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voorwoord
Noord-Nederland is uniek in europa. het Noorden draagt, met zijn sterke positie in de sectoren energie, gezondheid, 
biobased economy, agri-food en digitale economie, bij aan mondiale transities op deze gebieden. maar de grootste 
kracht zit in het samenspel van deze sectoren in de regio. daar waar er sprake is van een kruisbestuiving tussen deze 
sectoren en het onderwijs, de overheden en de kennisinstellingen, ontstaan kansen voor innovatie. hierdoor wordt het 
Noorden extra aantrekkelijk voor talent en het bedrijfsleven. met de middelen voor de regiodeal beogen we de impact 
van de Noordelijke samenwerkingen naar een hoger plan te tillen door strategische projecten te versnellen, op te schalen 
of te verbinden. daarmee wordt het innovatieklimaat, de leefbaarheid en dus ook een brede welvaart gestimuleerd.

de Noordelijke bijdrage aan de genoemde transities zijn voor een deel het gevolg van onze bijzondere economische 
structuur. in het Noorden zijn - in tegenstelling tot andere landsdelen - geen hoofdkantoren van grote multinationals 
gevestigd. het Noorden haalt daarom zijn kracht, creativiteit, innovatie en ondernemerschap uit een dynamische mix 
van hoogwaardig mkb, toonaangevende kennisinstellingen en faciliterende overheidspartners. hiertoe hebben we  
een grootschalig netwerk van samenwerkingen opgezet waarin, juist door die samenwerking, grootse prestaties  
gerealiseerd worden. 
dit netwerk vormt de basis onder deze aanvraag. door het ontbreken van grote private investeerders zijn voor het 
Noorden publieke middelen van extra groot belang. daarom nemen de kennisinstellingen, gemeenten en provincies 
in het Noorden van oudsher veel verantwoordelijkheid. in de periode tot 2022 investeren we gezamenlijk daardoor 
150 miljoen euro in ons innovatieklimaat. 
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door kennis en betrokkenheid te delen en te combineren, en netwerken te stimuleren ontstaan nieuwe ideeën, nieuwe 
toepassingen voor kennis. en dus ook nieuwe kansen voor bedrijven om de toekomst vorm te geven. het regio-overstijgend 
effect is een gegeven, doordat alle genoemde initiatieven bijdragen aan sectoren in een wereldwijde transitie. zij kunnen 
allen versterking en versnelling gebruiken en daarvoor is ondersteuning vanuit de regio-envelop wenselijk. 

het rijk kan op gezette tijden een duw in de rug geven. met de middelen uit de regio envelop kunnen we een boost 
geven aan ons web. hierdoor kunnen we een aantal onomkeerbare stappen zetten in het verbeteren van de Noordelijke 
leefbaarheid, in het versnellen van de sectoren-in-transitie, in het optimaliseren van onze campus en in het verbinden 
van nieuwe innovatieve ecosystemen. dat is niet alleen van belang voor de brede welvaart in het Noorden, maar zal 
ook een positief uitstralend effect hebben op de rest van Nederland en europa.

alle bij deze regiodeal betrokken partijen zijn trots op de regio en gaan uit van eigen kracht. ze zijn vastbesloten  
de welvaart in brede zin te verbeteren naar meer leefbaarheid, duurzaamheid, talentontwikkeling en economisch 
resultaat. dat maakt deze regiodeal “Fast Forward the North” uniek.

gemeente groningen, peter den oudsten, burgemeester van groningen
provincie groningen, rené paas, commissaris van de koning
hanzehogeschool groningen, henk pijlman, voorzitter college van bestuur
rijksuniversiteit groningen, sibrand poppema, voorzitter college van bestuur
universitair medisch centrum groningen, jos aartsen, voorzitter raad van bestuur
Noorderpoort college, rob schuur, voorzitter college van bestuur
alfa college, wim moes, voorzitter college van bestuur
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of over de vraag hoe we de kansen van de digitalisering 
kunnen grijpen. of over de vraag hoe we het innovatie- 
klimaat kunnen verbeteren en zo bij kunnen dragen 
aan een welvaart die rekening houdt met de ‘societal 
impact’. Met dergelijke opgaven is het noorden intensief 
bezig. Het zijn meervoudige opgaven die integraal worden 
aangepakt in brede samenwerkingsverbanden, verspreid 
over het hele noorden, en in alle gevallen zijn overheid, 
onderwijs én bedrijfsleven erbij betrokken.

Dat de genoemde sectoren elkaar in het noorden  
ook nog eens versterken is tamelijk uniek. Zo is de ont-
wikkeling van de digitale economie belangrijk voor de 
energietransitie en de gezondheidszorg. Deze sectoren- 
in-transitie zijn aanjagers van innovatie en economische 
bedrijvigheid en bieden kansen voor talent en bedrijven. 
Het is onze overtuiging dat daarmee de leefbaarheid 
voor de noorderling verbetert: een sterkere economie 
brengt beter onderwijs met zich mee, een groter  
cultuuraanbod, een vitalere natuur en meer zingeving.

omdat de lijnen in het noorden kort zijn en we elkaar 
goed weten te vinden, werken ondernemers, overheid, 
onderwijs en wetenschap effectief samen in de  
verschillende sectoren. Het werkgebied van de in dit 
document genoemde samenwerkingsverbanden lopen 
van emmen tot Drachten en van Meppel tot groningen. 
De bestuurlijke coördinatie van deze regiodeal ligt 
echter bij Het Akkoord van groningen en dat is niet 
verwonderlijk. groningen speelt als hoofdstad van het 
noorden en vestigingsplaats van de meeste kennis- 

1.1 >> regioNale sectoreN  
met wereldwijde impact 

Het noorden heeft een aantal sterke sectoren: energie, 
gezondheidszorg, biobased economy, agrifood. ook is 
digitale economie zeer goed ontwikkeld. 

De ontwikkeling van deze sectoren heeft alles te maken 
met de aanwezigheid van vooraanstaande kennis- en 
onderwijsinstellingen: de rijksuniversiteit groningen, de 
Hanzehogeschool groningen en het MBo. en uiteraard 
het universitair Medisch Centrum groningen. op veel 
plaatsen vindt toponderzoek plaats rond onderwerpen 
waar de wereld om ons heen echt iets mee kan. Door in 
onderwijsketens samen te werken bieden we vaak plek 
aan landelijke proeftuinen.

Alle sectoren waar het noorden sterk in is, zijn wezenlijk 
voor de kwaliteit van leven - in het noorden, in de rest 
van nederland en zelfs wereldwijd. Aan een groot aantal 
van de in 2015 door de verenigde naties opgestelde 17 
“sustainable Development goals” draagt het noorden 
immers bij. een paar voorbeelden: geen armoede,  
geen Honger, goede gezondheid en Welzijn, Kwaliteit-
sonderwijs, Betaalbare en Duurzame energie, Waardig 
Werk en economische groei, industrie, innovatie en  
infrastructuur, Klimaatadaptatie. 

Meer in het bijzonder gaat het over de vragen hoe we 
wereldwijd 10 miljard mensen gaan voorzien van schone 
energie, betaalbare gezondheidszorg en gezonde voeding. 

1 >>
het belaNg vaN de 

“Fast Forward the North”
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instellingen een centrale rol in nagenoeg alle belangrijke 
samenwerkingsverbanden en innovatieprojecten. 

De partners van het Akkoord van groningen hebben 
om die reden het initiatief genomen tot de Noordelijke 
Regiodeal: “Fast Forward the north”. Deze regiodeal 
telt 21 prioritaire projecten. Het zijn samenwerkingspro-
jecten die alle voldoen aan een fiks aantal kenmerken: 
passievolle betrokkenheid van alle relevante partijen, 
zicht op een bijdrage aan de oplossing van een maat-
schappelijk probleem (lokaal, regionaal, nationaal of 
mondiaal), een bijdrage aan de economie, het innovatie- 
klimaat, de ontwikkeling van talent of de leefbaarheid 
in het noorden. 

Bij deze regiodeal zijn alle relevante partijen betrokken: 
bedrijven, overheden, onderwijs (mbo, hbo, universiteit), 
andere kennisinstellingen en maatschappelijke organi- 
saties. iedereen richt zich op dezelfde ambities: econo-
mische en maatschappelijke versterking van het noorden 
waarbij tegelijk een stevige bijdrage wordt geleverd aan 
een betere wereld. Door het sluiten van deze regiodeal 
willen we de ‘societal impact’ vergroten, we willen de 
noodzakelijke transities versnellen en we willen de nu 
al spectaculaire ontwikkeling van de Campus groningen 
nog meer bevorderen. De ambities, acties en projecten 
van deze regiodeal passen uitstekend bij de definitie 
van ‘Brede Welvaart’ zoals omschreven in de Monitor 
Brede Welvaart 2018 van het CBs: 

bevolking is relatief laagopgeleid en wordt in mindere 
mate bijgeschoold. De werkgelegenheid is kleiner en er 
wordt meer gebruikgemaakt van sociale voorzieningen. 
er is een mismatch tussen de kwalificaties van de be-
roepsbevolking en de eisen die (nieuwe) banen stellen. 
een betere arbeidsmarktpositie leidt tot een betere  
gezondheid, tot minder armoede en tot een hogere 
mate van welbevinden. Daarnaast levert een goed  
gekwalificeerde beroepsbevolking een bijdrage aan  
de leefbaarheid van de regio. 

Het project Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap 
wil opleidingen vernieuwen zodat deze beter aansluiten  
bij de vragen van iCt-werkgevers.  
Het project Gas 2.0 heeft als ambitie het vernieuwen 
van mbo-onderwijs op het gebied van energietransitie.  
in Skills Lab 5G & Digitalisering werken de maakindustrie 
en het onderwijs samen om onder andere het mbo- 
onderwijs aan te laten sluiten op de kansen er zijn bij 
de ‘smart industry’ en op de veranderende wensen van 
werkgevers uit de (MKB-)maakindustrie. 
Met Digideal 2.0 wordt gewerkt aan het oplossen van 
digitale laaggeletterdheid. 
 
Door deze projecten wordt niet alleen de afstand van 
werkzoekenden tot de arbeidsmarkt verkleind, maar 
wordt ook een bijdrage geleverd aan armoedebestrijding 
en het terugdringen van schulden. en ook dat is een  
prioriteit uit het regeerakkoord.

