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Onderwerp: OndernemersFabriek Drenthe

Geachte voozitter/leden,

ln het provinciaal collegeakkoord voor de periode 2015-2019 hebben wij als doel-

stelling opgenomen om op volle kracht door te gaan met het MKB-actieprogramma
(nu genaamd: TOP-programma) en initiatieven voor startups zoals de

OndernemersFabriek Drenthe te stimuleren. ln deze brief informeren wij u over de

voortgang.

Vernieuwing is essentieel voor de economische groei en werkgelegenheid in Drenthe,

net als het verder stimuleren van jonge en innovatieve ondernemers. Een belangrijk

onderdeel van het TOP-programma is het concept de OndernemersFabriek Drenthe.

Dit concept is gelanceerd voor starters en ambitieuze jonge ondernemers met groei-

potentie. De OndernemersFabriek Drenthe is niet alleen een locatie of een vetza-
meling locaties, maar ook een visie. De fysieke plek is een belangrijk element in het

succes en de zichtbaarheid van het Drentse model, maar de visie gaat verder. De

OndernemersFabriek Drenthe draagt bijaan een sterk ondernemers- en starters-

klimaat. Het Drentse model laat goed zien dat er rondom de locaties een ecosysteem

ontstaat, een netwerk waarin lokale stakeholders van groot belang zijn. Stakeholders
van de Fabriek brengen kennis, netwerk, ervaring en andere faciliteiten, maar het zijn

vooral ook ambassadeurs, die het initiatief en zijn ondernemers vooruit willen helpen,

omdat zij het belang inzien van de Fabriek.

Het neerzetten van de OndernemersFabriek Drenthe zorgt op termijn voor de gewens-

te slagkracht en resultaten, namelijk het verbinden van meerdere ondernemende loca-

ties en hun ondernemers, het ontsluiten van netwerken, kennis en ondernemerstalent.

Daarnaast geeft het een podium voor inspirerende cases; inwoners en bedrijven zien

wat er allemaal kan. Tevens vindt er co-creatie tussen onderw'rjs en ondernemerschap
plaats. Dit versterkt kennisintensief ondernemerschap. Voorgaande ter verbetering

van het startersklimaat en de innovatiekracht van Drenthe, behoud en groei van

werkgelegenheid bij startups/startende ondernemers en het versterken van de

economische structuur.
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ln 2016 kent de OndernemersFabriek Drenthe drie fysieke locaties: Assen, Emmen en
Hoogeveen. Het programma vooziet in ondersteuning van ambitieuze startende

ondernemers in de vorm van het bieden van een werkplek, een coach/mentor, deel-
name aan workshops en trainingen, toegang tot het partnernetwerk en deelname aan

events. Een combinatie van kleinschalige activiteiten en grote events heeft gezorgd

voor een goede zichtbaarheid op lokaal niveau en een toenemende betrokkenheid

van partners.

De provincie Drenthe zetzich in voor het verbeteren van ondernemerschap en inno-

vatie in Drenthe. De realisatie hiervan kan op vele manieren; door verbinding en sa-
menwerking kan het beste resultaat worden bereikt. Er gebeurt immers al veel en er
zijn mooie bedrijven en initiatieven.
Hiervoor kunt u de volgende film bekijken: https://youtu.be/3XHKNKdhkBY

Voor de zomer zal er een Statenbijeenkomst worden georganiseerd en kunt u in

gesprek gaan met verschillende ondernemers en de sfeer van het Drentse model
proeven.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Drenthe,

secretaris

wa/coll.


