voldoende, 

kwalitatieve, flexibele talenten aan ons 

te binden om te werken aan de thema’s 

binnen de moderne kenniseconomie? 

Juist in Groningen hebben we hier kansen 

voor open doel. Talent is dé bepalende 

factor voor een goed vestigingsklimaat. Dit 

vergt ook doorontwikkeling van Groningen 

als internationale, innovatieve kennis- en 

onderwijsstad.

TWEEDELING SAMENLEVING
De veranderende arbeidsmarkt brengt ook 

andere vragen met zich mee. In Groningen 

nemen relatief veel mensen niet deel aan 

de arbeidsmarkt. Er kan sprake zijn van een 

niet (meer) passend niveau of opleiding. 

Wat gebeurt er met degenen met minder 

of verouderd talent? Er kan een tweedeling 

hoog-/laagopgeleid ontstaan, mogelijk 

gepaard gaande met groei van armoede. 

Het ‘Trickle down effect’ gaat niet vanzelf. 

Voor een stabiele, bestendige economie 

en samenleving moet je hier aandacht 

aan besteden. Denk aan projecten in de 

buurteconomie, zodat economische groei 

ten goede komt aan alle inwoners van de 

stad. 



WAT ZIJN OPLOSSINGSRICHTINGEN
EN AANBEVELINGEN? 
STABIELE, BESTENDIGE ECONOMIE 
Werk aan een stabiele, crisisbestendige 

economie, een slimme, adaptieve, 

weerbare stad. Naast economische groei, 

werkgelegenheid, welvaart en welzijn gaat 

het ook om de stabiliteit en bestendigheid 

van de economie. Kenniseconomie kan 

makkelijker tegen een stootje (een nieuwe 

golf van verandering) dan traditionele 

sectoren. Bestendigheid in de economie is 

een doel op zich. 

FLEXIBELE HOUDING 
Trends en ontwikkelingen komen in golven 

op ons af; in een steeds sneller tempo. De 

vraag is of en zo ja hoe je ze kunt ombuigen 

of van richting veranderen. Er zijn kansen 

als je ze goed weet te benutten en flexibel 

kunt zijn. Er zijn ook telkens weer nieuwe 

gevolgen, bedreigingen en risico’s. 

Ons adaptief vermogen en onze flexibiliteit 

wordt steeds belangrijker, op alle fronten 

en in alle werkvelden. 

EXPERIMENTEER EN DURF RISICO
TE NEMEN
Flexibiliteit en het durven aangaan 

van experimenten en risico’s moet 

uitgangspunt zijn. Experimenteren is de 

crux. Je moet gewoon dingen proberen. 

Zet meerdere experimenteerpaarden in en 

neem risico. Door experimenteerpaarden 

spreidt je risico. Wees bewust van je unieke 

rol in het krachtenveld. Een gemeente 

kan risico nemen waar anderen dat niet 

kunnen. ‘De overheid als risiconemer’.

WENDBARE BELEIDSDOELEN
Zet in op flexibele beleidsdoelen, bekijk ze 

om het jaar bijvoorbeeld. Governance by 

experiment is meer dan programmatisch 

werken. Het eist lerend vermogen binnen 

je organisatie. Anders kun je niet continu 

bijsturen. Bestuurders moeten hierin lef 

durven tonen. Onder andere moeten we 

onze middelen ontschotten en adaptief 

kunnen inzetten, in kortere cycli. Je moet 

als het ware een schip durven bouwen 

terwijl je al aan het varen bent. De richting 

bepaal je, niet het einddoel.  

VERANTWOORDING ACHTERAF
Zorg dat je voelsprieten op orde zijn, 

zodat je snel bij kan sturen waar nodig. Dat 

kan via monitoring maar ook via fysieke 

contacten en blijf in gesprek. Organiseer 

korte cycli. Durf daarbij fouten te maken 

en daarover in gesprek te gaan. Je moet 

nog steeds afgerekend worden op de 

inspanningen die je hebt gedaan. Goed 

monitoren en rapporteren is dus belangrijk, 

en blijf in gesprek met stakeholders. 

Verantwoording meer achteraf en sturen op 

procesdoelen en indicatoren.

STEL ENERGIETRANSITIE CENTRAAL
Zet de maatschappelijke opgaven centraal, 

ook in de economie. Maak bewust een 

keuze voor de maatschappelijke opgaven 

die je belangrijk vindt. Zo versterkt het 

economisch beleid de maatschappelijke 

opgaven en rechtvaardigen de 

maatschappelijke doelstellingen het 

economisch beleid. Wees consistent in 

de boodschap daarover, je imago en de 

clustervorming. Dat trekt kennisintensieve 

bedrijvigheid en economie aan. 

VORM CLUSTERS
(KETENS I.P.V. SECTOREN)
Cluster bedrijvigheid en kennis rond 

maatschappelijke opgaven. Bouw 

bestaande sterke clusters uit (HA, 

Energie, IT). Vorm nieuwe clusters maar 

ook cluster-ketens voor doorstroom van 

talent. Investeer in de samenwerking van 

bedrijven, onderwijs, overheid op nieuwe 

zich aandienende thema’s, zoals Zorg, 

Bouw, Techniek. Kies je bijvoorbeeld voor 

energietransitie als speerpunt? Ga er dan 

ook voor.