‘brede welvaart gaat om inkomen, maar is ook  
gerelateerd aan de gezondheid en het onderwijsni- 
veau van mensen, aan de kwaliteit van de natuurlijke 
leefomgeving en vele andere factoren. in toenemende 
mate stellen politici, beleidsmakers, bedrijven en 
burgers zich daarbij de vraag of het huidige wel-
vaartsniveau op de lange termijn wel houdbaar is. 
deze zorgen hebben onder andere te maken met 
klimaatverandering, de houdbaarheid van pensioenen 
en sociale zekerheid, ontwikkelingen in gezondheids-
zorg en veiligheid. Duurzaamheid en houdbaarheid 
zijn daarmee kernbegrippen geworden in het  
politieke en maatschappelijke debat.’

1.2 >> bijdrage aaN het regeerakkoord

ook ondersteunt deze regiodeal een aantal ambities 
en beleidsmaatregelen uit ‘Vertrouwen in de toekomst’, 
het regeerakkoord 2017-2021. 

onDerWijs 
Hierbij gaat het om het wegnemen van kansenongelijk-
heid, stimulering en ontwikkeling van talent, stimulering 
van toponderzoek, krachtig beroepsonderwijs en het 
bestrijden van laaggeletterdheid. 
in noord-nederland heeft een deel van de beroepsbe-
volking grote afstand tot de arbeidsmarkt. De beroeps-
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tussenkomst en voor de inzet van virtual reality en  
augmented reality.

DuurZAAMHeiD 
Klimaatverandering heeft niet alleen invloed op ons weer, 
maar ook op onze veiligheid, ons ecosysteem, onze 
bodemgesteldheid, onze voedselvoorziening en onze 
gezondheid. Zo zal de waddenkust beter beschermd 
moeten worden vanwege de stijging van de zeespiegel 
en is de klimaatverandering rechtstreeks een bedreiging 
voor het noordelijk landbouwareaal.  
noord-nederland werkt in proeftuinen voor klimaat-
adaptatie aan integrale oplossingen voor een klimaat-
bestendige regio. in het project Gas 2.0 worden scholieren 
van mbo-instellingen geholpen zelf vaardigheden 
en kennis op te doen met het gebruik van waterstof.  
Het Groningen Engineering Business Centre heeft 
een vergelijkbaar project, maar dan samen met de 
rijksuniversiteit groningen.

Zorg  
een aantal projecten sluit aan bij de in het regeerakkoord 
benoemde thema’s ‘preventie en gezondheidsbevordering’ 
en ‘het voorkomen van onnodige zorg’.  
in nog geen tien jaar tijd is het thema Healthy Ageing in 
het noorden op de kaart gezet. om dat te bestendigen 
is 2018 in groningen de Aletta Jacobs school of public 
Health (AJspH) opgericht. AJspH is een netwerkorganisatie 
waarin wetenschap en praktijk elkaar versterken, in het 
bijzonder op het gebied van preventie en het vergroten 
van de kwaliteit van leven. Hieronder vallen bijvoorbeeld 
initiatieven als Preventieportaal (vergoten aantal gezonde 
levensjaren en beperking kosten van gezondheidszorg) 
en Healthy Living Room (innovaties naar moeilijke  
doelgroepen brengen).

eConoMie 
De in het regeerakkoord genoemde thema’s ‘ruimte voor 
ondernemers’, ‘versterken innovatiekracht’, ‘stimulering 
MKB in innovatiebeleid’ en ‘vestigingsklimaat’ hebben 
alle een stevige plek in verschillende projecten. 
Zo wordt bijvoorbeeld in de InnoLabs op Campus  
groningen de expertise rond chemie, agrifood en andere 
strategische sectoren gekoppeld aan het (regionale)  
bedrijfsleven en start-ups.  
ook het project Doorontwikkeling 5G is uiteindelijk  
gericht op economische groei. Met de introductie van 
5g ontstaan er extra kansen voor zelfrijdende, -varende 
of -vliegende voertuigen, voor het gebruik van drones 
met real-time internetverbinding, voor de koppeling 
van apparaten aan het internet zonder menselijke  
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voor het doelmatig en efficiënt uitvoeren van deze 
regiodeal wordt gebruik gemaakt van het bestuurlijke 
samenwerkingsverband ‘Het Akkoord van groningen’. 
Dit triple helix samenwerkingsverband bestaat sinds 
2006 en wordt geleid door de bestuursvoorzitters van 
de rijksuniversiteit groningen, de Hanzehogeschool 
groningen, het universitair Medisch Centrum groningen, 
de Commissaris van de Koning van groningen en de 
burgemeester van de gemeente groningen (tevens 
voorzitter). De projectorganisatie onder Het Akkoord 
van groningen heeft reeds een lange staat van dienst 
ten aanzien van het aanjagen van kennis en innovatie, 
het opstellen en uitvoeren van regionale innovatie- 
programma’s en het managen van landelijke en 
europese subsidies. 

Waar het Akkoord van groningen fungeert als bestuurlijk 
penvoerder, zal per actielijn de uitvoering door verschil-
lende samenwerkingsverbanden worden bewaakt. voor 
actielijnen 1 en 2 blijft dat Het Akkoord van groningen. 
voor actielijn 3 is dat northern Knowledge; het samen-
werkingsverband tussen de rug, de Hanzehogeschool 
groningen en het uMCg dat zich op noord-nederlandse 
schaal bezig houdt met valorisatie en ondernemerschap. 
en voor actielijn 4 is dat de managementorganisatie van 
Campus groningen.

2 >>
goverNaNce
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Het noorden investeert naar schatting zo’n 150 
miljoen euro in de uitvoering van de 21 prioritaire 
projecten. Bij nagenoeg alle projecten geven we 
aan wat het gewenste effect is van een boost door 
de middelen uit de regiodeal op de huidige be-
groting. Dit kan zijn versnelling, opschaling, of in 
sommige gevallen het laatste stukje financiering 
om van start te kunnen gaan. opgeteld is dat  
37,5 miljoen euro. Dit betekent een rijksbijdrage 
van 25% op het totaal van de noordelijke investering 
van 150 miljoen euro. in een later stadium kan meer 
detailinformatie worden gedeeld over de in deze 
regiodeal kort omschreven prioritaire projecten. 
Bijvoorbeeld als het gaat om meer informatie over 
de inhoud van de individuele projecten en de 
exacte timeline voor het behalen van doelen  
voor 2022.

3 >>
FiNaNciëN Projectenoverzicht bijdrage uit 

regio envelop
Noordelijke 

bijdrage

actielijN 1. meer brede welvaart
gAs 2.0 1 mln 6 mln
Aletta Jacobs school of public Health 1,35 mln 2,1 mln
DAsH 2 mln 2,5 mln 
pgo 1 mln 1,5 mln
verpleegkundige topzorg 0,2 mln 0,4 mln
Coöperatie Zorgnazorg 0,1 mln 0,25 mln
Better in Better out 0,15 mln 0,15 mln
Werkplaats voor Digitaal vakmanschap 0,5 mln 2,5 mln
Digideal 2.0 0,2 mln 0,2 mln

actielijN 2. versNelleN vaN sectoreN iN traNsities
proeftuinen Klimaatadaptatie 2,5 mln 2,5 mln
Materials Challenges: Consortium soft Advanced Materials 1,5 mln 13 mln
Doorontwikkeling 5g 3,5 mln 3,5 mln
skills lab 5g en digitalisering 2,5 mln 25 mln

actelijN 3. verbiNdeN vaN iNNovatie-iNitiatieveN
neXtWorX 4,8 mln 10 mln
integraal regionaal en stedelijk netwerk voor ondersteuning van ondernemerschap 3,2 mln 3,2 mln
MKB Coöperaties 0,75 mln 1,5 mln
groningen Centre for Digital Business 1,5 mln 1,7 mln
groningen engineering Business Center 1,5 mln 1,9 mln

actielijN 4. FacilitereN vaN campusoNtwikkeliNgeN
ontwikkeling infrastructuur Campus groningen 6 mln 40 mln*
innovation portals 1 mln 2 mln
innolabs 2,5 mln 30 mln

totaal  37,75 mln 149,9 mln

*  Dit is exclusief de 500 miljoen euro aan investeringen die rug en Hg tot 2022 doen in hun onderwijs- en onderzoeksvastgoed. 

iNvesteriNg 
vaN het NoordeN

prioritaire 
projecteN

vraag 
aaN het rijk

€ 150 
miljoen

€ 37,5 
miljoen21
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De drie noordelijke provincies zetten, met de kennisin-
stellingen en het bedrijfsleven, stevig in op duurzame 
energie; ze willen de toonaangevende regio blijven op 
het gebied van energie. Zij bevorderen daarom ook een 
aanpassing van de arbeidsmarkt door te investeren in 
nieuwe opleidingen, omscholingstrajecten en het aan-
trekken en behouden van talent. 

HeAltHy Ageing
nederlanders worden gemiddeld 81 jaar, dat is 8 jaar 
ouder dan vijftig jaar geleden. Maar het aantal jaren dat 
we in goede gezondheid doorbrengen, stijgt veel minder 
snel. veel ouderen kampen met chronische problemen, 
zoals diabetes, hart- en vaatziekten en reuma. Dat heeft 
invloed op hun kwaliteit van leven en ook op de zorg-
kosten. De verwachting is dat de zorguitgaven in neder-
land verdubbelen tot 174 miljard euro in 2040. eenderde 
van deze groei is toe te schrijven aan vergrijzing en  
bevolkingsgroei en tweederde aan ontwikkelingen in 
medische technologie en welvaartstijging 
Mensen willen langer gezond en actief blijven en de  
gezondheidszorg moet betaalbaar worden gehouden.
 
De noordelijke regio heeft internationaal naam gemaakt 
rond gezond ouder worden, ofwel ‘healthy ageing’.  
Het universitair Medisch Centrum groningen,  
de rijksuniversiteit groningen en de Hanzehogeschool 
groningen, horen wat betreft onderwijs, fundamenteel 
en klinisch onderzoek over gezond ouder worden tot 
de internationale top.  
 

