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Samenvatting 

Metropoolregio Groningen heeft unieke kansen om haar economie duurzaam te versterken en de brede 

welvaart voor haar inwoners te vergroten. Hiertoe staat de regio voor acht opgaven, die alle te maken 

hebben met het creëren van nieuwe energie en sterkere chemie tussen de partijen in het ecosysteem 

waarin bedrijven, overheden en kennisinstellingen samenwerken. 

1. Als eerste moet de regio scherper kiezen voor een aantal centrale thema’s die bij het gebied passen. 

Denk hierbij aan thema’s die aansluiten op de sectoren waarin de regio is gespecialiseerd. Door 

deze focus aan te brengen, weten bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen beter wat hen te 

doen staat. Het schept duidelijkheid. 

2. Zo is Metropoolregio Groningen goed gepositioneerd om dé duurzame energieregio van Nederland 

te worden. De uitgangspositie hiervoor is nergens zo overtuigend aanwezig als hier: er is ruimte 

beschikbaar, er ligt een uitstekende infrastructuur en de benodigde kennis is aanwezig. De regio kan 

koploper worden in de productie van groene waterstof en speelt al een hoofdrol in de productie 

van stroom met wind en zonnepanelen. Omarm dus de energietransitie en kies hier overtuigend 

voor. Snelheid in besluitvorming door goed samen te werken, is noodzakelijk. Ondernemers hebben 

behoefte aan een slagvaardige samenwerkende overheid die duidelijkheid biedt. Dit stimuleert 

bedrijven om hierin te investeren. 

3. Een grote opgave is om letterlijk nieuwe energie in de organisatie van het bedrijfsleven te brengen. 

Bedrijven mogen meer het voortouw nemen bij de strategievorming van de regio. Door als groep 

bedrijven de krachten te bundelen en als één entiteit naar voren te treden, doe je er toe en zit je bij 

belangrijke partijen aan tafel. Verenigd kun je immers beter uitdragen waar je als groep behoefte 

aan hebt. Overheid en onderwijs zullen op die manier meer naar bedrijven toe bewegen. Dit is 

nodig, aangezien overheid en onderwijs op dit moment zeer bepalend zijn voor de beleidsvorming- 

en richting. Een voorbeeld van zo’n krachtenbundeling is Life Cooperative. Het laat zien dat 

samenwerking ook daadwerkelijk iets oplevert voor bedrijven. Zodra er een evenwichtige triple 

helix ontstaat, kunnen de verschillende partijen werken aan een gezamenlijke visie en vervolgens 

een gezamenlijke agenda. 

4. Specifiek is ook een betere wisselwerking nodig (chemie) tussen de onderwijsinstellingen in het 

gebied en de regionale economie. Ze functioneren momenteel te solistisch. Hierdoor bereikt de 

kennis voor grote maatschappelijke vraagstukken de markt onvoldoende. Ook vindt jong talent zijn 

weg niet naar het bedrijfsleven. Daarom is er onder meer behoefte aan vroegtijdige ontmoetingen 

tussen scholieren/studenten en bedrijven.  

5. De regio heeft daarom (energiek en inspirerend) leiderschap nodig. Bedrijven die technologisch 

vooroplopen, zouden een leiderschapsrol moeten pakken en andere bedrijven moeten meetrekken 

in de transitie naar een duurzamere en inclusievere economie. Vooral het kleinere en minder goed 

georganiseerde midden- en kleinbedrijf is hiermee geholpen. Ook de overheid heeft daarin een 

belangrijke rol. Zij moet duidelijke kaders stellen waarbinnen bedrijven kunnen opereren. Daarmee 

neemt zij de onzekerheid weg die bedrijven tegenhoudt om te investeren. 

6. Het ambitieniveau mag fors omhoog (nieuwe energie en ambitie). Daarvoor moet de regio haar 

(onterechte) bescheidenheid wel eerst van zich afwerpen. Want het gebied kan met zijn unieke 

kracht een bepalende rol spelen in de nieuwe duurzame en inclusieve economie. 

7. Niet alleen bestaande bedrijven moeten hierin meebewegen. Veel vernieuwing zal moeten komen 

van start- en scale-ups die het ecosysteem op de scherper gekozen thema’s kan voortbrengen. Het 

startup en scale-up klimaat moet dan verbeterd worden. Zo vinden startups en scale-ups het nog 

lastig om geschikte financiering te vinden. De opgave is om daarom de toegang tot financiering van 

start- en scale-ups te verbeteren. 

8. Tenslotte ligt er een grote opgave om de unieke kwaliteit van het woon- en leefklimaat te benutten. 

Zet in op de vrijetijdseconomie, vooral in het ommeland. Dit is een groeisector waar de regio zich 

goed voor leent. Het creëert banen die passen bij het profiel van de regio. Het unieke woon- en 

leefklimaat van Metropoolregio Groningen biedt bovendien de kans om talent vast te houden en 

aan te trekken. Ook gezond ouder worden (healthy ageing) is een belangrijk thema. Dus investeer in 

concepten die langer zelfstandig wonen mogelijk maken en in nieuwe manieren van zorg. 

Randvoorwaarde voor dit alles is dat de regio beter bereikbaar wordt vanuit de rest van het land. 

https://www.healthyageingbusinesscooperative.nl/
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Voor Rabobank Kring Groningen & Drenthe zijn de kansen in de economie met grote transities de 

aanleiding voor een onderzoek naar de opgaven voor Metropoolregio Groningen. We willen als 

coöperatieve bank een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in deze regio. Als 

financiële, kennis- en netwerkpartner werken we samen aan een sterke Metropoolregio Groningen. Het 

stimuleren van de groei en tegelijkertijd investeren in een vitale leefomgeving staan daarbij centraal. Dit 

doen we niet alleen door echt lokaal aanwezig te zijn, maar ook door samen op te trekken met alle 

relevante betrokkenen. We zijn onderdeel van het ecosysteem. De bevindingen uit dit onderzoek komen 

daarom ook voort uit gesprekstafels en interviews met bedrijven, andere belangrijke betrokkenen, en 

studenten uit de regio. We vroegen de belangrijke actoren in het ecosysteem wat de belangrijkste 

opgaven zijn waar Metropoolregio Groningen voor staat. 
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De regio als cruciale schaal in de economie 
De afgelopen decennia is onze economie in haar fundamenten veranderd. Kennis, creativiteit en 

innovatie zijn voor bedrijven steeds belangrijkere onderscheidende criteria geworden. Daarnaast 

worden klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken steeds belangrijker om toekomstbestendig te 

ondernemen. Tegelijkertijd is onze economie sterk geglobaliseerd en zijn bedrijven actief in 

internationale netwerken van handel, arbeid en investeringen. Hoewel veel bedrijven opereren in 

een internationaal competitief speelveld, bepalen juist regionale omstandigheden het succes van 

bedrijven. Denk aan de arbeidsmarkt voor geschikt personeel die sterk regionaal gebonden is, of de 

samenwerking tussen bedrijven in regionale clusters. Juist ook kennis en creativiteit kennen veel 

regionale spillovers. Kortom, de regio is de spin in het web van dit internationale speelveld. 

 

Om het belang van de regio te duiden wordt ook wel gesproken over de triomf van de stad. De 

stedelijke regio waarin bedrijven van elkaars nabijheid profiteren (zogenoemde 

agglomeratievoordelen). Vaak geldt dan: hoe groter de ‘stad’, hoe sterker deze voordelen en hoe 

meer productiviteitswinsten het bedrijven oplevert. Maar er is meer dan alleen massa, en niet elke 

grote stad is een winnaar. Samenvattend kan je zeggen dat acht raderen de motor van 

economische groei aanjagen (zie paragraaf acht raderen). Naast de massa en nabijheid tot andere 

bedrijven zijn de nabijheid van en interactie met kennisinstellingen, de kwaliteit van de 

arbeidsmarkt, een goede fysieke bereikbaarheid en goede samenwerking tussen overheden, 

ondernemers en onderwijsinstellingen belangrijk. Het zijn voordelen die bedrijven helpen groeien; 

en daarmee een economie. En niet te vergeten: de kwaliteit van de woon- om leefomgeving is ook 

een economische factor die de aantrekkelijkheid van een regio bepaalt en het interactiemilieu 

biedt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en innovatieve ideeën kunnen uitwisselen.  

 

In de nieuwe geografie van de economie kan gemakkelijk geconcludeerd worden dat de motor in 

Metropoolregio Groningen (zie figuur 1 voor de afbakening van de regio) minder soepel loopt dan 

elders in het land (zie ook bijlage 3). Het zijn immers de grootstedelijke en centraal gelegen 

agglomeraties die de afgelopen decennia hard groeiden. Metropoolregio Groningen kent ‘van 

nature’ minder agglomeratievoordelen door een kleinere massa en dichtheid dan grootstedelijke 

regio’s in de Randstad en kan door de perifere ligging in het land ook minder ‘kracht lenen’ van 

haar buren. Het is dus lastig vergelijken, zeker ook omdat de Randstedelijke groeimotor ook nog 

eens tot de meest productieve en innovatieve regio’s van Europa behoort.  

 

Tegelijkertijd liggen er juist kansen in de economie waarin grote transities plaatsvinden rondom 

duurzaamheid en energie. Kansen die niet perse verbonden zijn aan de grootste en meest centraal 

gelegen regio’s. Zo heeft Metropoolregio Groningen o.a. specialismes in energy, health, onderwijs 

en ICT, wat belangrijke voorwaarden zijn om succesvol te zijn in duurzame transities (zie bijlage 5). 

