SAMENWERKING TUSSEN BEDRIJVEN, OVERHEDEN EN ONDERWIJSINSTELLINGEN

DIGITALE HUBS IN NOORD-NEDERLAND
De rappe digitalisering van de samenleving, en vooral hoe we daarmee om
moeten gaan, is een belangrijk vraagstuk voor Noord-Nederland. Bedrijven,
overheden en onderwijsinstellingen werken samen aan de infrastructuur
voor de verdere digitalisering van de regio. Noordz bracht de plekken waar dit
gebeurt in kaart.
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IT-Academy Noord-Nederland

De IT-Academy Noord-Nederland is gevestigd op de Zernikecampus in Groningen, in
de Van Doorenveste.
Het bijscholen van IT-personeel is een groot onderdeel van wat de organisatie doet.
Daarnaast werken ze samen met bedrijven en de Hanzehogeschool om nieuwe
opleidingen te ontwikkelen en deze te implementeren in het reguliere onderwijs.
Ondernemers en bedrijven kunnen vraagstukken voor bijscholing aandragen en
helpen bij het ontwikkelen van passend onderwijs. Dat vraagt om een uitwisseling
van expertise en tijd, bijvoorbeeld in de vorm van gastdocenten en stagemogelijkheden. Hierdoor sluiten programma’s beter aan bij de wensen van het bedrijfsleven en
komt er kwalitatief goed geschoold personeel van de opleidingen. Als er nieuwe
ontwikkelingen zijn op de arbeidsmarkt, kan door een goede samenwerking snel een
bijscholingstraject gestart worden.

Groningen Digital Business Centre van de Rijksuniversiteit Groningen

Het Groningen Digital Business Centre (GDBC) is een nieuw kenniscentrum op het
Zerniketerrein, in het Duisenberg Gebouw van de faculteit Economie en Bedrijfskunde
van de Rijksuniversiteit Groningen, dat zich richt op het ontwikkelen, delen en
overdragen van kennis op het gebied van digital business en analytics. Een plek waar
innovatie en onderzoek naar digitaal ondernemen gestimuleerd wordt.
Het netwerk van de Noordelijke Online Ondernemers speelde een grote rol bij de
oprichting. Groningen heeft zich de laatste jaren ontwikkeld tot één van de belangrijkste IT-steden van Nederland. Het gevolg is dat er een dringende vraag is naar academisch opgeleide experts op het gebied van digital science en big data. Het GDBC
voorziet in die behoefte.
Dat betekent dat verschillende bedrijven aan kunnen kloppen, van MKB’ers tot grote
non- en for profit organisaties. Het idee is dat zij vragen neerleggen of problemen
aandragen. Het GDBC zoekt daar een passende samenwerking bij: een stage of
onderzoek, een business case, of wellicht een learning-community. Door samen te
werken met andere opleiders, wil het kenniscentrum zorgen dat zij in iedere behoefte
van bedrijven kunnen voorzien als het gaat om onderzoek en kennis. Behalve de
nodige kennis en innovatie worden bedrijven zo in contact gebracht met toekomstige
werknemers.

Het Kasteel (digitale werkplaats van Noorderpoort)

Een KennisLab, LearningLab en BusinessLab vormen gezamenlijk Het Nieuwe Kasteel
aan de Melkweg 1 in Groningen. De Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap van
Noorderpoort. De wereld schreeuwt om meer en beter opgeleide ICT-ers. En de
studenten van Noorderpoort vragen om meer digitaal onderwijs.
Het project wordt evenredig gefinancierd door de overheid, de onderwijsinstelling en
partnerbedrijven. Noorderpoort investeert, bedrijven kunnen in de vorm van tijd of
materiaal wat zij beschikbaar stellen bijdragen, de overheidssubsidie werkt als een
verdubbelaar van deze investeringen.
Veel bedrijven in de regio hebben moeite om geschikt personeel te krijgen. Ook
moeten ICT-medewerkers vandaag de dag vaker dan voorheen kunnen communiceren met medemensen en hun zachte kant laten zien. Het project Werkplaats voor
Digitaal Vakmanschap werkt ook aan deze menselijke kwaliteiten. In het BusinessLab
draait het om de groep van bedrijven die zich in Het Nieuwe Kasteel vestigen en
intensief gaan samenwerken met de studenten van de opleidingen. Start-ups en
gevestigde bedrijven brengen hun kennis en vaardigheden op IT-gebied over aan de
studenten, die op hun beurt wellicht zélf start-ups zullen gaan vormen. Het einddoel:
goed opgeleide professionals, die misschien niet ín de IT, maar in alle gevallen wel
mét IT zullen gaan werken.