4.1 >> meer ‘brede welvaart’ 

Het belang van de economische ontwikkeling van  
het noorden is groot. Die ontwikkeling moet ook  
‘brede welvaart’ stimuleren. De regiodeal wil daarom 
bijdragen aan:
>>  het optimaliseren van de arbeidsmarkt voor de  

sectoren-in-transitie;
>>  het vergroten van het aantal gezonde levensjaren 

(healthy ageing);
>>  het verhogen van de digitale geletterdheid.
>>  het versneld ontwikkelen van innovatieve kennis  

op voornoemde gebieden voor wereldwijde sectoren 
in transitie

>>  het verbinden van innovatie-initiatieven
>>  het faciliteren van Campusontwikkelingen

4.2 >> arbeidsmarkt, healthy ageiNg, 
digitale geletterdheid

ArBeiDsMArKt 
De energiesector in noord-nederland verandert sterk. 
De gassector krimpt doordat de aardgaswinning afneemt 
en in 2030 zelfs geheel wordt stopgezet. tegelijkertijd 
groeit de markt voor duurzame alternatieven hard,  
onder andere door zonne- en windenergie, waterstof, 
biogas en groen gas, power to gas en geothermie.  
Beide veranderingen hebben grote gevolgen voor de 
noordelijke arbeidsmarkt, waar ruim 33.000 mensen 
in de energiesector werkzaam zijn.  

4 >>
de doelstelliNgeN eN projecteN 
vaN “Fast Forward the North”

10



De gezondheidssector heeft voor de regio een grote 
economische impact (een toegevoegde waarde van 3,55 
miljard euro). in de regio groningen werken ruim 44.000 
mensen bij zorginstellingen en bedrijven die actief zijn 
op het gebied van gezondheid. Dat is 16% van de totale 
werkgelegenheid in de regio. landelijk is dit percentage 
zo’n 13%.

DigitAlisering
Het internet en mobiele telefonie hebben de samen- 
leving en economieën ingrijpend veranderd. nieuwe 
mogelijkheden dienen zich aan door gebruik van  
technologieën als big data, blockchain, virtual reality  
en ‘the internet of things’. Deze technologieën bieden 
kansen voor de uitdagingen van de 21ste eeuw en het 
noorden wil daar een rol in spelen, ook door toepas- 
singen in onder andere de groene chemie, de energie-
transitie en ‘healthy ageing’. 

De regio groningen heeft een goede digitale infra- 
structuur, een stevig it-samenwerkingsnetwerk, een 
dynamische startup-scene en veel inhoudelijke kennis 
over blockchain, big data en cybersafety. Digitalisering 
biedt noord-nederland veel kansen, maar het stelt ook 
hoge eisen aan de ‘digitale geletterdheid’. Het wordt 
steeds belangrijker te begrijpen hoe de moderne  
informatie- en communicatietechnologie werkt en  
hoe je ermee kunt omgaan.
Het verkrijgen van relevante informatie, het onderhouden 
van sociale netwerken, het vinden van een goede baan 
of het kiezen van een passende studie hangt in toe- 
nemende mate af van digitale vaardigheden.  

gAs 2.0 wil, ondanks de verwachte sterke demografische 
krimp (± 20%) de instroom van het aantal studenten in 
de techniek-opleidingen in noord-nederland op gelijke 
hoogte houden (zo’n 1.800 studenten per jaar). ook wil 
gAs 2.0 de kennis en vaardigheden verbeteren van  
studenten, docenten, praktijkopleiders en medewerkers 
in bedrijven op het gebied van aardgastransitie en 
duurzame alternatieven. 

gAs 2.0 is een initiatief van de mbo-instellingen Drenthe 
College (penvoerder), noorderpoort, Alfa-college, roC 
Friese poort, Friesland College, terra, nordwin en new 
energy Coalition in samenwerking met 45 regionale  
bedrijven: nAM, stork, innovatiespotter, emmtec  
services, enexis, WMD, remerij, vpB, Hebri Bouwadvies, 
Holthausen, energy expo, sspB, interfit, Becker  
installatietechniek, lefier, verheek, tieluk, otiB, rBpi,  
A+o metalelektro, resato, Xenergy, litecad, engie,  
technische unie, Attero, Well services group, Bakker 
groep Coevorden, W1con, Wagenborg Foxdrill, stichting 
Aot noord, nedstack, H2 platform, Marine services 
noord, energiekenniscentrum, pranger-rosier,  
p. de vries, ennatuurlijk, Dijkstra-Draisma, Accolade, 
van Wijnen noord, Hoekstra suwald, greenplanet, 
stichting otp en Jorritsma. Daarnaast ondersteunen 
de Hanzehogeschool groningen, de provincies Drenthe, 
groningen en Friesland en de gemeenten emmen, 
groningen, Assen, leeuwarden en Ameland het project.

ook voor de innovatiekracht van zowel de wetenschap 
als het bedrijfsleven worden we steeds afhankelijker 
van die vaardigheden.
We zien het als onze gezamenlijke noordelijke opgave 
om behalve in digitaal ondernemerschap ook te excel-
leren in ‘digital literacy’.
 
 
prioritaire projecteN

prioritAir proJeCt 1
GAS 2.0
in het project gAs 2.0 wordt de arbeidsmarktopgave als 
gevolg van de energietransitie opgepakt. er zijn drie pijlers:  

Werving 
De energietransitie vraagt om veel nieuw personeel. 
gAs 2.0 richt zich daarom op werving van studenten en 
zij-instromers voor de technische opleidingen. 

Onderwijsvernieuwing 
De energietransitie vraagt om andere kennis en vaardig-
heden. gAs 2.0 richt zich daarom ook op het ontwikkelen 
van een onderwijsstructuur waarin de continue veran-
deringen in het onderwijs worden verankerd. 

Community of practice 
Het realiseren van een actieve community van onder-
nemers en experts uit bedrijfsleven, docenten en  
studenten die samen kennis ontwikkelen en delen.  
Dit vergroot het effect van het programma op de regio. 
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>> Effect van de regiodeal middelen
Het gas 2.0 project kent op basis van toegezegde en  
lopende subsidieaanvragen een verwachte begroting 
van ruim 6 miljoen euro. een bijdrage vanuit de regio 
Deal van 1 miljoen euro geeft het project op twee vlak-
ken een boost. ten eerste is gAs 2.0 uitermate ‘scalable’.  
Met meer middelen kunnen meer studenten in de 
techniek worden opgeleid. Daarnaast zou de bijdrage 
een versnelling van het project betekenen, waardoor  
er eerder aan de behoefte van bedrijven voldaan kan 
worden. ook het instellen van practoraten en kennis-
labs wordt hiermee versneld. 

prioritAir proJeCt 2
AlettA jAcobS School of Public heAlth (AjSPh)
Het afgelopen decennium is Healthy Ageing in 
noord-nederland op de kaart gezet. om de bestaande 
samenwerking een stap verder te brengen, is in het 
voorjaar van 2018 in groningen de Aletta Jacobs school 
of public Health (AJspH) opgericht. AJspH is een  
netwerkorganisatie waarin wetenschap en praktijk  
samenkomen en elkaar versterken, in het bijzonder  
op het gebied van preventie en het vergroten van de 
kwaliteit van leven. vier projecten dragen daaraan bij:

Ontwikkeling Dynamische Gezondheidskaart 
er is een brede behoefte aan eenduidige en stabiele  
informatie/data op het gebied van publieke gezondheid. 
Dit betekent dat de bestaande databronnen gekoppeld 
moeten worden tot een handzaam gemeenschappelijk 

Healthy Living Experience 
in een ‘gezonde huiskamer’ kunnen inwoners van noord- 
nederland kennismaken met innovaties op het gebied 
van Healthy Ageing. De informatie komt van de regionale 
kennisinstellingen, bedrijven en de overheid. in 2019 zal 
‘de huiskamer’ gaan rondreizen door de noordelijke 
provincies. Hiermee kunnen moeilijk(er) te bereiken 
doelgroepen worden geïnformeerd. Het streven is de 
persoonlijke gezondheid van de bezoekers te bevorderen 
en zo mogelijk de gezondheid in de buurt/omgeving. 
De hierbij betrokken partijen zijn uMCg, AJspH, Healthy 
Aging network noord nederland en gemeente groningen. 
in 2018 en 2019 staat de ontwikkeling van het centraal. 
om het concept in de jaren daarna terugkerend en 
duurzaam uit te rollen over noord nederland is een 
bredere alliantie van regionale partijen gewenst.  
We verwachten dat de regiodeal deze opschaling kan  
ondersteunen en de impact van het concept beter  
wetenschappelijk onderzocht kan worden.

prioritAir proJeCt 3 
DASh 
Het uMCg ontwikkelt zich in samenwerking met de 
rijksuniversiteit groningen (Centrum voor informatie-
technologie) al jaren sterk op het gebied van personalized 
Health & nutrition, genetics & genomics, Biomarkers & 
early Diagnoses en Drug Discovery & Delivery.  
Hiervoor worden hoeveelheden data verzameld, van 
bijvoorbeeld samples en images, en geanalyseerd. 
DAsH is het regionale expertisecentrum op het gebied 
van data voor zowel onderzoekers als clinici.  

informatiesysteem. De hierbij betrokken partijen zijn 
(public) health-partners als ggD en zorgverzekeraars. 
Additionele investering vanuit de regiodeal leidt tot  
versnelde oplevering van (geavanceerde) data-mining-
technieken / tooling, ontsluiting van lifestyle data en 
tot versnelling en realisatie van interfacing met e-health / 
pgo omgevingen. Hierdoor ontstaan nieuwe interactie- 
mogelijkheden met burgers.

Preventieportaal 
preventie is een wezenlijke route naar het verhogen van 
het aantal gezonde levensjaren én naar het structureel 
verlagen van de gezondheidskosten. Het preventieportaal 
ondersteunt preventieve interventies die bewezen  
succesvol zijn en aantoonbare potentie bezitten. Door 
additionele financiering kan een groter portfolio van 
preventieve interventies ondersteund worden vanuit 
het preventieportaal waarmee de maatschappelijke 
impact wordt vergroot / wordt versneld. Daarnaast wordt 
de mogelijkheid vergroot om de leereffecten van  
specialistische preventieve interventies versneld naar 
andere domeinen te brengen. uitrol en opschaling van 
preventieve interventies zal daarnaast leiden tot een 
versterking van de concurrentie positie van betrokken 
ondernemingen en leiden tot groei van (hoogwaardige) 
werkgelegenheid. tevens kan geïnvesteerd worden in 
de ontwikkeling van een gestandaardiseerde en weten-
schappelijk gevalideerde methodiek voor lange termijn 
effecten. De hierbij betrokken partijen zijn Menzis en 
uMCg.
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DAsH moet in 2020 hét expertisecentrum zijn voor big 
data, machine learning en kunstmatige intelligentie in 
zorg en life sciences.