Ook kruisbestuiving tussen sectoren, bijvoorbeeld elektrochemie (energy en chemie) of biotech 

(chemie, agrofood en logistiek) hebben daarbij potentie. Het chemiecluster in Delfzijl biedt nieuwe 

kansen (zie uitvoeringsprogramma van de provincie Groningen) voor deze kruisbestuivingen die 

leiden tot duurzame innovaties. Hetzelfde geldt voor de kennis over energie en gas (inclusief de 

infrastructuur die daarbij hoort), die potentie heeft voor nieuwe energiedragers als waterstof.1 

Metropoolregio Groningen heeft wat dat betreft een uniek palet aan specialisaties dat andere 

regio’s in Nederland niet, of minder, hebben. 

 

Verder zijn er herstelgelden bestemd voor de regio. Dit biedt kansen om de economie te 

stimuleren en te versterken. Dit geldt in het bijzonder voor de landelijke delen van de regio, waar 

 
1 Zie bijvoorbeeld: Gasunie, Holthausen en Hyzon. 

https://economie.rabobank.com/publicaties/2019/oktober/de-regio-als-spin-in-het-web-van-innovatie-en-groei/
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2017-stedelijke-regios-als-motoren-van-economische-groei-2901.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2017-stedelijke-regios-als-motoren-van-economische-groei-2901.pdf
https://www.rabobank.nl/kennis/d011262554-toenemende-economische-ongelijkheid-tussen-regios-vraagt-om-regionaal-beleid
https://www.rabobank.nl/kennis/d011262554-toenemende-economische-ongelijkheid-tussen-regios-vraagt-om-regionaal-beleid
https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/Downloads/Downloads_2020/Uitvoeringsprogramma_Groningen@Work_2020-2023.pdf
https://nos.nl/artikel/2387381-kabinet-gasunie-gaat-gasnetwerk-ombouwen-voor-waterstof-uit-windenergie
https://dvhn.nl/groningen/stad/Groene-waterstof-tanken-op-campus-Century-Autogroep.-Holthausen-Energy-Points-neemt-eerste-openbare-vulstation-in-Groningen-in-gebruik-27137212.html
https://www.nt.nl/wegvervoer/2021/07/22/hyzon-komt-met-zwaarste-waterstoftruck-ter-wereld/?gdpr=accept
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het economisch minder gaat dan in de grote stedelijke kernen. Tenslotte merken we op dat de 

welvaart in de regio maar ten delen komt door economische productie en inkomen. Ook zaken als 

gezondheid, milieu en persoonlijke ontwikkeling spelen een rol. Dit noemen wij brede welvaart (zie 

bijlage 3). Ook in het genereren van brede welvaart zijn er opgaven en kansen in de regio. In de 

bijlage gaan we daar op in.  

 

Figuur 1: Metropoolregio Groningen2 

Bron: CBS, bewerkt door RaboResearch 

 

Ons onderzoek 

Voor Rabobank Kring Groningen & Drenthe3 zijn de kansen in de nieuwe economie, de opgaven om 

deze te verzilveren en deze ten goede te laten komen aan de brede welvaart voor de inwoners van 

de regio, de aanleiding voor een onderzoek naar de opgaven waar de regio voor staat. De juiste 

ingrediënten zijn aanwezig, maar het soepel laten lopen van de motor gaat niet vanzelf. Er zal 

gesleuteld moeten worden. Dit leidt tot twee centrale onderzoeksvragen voor de toekomst van de 

regio: 

 

Hoe benut Metropoolregio Groningen de kansen die er liggen in de economie waar grote 

transities plaatsvinden? 

 

Hoe laat Metropoolregio Groningen de economie en brede welvaart samen oplopen? 

 

Onze filosofie: Metropoolregio Groningen is niet alleen belangrijk voor Nederland, maar ook voor 

Rabobank. We willen als coöperatieve bank een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de 

welvaart in deze regio. Als financiële, kennis- en netwerkpartner werken we samen aan een sterke 

Metropoolregio Groningen. Het stimuleren van de groei en tegelijkertijd investeren in een vitale 

leefomgeving staan daarbij centraal. Zo vertaalt Rabobank haar missie Growing a better world 

 
2 In Bijlage 6: Gebiedsafbakening lichten we toe waarom we deze regioafbakening hanteren. 
3 Ook de regio’s Zuidoost-Drenthe en Zuidwest-Drenthe vallen (deels) binnen de kring Groningen & 
Drenthe. Echter nemen wij deze regio’s niet mee in dit onderzoek omdat ze als regio’s meer 
georiënteerd zijn op de regio Zwolle (en op elkaar). Parallel aan dit traject is de Rabobank bezig met een 
onderzoek waarbij deze twee regio’s centraal staan. 

https://www.rabobank.nl/kennis/s011143840-de-geografie-van-brede-welvaart
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together naar Metropoolregio Groningen. Dit doen we niet alleen door echt lokaal aanwezig te zijn, 

maar ook door samen op te trekken met alle relevante betrokkenen. We zijn onderdeel van het 

ecosysteem. Daarom hebben we een beproefd model gehanteerd: het organiseren van 

gesprekstafels met bedrijven, andere belangrijke betrokkenen en studenten uit het gebied. We 

vroegen de belangrijke actoren in het ecosysteem wat de belangrijkste opgaven zijn waar 

Metropoolregio Groningen voor staat. 

 

Hiertoe hebben wij 12 personen geïnterviewd die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven of die 

vertegenwoordiger zijn voor onderwijsinstellingen, overheden, of brancheorganisaties. Daarnaast 

hebben drie gesprekstafels plaatsgevonden, waarin we in dialoog gingen met studenten, 

ondernemers en vertegenwoordigers van onderwijs en overheid. 

 

De eerste tafel was met 9 studenten uit de regio (afkomstig van de Rijksuniversiteit Groningen en 

Hanze Hogeschool). De tweede en derde met in totaal 10 ondernemers en andere 

belanghebbenden uit de regio. In bijlage 1 worden alle deelnemers genoemd. 

 

Met de onderzoeksvraag in het achterhoofd stelden we de deelnemers tijdens elk van de 

gesprekken de volgende vraag: wat zijn de belangrijkste opgaven voor Metropoolregio 

Groningen? De opgehaalde informatie resulteert in 8 opgaven voor Metropoolregio Groningen. 

Deze beschrijven we afzonderlijk. 
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Acht raderen van economische groei 

In de motor van economische groei zijn acht raderen de drijvende krachten. Individueel en in 

relatie tot elkaar zijn dit (1) clusters van samenwerkende bedrijven, (2) de dynamiek van 

ondernemerschap, (3) human capital, de kwaliteit van arbeid, (4) de aanwezige 

kennisinfrastructuur (onderzoek en onderwijs), (5) de fysieke bereikbaarheid, nationaal en 

internationaal, (6) toegang tot financiering, (7) governance tussen bedrijfsleven, overheid en 

kennisinstellingen en (8) de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, (voorzieningen en 

milieukwaliteit).  

 

Om een goed beeld te krijgen van hoe de regio er momenteel voorstaat op deze acht raderen van 

economische groei, hebben we deze met behulp van indicatoren gescoord voor Metropoolregio 

Groningen4. Figuur 2 vat de uitkomst samen. Wat leert deze figuur ons? Metropoolregio Groningen 

scoort goed op de dimensies leef-woonklimaat en vooral human capital, maar scoort minder goed 

op de dimensies governance, ondernemerschap en fysieke infrastructuur. De regio scoort 

gemiddeld op de dimensies kennisinfrastructuur, financiering en clusters. 

 

De acht raderen in de groeimotor stuwen de regionale economie, afzonderlijk en in elkaars 

samenhang. Voor Metropoolregio Groningen is het daarom belangrijk alle raderen soepel te laten 

lopen. De uitdagingen in dit stuk sluiten dan ook aan op één (of meerdere) raderen. 

 

Figuur 2: acht raderen van economische groei in Metropoolregio Groningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: RaboResearch 

  

 
4 In bijlage 3 lichten we de acht raderen en de gebruikte indicatoren toe. 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2017-stedelijke-regios-als-motoren-van-economische-groei-2901.pdf
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Acht opgaven voor Metropoolregio Groningen 

1. Kies een aantal leidende thema’s 
Metropoolregio Groningen kan zichzelf beter vermarkten als het inzet op enkele centrale thema’s. 

In de dialogen en interviews komt naar voren dat de recent uitgewerkt slimme specialisatie 

strategie (RIS3) daarvoor een goede basis vormt5. Een thema raakt vaak meerdere sectoren en juist 

op de snijvlakken van sectoren liggen kansen. Aangegeven wordt dat de transitie naar een 

duurzame en inclusieve economie, met de energie- en klimaattransitie, met groene technologieën 

en met en het vermogen om welvaart voor de inwoners van de regio te genereren en goede koers 

is.  

 

In Metropoolregio Groningen zijn al initiatieven gaande, zoals Chemport, waarbij partijen uit de 

chemie en de agri – twee belangrijke sectoren in de regio – samenwerken aan maatschappelijke 

vraagstukken.  

 

“We zijn vaak innovatief en product gericht. Te weinig vanuit het vraagstuk. Zo zijn we niet 

ingericht.” 

