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Wonen in een grensgebied is grandioos, vooral als het zo’n
parel is als de Eems-Dollard-regio. In dit gebied, dat de

noordelijke provincies van Duitsland en Nederland bestrijkt,
vind je twee verschillende culturen direct voor de deur. En

je beslist zelf welke aspecten je daarvan wilt beleven. Of je

nu kiest voor de taal, de keuken, de tradities en gebruiken of
het plaatselijke erfgoed, het is een regio boordevol cultuur:
het leven in een grensgebied heeft gewoon zó veel te

bieden. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsklimaat in de EemsDollard-regio. Veel ondernemers plukken de vruchten van

Diederich
Bakker

internationalisering; het helpt hun bedrijven te verbreden en

te groeien. Denk je eens in wat de mogelijkheden zijn in een
grensgebied als de Eems-Dollard-regio.
Toch stelden we in 2018 vast dat het aantal

bieden heeft: Friesland, Groningen en Drenthe

jonge ondernemers in Noord-Nederland en

aan de Nederlandse kant van de grens en

Noordwest-Duitsland betrekkelijk klein was,

Ostfriesland, Emsland en Oldenburger Land op

ondanks de gunstige ligging. Dit bracht ons

Duitse bodem.

ertoe het project Startup Eems-Dollard-regio
(Startup EDR) te ontwikkelen. Kort gezegd

Hoewel precies aan het begin van ons project

streven we ernaar om de Noord-Nederlands-

de coronapandemie de kop opstak, wisten we

Duitse ondernemerszin te stimuleren. Ons

ons team in korte tijd op de rails te krijgen en

voornaamste middel om dat te bereiken?

onze eigen activiteiten op te starten. Al gauw

Een ecosysteem.

wisten we een solide basis te leggen voor een
bloeiend ecosysteem hier in het Noorden. We

2

Maar voor we ons ecosysteem konden

hebben meer dan vierhonderd stakeholders

lanceren, moesten we eerst ons eigen

in kaart gebracht die vallen in de categorieën

grensoverschrijdende team vormen. Een

expertise, ondersteuning, netwerken, financieel

team waarvan de leden afkomstig zijn uit

en onderwijs. En daarmee was onze reis om

alle gebieden die de Eems-Dollard-regio te

grensoverschrijdende events te organiseren en
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Inhoud
Diederich Bakker is een vurig pleitbezorger van
interregionale samenwerking. “Succes kun je niet creëren, maar je

7

kunt het wel faciliteren!”

Jan Cassalette Zonder de inzichten van zijn mentoren
zou het hem nooit gelukt zijn om zijn start-up verder te brengen:
het Noordse start-up-ecosysteem te activeren,

18

“Je bent geen expert. Daar heb je een netwerk voor nodig.”

in gang gezet.

Stephanie Birkner over ondernemen in de toekomst:
In deze publicatie kijken we terug op dit traject,

“Het draait allemaal om co-creatie. Als jij één idee hebt, dan komen

waarin we het Noordelijke ecosysteem voor

er vast meer.”

42

ondernemerschap op poten hebben gezet.
We laten een aantal van onze interessantste

Lennard Drogendijk maakt deel uit van het ecosysteem voor

bevindingen de revue passeren en we delen

ondernemerschap in de Eems-Dollard-regio: “We willen jongeren

onze inspirerende verhalen.

inspireren om te kiezen voor ondernemen.”

We zijn ervan overtuigd dat grensoverschrij

Eelco Bakker “We hebben de bedrijven, de studentenpopulatie,

dend ondernemerschap een zonnige toekomst

onze gedeelde mindset … We kunnen in deze regio echt

tegemoetgaat. Maar er moet nog wel het een

samenwerken en dingen voor elkaar krijgen.”

48
58

en ander gebeuren voor we daar zijn. De
komende jaren is verdere digitalisering nodig

Annika Wolf over innovatief ondernemerschap in het onderwijs:

en zullen we nieuwe trends verkennen zoals

“Een statische positie in de klas weerspiegelt een statische mindset.”

64

kunstmatige intelligentie en machine learning –
die meer zijn dan alleen maar buzzwoorden.

Ulrike Mathies Bij het lectoraat International Business aan de
We prijzen onszelf gelukkig dat initiatieven

Hanzehogeschool Groningen wordt het onderzoek van studenten in

als het onze worden ondersteund vanuit het

goede banen geleid door Ulrike Mathies.

72

Interreg-programma. We zijn er maar wat trots
op dat de Eems-Dollard-regio en de provinciale

Diederich Bakker Het project Startup Eems-Dollard-regio

en regionale stakeholders in ons geloven.

groeit sneller dan verwacht: “In deze regio is het gras echt groener.”

78

Laten we ons samen blijven inzetten voor een
grenzelozer Europa en zorgen dat onze eigen
regio bekend komt te staan om haar geweldig
grensoverschrijdend ondernemingsklimaat.

Storyboard ecosysteem van de Eems-Dollard-regio
Inventarisatie van het ecosysteem

Mit grenzüberschreitenden Grüßen
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Oldenburg, Leeuwarden en Groningen & events
Resultaten Startup Eems-Dollard-regio

Dr. Diederich Bakker
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Zet jezelf op de Startup Eems-Dollard-regio kaart

68
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Vergeet Amsterdam, vergeet Berlijn.

Volgens Diederich Bakker, de Duitse
lector International Business aan

de Hanzehogeschool Groningen,

barst de Eems-Dollard-regio van het

potentieel. Onder zijn lectoraat lopen

op dit moment verscheidene projecten
en een daarvan is het project Startup
Eems-Dollard-regio. Dit project wordt
gefinancierd door Interreg V-A en

bevordert interregionale samenwerking
en ontwikkeling voor start-ups in de
Eems-Dollard-regio.

Diederich
Bakker
6

is een vurig pleitbezorger van
interregionale samenwerking.
“Succes kun je niet creëren,
maar je kunt het wel
faciliteren!”
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De kracht van internationale en interregionale
samenwerking zie je niet door te focussen
op de onderlinge verschillen, ook al kunnen
Nederlanders en Duitsers veel van elkaar
leren. “In het algemeen zijn Nederlanders
creatievere denkers, terwijl Duitsers
gestructureerder te werk gaan. Door deze
contrasterende eigenschappen te combineren
kun je elkaar helpen effectiever te werken en
tot nieuwe innovaties te komen.”

Een ecosysteem dat grenzen
overstijgt
Daarom focust het project op wat hen verbindt:
ondernemingszin, innovatie en de regio. De
samenwerking heeft als doel een ecosysteem
tot stand te brengen dat grenzen overstijgt: een
netwerk van bedrijven, opleiders, organisaties,
gemeenten en jonge ondernemers (startups), waarin zij allemaal de begeleiding en
ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om
te groeien.
De samenwerking werkt beide kanten
op: “Jonge bedrijven hebben vaak een
buitengewoon creatieve kijk op de wereld,
gepaard met het lef om hooginnovatieve
oplossingen te ontwikkelen. Deze frisse insteek
kan grote en gevestigde bedrijven nieuw leven

A

helpen inblazen. Aan de andere kant staan

De voordelen van grensregio’s

cultuurverschillen, verschillende talen en

Als grenspendelaar kent Diederich de

verschillende onderwijsstelsels. Anderzijds

voordelen van internationale samenwerking

creëert vrij verkeer van goederen, kapitaal en

uit eigen ervaring. “Door samen te werken,

personen unieke mogelijkheden. De Europese

bundel je de krachten van beide partijen.

Unie speelt een belangrijke rol in het mogelijk

Zelfs in een betrekkelijk klein gebied als

maken daarvan.”

“Door verbinding te maken tussen onderwijs,
evenementen, bedrijven en start-ups creëren we
een slim telefoonboek.”

de Eems-Dollard-regio zijn de effecten
van de grens duidelijk zichtbaar, zoals in
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Grenzeloze mogelijkheden

alleen maar het juiste visitekaartje te worden

Groningen als Mekka voor
start-ups

doorgegeven.”