>> Effect van de regiodeal middelen
er is vooral organiserend vermogen nodig om de expertise 
en faciliteiten ook open te kunnen stellen voor bedrijven. 
Hiervoor is een aanvullende financiering nodig van 2 
miljoen euro.

prioritAir proJeCt 4 
PGo
Dit project gaat om de realisatie van een iCt-infrastructuur 
voor personalized and connected health. Het wordt een 
proeftuin waar blockchain gebruikt wordt voor bescher-
ming van persoonlijke data. De samenwerkende organi-
saties lifelines, uMCg, Certe, WijDus en target streven 
ernaar om in 2020 meer dan 50.000 mensen aangesloten 
te hebben op een persoonlijke gezondheidsomgeving.

>> Effect van de regiodeal middelen
ntB

prioritAir proJeCt 5 
verPleeGkunDiGe toPzorG 
Het pilotproject verpleegkundige topzorg heeft in het 
voorjaar van 2018 aangetoond dat de inzet van verpleeg- 
kundig specialisten bij de verzorging van complexe 
wonden veel voordelen heeft. De genezingsduur wordt 

ontwikkelen specifieke regionale knelpunten zoals  
arbeidsmarktproblematiek gezamenlijk aan te pakken. 

prioritAir proJeCt 7 
better in better out (bibo)
Dit project is erop gericht de patiënt in de best mogelijke 
conditie, psychisch en fysiek, de operatie in te laten 
gaan. Het trainingsprogramma richt zich op optimalisatie 
van de voedingstoestand, lichamelijke conditie, het 
aanleren van ademhalingstechnieken, het bieden van 
leefstijlbegeleiding en psychosociale educatie. inmiddels 
is aangetoond dat hoe beter voorbereid en hoe fitter 
een patiënt de operatie ingaat, hoe sneller deze weer 
herstelt. BiBo wil daarom een nieuwe zorgvoorziening 
op locatie worden. BiBo heeft tot doel de kwaliteit van 
leven voor operatie-patiënten te verbeteren en compli- 
caties en postoperatieve mortaliteit terug te dringen. 
Bijkomende effecten zijn een korter verblijf op de  
intensive Care, minder heropnames en re-interventies

>> Effect van de regiodeal middelen
De huidige succesvolle pilot met cardio thoracale patiënten 
kan met behulp van additionele financiering worden 
opgeschaald en uitgerold naar andere doelgroepen van 
patiënten. gevraagde financiering: 150.000 euro. 

fors bekort en er wordt aanzienlijk bespaard op wond-
materiaal. De verpleegkundig specialisten helpen ook 
de kennis van verpleegkundigen te vergroten.
verpleegkundige topzorg is een samenwerking tussen 
twaalf zorgorganisaties en het uMCg. Het project richt 
zich nu op eenduidig gebruik van medische middelen, 
gezamenlijke inkoop en de scholing van verpleegkundigen. 

>> Effect van de regiodeal middelen
structurele financiering voor de verdere uitrol van  
topzorg wordt naar verwachting in 2020 gerealiseerd. 
tot die tijd is een financiële bijdrage van 200.000 euro 
nodig om de verdere implementatie en uitrol niet te 
laten stokken.  

prioritAir proJeCt 6 
coöPerAtie zorGnAzorG
Deze coöperatie van noordelijke ziekenhuizen en  
verpleeghuizen zorgt dat er voor patiënten snel een 
geschikt verpleeghuisbed wordt gevonden. Dat gaat 
via een webapplicatie waarin alle beschikbare bedden 
staan. De app vermindert het aantal overbodige 
verblijfdagen in het ziekenhuis.  
De coöperatie wil de dienst verbreden naar een samen-
werking met ambulancezorg, thuiszorg en eerstelijnszorg 
en daarnaast ook arbeidsmarktproblemen aanpakken.

>> Effect van de regiodeal middelen
Het samenwerkingsnetwerk zal met behulp van de 
evraagde financiering van 100.000 zich verder kunnen 
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prioritAir proJeCt 8 
WerkPlAAtS voor DiGitAAl vAkmAnSchAP
technologische en digitale ontwikkelingen gaan snel. 
Ze werken diep in op de iCt-sector en ook op alle andere 
sectoren. iCt is een van de drijvende krachten achter 
de verwachte groei in werkgelegenheid in de noordelijke 
regio. Maar in de iCt-sector zelf is er een groot tekort 
aan personeel. De sector heeft ook nog een kwalitatief 
probleem. van iCt-werknemers worden communicatieve 
en andere vaardigheden verwacht waarin ze niet zijn 
opgeleid. Het project Werkplaats voor Digitaal vakman-
schap wil opleidingen vernieuwen zodat deze beter 
aansluiten bij de vragen van de werkgevers. Dat moet heel 
flexibel gebeuren, omdat de technologieën doorlopend 
veranderen. Werkplaats voor Digitaal vakmanschap 
is een initiatief van noorderpoort, Hanzehogeschool, 
rijksuniversiteit groningen en een groot aantal bedrijven: 
Bossers & Cnossen, iturnit, insite security, DutchChain, 
Wildsea, spraakmakend, game Bakery, stArK learning, 
Mr Chadd, spindle, Firestarters, Frank, Fosho, Conduqt, 
Bano, it-Academy noord-nederland, iBM, rDW 
(vertegenwoordiger namens samenwerking noord),  
bedrijvenvereniging groningen. Het project wordt  
ondersteund door de provincie groningen en de  
gemeente groningen.

>> Effect van de regiodeal middelen
De Werkplaats voor Digitaal vakmanschap kent op  
basis van toegezegde en lopende subsidieaanvragen 
een verwachte begroting van circa 2,5 miljoen euro. 
een bijdrage vanuit de regio Deal van 0,5 miljoen geeft 

>> Effect van de regiodeal middelen
op dit moment wordt in samenwerking met ministerie 
van BZK een proeftuin Digitale inclusie ontwikkeld. 
Daarnaast investeert Het Akkoord van groningen in  
het opzetten van een bredere coalitie rondom digitale 
geletterdheid. om zowel het opzetten van de samen-
werking te versnellen en de proeftuin op te schalen  
vragen we 200.000 euro.

het project op twee vlakken een boost. ten eerste is 
de Werkplaats uitermate ‘scalable’. Met meer middelen 
kunnen meer studenten in de it worden opgeleid. 
Daarnaast zou de bijdrage een versnelling van het project 
betekenen, waardoor er eerder aan de behoefte van 
bedrijven voldaan kan worden. ook het instellen van 
practoraten en kennislabs wordt hiermee versneld.

prioritAir proJeCt 9 
DiGiDeAl 2.0
in 2017 sloten schoolbesturen en de gemeente groningen 
de eerste landelijke Digideal. Het is een afspraak om 
gezamenlijk te gaan werken aan een structurele inbed-
ding van de digitale geletterdheid in alle fasen van het 
onderwijs: van kinderopvang tot aan beroepsopleiding 
of studie. in navolging van de Digideal willen we een 
breder noordelijk Digipact sluiten waarin bedrijven, 
overheden en kennisinstellingen samenwerken, kennis 
uitwisselen, kennis valideren en verspreiden in de  
samenleving. Het gaat daarbij dan ook om het veilig  
en transparant bewaren en het uitwisselen en beheren 
van privacygevoelige data. 
ook wordt gekeken naar de effecten van het gebruik van 
de digitalisering op geïnformeerd burgerschap. trekkers 
van de Digideal 2.0 zijn de rijksuniversiteit groningen, 
de Hanzehogeschool groningen, de gemeente groningen, 
uMCg, Alfa College, noorderpoort College, o2g2,  
groninger Forum, sKsg.
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4.3 >> het versNelleN vaN de traNsities

De noordelijke regiodeal richt zich ook op de versnel- 
ling van de belangrijkste transities; die rond energie,  
klimaatadaptatie, materiaalkunde en digitalisering.
Het versnellen van die transities heeft een aantal gunstige 
neveneffecten. Het leidt tot het aantrekken (en behouden) 
van nieuwe bedrijven en werkgelegenheid. Het verbetert 
ook de nederlandse concurrentiepositie op ‘key enabling 
technologies’ zoals g5. Het versnellen van de transities 
is in alle gevallen ook een bijdrage aan de kennisont-
wikkeling bij hernieuwbare energie, klimaatadaptatie 
en digitalisering.

energie
in het Klimaatakkoord van parijs spraken bijna alle landen 
van de wereld af om samen te zorgen dat de opwarming 
van de aarde ruim onder de 2 graden blijft. We moeten 
veel minder fossiele energie gebruiken en overstappen 
op duurzame bronnen als wind, waterstof, zon en  
aardwarmte.  
De rijksuniversiteit groningen, de Hanzehogeschool 
groningen en energiebedrijven als gasunie en gasterra 
verdiepen zich al jaren in andere energievoorzieningen 
(via onder andere de new energy Coalition en het  
global Centre of excellence on Climate Adaptation). 
proeftuinen als entranCe en energysense moeten  
zorgen dat de kennisontwikkeling ook goed aansluit bij 
de praktijk. De energiesector is met 33.000 banen van 
groot economisch belang voor de noordelijke regio.

Big data-analyse is voor digitale bedrijven van groot  
belang om bijvoorbeeld klanten beter te kunnen  
bedienen met op die klanten afgestemde producten, 
diensten en aanbiedingen. ook helpt big bata-analyse 
juiste voorspellingen te doen over vraag naar diensten 
op individueel en meer geaggregeerd niveau. Daarnaast 
zijn er nieuwe digitale technieken, als block chain, die 
onder andere invloed hebben op het betalingsverkeer 
in een digitale omgeving.

MAteriAAlKunDe
nederland heeft een zeer sterke positie op het gebied 
van polymer science. er zijn een aantal excellente  
academische groepen, prominente onderzoeksinstituten, 
leidende multinationals, innovatieve MKBs en start-ups 
actief op dit gebied. De nederlandse academische  
polymeergemeenschap staat op derde plaats in de  
wereldranglijst op basis van de publicatie. tevens is  
de nederlandse polymeer-gerelateerde industrie een  
belangrijke motor voor binnenlandse en europese  
economische groei. Met het geplande onderzoek binnen 
dit initiatief kan nederland zijn internationale positie 
als een key player op polymeer gebied versterken en 
nieuwe kansen creëren. De sterke verbinding en samen-
werking tussen academische en private partners heeft 
een lange historie in nederland en is uniek in de wereld.