 

“We moeten sectoren aan elkaar koppelen en samenwerken aan de uitdagingen die er 

liggen, bijvoorbeeld chemie en agri maar ook op gebied van chemie en circulair ontstaan al 

nieuwe producten.” 

 

Kruisbestuiving tussen sectoren moet geen doel op zich zijn, maar het is waardevol om als groep 

bedrijven bij elkaar te gaan zitten en te verkennen welke vraagstukken er liggen (zie ook uitdaging 

11). Hier is een rol weggelegd voor de overheid en onderwijs om dit te faciliteren en te 

organiseren.  

 

“Om vraagstukken te verkennen moet je bij elkaar gaan zitten en het strategisch 

doorakkeren, de zaak afpellen. Dan pas zie je wat er nodig is en kom je tot soms 

verrassende uitkomsten en samenwerkingen.” 

 

“Je ziet dat we niet tot nauwelijks investeren in het voortraject, het organiserend 

vermogen. Om zaken te constateren, benoemen en in gang te zetten die boven de directe 

belangen van de aangesloten partijen staan.” 

 

Nadat je gezamenlijk hebt gekozen voor een aantal centrale thema’s en daarbij ook een ambitieus 

toekomstbeeld hebt geschetst (waar werken we naartoe?), weten bedrijven, overheden en 

onderwijsinstellingen beter wat hen te doen staat. Het schept duidelijkheid. Vervolgens is het 

belangrijk om ook een investeringsagenda (zie uitdaging 7) en onderwijs/human capital agenda (zie 

uitdaging 4) op te stellen rondom de gekozen thema’s. Zo creëer je een stip op de horizon waar het 

bedrijfsleven, overheden en onderwijs/kennisinstellingen naar toe kunnen werken.   

 
5 In de RIS3, een document over de strategie van het noorden, wordt ook gekozen voor drie 
thema’s en zeven sectoren. In de interviews en gesprekken wordt genoemd dat dit document 
duidelijkheid schept. 

https://www.snn.nl/europa/strategie-voor-het-noorden
https://www.chemport.eu/
https://www.snn.nl/europa/strategie-voor-het-noorden
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2. Omarm de energietransitie 
Metropoolregio Groningen heeft de potentie om dé duurzame energieregio van Nederland te 

worden. De uitgangspositie hiervoor is nergens zo overtuigend aanwezig als in deze regio, zo wordt 

aangegeven. Er is ruimte beschikbaar, er ligt een uitstekende infrastructuur en de benodigde kennis 

is aanwezig. De regio kan koploper worden in de productie van groene waterstof en speelt al een 

hoofdrol in de productie van stroom met wind en zonnepanelen. De aanwezige procesindustrie kan 

een leidinggevende rol op zich nemen in de biobased economie. Juist deze combi van belangrijke 

spelers in agrofood, chemie en energie kan de transitie naar een duurzame economie versnellen. 

Dit is niet alleen relevant voor de Metropoolregio Groningen maar voor heel Nederland en zelfs 

Europa.  

 

“We hebben eigenlijk alles in huis, kunnen grootschalig groene energie leveren, onze 

infrastructuur is op orde.” 

 

In alle interviews en in de dialogen wordt benadrukt dat deze kansen er liggen als er scherpe 

keuzes worden gemaakt. Er zijn al veel ontwikkelingen op dit vlak. Zo is een vergunning afgegeven 

voor de bouw van de grootste groene waterstoffabriek van Nederland en komt er een LNG terminal 

in de Eemshaven. De komende tijd zullen er nog meer knopen moeten worden doorgehakt. 

Metropoolregio Groningen is niet de enige regio die ambities heeft om een toonaangevende 

internationale rol te spelen in de waterstof-economie. Er is duidelijk sprake van concurrentie om de 

waterstofregio te worden. Snelheid in besluitvorming door goede samenwerking is daarom 

noodzakelijk om de kansen te benutten. Ondernemers hebben behoefte aan een slagvaardige 

samenwerkende overheid die duidelijkheid biedt, zodat geïnvesteerd kan worden. Meer specifiek 

gaat het om snelheid in het afgeven van vergunningen, het investeren in de noodzakelijke 

infrastructuur en het toekennen van noodzakelijke subsidies om de energietransitie op gang te 

helpen. Aan de andere kant vraagt het ook om bedrijven die gezamenlijk willen optrekken. De 

besluitvorming loopt nu over veel schijven waarbij niet altijd vanuit een gedeelde opgave wordt 

samengewerkt (zie uitdaging 3). 

 

“Als we echt onze doelen willen halen in 2030, en dat kán hier in deze regio, dan vraagt dat 

een economische en niet alleen een politieke besluitvorming.” 

 

De regio zal bij dit onderwerp ook stil moeten staan bij het verleden. Zo wordt vaak genoemd dat 

er een goede oplossing moet worden geboden voor de geleden schade als gevolg van de 

gaswinning. Besef dat er leed is onder de bevolking en dat dit thema secuur moet worden 

opgepakt, zo werd gezegd bij de interviews en dialogen. 

 

“Eerst het verleden oplossen voor we naar de toekomst gaan.” 

 

Naar verwachting levert de energietransitie veel banen op voor de regio. De onderwijsinstellingen 

hebben al initiatieven ontplooid om studenten specifiek op te leiden voor deze opgave, maar ook 

buiten de regio wordt getrokken aan mensen die kennis hebben op dit gebied. Het risico bestaat 

dat de energietransitie wordt geremd door het gebrek aan gouden handen en slimme koppen.  

Daarom zijn de volgende twee opgaves uit dit rapport: ‘ondernemers, bundel je kracht’ en  

‘versterk de aansluiting van de onderwijsinstellingen op de regionale economie’ ook voor deze 

opgave direct relevant. 

 

  

https://djewels.eu/groene-waterstoffabriek-in-groningen-grote-stap-dichterbij-met-definitieve-vergunning/
https://www.gasunie.nl/en/news/gasunie-exploring-options-for-an-lng-terminal-at-eemshaven
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3. Ondernemers, bundel jullie krachten en neem een volwaardige 
plek in 

In Metropoolregio Groningen zijn de overheid en onderwijsinstellingen zeer bepalend in de 

beleidsvorming en -richting. Dit overwicht van overheid en onderwijs in de samenwerking met het 

bedrijfsleven (triple helix) zorgt ervoor dat de stem van het bedrijfsleven niet goed wordt 

verkondigd, terwijl de inbreng van het bedrijfsleven juist belangrijk is. Bedrijven moeten kunnen 

uitdragen waar ze behoefte aan hebben en zijn noodzakelijk om de uitvoering een succes te 

maken. 

 

“Hier in het Noorden staan overheid en kennisinstellingen aan het roer van de meeste 

organisaties, zonder bedrijfsleven.” 

 

Dit ligt niet alleen aan de dominantie van de overheid en het onderwijs. Het bedrijfsleven is zelf 

ook onvoldoende verenigd. 

 

“Ik mis een gecoördineerde bedrijventafel, waardoor bedrijfsleven aan overheid en 

onderwijs kan aangeven wat we nodig hebben.” 

 
Een belangrijke reden, wordt door de deelnemers aan de gesprekstafels en interviews aangegeven, 

is dat de focus van bedrijven veelal ligt bij de eigen onderneming en ze zich er niet altijd van 

bewust zijn wat het samen naar buiten treden als een entiteit op termijn kan opleveren. 

“De meeste ondernemers in het MKB werken elke dag keihard mee in hun eigen business. 

Ze hebben daardoor minder oog en tijd voor dat wat nodig is in hun omgeving om zaken 

beter te verbinden en van daaruit te laten groeien.” 

Deze onevenwichtigheid tussen het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs zorgt ervoor dat de 

samenwerking tussen de drie partijen niet soepel verloopt. Hier geldt de metafoor van het bouwen 

van bruggen: om bruggen te slaan tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs moeten ook de 

bruggenhoofden (de fundering) voldoende stevig zijn. Dat is (nog) niet het geval. 

Een mooie kans voor ondernemers om zich te verenigen. Ondernemers hebben er echt baat bij. 
Een mooi voorbeeld uit de regio van wat samenwerken van bedrijven kan opleveren is de Life 
Cooperative. Deze samenwerking levert concrete voordelen op voor bedrijven (zie hieronder). 
 

Life Cooperative 
 
Life Cooperative is een groep van samenwerkende bedrijven die actief zijn in Life Sciences en 
Medische Technologie. Bedrijven hebben op verschillende manieren baat bij deze vorm van 
samenwerken: 
1. Door gezamenlijk op te trekken en als één entiteit naar voren te treden, doe je er opeens toe 

en zit je bij belangrijke partijen aan tafel. Overheid en onderwijs komen zo in beweging. Zo kun 
je in een gesprek met de overheid uitdragen waar je als groep bedrijven behoefte aan hebt. Dit 
schept ook duidelijkheid bij de overheden. In gesprek met onderwijsinstellingen kun je 
bijvoorbeeld lange termijn afspraken maken over het leveren van stagiaires. Als ondernemer 
ben je zo ook minder tijd kwijt aan dit soort zaken, terwijl je wel profiteert van nieuwe kennis 
die naar jouw bedrijf stroomt. 

2. Je kunt gezamenlijk onderzoek doen en kosten en risico’s delen. Door onderzoek te 
positioneren rondom een maatschappelijk thema hebben bedrijven ook een doel. Tevens 
versterkt dit de gezamenlijke band tussen bedrijven en leren ze op die manier van elkaar. 

