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Inleiding 

a. Algemeen 
 De provincie Drenthe zet zich in voor het verbeteren van ondernemerschap en innovatie in 

Drenthe. In 2013 is gestart met het MKB-actieprogramma (midden- en kleinbedrijf) met als doel 
het stimuleren van kansrijk en innovatief (jong) ondernemerschap. Aanvullend hierop is in 2014 
de TOP-regeling gelanceerd voor starters. Beide programma's zijn samengevoegd onder de 
noemer TOP-programma Drenthe met als onderdelen start - groei - vernieuwing - buitenland - 
financiering. Een belangrijk onderdeel van het TOP-programma is het concept de Onderne-
mersFabriek Drenthe (OFD). Dit concept is gelanceerd voor starters en ambitieuze jonge on-
dernemers met groeipotentie. 

 
 Medio 2016 is er een statenbijeenkomst georganiseerd in de OndernemersFabriek (locatie As-

sen). Onder andere op basis van de input van deze sessie is het voorliggend plan ontwikkeld. 
Aan het eind van de bijeenkomst is afgesproken dat uw Staten actief betrokken worden bij de 
doorontwikkeling van de OFD. 

 
 De OFD is niet alleen een locatie of een verzameling locaties, maar ook een visie. De fysieke 

plek is een belangrijk element in het succes en de zichtbaarheid van het concept, maar de  
visie gaat verder. Het concept van de OFD heeft de potentie om provinciebreed voor een sterk 
ondernemers- en startersklimaat te zorgen. De realisatie hiervan kan op vele manieren; door 
verbinding en samenwerking kan het beste resultaat worden bereikt. Er gebeurt immers al veel 
en er zijn mooie bedrijven en initiatieven. 

 
 De beleidsuitgangspunten voor de OFD zijn tot stand gekomen uit samenwerking tussen de 

provincie en de OFD. Om blijvend aan te kunnen sluiten bij de behoeften van de ondernemers 
is hun feedback hierin meegenomen. 

 

b. Europese aspecten 
 Niet van toepassing. 

c. Economie/werkgelegenheid 
 De OFD maakt een belangrijk onderdeel uit van het ondernemersecosysteem voor starters met 

groeiambities. Het is een verknoping van lokale starters- en ondernemersecosystemen met 
maatwerk voor samenwerkingsarrangementen en, aansluitend op de regiospecifieke economi-
sche structuur en cultuur, voor een provinciedekkende voorziening. 

 
 In totaal hebben (tot einde 2016) 33 bedrijven bij de Fabriek een 'pakket diensten' afgenomen. 

Hiervan zijn 11 bedrijven uitgestroomd, waarvan er 7 nog actief zijn. Van deze 7 zijn er 4 door-
gegaan met groeien; zij hebben tezamen ca. 20 mensen in dienst, deels parttime, aangevuld 
met enkele stagiairs. De andere 3 zijn nog actief, maar dan als zelfstandige. De groep onder-
nemers die op 1 januari 2017 in de Fabriek zitten, is 22 bedrijven groot. Deze ondernemers 
hebben in 2016 gezamenlijk 7 medewerkers en 16 stagiairs in dienst gehad. 
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d. Participatie 
 Er is een link met regionale en landelijke partijen, zoals de 12 Drentse gemeenten, de KvK, 

Kennispoort, de NOM, het MKB Fonds Drenthe en het programma 'Ondernemer coacht Onder-
nemer' van VNO-NCW Noord. 

 Verder vindt er samenwerking plaats met verschillende onderwijsinstellingen, zoals het  
Drenthe College, de Stenden Hogeschool en het Alfacollege.  

 De strategie is om samen te werken met relevante partijen in de markt in de vorm van geza-
menlijke netwerkborrels, evenementen of het delen van agenda's. Marktpartijen denken mee en 
leveren mogelijke deelnemers aan.  

 Voor de zichtbaarheid in Drenthe worden bestaande initiatieven die Drenthebreed opereren 
omarmd. Een voorbeeld hiervan is een groeiend initiatief als de Young Business Award. 

Advies 

1. In te stemmen met de beleidsuitgangspunten van de OndernemersFabrieken Drenthe in de 
periode van 2017 tot en met 2019. 