KliMAAtADAptAtie
ook noord-nederland kampt met klimaatverandering. 
Het heeft invloed op ons weer, maar ook op onze  
veiligheid, ons ecosysteem, onze bodemgesteldheid, 
onze voedselvoorziening en onze gezondheid. Zo zal 
in noord-nederland de waddenkust beter beschermd 
moeten worden vanwege de stijging van de zeespiegel. 
gevolgen van klimaatverandering zoals bodemverzilting, 
soortenverdringing en plantenziektes vormen een be-
dreiging voor het landbouwareaal. en noord-nederlandse 
steden kampen met hitte en wateroverlast bij extreme 
weersomstandigheden. Dat het global Centre on  
Climate Adaptation (gCA) ook naar groningen komt 
heeft alles te maken met de samenwerking op deze 
uitdagingen tussen kennisinstellingen, bedrijven, maat-
schappelijke organisaties en overheden. via het Climate 
initiative noord-nederland werken we aan integrale  
oplossingen voor een klimaatbestendige regio via het 
opzetten van proeftuinen.

DigitAlisering
internet, nieuwe mobiele technologie, sociale media 
worden steeds belangrijker in het dagelijks leven. Door 
de opkomst van deze nieuwe technologie ontstaan er 
continue nieuwe diensten en producten die markten 
sterk kunnen veranderen. nieuwe bedrijven maken 
gebruik van de mogelijkheden van globale online en 
mobiele platforms en zien onder andere de aanwezige  
data als een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsmodel.
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prioritaire projecteN

prioritAir proJeCt 10 
Proeftuinen klimAAtADAPtAtie
overheden, wetenschap, onderwijs, maatschappelijke 
instellingen en bedrijfsleven werken in noord-nederland 
samen aan klimaatadaptatie. De samenwerking is een 
proeftuin voor (regionale en integrale) klimaatadaptatie- 
vraagstukken. Deze partijen zoeken nieuwe oplossingen 
voor klimaatvraagstukken als de stijging van het water-
peil, de verzilting van landbouwgronden en stedelijke 
klimaatvraagstukken. Het gaat om drie ‘living labs’: 

Proefstation klimaatadaptatie 
op het terrein van de Campus groningen wordt een 
indoor en outdoor klimaatproefstation ontwikkeld. Hier 
kunnen bedrijven, onderzoekers of scholen terecht om 
te experimenteren met extremere weersomstandigheden. 

Biënnale Klimaatadaptatie 
groningen organiseert een ontwerpmanifestatie klimaat- 
adaptatie in de stad groningen. Kwetsbare locaties in 
het bebouwde gebied die meer kans hebben op water- 
overlast of hitte, worden tijdens de manifestatie op 
een innovatieve manier vormgegeven. studenten van 
de Hanzehogeschool groningen en de rijksuniversiteit 
groningen werken mee in de ontwerpteams.

Living labs landbouw en klimaatverandering 
Door zeespiegelstijging en bodemdaling verzilt de kostbare 
landbouwgrond van noord-nederland. noord-nederland 

noord-nederland is een proeftuin voor het Delta- 
programma ruimtelijke adaptatie en de nationale 
adaptatiestrategie. 

>  de experimenten in noord-nederland internationaal 
te delen en te vermarkten. noord-nederland vormt zo 
een regionale proeftuin met een internationaal karakter. 

>  stevig profileren als klimaatadaptatieregio. Meer zicht- 
baarheid biedt kansen voor de regio zelf. Als regio met 
potentiële kennispartners en nieuwe toepassingen, 
dragen we bij aan onze kenniseconomie en bijbeho-
rende werkgelegenheid, met een spin-off voor het  
bedrijfsleven.

prioritAir proJeCt 11 
mAteriAlS chAllenGeS: 
conSortium Soft ADvAnceD mAteriAlS (SAm)
Het Consortium sAM wordt een universiteits-gebaseerd 
virtueel onderzoekscentrum, geïnspireerd op maatschap- 
pelijke uitdagingen en industriële onderzoeksvragen  
op het gebied van “zachte” materialen met superieure 
eigenschappen (macromoleculen, colloiden, supra- 
moleculaire structuren). De programmering zal zich 
richten op twee hoofdlijnen, Adaptive soft Materials  
en sustainable Materials en een platformlijn die zich zal 
richten op het verenigen van theorie, synthese, karakte-
risering en processing methodes om deze twee hoofd-
lijnen mogelijk te maken. Het initiatief staat een open 
consortium voor waarin publieke en private partners 
kunnen meedoen.

speelt een belangrijke rol voor de wereldwijde voedsel-
voorziening. We willen met meerdere gewassen expe-
rimenteren om kennis en expertise op te doen en naar 
andere regio’s en landen met verziltingsproblematiek te 
exporteren.  
Door veengebieden te ontwateren voor landbouw, daalt 
de bodem extra snel. Bovendien komt daarbij veel Co2 
vrij. Climate initiative wil experimenteren met een  
combinatie van waterberging, natuurbeleving, landbouw, 
toerisme en energiewinning om te zien welke verdien-
modellen kunnen ontstaan.
noord-nederland werkt niet alleen voor de eigen inwoners 
hard aan klimaatadaptatie. De kennis en ervaring die 
we opdoen is ook van belang voor andere delen van  
de wereld, zoals kustgebieden, gebieden beneden de 
zeespiegel en landbouwregio’s. 

Met onderzoeksinstellingen als de rijksuniversiteit  
groningen, Wetsus, de Hanzehogeschool groningen, 
kennisnetwerken en innovatieve bedrijven en start ups, 
is noord-nederland in staat klimaatadaptieve maatre-
gelen te versnellen. Dat het aan de vn gelieerde global 
Centre on Climate Adaptation (gCA) ook naar groningen 
kwam heeft alles te maken met de samenwerking van 
kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisa- 
ties en overheden (Climate initiative noord-nederland).

>> Effect van de regiodeal middelen
er wordt een bijdrage gevraagd van 2.5 miljoen euro. 
Met het stimuleren van proeftuinen kan noord-nederland:
>  versnelling brengen in het thema klimaatverandering; 
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>> Effect van de regiodeal middelen
Kosten van het bestaand project zijn minimaal 13 mln euro, 
de gewenste bijdrage uit de regiodeal is 1,5 mln euro,  
de totale projectgrootte wordt dan 14,5 mln euro.  
De ondersteuning uit regiodeal is dus ongeveer 10 %. 
Met de bijdrage van 1,5 mln euro zullen extra activiteiten 
worden opgestart om het regionale MKB bedrijfsleven 
bij het project te betrekken. Met name kortlopende  
innovatie launchpad projecten met relatief hoge  
trl-levels die vooral interessant kunnen zijn voor  
het noordelijk MKB en de HBo’s in het noorden.

prioritAir proJeCt 12
DoorontWikkelinG 5G
Connectiviteit is een belangrijk speerpunt voor 
noord-nederland vanwege de ijle infrastructuur in  
grote delen van de regio en de problemen rond krimp. 
Met een goede digitale connectiviteit kunnen meerdere 
maatschappelijke problemen worden opgelost, terwijl 
het nieuwe kansen en een nieuwe dynamiek biedt aan 
bedrijven in de regio.

Met de introductie van 5g wordt het tijdperk geopend 
voor toepassing van zelfrijdende, -varende of -vliegende 
voertuigen, het gebruik van drones met real-time internet- 
verbinding, de koppeling van apparaten aan het internet 
zonder menselijke tussenkomst en de inzet van virtual 
reality en augmented reality, zowel zakelijk als voor 
consumenten. De proeftuin 5groningen richt zich op 
het gebied tussen mobiele telecommunicatie, it en  
sectoren als zorg, landbouw, energie, leefbaarheid en 

om de proeftuin en haar langere termijn ambitie te 
kunnen realiseren is een consortium gevormd met tien 
telecombedrijven, kennisinstellingen zoals rijksuniversiteit 
groningen, Hanzehogeschool, tno, en surF (de iCt- 
samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en  
onderzoek in nederland). Het Agentschap telecom is 
ook betrokken. De economic Board groningen (eBg) 
is eveneens participant. Het eBg is een organisatie die 
bedrijvigheid en werkgelegenheid in het aardbevings- 
gebied noord-groningen aanjaagt en stimuleert.

prioritAir proJeCt 13 
SkillS lAb 5G en DiGitAliSerinG
nederland wil in 2021 het meest flexibele en beste digi-
taal verbonden productienetwerk van europa hebben. 
Dat helpt de productiviteit van nederland te vergroten 
en geeft meer economische groei en werkgelegenheid. 
Het helpt ook bij de aanpak van de klimaatproblematiek 
doordat de industrie met minder grondstoffen en ener-
gie toe kan. 

sinds 2014 heeft hebben deze ontwikkelingen extra 
aandacht gekregen in noord-nederland. er is een hechte 
samenwerking tussen overheid, grote bedrijven, innova-
tief MKB en kennisinstellingen. Dat geeft het noorden 
de juiste kaarten om zich nog verder te ontwikkelen 
als een belangrijke “smart industry” regio. 

verkeer & logistiek. Het open innovatiekarakter verenigt 
bedrijven, techniek-providers en kennisinstellingen om 
cross-sectorale kennisuitwisseling te bevorderen. 

De proeftuin g5 kent drie deelprojecten:
 
Competence center 5G/Mobile Solutions
er is een competence center ingericht voor pilots ten 
behoeve van het MKB. samen met de rijksuniversiteit 
groningen (leading), de Hanzehogeschool groningen, 
tno en Agentschap telecom wordt een onderzoekslijn 
opgezet voor 5g/Mobile solutions met een volwaardige 
leerstoel plus een aantal phD-plaatsen voor onderzoek. 
 
Super use case met shared 5G infrastructuur
Het verdienmodel van 5g noodzaakt operators  
meer infrastructuur als ‘shared resource’ in te zetten. 
De commerciële partijen willen/kunnen niet samen een 
test doen met shared resources mede door de strenge 
regelgeving en het toezicht van de ACM. niet-commerciële 
partijen als het Agentschap telecom, tno en surF 
willen een pilot opzetten met een gezamenlijk mobiel 
netwerk.