3. Collectieve training en gezamenlijke inkoop. 
4. Gedeelde bezoeken aan internationale beurzen en congressen. Dit vergroot de zichtbaarheid 

en biedt kansen om nieuwe afnemers te vinden en dus een grotere afzet voor de bedrijven in 
het samenwerkingsverband. 

https://www.healthyageingbusinesscooperative.nl/
https://www.healthyageingbusinesscooperative.nl/
https://www.healthyageingbusinesscooperative.nl/
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Terugkomend op de metafoor van het bouwen van bruggen: bedrijven die krachten bundelen, 
bouwen zo een solide fundering. Vervolgens kunnen bruggen worden geslagen tussen 
ondernemers en overheden en onderwijsinstellingen. Als deze bruggen zijn geslagen, dan kunnen 
de partijen werken aan een gezamenlijke visie en een gezamenlijke agenda. Zo vormt een sterke 
triple helix. 
 

Voorbeelden en ideeën 

Ideeën die zijn genoemd tijdens de interviews en gesprekstafels: 

• Creëer een samenwerkingsverband voor het bedrijfsleven, waarvanuit je als één entiteit naar 

buiten treedt. Of geef bestaande verbanden een nieuwe strategische impuls. 

• Kijk naar initiatieven die werken, zoals Life Cooperative.  

• Organiseer evenementen om elkaar te ontmoeten en om kennis te delen. 

• Bestaande triple helix verbanden moeten het bedrijfsleven gemakkelijker maken om een 

strategische rol te spelen in de ontwikkeling van de regio. 

• Breng een duidelijke structuur aan voor het overleg in de triple helix zodra bedrijven beter zijn 

georganiseerd. 

  

https://www.healthyageingbusinesscooperative.nl/
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4. Versterk de aansluiting van onderwijsinstellingen op de regionale 
economie 

In Metropoolregio Groningen werken onderwijsinstellingen en bedrijven uit de regio geregeld 

samen. Zo huisvest de regio meerdere innovatiehubs6. Desondanks komt uit de gesprekken en 

interviews naar voren dat onderwijsinstellingen en bedrijven in de regio intensiever kunnen 

samenwerken. Onderwijsinstellingen in Metropoolregio Groningen opereren vaak nog los van het 

regionale ecosysteem. Hierdoor lopen bedrijven waardevolle kennis mis. Kennis en onderzoek van 

de onderwijsinstellingen (en die zijn in deze regio van wereldniveau!) vinden hun weg naar de 

economie via bedrijven en ondernemerschap en zijn erg waardevol voor bedrijven. Een goede 

aansluiting van onderwijsinstellingen op het regionale bedrijfsleven stimuleert en versnelt het 

innovatieproces van bedrijven, waardoor zij productiever worden en harder groeien. Zo krijgt de 

regionale economie een boost. 

 

Ondernemers, maar ook de onderwijsinstellingen zelf, geven aan dat de onderwijsinstellingen meer 

interesse kunnen tonen voor bedrijven in de regio. Ze zijn erg intern georiënteerd, zo wordt 

aangegeven: een ondernemer met een probleem kan aankloppen bij de universiteit, maar zelf 

zoeken ze niet actief de samenwerking met bedrijven in de regio op. Onderwijsinstellingen kunnen 

actiever de vraag ophalen bij het bedrijfsleven. Weten wat daar speelt, tegen welke problemen 

bedrijven aanlopen. Zo komt de state-of-the-art kennis van de onderwijsinstellingen ten goede aan 

het regionale bedrijfsleven. 

 

“Het onderwijs moet erop uit. Niet weer een loket openen waar ondernemers terecht 

kunnen met hun vragen ten aanzien van ontwikkeling en onderzoek, maar juist meer 

gericht naar het MKB toe. Wat wil je met je bedrijf/organisatie en wat heb je nodig? Wat 

kan de onderwijsinstelling bieden?” 

 

Ook bedrijven kunnen meer initiatief tonen. In de gesprekken komt terug dat het bedrijfsleven in 

de regio veel op de achtergrond blijft; ze laten zich niet zien. Hierdoor weten studenten niet welke 

bedrijven interessant zijn voor hen, waar ze stage zouden kunnen lopen of waar ze na hun studie 

kunnen werken. Bedrijven in de regio lopen op deze manier veelbelovende werknemers mis.  

 

“Te veel bedrijven zijn onzichtbaar voor studenten”. 

 

“Elders in het land weten bedrijven veel beter wat voor afgestudeerden er zijn, wat zij 

kunnen en waarom zij die nodig hebben. Zij gaan daar naar op jacht.” 

 

“Veel studenten vertrekken; bedrijven doen echt onvoldoende om hen hier te houden.” 

 

Ook studenten zelf vinden de aansluiting onvoldoende. Praktijkervaring moet volgens studenten 

een prominentere plek krijgen in hun studie.  

 

“Ik had het leuk gevonden om meer in contact te komen met het bedrijfsleven tijdens mijn 

studie. Ik weet, nu ik klaar ben met mijn studie, eigenlijk heel weinig van bedrijven in de 

regio. Je wil een gevoel krijgen van welke kant je op wil, en dat kun je het beste achterhalen 

door ervaring op te doen in de praktijk.” 

 

 
6 Een innovatiehub is een concept waarbij ondernemers die innovatie hoog in het vaandel hebben staan, 
worden gekoppeld aan studenten. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10961-005-5029-z
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Opmerkelijk is dat wordt aangeven dat studenten tijdens hun opleiding geregeld met fictieve 

opdrachtgevers werken, terwijl hier juist een kans ligt om ervaring op te doen bij een ‘echte’ 

opdrachtgever. 

 

“Wij hadden fictieve opdrachten tijdens de studie. We moesten dan zelf een opdrachtgever 

bedenken en daar een project voor uitvoeren.” 

 

Onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven staan voor de opgave gemeenschappelijker op te 

trekken. Een goede samenwerking tussen bedrijven uit de regio en de onderwijsinstellingen zorgt 

ook voor minder vertrek van talent uit de regio (braindrain). Bedrijven in de regio profiteren zo van 

de kennis van de studenten. Bovendien, als de inhoud van de studies meer wordt afgestemd op de 

bedrijven in de regio, sluiten de profielen van studenten beter aan op banen in de regio. 

 

De regio is al goed op weg. Zo zijn er meerdere initiatieven, zoals IHOG. Dit is een innovatiehub in 

Oost-Groningen waarbij drie bedrijven – Nedmag, Avebe en Hempflax – en de Hanzehogeschool en 

Rijksuniversiteit Groningen intensief samenwerken, met als doel: meer innovatie en 

aantrekkingskracht op talent uitoefenen. Een ander voorbeeld is de Werkplaats online 

ondernemen Groningen (WOO). Het is een initiatief waar studenten bedrijven helpen op het 

gebied van online ondernemen. Ondernemers krijgen concrete hulp en studenten doen 

praktijkervaring op. 

 

Voorbeelden en ideeën 
Ideeën die zijn genoemd tijdens de interviews en gesprekstafels: 

• Bemiddel actief tussen de vraag van bedrijven en het aanbod van studenten. Laat studenten 
kennismaken met bedrijven in de regio (via praktijkervaringen, stages en leertrajecten). 

• Zet uitdagingen van het bedrijfsleven centraal in studieprojecten.  

• Het helpt om de krachten bundelen als groep bedrijven (zie uitdaging 3) en gezamenlijk 
studenten en young professionals te benaderen. 

• Creëer een internationale werkomgeving. Zo zijn internationale studenten opeens een grote 
pool van potentiële werknemers. 

• Kies als vertrekpunt voor een innovatiehub een probleem, een vraagstuk, en laat het ontstaan 

vanuit gelijkwaardigheid (waarbij er commitment is vanuit de deelnemende partijen). 

  

https://www.nedmag.nl/nieuws/hub-oost-groningen
https://www.woogroningen.nl/over-ons
https://www.woogroningen.nl/over-ons
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5. De regio heeft leiderschap nodig 
Om de genoemde ambities te realiseren en kansen te verzilveren is energiek en inspirerend 
leiderschap nodig. Vanuit het bedrijfsleven die een trekkende en sturende rol heeft om de boel op 
sleeptouw te nemen. Vooral het kleinere en ongeorganiseerde midden- en kleinbedrijf is daarmee 
geholpen. Maar ook leiderschap op de genoemde thema’s en dus ook door overheden en 
onderwijsinstellingen. 
 
In de gesprekken en interviews komt naar voren dat regionale overheden afwachtend zijn en het 
lastig vinden om knopen door te haken, terwijl dit juist nodig is voor bedrijven om de transities 
waar zij voor aan de lat staan vorm te geven. Voor ondernemers schept het duidelijkheid als de 
overheid een duidelijke koers gaat varen. Ze weten waar ze aan toe zijn en durven te investeren. Je 
neemt immers onzekerheid weg. 
 

“Stel als overheid duidelijke kaders voor bedrijven.” 
 
“Het wachten is op de besluitvorming van de overheid ten aanzien van bijvoorbeeld het 
aanwijzen van de windparken en het regelen van de benodigde wet- en regelgeving 
aangaande de energie transitie en de investeringen die daarvoor nodig zijn.” 