2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 410.000,-- per jaar voor de periode 2017-2019 
voor de voortzetting van de OFD en dit te dekken uit bestaand budget, binnen programma 2 
'Regionale Economie'. 

Doelstelling uit de begroting 
2.2.1 Stimulering van innovatief ondernemerschap en ondernemersklimaat 

Argumenten 

1.1 Het geeft invulling aan het Collegeakkoord 2015-2019 ‘Dynamisch en Ondernemend Drenthe’. 
 Het gaat om de volgende uitgangspunten: 

- 'We gaan op volle kracht door met het MKB-actieprogramma' (samengevoegd tot TOP-
programma); 

- 'We blijven initiatieven voor startups zoals de OndernemersFabriek stimuleren' (valt  
onder 'start' in het TOP-programma). 

 
1.2 Het concept van de OFD blijkt succesvol te zijn voor startende ondernemers. 

Het is goed te merken dat alle ondernemers stappen zetten, zowel in persoonlijke groei als in 
de bedrijfsgroei. Omzetten stijgen, de focus wordt scherper en het verhaal naar buiten toe be-
ter. Het is wel duidelijk dat de populatie in Drenthe ook bestaat uit veel potentiële MKB-
bedrijven, gedreven vanuit passie voor een product/techniek en vakinhoudelijke kennis. 
De OFD maakt een belangrijk onderdeel uit van het ondernemers-ecosysteem voor starters in 
Drenthe.  

 
1.3 Voor het stimuleren van ondernemerschap zijn de OndernemersFabrieken essentieel. 

De OndernemersFabriek Drenthe is meer dan alleen de drie locaties. Het gaat om een be-
weging die in het gebied moet worden neergezet, waardoor het beeld van Drenthe als onder-
nemende provincie versterkt wordt. 
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1.4 Het is noodzakelijk de verschillende netwerken te ontsluiten, de ambitieuze starters zichtbaar te 
maken en vervolgens deze partijen te verbinden. 
Dat is de basisgedachte, een verzameling van losse 'ecosystemen' die elkaar versterken. Het 
actief zoeken naar deze verbindingen werkt aantoonbaar en geeft het volume dat nodig is om 
een serieus startersklimaat neer te zetten. 
Voor de zichtbaarheid in Drenthe is het goed om met de bestaande initiatieven die Drenthe-
breed opereren, hechter samen te werken. Het TOP-programma en het MKB Fonds vormen 
samen met de OndernemersFabrieken het Drenthebrede aanbod voor ambitieuze starters en 
groeiers. Ook zijn de Drentse gemeenten van belang voor het succes. 

 
1.5 De beleidsuitgangspunten omvatten de uitkomst van de samenwerking tussen verschillende 

partijen. 
De verschillende lokale 'ecosystemen' met alle betrokken partijen worden Drenthebreed aan el-
kaar gekoppeld. Het gebeurt nu al dat starters in Assen samenwerken met starters in Emmen. 
Het actief verbinden en faciliteren zijn belangrijke activiteiten. Deze zorgen voor de gewenste 
interactie en ontwikkeling. 

Het Drenthemodel laat goed zien dat er rondom de locaties een ecosysteem ontstaat, een net-
werk 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 haar ondernemers vooruit willen helpen, omdat zij het belang inzien van de Fabriek. 

 
2.1 Dit bedrag dekt de voortzetting van de OndernemersFabrieken in Assen, Emmen en  

Hoogeveen in 2017, 2018 en 2019. 
In de begroting (bijlage 1) wordt het bedrag gespecificeerd. Het programma voorziet in onder-
steuning voor ambitieuze startende ondernemers in de vorm van het bieden van een werkplek, 
een coach/mentor, deelname aan workshops en trainingen, toegang tot het partnernetwerk en 
deelname aan events. In bijlage 1 (Beleidsuitgangspunten OndernemersFabriek Drenthe 2017-
2019) wordt een toelichting gegeven op de activiteiten. 

Tijdsplanning 

De bijdrage van de provincie wordt in principe beschikbaar gesteld voor een periode van drie jaar 
(2017-2019). 