Opschaling 5G-proeftuin met meer locaties 
in het gebied en testen op mm waves (26GHz)
De 5groningen-partners zetten (met een eFro-subsidie) 
testlocaties op in noord-groningen. Dit is echter ontoe-
reikend om alle facetten van 5g te testen en om een 
geografische dekking te creëren die meer pilots mogelijk 
maakt. Men wil ook tests doen in ‘krimpgebied’ in het 
noorden maar buiten noord-groningen.
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noord-nederland is de ideale proeftuin voor digitalisering 
van de samenleving en de maakindustrie. Als enige  
europese regio bezit noord-nederland over een 
5g-fieldlab, waarin alle nationale telecomaanbieders 
samenwerken met de wetenschap en start-ups. Door de 
grote impact van MKB bedrijven en maakindustrie op 
de noordelijke economie zijn deze ontwikkelingen voor 
het noorden zeer relevant.

vele partijen werken nu al samen rond het thema 
smart industry: 5groningen, region of smart Factories, 
technologies Added, innovatie Cluster Drachten, smart 
industry initiatiefgroep (FMe, KvK, Metaalunie, noM, 
tno), de drie noordelijke provincies, snn, economic 
Board groningen, het regioteam van het ministerie 
van economische Zaken, rug/Zernike Campus, roC’s, 
tCnn, nHl Hogeschool/stenden, teQnoW, techniekpact. 
via de FMe, KvK, Metaalunie zijn er contacten met de 
(MKB-)bedrijven.

>> Effect van de regiodeal middelen
Met de regiodeal middelen wordt een aantal demonstra-
tie productielijnen opgebouwd voor educatie op MBo, 
HBo en Wo nivo. Hiermee worden Hands on training 
gegeven voor medewerkers uit de noordelijke MKB- 
bedrijven. De demonstratielijnen dienen als basis voor 
innovatief en wetenschappelijk onderzoek. Het onder-
zoek is gericht op de ontwikkeling van de digital society 
en de fabricage van onderdelen met High tech materialen.
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4.4 >> het verbiNdeN vaN  
iNNovatie-iNitiatieveN

De kwaliteit van het innovatieklimaat in noord-nederland 
wordt vooral bepaald door de kwaliteit van het samenspel 
van alle betrokken partijen en samenwerkingsverbanden. 
Maar wat maakt dat samenspel in noord-nederland  
zo effectief? in trefwoorden: focus, de juiste randvoor-
waarden, draagvlak. en bij de langetermijnstrategie  
gaat het om de investeringen in het vestigingsklimaat,  
in lobby en in borging. 
Het Akkoord van groningen en northern Knowledge 
zijn sterk in het verbinden van innovatie-initiatieven. 

Deze noordelijke regiodeal wil de versterking van het 
innovatieklimaat aanpakken via:
>  het stimuleren van crossover-innovaties;
>  het opzetten van valorisatieketens;
>  regie op regionaal innovatiebeleid;
>  ip-management;
>  politiek-bestuurlijk draagvlakmanagement;
>  het aantrekken van investeringen via lobby en subsidies;
>  het stimuleren ondernemerschap;
>  de bevordering van het vestigingsklimaat;
>  een versteviging economische kracht van het MKB.
De coordinatie en facilitering van de uitwerking en  
uitvoering van deze ambities zal door het Akkoord van 
groningen worden neergelegd bij northern Knowledge.

sectoren als groene chemie, energietransitie, healthy 
ageing, biobased economy, digitalisering, agrifood.  
nextworkx is een vierjarig programma dat juist de  
pluspunten wil aanpakken via vier innovatiehotspots 
(eemsmond, Delfzijl, Drachten en emmen). 

De betrokken partijen zijn het bedrijfsleven, het onder- 
wijs (mbo, hbo, universitair), de burgers, maatschappelijke 
partijen, overheid (de provincies groningen en Drenthe 
en de gemeenten groningen, Westerkwartier, oldambt, 
pekela, stadskanaal, veendam, Westerwolde, De Wolden 
en Meppel).

>> Effect van de regiodeal middelen
Met de bijdragen van het rijk kunnen we networkx  
opschalen en uitbreiden naar de gebieden Drachten, 
emmen en eemsdelta. De thema’s groene chemie, 
smart industry en digitalisering komen er dan bij. 
Het huidige budget van nextworx bestaat uit 10 miljoen 
euro. Al naar gelang de omvang van een aanvulling  
van het rijk kunnen we dat naar rato opschalen. Met 
4,8 miljoen euro zouden we alle drie de regio’s goed 
kunnen verbinden met de in de regioDeal genoemde 
thema’s en aan de daarvoor bestaande innovatie hubs. 

in 2014 werd begonnen met een nieuw type samen- 
werking: de gebiedscoöperatie. De naam zegt het al:  
de gebiedscoöperatie werkt op de schaal van de streek. 
leden zijn ondernemers, ondernemersorganisaties, 
maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en 
(semi)overheden. samen zetten zij zich in voor de duur-
zame ontwikkeling van hun gebied. De gebiedscoöperatie 
werkt op een bedrijfsmatige basis, waarbij de winst weer 
wordt geïnvesteerd. ook burgers en hun organisaties 
kunnen actief participeren.  
naar dit eerste voorbeeld zijn er inmiddels nog andere 
gebiedscoöperaties in noord-nederland ontstaan. 

prioritaire projecteN

prioritAir proJeCt 14 
nextWorkx
nextworkx is een structuur en werkwijze waarmee inno- 
vatieve ecosystemen en gebiedscoöperaties kunnen 
worden gebouwd op plekken waar die nog niet voldragen 
zijn. nextworx heeft betrekking op het gebied in de 
vierhoek Drachten-Delfzijl-emmen-Meppel. Dit grote 
gebied is gekozen omdat op deze schaal effectief nieuwe 
regionale ketens kunnen worden gebouwd. De genoemde 
regio kent een aantal grote uitdagingen op economisch 
en maatschappelijk gebied. Het heeft een relatief groot 
aantal niet-actieve mensen in krimpregio’s, er is een 
innovatie-achterstand van het MKB en er zijn de  
(im)materiële gevolgen van de gaswinning. Maar het  
gebied heeft ook veel talent, kennis en ervaring in vitale 
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prioritAir proJeCt 15 
inteGrAAl reGionAAl en SteDelijk netWerk 
vooronDerSteuninG vAn onDernemerSchAP
in groningen is een aantal bestaande initiatieven op het 
gebied van ondernemerschap. Zo is Cube 050 gevestigd 
op het recent geopende complex startup City op Campus 
groningen. Cube050 is een ondernemersincubator. Zij 
verhuren kantoorruimtes en flexplekken aan student- 
starters en alumni van de Hanzehogeschool groningen 
en de rug. ook het Marian van os Centrum voor 
ondernemerschap van de Hanzehogeschool groningen 
is in startup City gevestigd. Het Centrum voor onderne-
merschap laat praktijkgericht onderzoek nauw aansluiten 
bij ondernemerschap en innovatie. Het centrum houdt 
zich daarom bezig met Digitalisering, internationalisering, 
Human Capital en een krachtig MKB. 

Daarnaast zijn er: 
>  het northern Knowledge-programma, waarin onder  

andere begeleiding en opleidingen op het gebied 
van ondernemerschap wordt opgebouwd.

>  venturelab north. een “incubator” waardoor  
kennisintensief ondernemerschap op het gebied  
vanenergietransitie en Health wordt gestimuleerd. 
Dit is opgezet door het university of groningen Center 
of entrepreneurship in samenwerking met de 
Hanzehogeschool groningen. 

Door deze regiodeal wordt dit aanwezige systeem 
van ondersteuning van ondernemerschap verstevigd. 
Het is de ambitie om de recent op Campus groningen 

prioritAir proJeCt 16 
mkb-coöPerAtieS 
De MKB-Coöperaties verenigen noord-nederlandse 
MKB-ondernemers rond een thema om voor het  
gekozen onderwerp de regionale synergie te versterken. 
in de MKB-Coöperaties participeren ook instellingen en 
overheden. De MKB-Cooperaties ondersteunen het MKB 
bijvoorbeeld bij het verlagen van operationele kosten, 
bij het aantrekken van financiële middelen, bij de 
acquisitie van opdrachten, bij het zoeken van partners 
en bij het vinden en binden van human capital.

LifeCooperative 
De lifeCooperative is in januari 2015 gestart rond  
duurzaamheid en regionale lifesciences. De regionale 
lifesciences-sector is de afgelopen drie jaar gemiddeld 
3% sneller gegroeid dan landelijk. De lifeCooperative wil 
de komende jaren (2019-2022) vooral de groei van jong 
talent in de regio stimuleren. lifeCooperative in die  
jaren de regionale life sciences 20 tot 30% laten groeien. 

De betrokken partijen zijn Mercachemsyncom, 
lab Medisan, iQ products, Brains on-line, polyvation, 
Axon Medchem, Qps, ofichem, AgileBiotics, integrex 
research, ArDenA, Aquilo, lode Holding, spark Holland, 
Demcon, sulfateq, Mediaproducts, polyganics, innocore, 
pharmaspray, Citeq, BiomarkerBay, tracer Development 
Center, rug, Hg, uMCg, prA, gemeente groningen. Het 
management is belegd bij Campus groningen.

gebouwde startup City te laten groeien. en te verbinden 
met een netwerk van incubators en accelerators in de 
noordelijke regio. De huidige vestiging van startup City 
zal worden aangevuld met honderden plaatsen voor 
stages, ondersteuning van ondernemerschap en bedrijfs- 
verzamelgebouwen in de regio. eind 2021 komt er een 
nieuwe incubator en accelerator bij het uMCg voor aan 
Health gerelateerde business. De ambitie van het  
venturelab north is het vormen van continu groepen van 
50 (beginnende) ondernemers die 3 keer 4 maanden 
begeleiding en ontwikkeling van competenties door- 
maken.ondernemers uit de regio komen hierdoor 
makkelijker in contact met de kennisinstellingen.  
ondersteuning kan in de regio plaatsvinden door 
northern Knowledge. of ondernemers gaan naar Campus  
groningen voor startup City. of voor inhoudelijke 
ondersteuning naar entrance voor energy, naar innolabs 
voor agri-food, chemie, farmacie en lifescience.