Op de vraag waarom de Eems-Dollard-

die nodig zijn om zich te ontwikkelen tot

Uitdagingen als deze liggen op terreinen waar

regio zo’n veelbelovend gebied is, antwoord

een innovatieve en unieke regio: er is

gevestigde bedrijven een schat aan expertise

Diederich lachend: “Vergeet Amsterdam,

nu al een groot aanbod aan gemeenten,

in huis hebben.”

vergeet Berlijn, kom gewoon naar de Eems-

onderwijsinstellingen, bedrijven en start-ups te

Dollard-regio! Het is er veel goedkoper, er is

vinden.

start-ups voor lastige uitdagingen: ze hebben

bespreken van groeimogelijkheden, soms hoeft

geld nodig, het ontbreekt ze aan de juiste
netwerken of hun groeivermogen is beperkt.

een wereld van mogelijkheden en Groningen

Dit betekent concreet dat start-ups die
zich graag in de regio willen vestigen, een
inspirerend vangnet aantreffen met toegang
tot een “slim telefoonboek”: een waardevol
netwerk en tal van informatiebronnen. De
ondersteuning en begeleiding die ze krijgen
is maatwerk. “Of je nu hulp nodig hebt bij
het schrijven van een bedrijfsplan of met het

De Eems-Dollard-regio heeft alle ingrediënten

“De Eems-Dollard-regio
is een uniek en innovatief
gebied en veel goedkoper

is een bruisende grensstad op een steenworp

De beschikbare kennis, ervaring en

afstand van Duitsland.”

mogelijkheden in de Eems-Dollard-regio
vormen een uitermate solide basis voor het

Een van de voornaamste doelen van het

netwerk. “Waar het om draait is verbinding.

dan Amsterdam en

project is de populariteit van de regio op

Succes kun je niet creëren, maar je kunt

te vijzelen. “Veel jonge mensen wonen het

het wel faciliteren!” De mogelijkheden zijn

Berlijn!”

liefst in de grote steden en mijden het ‘saaie’

grenzeloos en er gebeurt van alles. Het is van

platteland. Maar bijna niemand weet dat

wezenlijk belang dat we dit vasthouden en

Groningen inmiddels meer dan 450 start-ups

uitbouwen. De regio is een lichtend baken op

telt!” Steden als Groningen, Oldenburg, Assen

veel terreinen, hoewel wij iedereen kunnen

en Emmen doen er alles aan om getalenteerde

helpen groeien. Wij in het onderwijs kunnen

jonge ondernemers te trekken. “Ondernemen

snel potentieel herkennen op elk terrein en

schept banen en welvaart en is een flinke

deze getalenteerde jonge prospects vervolgens

aanjager van de economie. Het blaast steden

faciliteren. Dat schept synergie: 1 + 1 = 3.”

nieuw leven in en maakt ze aantrekkelijker
voor andere bedrijven. Waar wij op hopen is

“Ik ga niet staan prediken”, zegt Diederich,

dat ze zich op de lange termijn zullen blijven

“maar iedereen kan leren door samen

ontwikkelen en de regio een vitale impuls

te werken en verder te denken dan de

geven.”

gebruikelijke grenzen. Dit betekent niet
alleen de Nederlands-Duitse grens, maar
ook grenzen die wijzelf in ons hoofd trekken.
Werken met nieuwe mensen verbreedt je geest
en je horizon en deze intellectuele rijkdom is
duurzamer dan wat dan ook.”

“De mogelijkheden zijn grenzeloos en er
gebeurt van alles. Het is van wezenlijk
belang dat we dit vasthouden en
uitbouwen.”
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	Vergeet Berlijn. Vergeet Amsterdam.
Je volgende start-up begin je in de
Eems-Dollard-regio

Het ecosysteem
van de EemsDollard-regio
Welkom in de Eems-Dollard-regio. Een regio waar
ondernemerschap en innovatie ons verbindt. Wat
we hier tot stand brengen is een groeiend en

bloeiend ecosysteem. Een netwerk van bedrijven,

onderwijsinstellingen, organisaties, gemeenten en
jonge ondernemers. Een gemeenschap waarin

alle partijen samenwerken en elkaar ondersteunen
om te groeien. Het ecosysteem is je “slimme”

telefoonboek, dat onderwijs, events, bedrijven en
start-ups verbindt.

In de Eems-Dollard-regio kom je een internatio

weer springen op hun trampolines? Dat is het

naal ecosysteem tegen dat meerdere regio’s

effect van het ecosysteem. Deze mensen,

omspant, maar zonder grenzen. Wij kijken

jouw familie bij het ondernemen, helpen jou als

liever voorbij grenzen, waarmee we onszelf een

ondernemer. Ze ondersteunen je wanneer je

heel nieuwe blik op de werkelijkheid gunnen.

naar een ander deel van de regio moet, omdat

Grenzen kunnen onnodig zijn, vooral wanneer

je deel uitmaakt van het ecosysteem. Je kunt

ze drempels en obstakels opwerpen, ook al

het zien als een zetje in de goede richting.

bestaan ze soms alleen in ons hoofd. Een grens

Dankzij dit ecosysteem is het gemakkelijk om

kan zorgen dat we niet zien hoe hoeveel we

nieuwe delen van de Eems-Dollard-regio te

eigenlijk gemeen hebben. In de Eems-Dollard-

ontdekken.

regio zijn we nuchter, koppig, creatief en
gestructureerd. We hebben een vergelijkbare

Als je ooit het gevoel hebt dat je er alleen voor

cultuur, we delen een hoop geschiedenis en we

staat bij het ontsluiten van je potentieel, dan

werken hard om de doelen te bereiken voor een

heb je het mis. Er is altijd wel iemand die je

gedeelde toekomst. Hier vind je echt het beste

kan helpen. Want dat is hoe we hier überhaupt

van twee werelden in één regio.

gekomen zijn: samen. Dus, waar ga jij je
nieuwe bedrijf starten? Inderdaad, in de Eems-

Zie je hoe de mensen in de kleine en grote

Dollard-regio.

steden van de Eems-Dollard-regio heen en
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Succes is niet de sleutel
tot geluk. Geluk is de
sleutel tot succes. Als je
doet wat je graag doet,
zul je succes hebben.
- Albert Schweitzer

Inventarisatie
van het
ecosysteem
Meer dan 450
in kaart gebracht
S

po
up

rt

lard-regio geholpen om over de grenzen
heen relaties te vinden en internationaal uit te

Universiteit van Oldenburg

breiden. Van Nederland naar Duitsland en vice

De Universiteit van Oldenburg ondersteunt

versa.

je tijdens de oprichtingsfasen van je startup. Zoek verbindingen en leg de basis van je

Zero to One

idee, tot het klaar is om een bedrijf te worden.

Zero to One is een accelerator die start-ups

Binnen het uitgebreide start-up ecosysteem

helpt bij het ontwikkelen van hun bedrijf en bij

vind je experts op verschillende academische

hun commerciële activiteiten. Of je nu onder-

en economische gebieden. Ze zijn er om jou te

steuning nodig hebt bij het opzetten van je

helpen je zakelijke ideeën te ontwikkelen.

bedrijf, het binnenhalen van de juiste mensen
of het ontwikkelen van instrumenten en tools

Categorie “Kapitaal”

Cap
ital

organisaties

Partners

is voor verbetering

IT.emsland

om de grens over te gaan, het waardevolle net-

vatbaar in de regio

Een technisch onderlegde expert nodig?

werk van Zero to One brengt je in contact met

IT.emsland ondersteunt regionale bedrijven en

investeerders, mentoren, potentiële klanten en

start-ups met oplossingen voor IT-problemen.

leveranciers.

a
uc
Ed

Ze organiseren ook evenementen, workshops,

n
tio

seminars en informatiesessies. Ze zijn je

Hanzehogeschool Groningen

vraagbaak voor elk onderwerp dat te maken

Hanzehogeschool Groningen is de penvoerder

heeft met digitalisering, cloud computing,

van het project Startup Eems-Dollard-regio. Op

IT-beveiliging, IT-recht, digitale communicatie

de Hanze worden studenten gestimuleerd om

en bedrijven en start-ups.

hun ondernemende vaardigheden te verbeteren en worden student-starters ondersteund

Expertise

Startup Ecosystem
Ems Dollart region
Eems Dollard regio

Wirtschaftsförderung//

in de eerste stappen van ondernemerschap.