 

Ook het bedrijfsleven heeft behoefte aan leiderschap. Bedrijven mogen grootser denken. Bedrijven 

die technologisch vooroplopen kunnen de leiderschapsrol pakken en andere bedrijven inspireren 

en meetrekken in de transitie naar een duurzamere en inclusievere economie. Hier is wellicht een 

rol weggelegd voor hidden champions, grote spelers op het wereldtoneel die niet tot nauwelijks 

zichtbaar zijn, maar wel een grote impact hebben. Zij kunnen juist nu uit de schaduw treden en die 

leiderschapsrol op zich nemen. 

 

“Via een bijbaantje kwam ik bij bedrijven in de regio waarvan mij er niet bewust van was 

dat ze er zaten, bedrijven als een Akzo Nobel, grote spelers in bioplastics. Je verwacht van 

te voren niet dat die in de regio zitten.” 

 

Voorbeelden en ideeën 
Ideeën die zijn genoemd tijdens de interviews en gesprekstafels: 

• Stel als overheid duidelijke kaders voor bedrijven. Dit is nodig in de huidige economie die in 
transitie is; zo schep je duidelijkheid voor bedrijven. 

• Til je strategisch denkvermogen en leiderschap als bedrijf naar een hoger level. Met in the lead 
(gevestigd in de stad Groningen) heeft de regio een goed expertisecentrum in huis.  

https://hbr.org/1992/03/lessons-from-germanys-midsize-giants
https://www.rug.nl/inthelead/
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6. De bescheidenheid mag wel wat minder, til het ambitieniveau 
omhoog 

Bescheidenheid zit in de cultuur van de noorderlingen. In de regio zegt iemand doorgaans ‘kon 

minder’ als diegene lyrisch is over iets. Deze mentaliteit is ook terug te zien in het regionale 

bedrijfsleven. Zo vindt er wel innovatie plaats, maar een ondernemer erkent dit niet altijd als iets 

groots.  

 
“Voor ons is van belang dat we laten zien welke sprongen we hebben gemaakt … maar dat 
laten we eigenlijk niet zien.” 

 

Bescheidenheid siert de mens, maar kan ook tegenwerken. Doordat bedrijven hun verhaal niet 

goed verkondigen aan de buitenwereld, weten studenten niet welke bedrijven in de regio zitten en 

zoeken ze na hun studie werk elders. Hierdoor lopen bedrijven in de regio talent mis. 

 

“Bedrijven zouden zich ook meer moeten inzetten om young professionals hier te houden. 

Er gaan er nog steeds veel te veel weg omdat ze niet weten wat er hier te doen is en 

daardoor te weinig perspectief zien op carrièreontwikkeling.” 

 

Deze ‘kon minder’ mentaliteit is ook terug te zien in het onderwijs. Schooladviezen in de regio zijn 

lager dan elders en leraren onderschatten structureel hun leerlingen. Dit kan echt ambitieuzer. 

 

“Niet meer een lager schooladvies, maar juist meehelpen om te komen tot een ambitieuzer 

schooladvies.” 

 

Deze bescheidenheid is onterecht7! De regio heeft namelijk al veel bereikt. Zo is Campus Groningen 

de snelst groeiende campus van Nederland, en trekt het nationaal groeifonds een half miljard uit 

voor de regio, waarmee een begin kan worden gemaakt met de productie, opslag en toepassing 

van groene waterstof in Nederland. Dit zijn mijlpalen, successen. Deel ze. Het vergroot de 

zichtbaarheid en het levert ook concreet iets op (zie box hieronder). Zet daarbij de Noordelijkste 

nuchterheid in als kracht. Vermarkt het bijvoorbeeld als een vorm van stabiliteit en 

betrouwbaarheid. 

 

Voorbeeld: Witec winnaar ondernemersprijs 2019 

In 2019 won Witec - een bedrijf gevestigd in Stadskanaal - de ondernemersprijs 2019. Het winnen 

van deze prijs zette het bedrijf in de spotlight (verbeterde zichtbaarheid). Als uitvloeisel hiervan 

weet het bedrijf nu makkelijker goed gekwalificeerde, hoogopgeleide, mensen aan zich te binden. 

 

Voorbeelden en ideeën 
Ideeën die zijn genoemd tijdens de interviews en gesprekstafels: 

• Deel mijlpalen en successen. 

• Creëren van gezamenlijke trots.  

 
7 Onderzoek toont aan dat inwoners in deze regio een negatief zelfbeeld hebben: Groningers (provincie) 
denken dat anderen negatiever over Groningen zijn dan in werkelijkheid. Het gaat er dus niet zozeer om 
dat de regio meer trots moet tonen, Groningers moeten af van dat negatieve zelfbeeld. Het is een 
misvatting. 

https://www.vn.nl/amsterdam-achterhoek-schooladvies/
https://www.vosabb.nl/schooladvies-in-groningen-vaak-te-laag/
https://www.gic.nl/wonen/campus-groningen-ziet-aantal-bedrijven-en-studenten-opnieuw-stijgen-innovatiekracht-zorgt-voor-verdere-groei
https://dvhn.nl/groningen/Half-miljard-voor-opstart-productie-groene-waterstof-27614217.html
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/216160/techniekbedrijf-witec-uit-stadskanaal-wint-groninger-ondernemingsprijs
https://pure.rug.nl/ws/portalfiles/portal/155464326/ImagoGroningen2020Def.pdf
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7. Verbeter de toegang tot financiering voor startups en scale-ups 
Niet alleen de gevestigde orde dient mee te bewegen. Een sterke regionale economie vraagt ook 

om een goed klimaat voor startups en scale-ups. Bedrijven kunnen zo optimaal groeien, wat op ten 

duur banen en inkomsten genereert voor de regio. In de dialogen en interviews komt naar voren 

dat het startup en scale-up klimaat in de regio beter kan: startups en scale-ups vinden het lastig om 

geschikte financiering te vinden. Er is veel onduidelijkheid bij welke partijen zij in een bepaalde fase 

terecht kunnen en welke financiering bij hen past. 

 

“Er is meer dan voldoende geld. Misschien wel te veel. Voor bepaalde ondernemers is het 

lastig om daarbij te komen. Je moet hier veel kennis over hebben, maar waar begin je? Er 

zijn zoveel subsidieclubjes. Dat moet en kan zoveel simpeler.” 

 

Daarnaast zijn er specifieke uitdagingen voor startups en scale-ups. Startups vinden het lastig om 

toegang te krijgen tot de vroege fase investeringen. Vaak zijn kleine ondernemingen afhankelijk van 

regionale subsidies. Verantwoording afleggen is dan erg tijdsintensief voor jonge ondernemingen. 

 

“Startups hebben echt geen idee hoe ze de toegang tot al dat geld moeten organiseren.” 

 

“Als startend ondernemer ben je vaak afhankelijk van de regionale subsidies. Je bent meer 

tijd kwijt met verantwoording afleggen dan dat je aan je onderneming toekomt. Vaak ben 

je overgeleverd aan de subsidiebureaus die daar tussen gaan zitten om je te ontlasten 

maar dan blijft er weer niks over om echt van door te groeien.” 

 

Ook voor scale-ups zijn de bronnen van kapitaal beperkt. Er zijn wel fondsen die bedrijven kunnen 

aanspreken, zoals van de NOM, maar bij deze fondsen heerst het beeld dat het gaat over grote 

bedragen, terwijl het bij kleine fondsen weer om relatief kleine bedragen gaat. Als je hier als bedrijf 

tussen valt, dan sta je echt voor een uitdaging om kapitaal te vinden. 

 

“Er is een equity gap qua investering. De grote fondsen gaan vanaf 100 miljoen en de kleine 

fondsen vinden 20 miljoen al een beetje eng.” 

 

Als een bankkrediet niet geschikt is, kan de bank alsnog de verantwoordelijkheid nemen en de 

ondernemer op verschillende manieren bedienen: 1) de ondernemer helpen met het vinden van 

geschikte financiering, 2) koppelen van succesvolle bedrijven in de regio aan start- en scale-ups. 

Hun kennis (coaching) is heel waardevol en bovendien kan dit tot Business Angels leiden, 3) samen 

met derden investeren, 4) rol innemen als versterker en versneller (kennisdelen, netwerk 

openstellen). 

 

“Moed en lef zijn belangrijk. Je moet met elkaar besluiten dat je durft te investeren. Risico 

lopen. Transitie gaat ook over paden die we nog niet eerder bewandelden.” 
 

Een voorbeeld waarbij partijen de handen ineen slaan en samen investeren in de regio is het 

Campus community fund (CCF). 

  

https://www.nom.nl/
https://campuscommunityfund.nl/
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Voorbeelden en ideeën 
Ideeën die zijn genoemd tijdens de interviews en gesprekstafels: 

• Schep duidelijkheid over de type financieringen die er zijn. Breng structuur aan en maak een 
overzicht van welke type financiering past bij welk type bedrijf. Zo ontzorg je bedrijven en 
kunnen zij zich optimaal richten op ondernemen. 

• Koppel succesvolle bedrijven in deze regio aan start- en scale-ups. Hun kennis (coaching) is heel 
waardevol voor startups en scale-ups. Bovendien kan dit ook tot financieringstypen als 
Business Angels leiden. 

• Investeer in seed-money, ‘klein’ kapitaal, bedragen van enkele tienduizenden euro’s.  
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8. Benut de unieke kwaliteit van de regio: het leef-woonklimaat 
Metropoolregio Groningen is een regio met een uniek leef-woonklimaat. Het is een kwaliteit die zij 
nog beter kan benutten. 
 