>> Effect van de regiodeal middelen
De gewenste bijdrage die voor het project gevraagd 
wordt is 3.2 mln. De waarde die vanuit ugCe en Coe is 
in te brengen is 800k per jaar. Dit komt neer op 50 % 
co-financiering. extra activiteiten zitten in verbindende 
activiteiten tussen startupCity en innovatiewerkplaatsen/ 
innolabs, onderzoek naar de pDCA cyclusrondom startups 
en het accelereren van circa 26 zeer vroege startups per 
jaar, die zelden in dat stadium worden opgepakt door 
de investeerders markt, in thema’s als health, energy, 
iCt/gaming, food, smart industry in het venturelab 
north programma.
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BioCooperative
De BioCooperative i.o (2018) wordt een samenwerking 
tussen MKB-bedrijven in de bio-economie in noord- 
nederland. Doel: kennisdeling en de realisatie van  
kostenreductie en omzetverhoging voor haar leden.  
er zullen projecten worden gestart voor ‘Bioprocessing’, 
‘Biochemicals’ en ‘Biomaterials’. 
De betrokken partijen zijn BioBtX, Bioclear earth, Biofuran, 
ChemCom, Donkergroen, Dynaplak, ecostyle, Feedtuber, 
Hempflax, Knn Bioplastics, Mercachemsyncom, supspacc, 
Chemport europe, Bernn, provincie Fryslan, provincie 
Drenthe, provincie groningen, Circulair Friesland, West. 
Het management is belegd bij Campus groningen.

>> Effect van de regiodeal middelen
De aanwezige ondernemers in noord nederland zijn dé 
kern van noord-nederlandse innovatieketens van nu en 
van de toekomst; de bedrijvigheid en werkgelegenheid 
bestaat in noord-nederland voor meer dan 90% uit 
MKB. De cooperaties kunnen middels de regiodeal de 
komende jaren een rol blíjven spelen in het aanjagen 
van en participeren in nieuwe innovatieprojecten en  
samenwerkingen. ook als deze niet direct impact hebben 
op haar eigen bedrijfsresultaat, een langere aanloop 
of hoge faalkansen kennen. Met extra financiering kan  
zij eveneens de groei van jong talent in de regio te  
stimuleren, door ook startende ondernemingen tegen 
gereduceerd tarief toegang tot de cooperaties te bieden. 
Hiernaast biedt de regiodeal ruimte om onderling contact 
tussen de cooperaties te versterken; wat innovatieve 
crossovers tot gevolg zal hebben. tot slot biedt het de 

Mkb & digitaal ondernemen
Het gCDB kan ook hulp bieden bij digitaal ondernemen. 
onderwerpen kunnen zijn: leren hoe je informatie 
zoekt, processen automatiseren, cloud-technieken  
gebruiken, klanten beter leren bereiken, de online 
zichtbaarheid vergroten, de administratie digitaliseren, 
de digital security vergroten.
en ook hier kan het gCDB learning communities inzetten, 
consultancy opdrachten voorstellen en bemiddelen 
voor stages.

Mkb & onderzoeksonderwerpen
Het gDBC zal samen met het MKB een onderzoeksagenda 
opstellen. 

>> Effect van de regiodeal middelen
Het doel is om MKB-ondernemers in het noorden van 
nederland te faciliteren met groeien door de slimme 
inzet van data en te ondersteunen met digitale vaardig-
heden en technieken om digitale versnelling te realiseren. 
samen met het MKB worden in breder perspectief 
(organisatorisch, manier van werken, cultuur, …) digitaal 
gerelateerde onderwerpen benoemd en meegenomen 
in de onderzoeksagenda.

mogelijkheid om buiten de gebaande paden te kijken 
van de core business van de bedrijven; het geeft ruimte 
om de thema’s lifesciences en Bioeconomie te versterken 
met het in de regio sterke Data/it cluster.

prioritAir proJeCt 17  
GroninGen centre for DiGitAl buSineSS 
Het aantal digitale bedrijven in noord-nederland groeit 
flink. Hun omzet is ongeveer 500 miljoen euro (schatting 
noordelijke online ondernemers). Bij deze bedrijven 
ontstaan veel arbeidsplaatsen met een sterkere vraag 
naar academisch geschoolde digitale experts (vooral 
rond big data). De noordelijke online ondernemers 
willen meer toegang tot relevante kennis en tot 
studenten als potentiële werknemers. 
Digitale technieken en data-analyse bieden het MKB 
volop mogelijkheden tot groei, maar het ontbreekt het 
MKB vaak aan tijd, geld en kennis om er gebruik van te 
maken. studenten kunnen het MKB helpen. Het gCDB 
wil daarbij bemiddelen. voor de ondersteuning van  
het MKB heeft het gCDB drie actielijnen:

Mkb & data
Data-analyse biedt een onderneming inzicht en voor-
spelbaarheid. Het gCDB kan het MKB voor data-analyse 
ondersteuning bieden via learning communities, 
consultancy opdrachten en stageplaatsen. Kennis van 
de universiteit kan voor een bepaald bedrijf of groep 
van bedrijven ontsloten worden onder begeleiding 
van universitaire docenten en/of hoogleraren.
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Regionale chemische Industrie & procestechnologie
De samenwerking tussen de rijksuniversiteit groningen 
en Chemport wordt versterkt. vanaf begin 2019 zullen 
ook hierbij promovendi worden ingezet.

>> Effect van de regiodeal middelen
Het doel van de extra bijdrage is om met noordelijke 
MKB-ondernemers een kennisinfrastructuur op te zetten 
voor de ontwikkeling van slimme toekomstige energie-
systemen. tevens wordt met regiodeal-middelen inten- 
sieve samenwerking met het noordelijk MKB op het 
gebied van robotica in de industrie opgezet en wordt 
de samenwerking op het gebied van de Chemische 
procesindustrie geïntensifieerd.

prioritAir proJeCt 18 
GroninGen enGineerinG buSineSS center 
Het groningen engineering Business Center (geBC) is 
opgericht als intermediair tussen noord-nederlandse 
MKB-bedrijven en technische onderzoeksgroepen van 
de rijksuniversiteit groningen. 

voor de ondersteuning van het MKB heeft het geBC 
drie actielijnen:
 
Regionale bedrijven & energietransitie
voor een stevige rol van het MKB in de energietransitie 
moet de kennis bij het MKB doorlopend gevoed worden. 
Dat vergt een kennisinfrastructuur. Het geBC gaat zich 
inzetten voor een zeer toegankelijke kennisuitwisseling 
tussen de kennisinstituten en het MKB. vanuit de 
rijksuniversiteit groningen zullen voor die kennisuit- 
wisseling onder andere promovendi worden ingezet. 
Zij worden begeleid door hoogleraren van de universiteit 
en op hun beurt zullen de promovendi weer studenten 
begeleiden bij hun activiteiten vanuit het geBC.

Regionale bedrijven (High Tech) & robotica/ICT
Aan de robotisering in de industrie levert het geBC een 
bijdrage door een project waarin de (MKB-)industrie en 
de universiteit rechtstreeks samenwerken. 
Het innovatie Cluster Drachten is al ver met de roboti-
sering, in samenwerking met alle partners van de region 
of smart Factory. 
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4.5 >> het FacilitereN 
vaN campusoNtwikkeliNgeN

uit recent onderzoek blijkt dat campussen in nederland 
sterk in trek zijn onder bedrijven vanwege hun innova-
tieve omgeving en de korte lijnen met het talent uit 
hogeschool of universiteit. De noordelijke Campus 
groningen neemt onder de nederlandse campussen 
een belangrijke plaats in.  
op Campus groningen zijn 198 bedrijven gevestigd. 
Daarmee staat de campus in de top 3 van nederland, 
kijkend naar het aantal gevestigde bedrijven. De omvang 
van werkgelegenheid is totaal 21.227 personen. Deze 
werkgelegenheid is sinds 2014 met meer dan 60%  
toegenomen.  
Campus groningen is in nog geen zes jaar tijd uitgegroeid 
van een startende campus tot een van de grootste en 
belangrijkste campussen van nederland.

Campus groningen biedt plaats aan kennis- en bedrijven- 
clusters, hoogwaardige testcentra, innovatielabs en 
start- en scale up faciliteiten voor bedrijven. Daarnaast 
biedt Campus groningen mogelijkheden aan studenten, 
onderzoekers en ondernemers om hun innovaties vast 
te leggen en deze maatschappelijk en economisch te 
valoriseren. Campus groningen stimuleert het open  
innovatieklimaat en bevordert daartoe een multi- 
disciplinaire samenwerking van ondernemers en 
onderzoekers.

ontstaat rondom de Healthy Ageing campus. 
op de Zernike Campus wordt de Zernikelaan volledig 
vernieuwd. naast de Zernikelaan zijn er diverse ontwik-
kelingen op het gebied van onderwijsfaciliteiten van 
de Hanzehogeschool en de rijksuniversiteit groningen 
maar ook op het gebied van faciliteiten voor innovatie. 
ontwikkeling van innovatiecentra op gebied van chemie, 
productontwikkeling en medtech staan al gepland 
(laboratoria, proeffabriek, kantoren en een klanten- 
innovatiecentrum). 

>> Effect van de regiodeal middelen
De regiodeal biedt kansen voor het toevoegen van smart 
oplossingen binnen de huidige projecten. Hiernaast 
geeft het de ruimte om de huidige infrastructuur verder 
op te waarderen en te versterken, in het bijzonder het 
“tussengebied”. Het tussengebied vormt een belangrijke 
schakel tussen de noord- en zuidkant van de campus. 
in de stedenbouwkundige visie is de ambitie uitgesproken 
om de noordelijke bedrijvenzone en de zuidelijke  
onderwijscampus verder te ontwikkelen tot een integrale 
campus met een sterke samenhang en goede verbin-
dingen. tot slot zal de regiodeal haar bijdrage kennen in 
het toewerken naar duurzame parkeeroplossingen en 
bereikbaarheid op de Campus, wat momenteel leidt tot 
infrastructuur-capaciteitsproblemen. goede bereikbaar-
heid is een belangrijke voorwaarde voor verdere groei. 