Stadtmarketing Emden

Ondersteuning wordt geboden door het Centre

Advies nodig bij het opzetten van een bedrijf?

of Expertise Ondernemen in Start-up City.

Bij Stadtmarketing Emden vind je de experti-

Start-up City biedt verschillende educatieve

se en ondersteuning die je zoekt. Bovendien

programma’s voor student-starters en organi-

verhuren ze kantoorruimtes en laboratoria waar

seert elk jaar met verschillende partners een

je kunt werken. In ruil daarvoor onderzoeken ze

start-up wedstrijd.

hoe ze de open mindset kunnen ontwikkelen
delen ze hun bevindingen met studenten en

Het moet de meest inspirerende plek zijn voor

toekomstige ondernemers.

(toekomstige) ondernemers om te werken: ZU-

Rangorde categorieën
Mede mogelijk gemaakt door
/ Unterstützt
durch:
(in
kaart gebrachte

organisaties):

Inqubator Leeuwarden

Oldenburg is gemaakt van zeecontainers die je

Voor start-ups die klaar zijn om hun bedrijf

kunt huren om je bedrijfsmodel te ontwikkelen,

meer dan 40% van

1. Netwerk

4. Expertise

naar een hoger plan te tillen, is er de Inqubator

evenementen te organiseren of te gebruiken

het ecosysteem

2. Ondersteuning

5. Kapitaal

Leeuwarden. Dit programma heeft veel start-

als co-working space.

is goed voor

3. Onderwijs

16

ZUKUNFT.unternehmen

KUNFT.unternehmen. Deze start-up space in

Ne t
work

Categorie “Netwerk”

die nodig is om als ondernemer te gedijen en

ups binnen het ecosysteem van de Eems-Dol-

17

Jan Cassalette, die oorspronkelijk uit
Duitsland komt, werkt hard aan het

optimaliseren van de capaciteit van
vrachtwagens. Zijn start-up heeft

tot doel om transport duurzamer en
efficiënter te maken en verandering
teweeg te brengen in een rigide,

inflexibel logistiek systeem – eerst
in Duitsland en later hopelijk ook

internationaal. Dankzij de hulp van

zijn mentoren van het netwerk van het
project Startup Eems-Dollard-regio

heeft Jan zijn weg weten te vinden in de
complexiteit van de logistieksector – en
de start-up sector.

	Zonder de inzichten
van zijn mentoren was het

Jan Cassalette
	nooit gelukt om zijn start-up
verder te brengen: “Je bent geen expert.
Daar heb je een netwerk voor nodig.”
18
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J

Een internationaal netwerk van
experts
Jan begon ParceIP minder dan een jaar geleden. Net als veel andere start-ups was hij op
zoek naar begeleiding. Volgens Jan waren de
universiteiten van Utrecht en Delft geen optie:

Paul: “Door in gesprek te gaan met startups blijf ik op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen in de logistieke sector.
Ik zit er middenin.”

“Daarvoor is mijn project niet technisch genoeg. Het project Startup Eems-Dollard-regio
was een lot uit de loterij. Ik kwam terecht in een

Mentoring gebeurt in de eerste plaats via

waardevol netwerk van mentoren en contacten.

gesprekken met experts. Jan, wiens start-up in

De begeleiding die ik kreeg was cruciaal bij het

Bremen is gevestigd, werd in contact gebracht

opzetten van mijn bedrijf.”

met twee Nederlanders: Paul Buijs, universitair
docent Duurzame Logistiek aan de Rijksuniver-

Jan: “Soms hoef je alleen maar te horen
dat je een goed idee hebt.”

siteit Groningen, en Bob Voorneveld, die ooit
zelf voor een start-up in de logistieke sector
werkte. Jan: “Ik ben zelf geen expert. Ik ben
geen expert in de logistiek. Ik ben geen financieel expert. Daar heb ik een netwerk voor nodig.
Door mijn gesprekken met Paul en Bob kreeg
ik allerlei nieuwe inzichten.”
Misschien nog wel belangrijker dan de
inhoudelijke kennis die Jan in deze gesprekken opdeed, was de beoordeling of zijn idee
kon werken. Bob legt uit: “Startups – jonge
ondernemers – zijn creatief. En optimistisch.
Ze vinden voor elk probleem een oplossing en
zien overal kansen. Maar niet alle theorieën
kunnen in de praktijk worden gebracht. Sterker
nog, veel start-ups zijn niet succesvol en daarom heb je mensen nodig die je de juiste vragen
stellen en je ideeën beoordelen.” Jan vult aan:
“Als start-up heb je die beoordeling echt nodig.
Het feit dat iemand geïnteresseerd is en zegt
dat je een goed idee hebt, is vaak al genoeg.
Het geeft je het vertrouwen om verder te gaan.”
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Wederzijds voordeel
De voordelen van het ecosysteem van het
project Startup Eems-Dollard-regio reiken
verder dan alleen de uitwisseling van advies.
Voor Paul, als logistiek expert, is werken met
start-ups en horen over de meest recente
ontwikkelingen in de sector heel nuttig. “Ik blijf
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in
de logistiek. Dankzij mijn rol als mentor zit ik er
middenin. Ik ben op de hoogte van de ontwikkelingen en ben er al in een vroeg stadium bij
betrokken.”

Ook voor Bob is de mentorrol een positieve

en München vier keer zo groot. Dat moet toch

ervaring: “Ik bevind me in een unieke positie.

anders kunnen”, verwacht Jan. Dankzij het

Het vraagt niet veel van mijn tijd en het is fijn

internationale netwerk kan Jan ook gemakkelijk

om te kunnen helpen. Het voelt heel goed

in contact komen met andere spelers op de

om een bijdrage te kunnen leveren aan het

markt. “Ik heb contact gehad met andere start-

verwezenlijken van de dromen van deze young

ups in de logistieke sector. In beide gevallen

professionals – ook al doe ik eigenlijk helemaal

zat samenwerking er niet in, maar ik weet zeker

niet zo veel.”

dat dat in de toekomst zal veranderen. Anders

Bob: “Als mentor kan
ik bijdragen aan het
verwezenlijken van
de dromen van young
professionals.”

wil ik mijn kennis en ervaring graag delen met

Toekomstige schaalbaarheid

andere start-ups. Want het belangrijkste dat ik

Dankzij het internationale karakter van het pro-

heb geleerd, is dat je altijd advies en feedback

ject Startup Eems-Dollard-regio ziet Jan veel

kunt gebruiken.”

kansen om zijn project in de toekomst op te
schalen. Een pakket versturen van Groningen
naar Bremen is duurder dan van Bremen naar
München, ook al is de afstand tussen Bremen
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Oldenburg

D

De ondernemerschap ‘hotspots’ in Oldenburg
zijn buitengewoon inspirerend. Tijdens een

tweedaagse trip naar deze bruisende stad stonden
bezoeken aan verscheidene accelerators en coworking spaces op het programma, waaronder
CORE Oldenburg en ZUKUNFT.unternehmen.

