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Voys, snelste noordelijke groeier
De reacties op ChecktheBizz zijn positief, zowel van leerlingen 
en docenten als van de deelnemende bedrijven. Zo ook Voys, 
die dit jaar weer meedoet. De telecomprovider, gevestigd in 
de Mediacentrale, won onlangs de FD Gazellen Award van 
het Financieel Dagblad als snelst groeiend bedrijf van Noord-
Nederland. Op hun website staat een leuke blog over hoe Voys de 
leerlingen ontving en aan het werk zette: www.voys.nl/weblog/
check-the-bizz-timeline.htlm

Polyganics, bioresorbable medical devices
Nieuwkomer bij ChecktheBizz is Polyganics, gevestigd aan de 
Rozenburglaan. Polyganics ontwikkelt en produceert medische 
toepassingen van biologisch oplosbare polymeren, gericht op KNO 
en chirurgie. Een heel gespecialiseerd bedrijf dus, maar desondanks 

met een grote variatie aan functies en benodigde opleiding, aldus 
Jan Disbergen, directeur productie: “Wij hebben alle niveaus in huis, 
van technici op lbo- en mbo-niveau in de productie tot hbo’ers en 
wo-niveau in ontwikkeling en sales en mensen met een universitaire 
medische achtergrond. Polyganics is een sterk groeiend bedrijf, 
met zo’n 10 tot 30% groei per jaar, dus we zoeken eigenlijk elk jaar 
nieuwe mensen. Met die aanwas van nieuw personeel moet je nu 
al beginnen, door de jeugd zo jong mogelijk bekend te maken met 
de mogelijkheden van een technisch profiel. Ik geloof er heilig in 
dat het bedrijfsleven, mits je het goed onder woorden brengt en 
presenteert, de jeugd enthousiast kan maken voor de profielkeuze 
Natuur en Techniek.” Polyganics laat daarom tijdens CheckTheBizz 
graag zien wat het bedrijf doet en welke functies het te bieden heeft 
in de toekomst. 

Ruim 40 bedrijven hebben zich al aangemeld voor ChecktheBizz. 
Ook interesse? Neem contact op met het OTP, (050) 210 34 31.

De Rode Loper uit voor ondernemers

Hoe bied je optimale ruimte 
aan bedrijven, met alleen de 
noodzakelijke spelregels? 
Welke kansen liggen er in de 
bestaande stad die verzilverd 
moeten worden? Wat vragen 
ondernemers van de gemeente? 
Anders gezegd: hoe legt de 
gemeente de rode loper uit voor 
ondernemers in Groningen?

De Rode Loper is de titel van 
de gemeentelijke visie en 
strategie voor werklocaties die 
in nauwe samenwerking met het 
georganiseerde bedrijfsleven 
en vastgoedprofessionals tot 
stand komt. Tijdens het festival 
Let’s Gro discussieerden deze 
drie partijen over hoe een 
veranderende werkwijze van de 
overheid moet leiden tot meer 
kansen voor Groninger bedrijven 
en voor nieuwe vestigers. 

Flexibele vestigingseisen, meer ja 
mits dan nee tenzij, maatwerk en 
gerichte marketing, dat zijn een 
paar kernwoorden van de Rode 
Loper-aanpak. 

Westpoort voorbeeld
Op Westpoort wordt deze 
aanpak in praktijk gebracht. 
Pieter Schollema, directeur 
van BügelHajema Adviseurs, 
illustreerde in zijn presentatie 
waarom een nieuwe aanpak 
nodig is. “Bij Westpoort heeft 
de gemeente vooraf bepaald 
dat dit de Poort naar Groningen 
moet zijn. Daar is ook het hele 
bestemmingsplan op ingericht, 
met een uitgebreid pakket 
aan eisen. Maar als het er niet 
uitziet als een poort, is het 
geen poort.” Schollema pleit 
voor een overgang van wat hij 
noemt een korsetplanologie 