TALENT TALENT TALENT
Aantrekken en behouden van 

talent is een belangrijk thema. Alle 

bestaande investeringen in het 

ecosysteem (clusterontwikkelingen, 

samenwerkingsverbanden, 

kennisvalorisatieprogramma e.d.) 

zijn randvoorwaardelijk om goed op 

talentontwikkeling te kunnen inzetten. 

Doe mee aan projecten hierover en jaag 

de ontwikkeling aan bij onderwijs en 

kennisinstellingen. Bij behoud van talent 

gaat het ook om de kwaliteit van die 

talenten. 



ONTWIKKEL MODULAIR ONDERWIJS
EN LIFE LONG LEARNING
Zet in op onderwijsinnovatie. De 

flexibilisering of modulering van het 

onderwijssysteem is belangrijk, net 

zoals ‘life long learning’ en ontwikkeling 

van vaardigheden (skills) in alle 

opleidingsniveaus. Ook (of juist) de 

‘onderste’ lagen van de kenniseconomie 

(mbo-niveau) bevat veel te verwaarden 

kennis. Een voorbeeld/good practice 

uit Amsterdam is House of Skills. Zet 

mensen bij elkaar die hier een gezamenlijk 

belang bij hebben (bedrijven en 

onderwijsinstellingen). 

WERK AAN DE MISMATCH OP
DE ARBEIDSMARKT
Werk aan de mismatch op regionaal niveau. 

Als je die nu en in de toekomst goed in 

beeld hebt, en dit beeld hebt gedeeld met 

alle verantwoordelijke partijen, dan kun je 

acties bedenken om deze om te vormen 

in een stabiele groei. Voorbeeld/good 

practice is het project Fasttrack in Dublin. 

GA DE TWEEDELING IN DE 
SAMENLEVING TEGEN
Voor een stabiele, bestendige economie is 

het nodig dat je aandacht besteedt aan de 

tweedeling in de stad. Om de successen in 

de kenniseconomie te kunnen delen met 

alle Groningers is het belangrijk projecten 

te ontwikkelen voor het trickle down effect. 

Denk aan buurteconomie bijvoorbeeld. 

Soms is effectiviteit niet het doel, maar 

positieve beeldvorming. Dat helpt ook in 

stabiliteit. 

STIMULEER ONDERNEMERSCHAP
EN INNOVATIE
Blijf inzetten op het faciliteren van nieuw 

ondernemerschap en innovaties. Verzin 

creatieve financieringsvormen. Je hebt niet 

veel geld nodig. Denk bijvoorbeeld aan 

aandeelhouderschap of impact-afspraken. 

Of faciliteer in de vorm van broedplaatsen; 

al dan niet met progressieve huurafspraken 

of criteria in de vorm van impact. 

LEEFKWALITEIT ALS USP
Leefkwaliteit is in internationaal verband 

een belangrijke USP. Investeer in natuur 

en dorpen in de regio. Werk samen met 

regionale partijen aan de regionale 

economie en leefomgeving. En aan 

internationaal onderwijs als vestigingsfactor. 

Ons speelveld is internationaal. 

BEREIKBAARHEID
Blijf inzetten op een goede bereikbaarheid 

en verbindingen; de treinverbinding 

Amsterdam-Groningen-Hamburg; het OV in 

de regio, de vliegverbindingen. Digitaal ook, 

IoT, 5G.

PROFILERING 
Zet in op gezamenlijke citymarketing. 

Profilering/actieve acquisitie op talent 

als USP. Ook met als doel R&D-acquisitie. 

Gebruik goede voorbeelden, boegbeelden 

en ambassadeurs. Kenniseconomie en 

talent is onze kracht. Laat dat zien. Met 

elkaar en ook vooral met de stad zelf 

als doelgroep, zodat er trots ontstaat en 

zelfvertrouwen. Dat maakt aantrekkelijk. 

Naar buiten de stad niet te bescheiden 

zijn, maar ook niet jezelf overschreeuwen 

of slachtofferrol kiezen. Dat maakt 

onaantrekkelijk. 

VERBIND NETWERKEN
Zorg dat je zelf het goede voorbeeld geeft. 

Wees bewust van je voorbeeldrol en benut 

deze. Straal deze uit. Omarm innovaties in 

de gemeentelijke organisatie. Denk na over 

samenwerking en afstemming economie 

en onderwijs. Ook als inkoper heb je een 

belangrijke voorbeeldrol. Ga door met 

Startup in Residence (de overheid als 

launching customer).

GEEF HET GOEDE VOORBEELD
Investeer in netwerken met bedrijven, 

(onderwijs)instellingen, instituten. Vorm 

coalities met partner-instellingen die 

allen van wezenlijk belang zijn voor de 

economie van de stad: UMCG, RuG, HG, 

Noorderpoort, Alfa-college, bedrijfsleven 

(jonge én bestaande), kennisinstituten, 

maatschappelijke organisaties. Stem 

agenda’s af. Waak tegelijkertijd ook voor 

teveel overlegstructuren.