Daarnaast namen we deel aan een workshop om
de sterke punten en de voordelen van het EemsDollard-regio-ecosysteem te visualiseren.
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Oldenburg
26

27

Oldenburg
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Leeuwarden
en
Groningen

O

Op een inspirerende roadtrip door de regio

mogen Leeuwarden en Groningen niet worden
overgeslagen. In het hart van deze levendige

steden gingen we langs bij Founded in Friesland,
Founded in Groningen, De Noorderlingen,
VentureLab North, het Centre of Expertise

Ondernemen van de Hanzehogeschool, Het

KWADRAAT, Yobbers en Voys. Tot slot deelde

Daan Weddepohl zijn ondernemerservaring met
ons in zijn motiverende pitch. Hij wist precies te

vertellen hoe we kansen kunnen scheppen voor
start-ups.
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Leeuwarden
en
Groningen
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Leeuwarden
en
Groningen
34

35

Events

H

Het Eems-Dollard-regio-ecosysteem was nog maar
net begonnen of het project kreeg een flinke dreun
te verwerken: vanwege de wereldwijde pandemie
werden alle geplande live-events abrupt afgelast.

Maar het project Startup Eems-Dollard-regio toonde
zich flexibel: de live projecten werden nu digitaal

aangeboden. En uiteindelijk hadden we ons geen

beter resultaat kunnen wensen. De groei van onze

gemeenschap, het aantal deelnemers en het aantal
online events dat we hebben gehouden waren stuk
voor stuk groter dan we hadden durven hopen.
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Wie nog nooit een fout
heeft gemaakt, heeft nooit
iets nieuws geprobeerd
- Albert Einstein

Professor Stephanie Birkner maakt

deel uit van het project Startup EemsDollard-regio. Vanuit Oldenburg werkt
zij momenteel aan het opzetten van

een ondernemersdorp. Een plek waar
alles draait om Zukunftsunternehmen,
de Duitse term voor toekomstgerichte
bedrijven. “Dit is de arena van onze
toekomst. Ondernemers ontwerpen

de toekomst en hier proberen we dat
ontwerp te herdefiniëren.”

Stephanie
over ondernemen in de toekomst:

42

“Het draait allemaal om
co-creatie. Als jij één idee hebt,
dan komen er vast meer.”
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S

Stephanie heeft een missie. Door middel van
samenwerking wil ze barrières doorbreken,
beperkende ideeën opsporen en het begrip
“ondernemen” herdefiniëren. “Onze samenleving is een product van ondernemerschap.
Ondernemers bepalen de toekomst, de narratieven en de definities van onze samenleving.
Dit betekent dat ondernemers ook de toekomst
kunnen veranderen door onze definitie van
ondernemen aan te passen aan de huidige
maatschappelijke context. En aan de samenleving van de toekomst.”

De arena van de toekomst
Volgens Stephanie zit het ondernemerschap
vast in oude ideeën, in achterhaalde concepten die niet meer aansluiten op onze moderne
samenleving. “Als we onszelf ervoor openstellen om ons idee van wat ondernemen inhoudt
opnieuw te definiëren, kunnen we sociale
constructen doorbreken.

“Als we onszelf ervoor openstellen om
ons idee van wat ondernemen inhoudt
opnieuw te definiëren, kunnen we
sociale constructen doorbreken.”
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En dat is nodig om de beperkingen van onze

Eén idee is niet genoeg

economie te overstijgen en stereotypen te

In Oldenburg beginnen ondernemers dit

overwinnen. Willen we dat bereiken, dan

nieuwe idee toe te passen. In een voormalige

moeten we de focus binnen het ondernemer-

fabriekshal zijn oude containers omgetoverd tot

schap verleggen: niet alleen het aanbieden

kleine kantoorruimtes. Het is een plek gewor-

van nieuwe producten of diensten, maar ook

den waar iedereen samen kan komen om te

het bewerkstelligen van veranderingen in de

co-creëren. Een plek om fysiek of online sa-

samenleving.”

men te zijn en gelijkgestemden te ontmoeten.
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“De Eems-Dollard-regio
is een mooi voorbeeld
van co-creatie. Het is een
gemeenschap waarin
mensen met verschillende
achtergronden, ideeën en

Stephanie vervolgt: “Met onze unieke aanpak

culturen bij elkaar komen.”

richten we ons niet op één idee, maar op de

Er zit verandering in de lucht
Vandaag de dag is het niet langer een kwestie

mensen. We staan voor zoveel maatschappelij-

van willen veranderen: nee, we moeten veran-

ke uitdagingen dat één idee niet genoeg is om

deren. Gelukkig heeft Stephanie goede hoop

ze op te lossen. We hebben veel ideeën nodig.

dat dit in de nabije toekomst gaat gebeuren:

In het ondernemersdorp maken we mensen

“Er is een groeiende tendens dat onderne-

bewust van deze uitdagingen, helpen we ze

mers voor steeds meer veranderingen zorgen.

sterker te worden en leren we ze de metho-

Ondernemers geven steeds vaker zelf het

des om deze uitdagingen samen aan te gaan.

Onbewuste vooroordelen

goede voorbeeld, van mindful ondernemen tot

Wij bouwen de brug, zij komen bij elkaar met

In het ondernemersdorp zijn alle deelnemers

simpelweg niet meer 24/7 werken. Zij zijn de

goede plannen.”

onderdeel van de oplossing. “En dat is een

verandering die ze in de wereld willen zien. En

wezenlijk punt”, zegt Stephanie. “Mensen rea-

dan volgt de politiek vanzelf.”

Co-creatie is de sleutel

liseren zich niet hoe weinig er eigenlijk nodig

Het mooie van het ondernemersdorp in

is voor verandering. Onze vooroordelen zijn

Oldenburg is dat het niet alleen voor jonge

onbewust: we weten niet dat we zo denken. Als

De kracht van de Eems-Dollardregio

ondernemers is. Het faciliteert ondernemen

mensen zich bewust worden van deze vooroor-

Volgens Stephanie is de Eems-Dollard-regio

voor iedereen. “We brengen hier allerlei ver-

delen, is dat schokkend voor ze, vooral voor

een mooi voorbeeld van co-creatie. “Het is een

schillende partijen samen. Dit is een belangrijk

grote bedrijven. Dan pas beseffen ze wat ze

gemeenschap waarin mensen met verschil-

element om oude concepten te doorbreken:

moeten veranderen.” Maar dit is niet gewoon

lende achtergronden, ideeën en culturen bij

we verlagen de drempel om na te denken over

een kwestie van “goed of fout”. “We veroor-

elkaar komen. Bovendien kennen ideeën geen

nieuwe ideeën en we doorbreken de hiërarchie.

delen mensen niet omdat ze vooroordelen

grenzen. Wij hebben de grenzen gemaakt, dus

Elk veld, elk individu heeft iets bij te dragen.”

hebben. Zo is onze samenleving nu eenmaal.

we kunnen ze ook weer weghalen. Het project

Maar juist daarom is het zo belangrijk om on-

Startup Eems-Dollard-regio is niet grensover-

“Co-creatie is een kwestie van geven en ne-

dernemers op een positieve manier te onder-

schrijdend, het is zonder grenzen!”

men. Op dit moment is ondernemen vaak een

steunen om deze patronen te doorbreken. Pas

strijd om het beste idee te vinden en te verko-

dan wordt het ware potentieel van ondernemer-

pen. Maar daardoor gaan de doelen allemaal

schap zichtbaar. En de beste manier om dat te

over geld en succes, en niet over goed doen.

doen is door samenwerking. Door te co-creë-

En ook dit is een ander beperkend stereotype

ren met nieuwe mensen stimuleer je diversiteit

in onze samenleving. Maar uiteindelijk is de

in het ondernemen.”

intentie het belangrijkste. Samenwerking is
belangrijker dan concurrentie.”

46

47

Lennard Drogendijk is directeur en

oprichter van Inqubator Leeuwarden.