naar een uitnodigingsplanologie. 
“De korsetplanologie 
kenmerkt zich door 
gedetailleerde, conserverende 
bestemmingsplannen en 
beheersverordeningen. Wel een 
basis voor leges heffen, maar niet 
voor een omgevingsvergunning.” 
De uitnodigingsplanologie is 
een zoektocht naar ruimte: 
ruimte bieden aan starters, aan 
diverse branches, aan diversiteit. 
Natuurlijk kan niet alles. “Maar 
bepaal vooraf wat je per se niet 
wilt. Dat zijn de kaders, de rest is 
speelruimte.” Werk met flexibele 
scenario’s en zoek naar de 
ruimte binnen de noodzakelijke 
belemmeringen om te komen 
tot het doel, namelijk een goed 
woon- en werkklimaat dat voor 
alle partijen aanvaardbaar is. 
“Dat vergt bestuurlijk lef van een 
gemeente, maar ook vertrouwen 
in het ordenend vermogen van de 
markt.” 

Kansen voor oudere 
gebieden
De Rode Loper-aanpak geldt 
overigens voor de hele stad, 
voor zowel nieuwe als oude 
gebieden, bedrijven- en 
kantorenlocaties. Tijdens de 
discussie kwamen in dit kader de 
positieve ontwikkelingen in het 
CiBoGa-gebied aan bod. Daar 
hebben misschien wel dankzij 
de stagnatie op de woningmarkt 
particuliere initiatieven een kans 
gekregen, die hebben geleid tot 

een levendig en gevarieerder 
leef- en woongebied dan waar 
de oorspronkelijke plannen 
in voorzagen. Die kansen 
liggen er ook in gebieden als 
het Oosterhamriktracé, waar 
verpaupering op de loer lag maar 
waar nu diverse partijen plannen 
voor maken. 

Goede scheids laat 
doorspelen
De één z’n vrijheid kan de 
buurman z’n overlast worden: 
regels zijn er dus niet voor niets 
en moeten ook gehandhaafd 
worden. De vergelijking 
werd getrokken met een 
voetbalwedstrijd, met spelregels 
en een scheidsrechter. Maar, zo 
werd ook opgemerkt, een goede 
scheids zorgt ervoor dat het spel 
door kan gaan en niet telkens 
stilligt. 

Inspelen op vragen 
uit de praktijk
Vraaggericht en uitnodigender, 
dat is wat de gemeente voorstaat. 
Zouden de grondprijzen dan 
niet moeten dalen, was één 
van de opmerkingen. Maar 
de grondprijs is niet de enige 
of zelfs maar de belangrijkste 
vestigingsvoorwaarde, zo was de 
reactie van andere aanwezigen. Je 
koopt meer dan een stuk grond, 
je zoekt meerwaarde. En wat een 
bedrijf vraagt als meerwaarde 
verschilt van bedrijf tot bedrijf. 
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Datacenters als kansrijke nieuwkomers
Foto Jan Buwalda
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Wethouder Joost van Keulen gaf IBM als 
voorbeeld; die was niet gekomen als het 
bedrijf zich had moeten vestigen op een 
bedrijventerrein, dat was niet wat ze zochten. 
“Die vragen moeten we dus op inspelen, 
de kracht van de stad benutten. En terug 
naar de basis: de hectares op Westpoort 
liggen daar niet voor de gemeente om geld 
aan te verdienen, maar moeten voldoen 
aan de vraag van de markt.” Van Keulen is 
groot voorstander van meer vrijheid voor 
ondernemers. “De overheid is goed in alles 
dichtregelen, maar een ondernemer wil 
vrijheid van handelen en als gemeente willen 
we aan die vraag voldoen.” 
Begin 2014 zullen B&W alle reacties 
verwerken in een definitieve beleidsnota.  
De wervende Westpoortfilm is er al: 
gemeente.groningen.nl/ondernemer/ 
nfia-2013-congres-in-groningen