“De regio heeft gewoon heel veel te bieden, terwijl het wel een stuk rustiger en 

aangenamer is dan elders in het land.” 

 

“Je hebt alles in de buurt wat je nodig hebt. Je hebt hier water, natuur, rust en ruimte, 

zonder dat je direct een miljoen voor een huis moet neerleggen.” 
 
Zet in op de vrijetijdseconomie, vooral in het ommeland, zo wordt aangegeven. Het is een 
groeisector waar de regio zich goed voor leent: het ommeland biedt rust, ruimte en natuur. Dit 
levert banen op die goed passen bij het profiel van de inwoners in het ommeland. Bovendien poets 
je zo het imago op van de regio. 
 

“Met het aantrekkelijker worden van het ommeland zie je daar kansen voor een andere 
economische ontwikkeling. Leisure, de vrijetijdseconomie is een enorme kans voor het 
ommeland.” 
 
“Investeer als regio in de vrijetijdseconomie. Versterk dat met kunst, cultuur en 
evenementen. Daar is alle ruimte voor en daar ligt een mooie kans juist voor het 
ommeland. Daarmee empower je de regio, breng je trots en versterk je tegelijk het imago.” 

 
Een aantrekkelijk ommeland trekt mensen vanuit de stad Groningen en Assen die meer rust en 
ruimte zoeken. Dit gaat nu nog gemakkelijker, sinds hybride werken steeds meer de standaard lijkt 
te worden. Het ommeland kan hier in het bijzonder van profiteren. Als mensen wonen in het 
ommeland en werken in de stad, creëert dit werkgelegenheid in het ommeland, vooral in 
dienstverlenende sectoren. 
 
Een andere kans is om hoogopgeleide mensen – die in de regio gestudeerd hebben maar daarna 
zijn vertrokken – op latere leeftijd terug te lokken naar de regio. Tijdens hun verblijf elders in het 
land kunnen ze ervaring opdoen en kennis vergaren. Door ze terug te halen naar de regio kunnen 
ze hun opgedane kennis inzetten voor Metropoolregio Groningen8. De regio profiteert hiervan. 
 

“Als je in een andere levensfase komt is het Noorden erg interessant.” 
 
“Ik ben zelf afgestudeerd in Groningen. Na mijn studie heb ik een periode elders gewoond, 
maar ik ben weer teruggekeerd. Ik zie dat het beter wordt.” 

 
Ook studenten zijn zeer te spreken over het leef-woonklimaat. Zo geven studenten aan te willen 
blijven, maar de regio biedt weinig carrièremogelijkheden (of ze zien het niet). Als je studenten wilt 
behouden voor de regio ligt de opgave dus vooral op economisch vlak (zoals het bieden van 
carrièremogelijkheden of het duidelijker verkondigen hiervan, zie eerdere uitdagingen). 
 
Randvoorwaarde bij de genoemde punten is wel dat de bereikbaarheid van de regio ten opzichte 
van de rest van het land beter moet. In de gesprekken komt terug dat de Lelylijn – een snelle 
treinverbinding tussen Lelystad en stad Groningen – een must is voor de verdere ontplooiing van 
de regio. 
 

“Dat we nu al 20 jaar praten over die Lelylijn en dat deze er nog niet ligt is te gek voor 
woorden.” 

 

 
8 Het is aangetoond dat professionals die lange tijd in grootstedelijke regio’s werken, bepaalde 
skills opbouwen die ze meenemen zodra ze verhuizen naar elders (zie dit artikel). 

https://www.nber.org/system/files/working_papers/w4728/w4728.pdf
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Voorbeelden en ideeën 
Ideeën die zijn genoemd tijdens de interviews en gesprekstafels: 

1. Zet in op de vrijetijdseconomie, vooral in het ommeland. Het is een groeisector waar de regio 
zich goed voor leent. 

2. Zet als ommeland in op het trekken van mensen uit stad Groningen en Assen die rust en ruimte 
zoeken. 

3. Probeer mensen die zijn opgegroeid in de regio of er hebben gestudeerd terug te halen. Zo 

kunnen ze hun elders opgedane kennis inzetten voor Metropoolregio Groningen. De regio 

profiteert hiervan.  
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Bijlagen 

Bijlage 1: Geïnterviewden en deelnemers gesprekstafels 
 

Geïnterviewde personen9: 

• Marieke Abbink – CEO New Energy Coalition 

• Menko Boersma – Algemeen directeur Groenoord BV 

• Dina Boonstra – Algemeen Directeur Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij 

• Daan Bultje – Directeur Healthy Ageing Network Northern Netherlands 

• Benjamin Derksen – CEO Frank 

• Sieger Dijkstra – Voorzitter VNO NCW Noord 

• Cas König – CEO Groningen Seaports NV 

• Edward van der Meer – Directeur Triade & Campus Groningen 

• Dick Pouwels – Voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool 

• Mare Riemersma – College van Bestuur Drenthe College 

• Paul van der Wijk – Voorzitter Raad van Bestuur Wilhelmina Ziekenhuis Assen 

• Johannes Wolters – CEO Lode Systems 

 

Deelnemers gesprekstafel met studenten (23 februari 2022) 

• Laurens Bergma – Economische Geografie, Rijksuniversiteit Groningen 

• Martin Bieleman – Economische Geografie, Rijksuniversiteit Groningen 

• Senne Gelling – Vastgoed en Makelaardij, Hanze Hogeschool 

• Vincent Hofman – Social Work, Hanze Hogeschool 

• Tineke Meijer – Vastgoed en Makelaardij, Hanze Hogeschool 

• Frerik Rorink – ICT Recht, Rijksuniversiteit Groningen 

• Sakura de Vries – International Economics, Rijksuniversiteit Groningen 

• Nathan de Wolde – Economische Geografie, Rijksuniversiteit Groningen 

• Floor Wolters – International Economics, Rijksuniversiteit Groningen 

 

Deelnemers gesprekstafel met ondernemers – (9 maart 2022, ochtend) 

• Ton Driessen – Directeur NPAL 

• Alex van Ginneken – Ondernemer & Voorzitter Noordelijke Online Ondernemers 

• Meiltje de Groot – CEO of Groningen Airport Eelde 

• Albert Keizer – CEO Edenu BV & winnaar Groninger Ondernemingsprijs 2022 

• Klaas Lindeboom – Directeur Woonzorgcentrum Het Hooge Heem 

 

Deelnemers gesprekstafel met ondernemers – (9 maart 2022, middag) 

• Jasper Gevers – Advocaat De Haan Advocaten en Notarissen 

• Harm Post – Ondernemer 

• Albert-Jan Postma – CEO Freia Groep 

• Hugo Velthuijsen – Director Marian van Os Centre for Entrepeneurship 

• Eric Vos – CEO Witec 

 

Overige gesproken personen 

• Martin Boisen – Oprichter ‘For the Love of Place’ / Docent aan de Rijksuniversiteit Groningen 

• Jouke van Dijk – Hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse aan de Rijkuniversiteit Groningen 

 

 

 
9 de interviews afgenomen door Xandra Groenewold. 

https://www.xandragroenewold.nl/
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Bijlage 2: Meer energie en sterkere chemie, dat is wat de Metropoolregio 
Groningen verdient 
 

Growing a better World Together, dat is de missie van Rabobank en die missie vraagt per regio om 

een andere aanpak. De studie en inhoudelijke verdieping die we maakten op de werking van en de 

uitdagingen voor de Metropoolregio Groningen, hebben geholpen om die aanpak voor onze regio 

helder te krijgen én om daarin de rol en positie van Rabobank te benoemen. Deze studie bieden we 

graag aan de Metropoolregio Groningen aan. Wij hopen dat dit rapport tot inspiratie en activatie 

leidt voor de komende jaren.  

 

Wij nodigen de triple helix partijen en inwoners van de Metropoolregio Groningen nadrukkelijk uit 

om een beroep op ons te doen. Als Rabobank Groningen & Drenthe barsten we van ambitie. We 

zien een belangrijke rol voor ons weggelegd bij deze stevige opdracht. Wij willen voorloper zijn en 

committeren ons als een actieve en voortrekkende partner van de transitieopgaven wonen en 

woonomgeving, de energietransitie en kansengelijkheid en inclusiviteit.  

 

We investeren in dedicated Start & Scale-up Bankiers. Hierdoor kan Rabobank kansrijke startups 

met potentie tot doorgroei eerder herkennen, haar kennis en netwerk hiervoor inzetten en hen 

sneller laten opschalen door de inzet van (complexe) financieringsproducten. Naast de dedicated 

Start- & Scale-up Bankiers investeren we in een Noordelijk team dat volledig is vrijgespeeld om 

ondernemers ’toekomstbestendig’ te laten groeien. Dit team krijgt de rol om publieke en private 

partijen in de regio te laten samenwerken aan gemeenschappelijke en missie-gedreven thema’s. 

Het meewerken aan een betere ondernemersdynamiek is één van de belangrijke speerpunten.  

 

Kapitaal is er voldoende in het Noorden, maar dit kapitaal ontsluiten ten behoeve van 

investeringen in innovatieve bedrijven blijkt in de praktijk een aanzienlijke opgave. Dit betreft 

zowel nieuwe initiatieven als bestaande bedrijven die producten willen vernieuwen of nieuwe 

markten willen betreden. Deze horde bestaat al jaren en kan slecht doorbroken worden. Vooral op 

het moment dat bedrijven gaan opschalen en daarmee opnieuw kapitaal nodig hebben, blijken de 

bronnen voor dat kapitaal beperkt te zijn. Als Rabobank Groningen & Drenthe ondersteunen we 

veel initiatieven om deze opgave aan te pakken. Feitelijk betreft het een matchingsvraagstuk dat 

we aangaan. Bijvoorbeeld door impact- en innovatieleningen aan te bieden en matchmaking events 

te organiseren (het Noordelijke Campus Community Fund is een mooi voorbeeld).   