Als expert in de start-upwereld staat hij
voor een dilemma: er zijn niet zo veel

start-ups in de provincie Friesland en

dus kan het ambitieniveau volgens hem
wel een boost gebruiken. Het netwerk

is er wel, er wordt vanuit allerlei hoeken
hulp geboden en er is ook geld. Maar
hoe inspireer je meer mensen om te
gaan ondernemen?

Lennard

maakt deel uit van het ecosysteem voor
ondernemerschap in de Eems-Dollardregio: “We willen jongeren inspireren
om te kiezen voor ondernemen.”
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“Jonge ambitieuze starters moeten ook
goed over de grens kijken en andere
mensen leren kennen. Dat levert altijd
wat op.”

Het gaat allemaal veel professioneler. Er zijn
meer data, er is meer methodologie, meer
toegepaste kennis. Ook is er enorm veel kennis
aanwezig over het starten van een bedrijf. En
het netwerk om je hier te ondersteunen wordt

H

steeds beter. Dat maakt het allemaal een stuk
minder moeilijk.”

Het project Startup Eems-Dollard-regio, ge-

Dit ondanks het feit dat Friezen best zakelijk

vestigd in de gelijknamige regio, werkt aan het

ingesteld zijn. Volgens Lennard is het de kunst

Lessen uit braindrain en
ondernemerschap

uitbreiden van het ecosysteem voor onderne-

om vroeg te beginnen: “Als je nog jong bent,

Lennard zegt dat het in deze regio vooral

merschap. Lennard legt uit: “Het beste netwerk

heb je niet zoveel te verliezen. En dan kun je

belangrijk is om potentiële ondernemers een

is nog steeds het face-to-face-netwerk: hoe

meer risico’s nemen. Zelfs als je start-up niet

duwtje in de rug te geven als ze nog jong zijn.

meer partijen we bij het ecosysteem kunnen

succesvol is, heb je toch de ervaring opgedaan

“Het kan een grote impact hebben op deze

betrekken en hoe beter de informatievoorzie-

om het later nog eens te proberen. En dan

regio. Momenteel is er weinig potentieel voor

ningen, des te meer mensen ervoor kiezen om

waarschijnlijk met meer succes.”

jonge afgestudeerden om hier een goede baan

te gaan ondernemen. Met goede branding en
bekendheid verbeteren we het speelveld.”

te vinden. Velen van hen vertrekken naar het
Het idee om te kiezen voor ondernemen is nog

Westen, naar de Randstad. Deze zogenaamde

relatief nieuw, erkent Lennard: “Zelfs het woord

braindrain kan worden tegengegaan door jon-

Ondernemen is een keuze

start-up wordt in Nederland nog niet zo lang

geren te stimuleren een eigen bedrijf te starten.

In Groningen en Oldenburg zijn veel onderne-

gebruikt: we hebben het overgenomen uit het

Dan houd je de kennis in de regio vast en dat

mers, maar in Drenthe, Friesland en sommige

Engels. Vroeger werd je gewoon een beginnen-

trekt weer nieuwe kennis en ondernemerschap

delen van Duitsland beduidend minder.

de ondernemer genoemd. Maar tegenwoordig

aan.”

is er veel meer kennis over ondernemerschap.
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“Onderwijs in de regio is een van de belangrijkste
eerste stappen om mensen uit het standaardsysteem
te halen.”

Nieuwe creatieve geesten
ontwikkelen
Maar aan kennis alleen heb je niet veel, als je
je ideeën niet in de praktijk kunt brengen. “Wat
is er fijner dan in contact te komen met mensen die net zo ambitieus zijn als jij? Digitaal
vergaderen is een goede tijdelijke oplossing
om elkaar te leren kennen, maar op de lange

“Onderwijs in de regio is een van de belang-

in de praktijk te brengen. Op hbo-niveau zijn

termijn niet ideaal. Als je echt nieuwe creatieve

Over de grens

rijkste eerste stappen om mensen uit het

er opleidingen zoals een Topminor Onderne-

geesten wilt ontwikkelen en teams wilt bouwen,

Er zijn in de regio tal van initiatieven die juist

standaardsysteem te halen”, meent Lennard.

merschap. Deze programma’s zijn bedoeld om

dan moet je elkaar in levenden lijve ontmoeten.

hierop gericht zijn. “In Friesland hebben we

Er zijn talloze cursussen en programma’s waar

start-ups te helpen “schaalbaar” te worden.

Dan kun je meer enthousiasme op één plek

co-working locaties waar ze ondernemerschap-

ondernemerschap onderdeel uitmaakt van

En de Rijksuniversiteit Groningen draagt ook


concentreren en elkaar een boost geven.”

sprogramma’s aanbieden, zoals Inqubator

het curriculum. Op mbo-niveau zie je steeds

een steentje bij met allerlei programma’s om

Leeuwarden en BeStart. Of gewoon plekken

meer initiatieven die erop gericht zijn jongeren

duurzaam ondernemen te stimuleren, zoals

waar je als starter aan het werk kunt. En hier

te stimuleren hun ondernemersvaardigheden

VentureLab.”

ontmoet je als starter gelijkgestemden. Zo
kun je deelnemen aan peer-to-peer coachingprogramma’s en elkaar feedback geven. Veel
mensen verbeteren op deze manier hun vaardigheden. En je kunt ook samen een kop koffie
of een biertje drinken.”
Maar een start-up moet creatief zijn en dus
moet je al snel verder kijken dan de Nederlandse grens. “Deze jonge ambitieuze starters
moeten ook goed over de grens kijken en andere mensen leren kennen. Dat levert altijd wat
op. Qua markt en omvang is de Duitse markt
natuurlijk interessanter voor ons dan de Nederlandse. Anderzijds kunnen Duitse starters leren
van onze pragmatische aanpak.”
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3

kregen
Onderwijsinstellingen
Aantal Critical Friend
afstuderenden
de studenten hun
onderzoek presenteerden

De afgelopen heeft het project Startup Eems-

Dollard-regio veel veerkracht getoond. Ondanks

schap van

Voor ons bevestigt dit bij uitstek dat het netwerk
van het ecosysteem staat als een huis.
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Ik verkoop geen bier,
ik verkoop gezelligheid.
- Freddy Heineken

De Green Business Challenge is een
initiatief van BBENG: twintig jonge

professionals komen een week lang

samen om haalbare oplossingen voor
bedrijven te creëren. De nadruk ligt

hierbij op een realistische uitvoering,
want met plannen alleen kom je niet

ver. De Green Business Challenge is

een praktisch initiatief dat tot doel heeft
om het bewustzijn van duurzaamheid

te vergroten, omdat het hoog tijd is om
werkbare initiatieven te presenteren

waarmee duurzaamheidsinitiatieven
echt van de grond kunnen komen.

Eelco Bakker
	“We hebben de bedrijven, de
studentenpopulatie, onze gedeelde
mindset… We kunnen in deze regio
echt samenwerken en dingen voor
elkaar krijgen.”
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V

Voor Eelco Bakker, een van de eigenaren van
BBENG, is de Green Business Challenge een
van de vele initiatieven die innovatie helpen
bevorderen. “Als consultancybedrijf voor ondernemen en innovatie zien we allerlei geweldige
projecten die focussen op een groene economie, duurzaamheid, klimaatadaptatie en
circulariteit. Via de Green Business Challenge
verlenen we des te meer ondersteuning op

“Aan het einde van de week hebben we een project
gepresenteerd waar de opdrachtgever echt iets aan
heeft: een met mos bedekte gevel die regenwater
opvangt, luminescerende vloeren die energie
opwekken en systemen voor het hergebruik van
water.”

deze punten door studenten en bedrijven bij
elkaar te brengen.”

