
KENNISSEN MAKEN KENNIS
Een nieuw gezamenlijk antwoord op de economische en maatschappelijke uitdagingen in onze regio

Voor meer maatschappelijke waardecreatie in de regio

Als vertegenwoordigers van de bewoners, ondernemers, kennisinstellingen en overheden 
(quadruple helix) in de Groninger Ommelanden bieden wij samen met onze achterban een nieuw 
antwoord op de economische en maatschappelijke uitdagingen in onze regio.

Bouwen van een regionaal kennisecosysteem
We zetten hoog in: we gaan voor de bouw van een coöperatief regionaal kennisecosysteem. In dit systeem wordt kennis van 
MBO, HBO en WO, van bedrijven en organisaties en uit elkaars sectoren gebruikt om oplossingen voor problemen te vinden. 
Samen benutten we kansen door nieuwe en betere producten en diensten te leveren. 

Na experimenten met het gebiedscoöperatieve model in de regio Westerkwartier en Innovatiewerkplaatsen in meerdere regio’s 
in Groningen (vooral in Zuid- en Oost Groningen en het Eemsdeltagebied willen we nu verder professionaliseren, het netwerk 
uitbreiden en opschalen.

Hoe stellen we ons dit voor?
➜ Als een dynamische samenwerkingsstructuur;

➜  Gevormd en gedragen door bewoners, ondernemers, 
kennisinstellingen en overheden;

➜  Op basis van een gezamenlijke regionale innovatie-
agenda op hoofdlijnen;

➜  Met een netwerk aan Innovatiewerkplaatsen voor het 
concrete maatwerk, naar behoefte van en dicht bij 
innovatieve ondernemers en ondernemende inwoners;

➜  En met gezamenlijke verantwoordelijkheid en 
zeggenschap betreffende aansturing, doelen, middelen 
en resultaten.

Waar werken we dan aan?
Aan de bouw van competenties en netwerken om samen 
onze regionale agenda te realiseren. Daarop staan de 
volgende thema’s:

➜  Een vitaal platteland waar jongeren willen blijven wonen 
en werken

➜  Een dynamische stad – landverhouding, waar de stad 
gevoed wordt door het land

➜  Een vitale landbouw, circulair, in regionale ketens met 
hoge waarde

➜  Aardbevingsproblematiek met innovaties in de bouw en 
energietransitie

➜  De bouw van een systeem voor Leven Lang Ontwikkelen 
door de kennisinstellingen dichtbij

➜  Meer leefbaarheid door sterker MKB en coöperatieve 
samenleving

➜  Duurzaam versterken van het MKB door kennis 
en kennissen ten behoeve van innovatie voor 
maatschappelijke waardecreatie

Wat vragen we?
Voor de bouw van dit coöperatieve regionale kennissysteem is commitment van de provincie essentieel. We vragen de provincie 
daarom om haar bijdrage. Geen subsidie voor een beperkte periode, maar authentieke ondersteuning vanuit het beleid, met 
facilitering in geld en menskracht. 

We denken daarbij aan een zevenjaars-dynamiek zoals in de Europese innovatieprogramma’s. Bijvoorbeeld het model van EIT, 
het European Institute of Innovation and Technology. Daar werken communities aan oplossingen voor specifieke uitdagingen, 
net zoals wij dat willen doen in onze Innovatiewerkplaatsen. 

Provincie, ga met ons nadenken hoe we dit samen mogelijk kunnen maken.
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