 

Vanuit onze visie en onze coöperatieve wortels zien wij een belangrijke verbindende rol voor ons 

weggelegd als onderdeel van de te vormen coalities. Meer energie en meer chemie! Hier hebben 

we al een sterke uitgangspositie door bijvoorbeeld onze betrokkenheid bij de New Energy Coalition 

en het Campus Community Fund. Maar we kunnen en willen meer!  

 

Wij streven naar een commitment op de acht geformuleerde opgaven. We organiseren de 

komende periode diverse community- en netwerkgesprekken in de triple helix om de beschreven 

opgaven in dit rapport verder uit te diepen en te concretiseren.  

 

We spreken de ambitie uit om een wezenlijke rol te spelen bij de invulling van de uitdagingen, maar 

we kunnen dit niet alleen. Ben je al met een van deze opgaven bezig, of ben je tijdens het lezen van 

dit rapport geïnspireerd geraakt? Zoek dan contact met ons. Samen ontdekken we wat jij kan 

bijdragen, dan trekken we samen op! In onze visie is het geheel meer dan de som der delen. De 

komende maanden gebruiken wij om de acht geformuleerde opgaven verder te verdiepen en ons 

commitment hierop te concretiseren. 
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Bijlage 3: De economie en brede welvaart in Metropoolregio Groningen 

Economische groei blijft achter bij andere regio’s 
De afgelopen decennia is er een nieuwe geografie van de economie ontstaan. Traditioneel 

concentreert de Nederlandse economie zich in het westen van het land; de Randstad. De laatste 

vijfentwintig jaar is het zwaartepunt van de economie echter verschoven. Vooral de noordelijke 

helft van de Randstad – de regio’s Amsterdam en Utrecht – en Zuidoost-Brabant (Brainport 

Eindhoven) wonnen aandeel in de economie (zie figuur 3). Alle regio’s binnen Metropoolregio 

Groningen hebben de afgelopen vijfentwintig jaar hebben aandeel in de economie verloren. 

Overigens is dat in Overig-Groningen voor een groot deel te wijten aan het dichtdraaien van de 

gaskraan. 

 

Figuur 3: Ontwikkeling van het aandeel in de Nederlandse economie (1995-2020) 

 
Bron: CBS, bewerking RaboResearch 

 

Figuur 4a toont de economische ontwikkeling van de deelregio’s door de tijd heen. Hierbij valt op 

dat de economische ontwikkeling van alle deelregio’s achterblijft bij het landelijk gemiddelde. 

Vooral Delfzijl en omgeving en Oost-Groningen kunnen de Nationale groei niet bijbenen. Toch 

vertelt deze data niet het hele verhaal. Het geleidelijk dichtdraaien van de gaskraan beïnvloedt de 

economische ontwikkeling van vooral Overig-Groningen. Als we het figuur tonen, exclusief de 

sector delfstoffenwinning (de gaswinning valt hieronder), dan volgt Overig-Groningen ongeveer 

hetzelfde groeipad als Nederland (zie figuur 4b).  
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Figuur 4a: Economische groei van Metropoolregio Groningen blijft achter 

 
Bron: CBS, bewerking RaboResearch 

 

Figuur 4b: Exclusief delfstoffenwinning doet vooral Overig Groningen het beter 

 
Bron: CBS, bewerking RaboResearch   
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In de inleiding kwam al de metafoor van de stedelijke regio als motor van economische groei naar 

voren. Acht raderen in de groeimotor stuwen de economie, afzonderlijk en in elkaars samenhang. 

De indicatoren voor de acht raderen staan weergegeven in tabel 1. Deze indicatoren 

standaardiseren we en hier komt een z-score uit boven of onder 0. Een positieve score betekent 

dat een regio bovengemiddeld scoort op een (of meerdere) indicator(en). Voor een negatieve score 

geldt het omgekeerde. 

 

Tabel 1: Indicatoren voor de acht raderen 

 
Bron: RaboResearch 

Grote verschillen in brede welvaart 
De economie, de groei daarvan en het inkomen dat we daaruit halen zijn belangrijk, maar wat 

mensen van waarde vinden, reikt veel verder. Voor hun welzijn zijn bijvoorbeeld ook gezondheid, 

huisvesting, persoonlijke ontwikkeling, geluk en sociale contacten van belang. Daarom vormen 

economische groei en inkomen voor beleidsmakers een veel te beperkt kompas om op te koersen. 

Dat is ook de reden dat brede welvaart steeds meer voet aan de grond krijgt als kader voor 

maatschappelijke keuzes. Brede welvaart is een maatstaf waarbinnen elf welvaartsdimensies 

samenkomen (figuur 5). Universiteit Utrecht en Rabobank lanceerden in 2016 de Brede 

Welvaartsindicator (BWI), een indicator die de elf dimensies ‘optelt’ tot een getal, om daarmee de 

ontwikkeling van en de regionale verschillen in brede welvaart te monitoren. 

 

Figuur 5: De elf dimensies van brede welvaart 

 
Bron: Universiteit Utrecht, RaboResearch 

Rad Indicator Omschrijving Bron Jaar

Clusters Locatiequotiënt

Hoogste locatiequotient werkgelegenheid (van de 

kennisintensieve industrie, ICT, financiele diensen of 

zakelijke diensten)

LISA 2020

Ondernemerschap Percentage starters
Aantal starters t.o.v. de potentiele beroepsbevolking (15 

tot 75 jaar)
CBS 2020

Snelle groeiers Aantal snelle groeiers t.o.v. de bedrijvenpopulatie CBS 2020

Human Capital Gediplomeerden
Aantal leerlingen mbo, hbo en wo t.o.v. de 

werkgelegenheid
CBS 2020

Hoogopgeleiden Aandeel hoog opgeleiden van de bevolking 15 tot 75 jaar CBS 2020

Kennisinfrastructuur Afstand tot universiteit Afstand tot de dichtsbijzijnde universiteit in kilometer DUO, Openstreetmap (bewerking RaboResearch) 2021

O&O investeringen O&O investeringen t.o.v. de werkgelegenheid CIS 2019

Fysieke infrastructuur Bereikbare bevolking
Percentage bereikbare bevolking binnen een straal van 

41km in 26 minuten 
CBS, Openstreetmap (bewerking RaboResearch) 2021

Afstand tot intercitystation Afstand tot dichtstbijzijnde intercitystation in kilometer NS, Openstreetmap (bewerking RaboResearch) 2021

Afstand tot vliegveld Afstand tot dichtstbijzijnde vliegveld in kilometer Eurostat (bewerking RaboResearch) 2021

Financiering Participatie
Aantal investeringen door participatiemaatschappijen per 

1000 werkenden
Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen 2016-2021

Governance Economische samenwerking
Samenwerkingsverbanden tussen gemeenten op 

beleidsveld economie en tussen triple helix partijen
BZK 2020

Leef-woonklimaat Leefbaarometer Totaalscore Leefbaarometer 2.0, afwijking van Nederland BZK 2018

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2017-stedelijke-regios-als-motoren-van-economische-groei-2901.pdf
https://economie.rabobank.com/publicaties/2021/maart/laat-herstel-brede-welvaart-niet-weer-tien-jaar-duren/
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Er bestaan grote verschillen in brede welvaart als we kijken naar de verschillende deelregio’s (zie 

figuur 6). De brede welvaart in 2019 in en rondom de steden Groningen en Assen is gemiddeld tot 

goed en ligt rondom het nationaal gemiddelde. Overig Groningen (incl. stad Groningen) en Noord-

Drenthe (incl. stad Assen) scoren vooral goed op de dimensies werk-privébalans, persoonlijke 

ontwikkeling en milieu (zie figuur 7). Noord-Drenthe scoort daarnaast ook goed op subjectief 

welzijn.  

 

De dimensies waarmee het minder goed gaat, verschillen bij beide regio’s. Overig Groningen loopt 

achter op inkomen en baanzekerheid terwijl Noord-Drenthe juist achter loopt op het gebied van 

sociale contacten.  

 

Verder weg van deze stadskernen is het beduidend minder gesteld met de brede welvaart. Oost-

Groningen en Delfzijl en omgeving scoren matig op inkomen en baanzekerheid (net als Overig 

Groningen), maar daarnaast is het ook minder gesteld met de dimensies gezondheid en 

persoonlijke ontwikkeling. Delfzijl en omgeving scoort ook slecht op de dimensie huisvesting. 

 

Figuur 6: Grote regionale verschillen in brede welvaart in 2019 

 
Universiteit Utrecht, RaboResearch 

 

https://www.rabobank.nl/kennis/s011143840-de-geografie-van-brede-welvaart
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Figuur 7: Brede welvaart score en scores op dimensies in 2019 

Bron: RaboResearch 
 

Verder valt op dat de brede welvaart in Overig Groningen (incl. stad Groningen) de afgelopen tijd 

harder is gestegen dan het landelijk gemiddelde, terwijl de brede welvaart van Noord-Drenthe niet 

of nauwelijks is verbeterd (zie figuur 8). De brede welvaart van Oost-Groningen en Delfzijl en 

omgeving volgt de nationale ontwikkeling van de brede welvaart. 