De gemeente wil schoon en 
duurzaam vervoer in de gemeente 
stimuleren, om zo bij te dragen aan 
een betere luchtkwaliteit en minder 
geluidsbelasting. Elektrische auto’s zijn 
schoon en duurzaam, maar vergen wel 
een infrastructuur van oplaadpunten. 
Daarom heeft de gemeente een 
subsidieregeling vastgesteld voor 
de aanschaf van zulke oplaadpunten 
op privaat terrein van bedrijven en 
instellingen. Hierin wordt onderscheid 
gemaakt tussen oplaadpunten die ook 
openbaar gebruikt kunnen worden 
en oplaadpunten die alleen voor 
privégebruik zijn. Voor een oplaadpunt 
dat ook openbaar gebruikt kan worden, 
kunt u 1000,- euro subsidie ontvangen 
met een maximum van 2500,- euro per 
adres. Voor openbare laadpunten die 
alleen privé gebruikt kunnen worden, 
kunt u 500,- euro subsidie ontvangen 
met een maximum van 1000,- euro per 
adres. De gemeente is nog in gesprek 
met de bedrijvenverenigingen over een 
bijdrage van hun kant aan de aanschaf 
van oplaadpunten.  
Meer informatie: Gerd Boerema,  
gerd.boerema@groningen.nl,  
(06) 5127 0136 of stichting Energy 
Expo, info@energyexpo.nl  
of 050-2806256.

Subsidie oplaad-
punten elektrische 
auto’s

Op initiatief en uitnodiging van de gemeente hebben ondernemers, studenten, stadjers 
en organisaties zich uitgeleefd op ideeën over hoe we de toekomst van de stad willen 
vormgeven. never waste a good crisis, dat zou de rode draad kunnen zijn door alle activiteiten 
van Let’s Gro eind november. 

De crisis maakt duidelijk dat de wereld verandert: economie, zorg en welzijn, de taak van de 
overheid, de rol van het bedrijfsleven in groei en innovatie, overal zijn veranderingen gaande. 
Maar waar willen we naar toe met onze stad, waar liggen kansen en mogelijkheden? Een hele 
kleine greep uit maar liefst 85 programma’s.

Duurzaamheid
Duurzaamheid was een belangrijk thema. Blue Economy-goeroe Günther Pauli gaf een druk-
bezochte lezing, Energy Expo toonde fraaie vormen van elektrisch vervoer en veel mensen 
bogen zich in workshops actief over Groningen Fietsstad. Studenten van Minerva gaven een 
impressie van hun inbreng tijdens het Energize Festival: hoe kunst & ontwerp in spiratie kan 
opleveren voor maatschappelijke vraagstukken. Wethouder Jan Seton nam de eerste Street 
Charge-paal van de Dutch Solar Group in gebruik: oplaadpalen voor mobiele  telefoons en 
tablets werkend op zonne-energie. 

Let’s Gro: inspiratie voor en door de stad

City of Talent: gamification
De game-industrie vormt – letterlijk – een van de jongste bedrijfstakken in Groningen, die zich 
razendsnel ontwikkelt, ook richting gamification: de toepassing van gameprincipes in bedrijfs-
leven of bijvoorbeeld de zorg, waarbij wordt ingespeeld op de mate waarin mensen door 
een spel gemotiveerd en gegrepen worden om bepaalde doelen te bereiken. Inmiddels zijn 
de  noordelijke game developers met Mendel Bouman als bezielende aanjager bezig zich te 
verenigen, middels netwerkbijeenkomsten en events, maar ook wellicht door in de binnenstad 
een ontwerp- en ontmoetingsruimte te betrekken. Let’s Gro HQ viel hiervoor erg in de smaak.

data.groningen.nl
Groningen is een City of Talent, ook op het 
gebied van innovatie. Om daar een bijdrage 
aan te leveren, streven de noordelijke (semi) 
overheden naar open data: het beschikbaar 
stellen van openbare overheidsdata zonder 
technische, financiële of juridische belem-
meringen. Daarmee krijgen private partijen 
de mogelijkheid producten of toepassingen 
te ontwikkelen. Open Data, maar met inacht-
neming van de privacy natuurlijk, wat het 
principe een stuk lastiger maakt dan het op 
het eerste gezicht klinkt. Zoals gedeputeerde 
Mark Boumans, verklaard voorstander van open data, het stelde: mijn financiële afdeling wordt 
hier wat zenuwachtig van. Maar de gemeente en provincie Groningen willen hier grote stappen 
in maken en wethouder Ton Schroor nodigde daarom de ‘markt’ uit aan te geven wat zij nodig 
heeft van de overheid via www.data.groningen.nl
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Duurzaam & Design – foto René Keijzer

Gamers in Let’s Gro HQ – foto René Keijze