Campus groningen jaagt meerdere doelen na:
>  het aantrekkelijker maken van r&D-omgevingen;
>  het vergroten van de bereikbaarheid van de campus;
>  het stimuleren van een open innovatiecultuur;
>  het sneller naar de markt brengen van innovaties;
>  het aantrekken en behouden van talent;
>  het aantrekken en behouden van bedrijven en  

onderzoeksinstituten;
>  het stimuleren start ups.
De huidige innovatie-infrastructuur op Campus groningen 
is echter niet klaar voor de groeiende toestroom van 
het aantal dagelijkse bezoekers (60.000 studenten, 
20.000 medewerkers en 3000 patiënten van het uMCg). 
ook voor de magneetwerking van de Campus op nieuwe 
start-ups en r&D-centra van regionale en nationale 
bedrijven is maar beperkte ruimte. 

prioritaire projecteN

prioritAir proJeCt 19 
ontWikkelinG infrAStructuur 
cAmPuS GroninGen
De rijksuniversiteit groningen en het uMCg verbouwen 
de noordentree van de Healthy Ageing Campus bij het 
uMCg tot een levendig, duurzaam en gastvrij stadsplein 
voor onderwijs, onderzoek, cultuur, sport en ontspanning. 
naast een nieuw faculteitsgebouw, innovatiewerkplaatsen, 
competence centers wordt ook de infrastructuur aan-
gepakt. een nieuw busknooppunt ontstaat waardoor  
er een hoogwaardige openbaar vervoer verbinding 
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prioritAir proJeCt 20 
innovAtion PortAlS
De ontwikkeling van innovaties en hun financiering en 
vercommercialisering is een complex multidisciplinair 
proces. voor kennisinstellingen en MKB-bedrijven is het 
onmogelijk om alle expertise daarvoor in huis te hebben. 
om de kansen die er in onze regio liggen toch optimaal 
te benutten worden er diverse faciliteiten (portals) opgezet. 

via de ‘portals’ kunnen projecten voldoen aan de uit-
dagende internationale normen van de industrie. Door 
een beroep te doen op de expertise van de portal 
moeten projecten tevens sneller en effectiever worden 
uitgevoerd en gereed worden gemaakt voor eventuele 
vervolgfinanciering. De expertise die vanuit de portals 
geleverd wordt, zal de kennisontwikkeling versterken 
zowel bij de kennisinstellingen (valorisatie) als bij de 
betrokken MKB-bedrijven. 
 
Pharma Portal
pharma portal brengt innovatie bij medicijnontwikkeling 
in een stroomversnelling. De portal zal een portfolio 
van commercieel en maatschappelijk relevante projecten 
samenstellen. De portal heeft zich tot doel gesteld binnen 
vijf jaar 2 tot 5 van de projecten klinisch geaccepteerd 
te krijgen.  
De portal zal ook bijdragen aan een intensivering 
van de samenwerking binnen de life science sector in 
noord-nederland. Daarnaast wil het portal de beschik-
bare kennis op een kwalitatief hoger niveau brengen 
en daarmee de sector significant versterken. Dit moet 

>> Effect van de regiodeal middelen 
De extra middelen bieden de mogelijkheid te investeren 
in het optimaliseren van de inbedding van de portals in 
het noordelijke innovatie ecosysteem. Denk hierbij o.a. 
aan de koppeling met (thematische) investeringsfond-
sen en mogelijke landingsplekken. Kansrijke projecten 
kunnen daarmee versneld worden doorontwikkeld 
richting product en uiteindelijke marktintroductie. 
Daarnaast biedt de investering ruimte om synergie en 
samenwerking tussen de diverse portals te faciliteren. 
tot slot geeft de regiodeal de mogelijkheid om binnen 
de excellente kennisgebieden in noord-nederland te 
verkennen of nieuwe portals infrastructuur versterkend 
kunnen werken; denk aan een mogelijke Medtech portal 
(in samenwerking met lode Holding, life Cooperative, 
Demcon, vDl Wientjes, pezy, vDH roden, HealthHub 
roden) en een Health it portal (innovaties op gebieden 
zoals ehealth, blockchain en Ai). 

leiden tot een sterk verbeterde concurrentiepositie van 
de aanwezige bedrijven. ook zullen er vanuit de kennis- 
instellingen nieuwe start-ups ontstaan. Het zal al met 
al moeten leiden tot een sterke groei in hoogwaardige 
werkgelegenheid én tot de ontwikkeling van meer en 
betere medicijnen die in een maatschappelijke behoefte 
voorzien. 
De betrokken partijen zijn de rijksuniversiteit groningen, 
Campus groningen, uMCg, Hg, life Cooperative. 
 
Bio Portal
om de kansen die er liggen voor biobased economy 
in noord-nederland optimaal te benutten wordt de Bio 
portal opgezet. De portal zal start-ups stimuleren en  
de samenwerking tussen MKB-bedrijven en de kennis- 
instellingen bevorderen. 
De Bio portal richt zich op de maatschappelijke behoefte 
aan voedselzekerheid, duurzame landbouw en bio- 
economie. Het moet de transitie naar een meer circulaire 
en op hernieuwbare grondstoffen (koolstofarm) geba-
seerde economie versnellen. naast deze transitie moet 
het Bio portal vooral resulteren in nieuwe economische 
activiteit/werkgelegenheid binnen het regionale 
MKB, vergroening van de beide chemieparken en 
eenperspectief bieden voor het door aardbevingen 
getroffen noord-groningen. 
De betrokken partijen zijn Bio Cooperative, Bernn 
(rug, Hg), Chemport europe (nv noM).
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prioritAir proJeCt 21 
innolAbS
innolabs zijn lab- en werkruimten die fungeren als 
broedplaats en als aanjager van open innovaties. Deze 
ruimtes zitten dichtbij de kennisinstellingen en hebben 
een basisinfrastructuur en faciliteiten die passen bij de 
betreffende sector. innolabs zijn ingericht voor startende 
innovatieve bedrijven én voor gevestigde bedrijven,  
die hun innovatiekracht willen vergroten en dichtbij 
de kennisinstellingen op de Campus willen zitten. 
Binnen de innolab-formule is altijd een zogenaamde 
‘anchor tenant’. Dat is een bedrijf dat werkt als aanjager 
in deze open innovatie-faciliteit. 

>  reeds gerealiseerd is Innolab Chemie (samenwerking 
syncom, 2015-2019). 

>  Binnenkort start Innolab AgriFood (in samenwerking 
met Avebe). 

>  eind 2019 komt DataLab (in samenwerking met 
Bytesnet).

>  verder zijn er al plannen voor Innolab Chemie 
(een doorontwikkeling en uitbreiding van het eerdere 
innolab Chemie, nieuwbouw vanaf 2020).

>  er komt ook een Innolab Engineering (in het product 
Design Center, samenwerking pezy. Bouw 2019). 

De betrokken partijen zijn de rug Houdstermaatschappij 
Bv, stichting triade (uMCg), sBgg, research & valorisation 
(afdeling rug), uMCg, Hanzehogeschool, provincie  
groningen, syncom Bv, Cooperatie Avebe uA, pezy group.

>> Effect van de regiodeal middelen
innovatielabs nemen een belangrijke positie in voor in 
demeerwaarde van Campus groningen en het bevorde-
ren van open innovatie. naast de fysieke landingsplek 
voor concrete bedrijven en projecten biedt het een 
ontmoetingsplek op thema waar de juiste mensen  
aan elkaar verbonden worden. De regiodeal middelen 
zullen waarde kennen in het kunnen koppelen van 
mensen met inhoudelijke kennis aan ondernemers én 
het -in een vroeg stadium- bij brengen van specifieke 
business skills bij starters.  
Daarnaast verlagen we met de regiodeal het risico wat 
je loopt op de toekomstige (voor)verhuur en vangen we 
een stuk op van de onrendabele top die niet doorbelast 
kan worden aan jonge bedrijvigheid. Campus groningen 
heeft te maken met lage leegstandspercentages in  
haar bedrijfsverzamelgebouwen, innovatielabs en haar 
vastgoed in het algemeen. Wel liggen er uitdagingen in 
het rondkrijgen van een percentage vóórverhuur met 
betrekking tot nieuwbouwprojecten, zoals de toekom-
stige innolabs. er zijn partijen nodig die bereid zijn om 
hoog risico te willen dragen. Aangezien dit zeer beperkt 
door de markt wordt opgepakt biedt de regiodeal  
haar uitkomst. 
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om de resultaten van de inzet van de regiodeal middelen 
te meten en te valideren maken we gebruik van  
verscheidene instrumenten:

>  ten aanzien van de arbeidsmarkt wordt gebruik gemaakt 
van de nieuwe arbeidsmarktmonitor die op dit moment 
door rug, de Hanzehogeschool en de gemeente voor 
het noorden wordt ontwikkeld. Deze arbeidsmarkt-
monitor richt zich enerzijds op het ontwikkelde talent 
(instroom/uitstroom MBo, HBo en Wo) en anderzijds 
op de huidige en verwachte vraag van de noordelijke 
kernsectoren.

>  ten aanzien van gezondheid wordt gebruik gemaakt 
van de databank van lifelines die meer dan 165.000 
mensen in het noorden volgt op meer dan 100  
indicatoren voor gezondheid

>  ten aanzien van digitale geletterdheid wordt gebruik 
gemaakt van de gecombineerde expertise van het 
groningen Center for Digital Humanities, de Digital 
society Hub van de Hanzehogeschool en de vsnu 
groep rond digital society waar de rug mede trekker 
van is.

>  ten aanzien van het faciliteren van campusontwik- 
kelingen wordt gebruik gemaakt van de zowel de 
tweejaarlijkse Buck rapportages als de eigen moni- 
toringsinstrumenten die Campus groningen heeft  
ontwikkeld. 

>  ten aanzien van de versnelling van kennis en het  
verbinden van innovatie-initiatieven ontwikkelt 
northern Knowledge een rapportage tool.

5 >>
meetbare output
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het Netwerk vaN Noordelijke 
sameNwerkiNgeN die participereN 
iN de regiodeal, zijN oNder aNdere:

>  het akkoord van groningen (hoofdaanvrager)
>  Northern knowledge
>  Noordelijk innovation board
>  campus groningen
>  groningen seaports
>  New energy coalition
>  gas 2.0 
>  economic board groningen
>  innovatiecluster drachten
>  global centre of excellence on climate adaptation
>  groningen centre for digital business
>  5groningen
>  groningen engineering business centre
>  aletta jacobs school of public health
>  New energy coalition
>  health hub roden
>  healthy ageing Network Northern Netherlands
>  life cooperative

6 >>
regiodeal partNers
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