Duurzame materialen voor
Campus Emmen
Kleine groepjes internationale studenten
houden zich een week lang bezig met duurzaamheidsvraagstukken die zijn ingediend
door bedrijven in Nederland en Duitsland.
Ilja Huitema was een van de deelnemers dit
jaar. Samen met Adam uit Ierland en Joris uit
Leeuwarden onderzocht ze welke duurzame
materialen Campus Emmen kan gebruiken
voor haar nieuwe innovatiecentrum. “Aan het
einde van de week hebben we een project
gepresenteerd waar de opdrachtgever echt
iets aan heeft: een met mos bedekte gevel die
regenwater opvangt, luminescerende vloeren
die energie opwekken en systemen voor het
hergebruik van water.”

Uiteindelijke impact
Het idee is dat Campus Emmen, net als de andere deelnemers, de plannen ook daadwerkelijk in de praktijk gaat brengen. Volgens Eelco
is dat het belangrijkste: “Bedrijven bevinden
zich nu in de beginfase van het ontwikkelen
van de ideeën. Tot nu toe zijn alle klanten
echter positief en werken ze aan hun projecten.
Er zijn direct vervolgbijeenkomsten gepland,
nieuwe teams samengesteld en strategieën
geïmplementeerd. En de komende jaren gaan
ze de projecten stap voor stap uitbouwen.”
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Ilja Huitema deed mee met de Green Business
Challenge: “Ik had niet verwacht dat ik zóveel zou
leren.”

Eelco vervolgt: “Door iedereen met elkaar in

Eelco: “Misschien kan de Green Business

contact te brengen werk je aan meerdere doe-

Challenge op een gegeven moment worden

len. We zitten midden in een transitie, met onze

uitgebreid naar heel Nederland, maar voorlopig

economie, met ons land en met de hele wereld.

hebben we een interessante samenwerking

Dit stelt bedrijven voor veel uitdagingen. Tege-

tot stand gebracht tussen Nederlandse en

lijkertijd willen we dat jongere mensen die nog

Duitse bedrijven en internationale studenten

niet het werkende leven in zijn gegaan, weten

in de Eems-Dollard-regio. En als je dan over

wat er speelt. Het idee is om deze verschillen-

de grens kijkt, kom je erachter dat de Duitsers

de werelden bij elkaar te brengen: door partijen

voor dezelfde uitdagingen staan, maar daar

samen aan dezelfde vraagstukken te laten

anders op reageren. Deze grens overschrijden

werken, creëer je meer bewustzijn. Uiteindelijk

lijkt misschien een lange reis, maar tegelijker-

Dat heeft Ilja zelf ook herkend tijdens de Green

trip was een mooie gelegenheid om te zien wat

hebben de klanten impact met hun projecten.”

tijd staan we allemaal heel dicht bij elkaar.”

Business Challenge: “Het mooiste was dat we

er in Noord-Nederland gebeurt en hoe andere

dankzij de begeleiders, workshops en op-

studenten daarop reageren.”

Internationale inzichten

Het duurzaamheidsprobleem
onder de aandacht brengen

drachtgevers echt tot de kern van de zaak zijn

Deze transitie is ook zichtbaar in de Eems-Dol-

gekomen. We hebben verschillende gesprek-

Eelco: “Er gebeurt veel moois in de regio. We

lard-regio. In haar opleiding International

De waarde van de Green Business Challenge

ken gevoerd om erachter te komen wat de klant

hebben de bedrijven, de studentenpopulatie,

Facility Management aan de Hanzehogeschool

is volgens Eelco de praktische toepassing

nodig had. We moesten toen zo ver mogelijk

onze gedeelde mindset … We kunnen echt sa-

Groningen komt Ilja deze thema’s steeds vaker

ervan: “Studenten werken aan echte vraagstuk-

‘out of the box’ denken en dat idee vervolgens

menwerken en dingen bereiken op dit gebied.

tegen: “Bij elk project is duurzaamheid het uit-

ken, aangedragen door echte bedrijven. Hun

uitwerken.”

We moeten met z’n allen het potentieel van

gangspunt. In mijn opleiding leer ik duurzaam-

werk wordt begeleid door ervaren specialisten

heid vanuit een andere invalshoek te benade-

en business developers uit het werkveld. Dit is

ren dan iemand met een andere achtergrond.

deze regio benutten, maar het is niet genoeg
om op stad- of provincieniveau te werken. Om

echt waardevol voor studenten, omdat het de

Een roadtrip door de EemsDollard-regio

Dat maakt de Green Business Challenge zo

real-life factor verhoogt. Zeker voor studenten

Tijdens de Green Business Challenge maak-

kijken, niet te beperkt denken of te kleinschalig

waardevol. Ik wist dat ik geïnteresseerd was in

met een academische achtergrond is dat een

ten Ilja en de andere deelnemers een roadtrip

handelen. We moeten verder gaan dan alleen

duurzaamheid en internationale samenwerking,

grote verschuiving, want hbo-opleidingen zijn

door de Eems-Dollard-regio. Ze vond het een

beleid en mooie woorden, we moeten er echt

maar ik had niet verwacht dat ik zóveel zou

praktischer. De samenwerking levert ook nieu-

inspirerende reis: “Elke dag reden we naar een

werk van maken. Want het potentieel is er.”

leren.”

we inzichten op. Het kan zijn dat een bedrijf zelf

andere bestemming – Leeuwarden, Emmen,

niet zo goed weet wat het wil. Het is dan aan

Papenburg, Oldenburg en Groningen – waar

de business developer om een nieuwe aanpak

veel verschillende workshops en presentaties

te bedenken.”

werden gegeven. Het was niet alleen erg leuk

dit te managen, moeten we over de grenzen

om geweldige mensen te ontmoeten, het had
ook een enorm motiverend effect. Deze road-
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Annika Wolf werkt voor de Universiteit
van Oldenburg aan de innovatie van
ondernemerschap en onderwijs. “Ik
kijk naar de verschillende regionale

onderwijsvormen op het gebied van
ondernemerschap. Dat betekent

aan weerszijden van de grens: een
gebied waarin negen verschillende
universiteiten en hogescholen zijn
gevestigd. Ik onderzoek wat de

verschillende instellingen doen om de

ondernemersgeest van de studenten te
voeden. Welke vormen van onderwijs

worden er gegeven om de mindset van

de studenten te vormen, en hoe worden
studenten en start-ups ondersteund en
begeleid?”

Annika
Wolf
64

over innovatief ondernemer
schap in het onderwijs:
“Een statische positie in de
klas weerspiegelt een statische
mindset.”
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Interactief onderwijs

Pioniers door samenwerking

Daarom is samenwerking tussen de verschil-

Creatief zijn is evenwel makkelijker gezegd dan

lende onderwijsinstellingen in de Eems-Dol-

gedaan. “De studenten in deze regio zijn begin-

lard-regio zo belangrijk. “Als je samenwerkt,

nelingen als het om ondernemen gaat. Zij zijn

krijg je synergie: 1+1=3. Elke onderzoeksuni-

de pioniers die op school creatief leren denken.

versiteit of hogeschool heeft een eigen specia-

Als je van meet af aan met een bepaald idee

lisme, een eigen niche. Dus waarom zou je dan

werkt, integreer je het later ook in je werk, zelfs

studenten van de ene universiteit geen toegang

als je niet je eigen start-up begint, maar bij een

geven tot workshops en seminars van een an-

gevestigd bedrijf gaat werken.”

dere? Dit soort samenwerkingen bevordert de

Als expert op dit gebied ziet Annika een inte-

uitwisseling van kennis. En onderwijsinstellin-

ressante parallel tussen de uitvoering van het

gen kunnen ook kosten besparen door samen

onderwijs en de onderwijsinstellingen zelf. “Als

te werken. Op dat soort toegevoegde waarde is

je innovatief onderwijs wilt faciliteren, moet je

moeilijk een prijs te plakken.”