Figuur 8: Ontwikkeling brede welvaart per regio, 2013 – 2019 

 
Bron: RaboResearch 

 



 
Pagina 28/34  Juni 2022 | Coöperatieve Rabobank U.A. gevestigd te Amsterdam | Kvk 30046259 

 

De coronapandemie heeft zijn weerslag op brede welvaart 
Interessanter dan de brede welvaart in 2019 zijn de ontwikkeling sindsdien. En daarmee ook de 

effecten van de coronacrisis op brede welvaart. Deze data zijn voor 2021 echter nog niet 

beschikbaar. Om de effecten van de coronacrisis te meten, maken we daarom gebruik van onze 

brede welvaartsenquête. Deze is in het voorjaar van 2019, 2020 en 2021 elk jaar door ruim 

tienduizend mensen ingevuld. We vroegen hen om de elf dimensies van brede welvaart te 

waarderen op een schaal van één tot zeven (tabel 1). Het gaat hierbij dus om de welvaart zoals de 

respondenten deze ervaren, wat kan verschillen van de gemeten brede welvaart in de BWI. 

 

Figuur 9 – ontwikkeling dimensies Brede Welvaart 2019-2021 (Kring Groningen & Drenthe) 

Bron: RaboResearch 

 

Veel mensen hebben de enquête in zowel 2019 als 2021 ingevuld. Hierdoor kunnen we nagaan of 

hun brede welvaart op de elf dimensies is verbeterd of verslechterd en tellen voor hoeveel van de 

respondenten dat geldt. Vervolgens toetsen we of het verschil tussen het percentage van de 

respondenten met een verbetering significant afwijkt van het percentage van de respondenten met 

een verslechtering. Daaruit blijkt dat voor Nederland als geheel de dimensies inkomen en 

baanzekerheid significant zijn verbeterd, terwijl subjectief welzijn (geluk), gezondheid, huisvesting 

en sociale contacten significant zijn verslechterd10. Zie ook onze publicatie over de effecten van de 

coronacrisis op brede welvaart. 

 

Hetzelfde deden we voor de Kring Groningen & Drenthe. De uitkomsten staan in figuur 9. Ongeveer 

250 personen uit Groningen en Drenthe vulden de enquête zowel in 2019 als in 2021 in. Ter 

illustratie: op de vraag ‘Op een schaal van 1 t/m 7, heb je voldoende inkomen?’ vulde 23 procent in 

2021 een slechtere score in dan in 2019, terwijl 36 procent een betere score invulde. Het saldo is 

dus 13 en dat is wat is weergegeven in de figuur. Dat is bovendien een significante verbetering. De 

verbetering van deze dimensie geld zowel voor de stedelijke gebieden als de niet-stedelijke 

gebieden. 

 

 
10 Met een p-waarde van 0,05. 

https://economie.rabobank.com/publicaties/2021/september/brede-welvaart-verder-onder-druk-door-slechtere-gezondheid/
https://economie.rabobank.com/publicaties/2021/september/brede-welvaart-verder-onder-druk-door-slechtere-gezondheid/
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Bij de overige dimensies zijn de veranderingen niet significant. Dat wil zeggen dat de onzekerheid 

te groot is om op basis van de antwoorden van de circa 250 respondenten te stellen dat die 

dimensies in Groningen & Drenthe als geheel zijn verbeterd of verslechterd. Wat we wel kunnen 

stellen, is dat die dimensies voor die specifieke groep respondenten zijn veranderd. 
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Bijlage 4: De nieuw economie 
Vanaf de jaren tachtig ontstond een nieuwe economie in Nederland. Kennis en innovatie, vooral in 

regionale netwerken (ecosystemen), werden voor bedrijven steeds belangrijker. Deze 

ontwikkelingen hebben ertoe bijgedragen dat de economie is opgeschoven van een op fysieke 

grondstoffen georiënteerde basis naar een niet-materiële basis, namelijk kennis. Het optimaliseren 

van de kennisstromen binnen de netwerken waarin bedrijven actief waren, maakte het verschil. 

Regio’s waren daarin de spin in het web. 

 

Meer recent spelen naast kennis en innovatie ook duurzaamheid en inclusiviteit een steeds 

prominentere rol in de nieuwe economie. Grote afhankelijkheid van energie en schaarse 

grondstoffen maakt bedrijven kwetsbaar. Bovendien wordt duidelijk dat er grenzen zijn aan hoe de 

economie het milieu kan uitputten. Thema’s als circulariteit, maar ook inclusief ondernemen 

worden steeds belangrijker. Bedrijven moeten meebewegen in deze transitie en staan voor een 

grote opgave. 

Duurzaam ondernemerschap 
Een recent ontwikkelde index van Rabobank meet de voortgang van bedrijven in de transitie naar 

een nieuwe economie. Hiervoor is een uitgebreide enquête onder Nederlandse bedrijven 

gehouden, waarbij zeven dimensies van de transitie naar de nieuwe economie zijn gemeten. De 

enquête is uitgezet in 2020 en 2021.  

 

Bedrijven in Metropoolregio Groningen doen het op de verschillende dimensies en de NEx score 

vergelijkbaar met Nederland gemiddeld, maar op het gebied van echte prijzen en biodiversiteit 

lopen bedrijven in deze regio achter op de koplopers (zie figuur 10). Ook in de algemene index 

(NEx) lopen de bedrijven achter op de regio’s die voorop lopen (de koplopers). 

 

Figuur 10: Duurzaam ondernemerschap in Metropoolregio Groningen 

 
Bron: RaboResearch 

  

https://economie.rabobank.com/publicaties/2019/oktober/de-regio-als-spin-in-het-web-van-innovatie-en-groei/
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Bijlage 5: Specialisaties van Metropoolregio Groningen 
Om de economische kracht van de economie van Metropoolregio Groningen te duiden, kijken we 

naar de economische specialisaties van de verschillende deelregio11, gecombineerd met een sterke 

groei en de omvang van de sectoren. 

 

De regio ontleent haar economische kracht voor een belangrijk deel aan historisch opgebouwde 

specialisaties in nutsbedrijven (NAM, gasunie, gasterra), zorg en welzijn (o.a. UMCG, 

Martiniziekenhuis), onderwijs (Rijksuniversiteit Groningen en verscheidene HBO en MBO 

instellingen) en de ICT-sector (o.a. Belsimpel en IBM). Al deze sectoren zijn groeisectoren gebleken 

de afgelopen decennia. In het ommeland zijn er specialisaties in landbouw, industrie (specifiek 

Delfzijl e.o. en Oost-Groningen), vervoer en opslag (Delfzijl e.o.). Deze sectoren zijn juist 

krimpsectoren gebleken de afgelopen decennia. 
 

Figuur 11: Economische specialisaties in deelregio’s Metropoolregio Groningen 

 

Bron: LISA, bewerking RaboResearch 

 

 
11 De economische specialisatie meten we met de locatiequotiënt. Hiervoor wordt het aandeel van een 
sector in de regionale werkgelegenheid gedeeld door het aandeel van die sector in de landelijke 
werkgelegenheid. Een locatiequotiënt groter dan 1 wil zeggen dat een sector relatief groot is. Ter 
illustratie: het aandeel van de industriesector in de totale werkgelegenheid van Delfzijl en omgeving is 2 
keer zo groot als het landelijke aandeel van de industriesector in de totale werkgelegenheid. 
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Bijlage 6: Gebiedsafbakening 
Ons onderzoek beslaat vier (COROP) gebieden: Overig Groningen (gemeenten Groningen, 

Westerkwartier, Het Hogeland en Midden-Groningen), Delfzijl en omgeving (gemeente Eemsdelta), 

Oost-Groningen (gemeenten Oldambt, Veendam, Pekela, Stadskanaal en Westerwolde) en Noord-

Drenthe (gemeenten Assen, Tynaarlo, Noordenveld, Aa en Hunze en Midden-Drenthe). Zie figuur 1. 

Deze gebieden samen vormen een regio die wij Metropoolregio Groningen noemen. Daarnaast 

maken we in de studie vaak het onderscheid tussen stad en ommeland. Met stad bedoelen wij in 

het bijzonder de stad Groningen en Assen en met het ommeland bedoelen wij de gebieden rondom 

deze steden. 

 

Metropoolregio Groningen is een logische regioafbakening voor ons onderzoek. Zo zien we veel 

functionele samenhang tussen gemeenten in dit gebied als we kijken naar woon-werkverkeer (zie 

figuur 12). De figuur toont de som van de in- en uitgaande pendelstromen van gemeenten in 

Noord-Nederland in 2019. Hierbij is een minimum van 1.500 pendelbewegingen per dag 

aangehouden. Hoe dikker de lijn, hoe meer pendel over en weer. In de figuur is te zien dat de 

meeste pendelbewegingen plaatsvinden binnen Metropoolregio Groningen. Verder valt op dat 

Friesland op basis van pendelstromen een aparte regio is, net als Zuid-Drenthe. Onze 

regioafbakening komt sterk overeen met arbeidsmarktregio Groningen. 

 
Figuur 12: Pendelstromen in Noord-Nederland met afbakening Metropoolregio Groningen 

 

Bron: CBS, bewerking RaboResearch 

  

https://www.samenvoordeklant.nl/arbeidsmarktregios
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