Health Hub Roden, Roden (Oosteinde 8, 9301 LJ Roden)

Health Hub Roden

Health Hub Roden (Oosteinde 8, Roden) richt zich op de wereld van medische technologie en healthy ageing. De ‘hub’ verbindt ondernemers, kennisinstellingen en de
overheid. Zij kunnen gebruik maken van het netwerk, kapitaal, kennis en de faciliteiten van de hub. Het doel sluit aan bij het speerpunt van de onderwijsinstellingen van
Noord-Nederland: het verbeteren van de kwaliteit van leven dankzij innovatie.

Groningen Digital Business Centre, Duisenberg Gebouw op Zerniketerrein,
Groningen (Nettelbosje 2, 9747 AE Groningen)

Bedrijven en ondernemers met een onderzoeksvraag op het gebied van Healthy
Ageing of medische technologie kunnen bij de Health Hub Roden terecht. Docenten
en studenten doen vraaggestuurd onderzoek naar innovatieve oplossingen.
Daarnaast zit er in Roden veel kennis, bijvoorbeeld als het gaat om subsidies, patenten
en organisaties.
Wat bedrijven, naast onderzoeksvragen, kunnen bijdragen aan Health Hub Roden, zijn
werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De wensen
van het bedrijf worden in kaart gebracht en er wordt een ontwikkelingsplan opgesteld
in samenwerking met partnerbedrijven die vacatures hebben. Zo ontstaat een
samenwerking waardoor bedrijven, in ruil voor kennis en begeleiding, op maat
opgeleide medewerkers krijgt.

Kennislab Noordoost Fryslân

Kennislab Noordoost Fryslân werkt aan toekomstgericht onderwijs, wat aansluit bij de
arbeidsmarkt. Het kennislab is gevestigd in Buitenpost, maar richt zich met projecten
op het hele gebied van Noord-Oost Friesland. De regio is de ‘experimentatieruimte’.
Het Kennislab werkt met partners die een financiële bijdrage leveren, maar ook
expertise bieden en uitdagingen en vraagstukken aandragen voor de projecten voor
de leerlingen. Een voorbeeld van zo’n project is Stabij Bijke. Een zorgrobothond voor
de ouderenzorg. Studenten van ROC Friese Poort maakten een prototype, maar de
vraag over het businessplan komt wellicht weer bij studenten van een andere opleiding te liggen. Het doel is leerlingen op een uitdagende manier kennis te laten maken
met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Bedrijven in alle vakgebieden staan
te springen om mensen. Daarom probeert Kennislab Noordoost Fryslân leerlingen al
vroeg enthousiast te maken en een positief beeld te schetsen van technologie en
innovatie. Dat moet ervoor zorgen dat zij in de toekomst daarmee aan de slag gaan en
vooral ook in de regio blijven om te werken.
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Drachten

Waarom is digitalisering een belangrijk dossier? Waardoor ontstaat
de krapte op de arbeidsmarkt voor IT’ers en digitaal vaardig personeel in Noord-Nederland? En Wat zijn de redenen voor het starten
van publiek-private samenwerking in het kader van digitalisering?

Assen

De ondernemers en bestuurders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de digitale ‘hubs’ delen hun meningen en ervaringen op de
website van Noordz: https://www.noordz.nl/.
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WhatTheHackathon

Op 9 en 10 maart organiseert WhattheHackathon een Internet of Things/LoRaWAN-hackathon in Technologies Added in Emmen, de eerste ‘Shared Smart Factory’
van Nederland. WhatTheHackthon is een samenwerking van partijen die innovatie en
sociale vernieuwing belangrijk vinden. Dat dragen ze uit door het organiseren van
innovatie-wedstrijden in de vorm van hackathons, waar creatieve mensen langer dan
24 uur aan één stuk in teams nieuwe concepten ontwerpen en ideeën tot bloei laten
komen en uitwerken tot een product.
Onze Hackathons duren meestal 30 uur en aan het eind moeten de teams hun
“uitvinding” aan een jury en het publiek pitchen.
Sponsoren en partners kunnen helpen bij het financieren van de hackathons. In ruil
daarvoor worden de deelnemers in contact gebracht met nieuwe onderwerpen op het
gebied van technologie, techniek en digitalisering. De expertise van bedrijven is
daarbij ook belangrijk. De hackathons leiden tot nieuwe innovatieve ideeën en nieuwe
startups. Bovendien worden de deelnemers enthousiast voor het werken met nieuwe
technologieën.

IT-Academy Noord-Nederland, Van Doorenveste op Zerniketerrein, Groningen
(Zernikeplein 11, 9747 AS Groningen)
Het Nieuwe Kasteel, Groningen (Melkweg 1, 9718 EP Groningen)