“Hoe meer mensen
er persoonlijk bij
betrokken zijn, hoe
innovatiever het
ondernemerschap
kan worden.”

zelf ook een innovatieve onderwijsinstelling
zijn. Met projecten en interactieve seminars

Impact hebben

kun je als onderwijsinstelling deze nieuwe

“En het is nog leuk ook”, zegt Annika bevlogen.

mindset overbrengen op studenten. Dus in

“Samenwerken is fijn. Het is leuk om te ontwik-

Duurzame innovatie

plaats van passieve hoorcolleges moet je de

kelen en te innoveren. De wereld verandert, de

Dit soort regionale innovatie vormt dan ook een

handen uit de mouwen steken en aan projecten

mentaliteit verandert en het is tijd dat het hoger

duurzame strategie om de populariteit van de

werken. Het begint met het verschuiven van de

onderwijs mee verandert. Met haar grensover-

regio weer op te vijzelen. Annika: “Het ecosys-

tafels en stoelen. Want een statische positie in

schrijdende culturen is onze regio hiervoor de

teem voor ondernemerschap is een middel om

de klas weerspiegelt een statische mindset.”

uitgelezen plek. Ook studenten profiteren van

kennis en creativiteit terug te brengen in de

deze uitwisseling van verschillende perspec-

regio. Want als het netwerk eenmaal tot stand

tieven.”

is gebracht, zorgt het ecosysteem automatisch

Dit soort workshops laat zien hoe het onderwijssysteem inmiddels achterloopt op de be-

voor innovatie en ontwikkeling – tenminste

hoeften van de samenleving. “De eerste dagen

De regio heeft ook nog een bijkomend voor-

binnen een netwerk waarin mensen en organi-

hebben studenten geen idee wat ze moeten

deel, namelijk dat je met kleine innovaties een

saties samenwerken voor een hoger doel. Een

doen. Je moet ze immers eerst uitleggen hoe

grote impact kunt hebben. “Er mogen dan geen

netwerk maakt het makkelijker om aan de slag

creatief denken werkt. Ze hebben altijd geleerd

grote industrieën in de Eems-Dollard-regio

te gaan en ideeën met anderen te delen. Door

om alleen voor toetsen te studeren, en ineens

zijn, wat je wel kunt doen is ondernemerschap

samen te werken kun je fantastische dingen

moeten ze dingen doen. Maar als ze eenmaal

toepassen op regionale innovatie. Met andere

doen en dromen werkelijkheid maken. Hoe

uit hun comfortzone stappen, sta je versteld

woorden, je kunt creativiteit gebruiken om

meer mensen er persoonlijk bij betrokken zijn,

van de mogelijkheden.”

veranderingen te bewerkstelligen waar de hele

hoe innovatiever het ondernemerschap kan

regio de komende 20-30 jaar van profiteert.

worden.”

“Samenwerking is van
onschatbare waarde voor
onderwijsinstellingen: het is

Daarmee speel je ook goed in op de lokale behoeften van het gebied. Je hoeft geen nieuwe
Tesla te ontwikkelen om impact te hebben. En
de impact hier is veel groter dan in Berlijn of de
Randstad.”

synergie.”
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Zet jezelf op de St artup
EDR-kaart
Zet jouw organisatie zich in om
start-ups te ondersteunen?
Of run je zelf een start-up?
Wil je op de kaart van

Startup Eems-Dollard-regio
komen te staan?

Scan dan de QR-code,
registreer je organisatie
en word een integraal
onderdeel van het

grensoverschrijdende
ecosysteem.
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Schaam je niet voor
je mislukkingen,
leer ervan en begin
opnieuw.
- Richard Branson

Wie de tijd neemt om naar de Eems-

Dollard-regio te kijken, ziet al snel de
potentie van dit gebied. Naast het

prachtige landschap, de bruisende
steden en betaalbaar wonen biedt

deze grensregio een uitstekende basis
voor interculturele samenwerking en

internationale handel. Toch staan de
noordelijke provincies niet bepaald
bekend om hun kansen op de

arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt

namelijk dat het gebied juist achterblijft

bij de rest van Nederland, zeker als het
gaat om internationale handel door het
midden- en kleinbedrijf. Dit ondanks
het feit dat de andere provincies in

Nederland bovengemiddeld presteren
in Europa.

Ulrike
Mathies
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Binnen het lectoraat International
Business aan de Hanzehogeschool
Groningen wordt het onderzoek van
studenten in goede banen geleid door
Ulrike Mathies. “Studenten hebben
echt invloed.”
73

“Studenten aan de International Business
School van de Hanzehogeschool
Groningen onderzoeken waarom jonge
afgestudeerden de regio verlaten.
En nog belangrijker: wat er gedaan
kan worden om de braindrain te
voorkomen.”

Onderzoek
Een stukje van de puzzel is onderzoek. Als
hoofddocent aan de International Business
School (IBS) van de Hanzehogeschool Groningen is Ulrike Mathies medeverantwoordelijk

H

voor de organisatie van het onderzoek dat
bachelorstudenten bij het lectoraat International Business verrichten. Ulrike: “Het onderzoek

Het wegtrekken van jonge afgestudeerden

Dit is ook een van de redenen waarom het pro-

dat in deze regio wordt gedaan, biedt een uniek

heeft grote impact op Groningen, Friesland en

ject Startup Eems-Dollard-regio is gelanceerd:

perspectief. Het is een internationale regio

Drenthe. Onze oosterburen over de grens in

om een netwerk op te zetten ter bevordering

waarin studenten specifiek onderzoek doen

Noordwest-Duitsland (Landkreise Oldenbur-

van de samenwerking tussen verschillende

naar de redenen waarom afgestudeerden weg-

ger Land, Ostfriesland en Emsland) ervaren

stakeholders in de noordelijke provincies van

trekken en, belangrijker nog: wat de regio en de

soortgelijke “braindrains”. En de grens die de

Nederland en Duitsland voor meer grensover-

bedrijven die er gevestigd zijn aantrekkelijker

twee landen scheidt, creëert extra obstakels in

schrijdend ondernemerschap en daarmee

zou maken om de braindrain te voorkomen.

internationale handelsbetrekkingen en grens-

meer baanmogelijkheden voor jonge afgestu-

Verschillende studenten bestuderen verschil-

overschrijdend ondernemerschap. Als onder-

deerden. Het is een ecosysteem waarin on-

lende gebieden, van stads- tot provincieniveau.

nemers bereid zouden zijn om over die grens

derwijs, ondernemerschap en de samenleving

Ze kijken ook naar verschillende marktsecto-

heen te kijken, zou deze regio dan misschien

samenkomen, over grenzen heen en met een

ren: van industriële dienstverlening tot land-

als een eenheid samen kunnen werken?

tastbaar effect. Met andere woorden: een flinke

bouw, duurzaamheid, ICT, gezondheidszorg,

puzzel, waarin een breed spectrum aan maat-

windenergie, digitale gereedheid en de impact

schappelijke en economische belangen van de

van corona.”

“Voor jonge mensen is de grootste impact gelegen

regio in aanmerking worden genomen.

in de sociale dimensie van het werk.”
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“De arbeidsmarkt zit te springen om

”Het onderzoek van studenten levert de

arbeidskrachten. Het is nu tijd voor

regio waardevolle informatie op.”

veranderingen.”

“Ons eerste cohort studenten heeft kwantitatief

bedrijven gaan dan direct aan de slag met de

onderzoek gedaan en informatie verzameld

uitvoering van de aanbevelingen. De impact is

door middel van grootschalige enquêtes. De

echt behoorlijk groot.”

volgende twee cohorten richten zich meer op
kwalitatief onderzoek en krijgen via interviews

Deze impact is voelbaar voor de studenten, de

meer gedetailleerde antwoorden op de vragen.

universiteiten en hogescholen, het bedrijfsle-

Hoewel de resultaten nog niet volledig verwerkt

ven en de regio. Ulrike: “Het ecosysteem van

zijn, is één aspect al wel duidelijk: de grootste

Startup Eems-Dollard-regio levert de ver-

impact voor de jongere generaties is gelegen

schillende partijen waardevolle informatie op.

binnen de sociale dimensies van het werk.

Deze informatie wordt vervolgens gebruikt ter

Jonge mensen kiezen vooral bij welk bedrijf ze

verbetering van het bedrijfsleven in de regio in

willen werken op basis van de mate van sociaal

het algemeen, maar het kan ook worden afge-

contact binnen het bedrijf.”

stemd op de verschillende niches. Bovendien
profiteren studenten van de unieke gelegen-

Impact

heid om een waardevol netwerk in de regio

De nieuwe generaties die de arbeidsmarkt

op te bouwen. Ze werken niet maar aan één

betreden, willen meer dan een goed salaris,

probleem voor één bedrijf, maar zijn soms met

concurrerende secundaire arbeidsvoorwaar-

wel tien bedrijven in gesprek. Door de proble-

den en carrièremogelijkheden. Ze vragen ook

men vanuit zo’n overkoepelend perspectief te

om betekenisvolle sociale contacten. Dat is

onderzoeken, krijgen ze ook inzicht in com-

goed nieuws: de huidige arbeidsmarkt zit te

plexe omstandigheden, wat hen vervolgens

springen om arbeidskrachten en het is tijd om

weer helpt om met creatieve oplossingen te

veranderingen door te voeren. En dat brengt

komen. En als onderzoeksinstituut profiteert de

ons terug bij het onderzoek dat op dit moment

IBS, evenals de Hanzehogeschool Groningen

gedaan wordt in de Eems-Dollard-regio. Ulrike:

als geheel, van het samenbrengen van we-

“Al het onderzoek aan de IBS is toegepast

tenschap en ondernemerschap. In dat opzicht

onderzoek. De studenten werken met echte

spelen studenten een belangrijke rol.

problemen en werken plannen uit om ze op
te lossen. Bovendien komen studenten niet
alleen met aanbevelingen, ze moeten ook een
innovatieve aanpak volgen om deze aanbevelingen effectief en uitvoerbaar te maken. De
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Het is Diederich Bakkers droom dat
de Eems-Dollard-regio de leidende

verbindingshub voor start-ups wordt.
Diederich: “Ik hoop dat de Eems-

Dollard-regio een klinkende naam wordt
voor zowel start-ups als bedrijven. Een

plek waar studenten na hun afstuderen

willen blijven. De plek waar ze beseffen

dat het gras niet altijd groener is aan de
overkant. Want ik kan je vertellen: het
gras is hier echt heel groen.”

Diederich
Bakker
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Het project Startup EemsDollard-regio groeit sneller
dan verwacht:
“In deze regio is het gras
echt groener.”
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“Het coronavirus heeft het project in een
stroomversnelling gebracht.”

Diederich raakt vooral enthousiast over de
ondernemersgeest van het gebied. Om de
regio te promoten werkt hij binnen het project
Startup Eems-Dollard-regio aan het opzetten
van een ecosysteem. Diederich: Een netwerk
waarin ondernemers, start-ups, bedrijven, in-

Zonder pretenties en
kosmopolitisch

prachtig en altijd dichtbij. Tegelijkertijd vind ik

vesteerders, subsidieverstrekkers en coaches

het verbazingwekkend hoe kosmopolitisch ste-

worden samengebracht om Nederlands-Duits

Het project Startup EemsDollard-regio

Als lector International Business heeft Diede-

den als Groningen, Leeuwarden en Oldenburg

grensoverschrijdend ondernemerschap te

Sinds de lancering van Startup Eems-Dol-

rich genoeg van de wereld gezien om te weten

zijn. Ook de regionale economie heeft veel

promoten. Voor iedereen van Eems tot Dollard:

lard-regio heeft het coronavirus een grote

waar hij het over heeft. “Ik ben in Australië

te bieden: grote havens, verborgen talenten

Groningen, Friesland, Drenthe, Ostfriesland,

impact gehad op het verloop van het project.

geweest, heb in de Verenigde Staten gewoond

en een bruisende start-upwereld. Het is een

Oldenburger Land en Emsland.”

Het project was nog nieuw en we hadden nog

en heb in Frankrijk gestudeerd … En toch kom

fijne plek om te wonen en te werken – je leert

nauwelijks fysieke activiteiten ondernomen

ik elk keer weer terug naar de Eems-Dollard-re-

er snel de weg. Het is hier ook niet heel duur

toen het coronavirus de kop opstak en alles in

gio. De regio is een beetje zoals ik: nuchter,

om te wonen, zeker niet in vergelijking met de

de war schopte. Het hele project is dus vrijwel

met beide benen op de grond. De natuur is hier

Randstad en grote Duitse steden als Berlijn.”

vanaf het begin online geweest. We weten
niet eens hoe het project zou uitpakken in een
analoge, offline setting. Het zou best wel eens
kunnen dat deze ontwikkeling het project in een
stroomversnelling heeft gebracht.”
Volgens Diederich duidt dit op de veerkracht
van het project Startup Eems-Dollard-regio.
“Eerlijk gezegd wist ik niet zeker of het project
het zou overleven. Bij dit soort internationale
projecten loop je natuurlijk al tegen obstakels
aan als de taal, andere systemen, verzekeringen en fysieke grenzen. Dat is op zich al een
hele uitdaging en dan kregen we ook nog met
het coronavirus te dealen. Maar het tegendeel bleek waar: de overschakeling naar een
digitaal landschap maakte de zaken zelfs veel
makkelijker. We organiseerden webinars voor
veel meer mensen dan we anders hadden
kunnen bereiken. Dat is het mooie van jong
ondernemerschap.”

“Ik wist niet zeker of het
project het zou overleven.”
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Een hybride toekomst
En zo kwam het ecosysteem tot leven, in
vliegende vaart. “Achteraf kan ik zeggen dat
het aanpassingsvermogen van ons team – van
vaste medewerkers tot stagiair(e)s – echt heeft
geholpen. Sterker nog, we presteren nu boven
de KPI’s die we aanvankelijk hadden vastgesteld. Net als een start-up zitten we zelf in de
fase waarin we het zaadje hebben geplant. Dit
zaadje begint nu te ontkiemen tot een plantje,
maar het is nog geen boom. Nu moeten we
focussen op onze groei, zodat het project diep
in deze regio kan wortelen.”
Hoe gaat het project Startup Eems-Dollard-regio dit bereiken? “We omarmen twee werelden:
analoog en digitaal. Deze hybride manier van
werken houden we vast. Het project begint
steeds meer erkenning te krijgen in de grote
steden in de regio. Nu is het tijd om dit effect uit
te breiden naar de kleinere steden. Zo kunnen
ook ondernemers in bijvoorbeeld Oude Pekela
profiteren van het ecosysteem en zo toegang
krijgen tot de kennis, het draagvlak en het
netwerk van de regio.”

Leerondersteuning en AI

Onze partners brengen ook veel digitale

Hoewel het project zich goed ontwikkelt, is

knowhow in en die willen wij delen met onder-

er nog wel veel werk aan de winkel. “Het zou

nemers. We willen de interregionale betrok-

doelmatiger georganiseerd kunnen worden.

kenheid vergroten door middel van digitale

Er zijn genoeg op zichzelf staande initiatieven

technologie, zoals een platform voor leeron-

in deze regio die we graag zouden willen kop-

dersteuning en AI. Daarbij betrekken we ook

pelen aan het ecosysteem. Dit zal niet alleen

gevestigde ondernemers bij de digitalisering

de verbondenheid op het internationale vlak

en optimalisering van hun activiteiten. En daar

vergroten, maar ook op interregionaal niveau.

profiteert het netwerk op zijn beurt weer van.”

“De toekomst van ondernemen is
hybride: zowel analoog als digitaal.”
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