Financiën 

De financiën worden uit bestaande begroting gedekt. Ze komen ten laste van het budget binnen pro-
gramma 2 'Regionale Economie' en daarbij binnen de beleidsopgave 'Vergroten Concurrentiepositie 
van Drenthe', doelstelling Zorgen voor een goed vestigings- en leefklimaat ook op (sub)regionaal ni-
veau en de kostensoort 440275 'Bijdragen in projecten versterking economische structuur' voor de 
begrotingsjaren 2017, 2018 en 2019. 

Monitoring en evaluatie 

Jaarlijks wordt door de OFD, in samenspraak met de uitvoerders van het TOP-programma en de pro-
vincie, een jaarplan opgesteld. Gedurende het jaar worden voorafgaande aan de monitoringsmo-
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menten voor uw Staten vanuit de OFD voortgangsrapportages aangeleverd. Aan het einde van het 
kalenderjaar wordt een jaarrapportage opgesteld. Op basis van de rapportages kan de mate van 
doelbereik worden vastgesteld en kan vanuit de provincie worden bijgestuurd.  

Communicatie 

Niet van toepassing. 

Bijlagen  

1. Beleidsuitgangspunten OndernemersFabriek Drenthe 2017-2019 

Ter inzage in kamer C0.39 

Niet van toepassing. 
 
 
 
Assen, 30 maart 2017 
Kenmerk: 13/3.2/2017000961 
 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
H. Brink, plv. voorzitter 
mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 
 
wa/coll. 

 

 



Ontwerpbesluit   2017-789-1 

 

 

 
 
Provinciale Staten van Drenthe; 
 
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 30 maart 2017, kenmerk 
13/3.2/2017000961; 
 
 
 
BESLUITEN: 
 
 

1. In te stemmen met de beleidsuitgangspunten van de OndernemersFabrieken Drenthe in de 
periode van 2017 tot en met 2019. 

2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 410.000,-- per jaar voor de periode 2017-2019 
voor de voortzetting van de OFD en dit te dekken uit bestaand budget, binnen programma 2 
'Regionale Economie'. 

 
 
 
Assen, 31 mei 2017 
 
 
 
 
 
Provinciale Staten voornoemd, 
 
 
 
 
 , griffier , voorzitter 
 
wa/coll. 
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1. Starters en groeiers in Drenthe: waarom een OFD? 

Drenthe heeft een grote en groeiende economische opgave. Het is een provincie zonder 

(uitgesproken) economisch profiel, het gewicht van Drenthe binnen de BV Nederland is beperkt en in 

de ranglijstjes van krachtige economische regio’s in Nederland bungelt Drenthe onderaan. De groei 

en dynamiek liggen er structureel lager (zie tabel 1). 
 

 

Tabel 1: Stand van zaken Drentse economie + benchmark Nederland 

Indicator Drenthe Nederland 

Procentuele ontwikkeling aantal banen 2011-2015 -4,7% -2,6% 

Aantal starters per 1.000 mensen in de beroepsbevolking 10,4 12,4 

Verhouding niet-werkende werkzoekenden/beroepsbevolking 11,4% 10,2% 

Verhouding banen/beroepsbevolking 85,6% 89,2% 

% hoog opgeleiden in beroepsbevolking 28% 34% 

Binnenlands pendelsaldo werknemers -15.300 n.v.t. 

Bron: LISA, CBS, ING, UWV, bewerking E&E advies 

 

De afgelopen jaren daalde de werkgelegenheid en liep de werkloosheid op. In de Vierkant voor 

Werkregio hebben diverse grotere werkgevers aangegeven in te krimpen of de deuren te sluiten. 

Philips is daar één van. En recentelijk kondigde de NAM aan fors in te krimpen doordat er minder gas 

uit de grond wordt gehaald. En wat de overname van Fokker door het Britse GKN gaat beteken in 

termen van werkgelegenheid, is nog onzeker. Zo af en toe komen er nieuwe bedrijven bij van buiten 

de provincie. Drenthe moet het dus voor haar groei vooral hebben van de eigen aanwas; de starters, 

groeiers en het reguliere MKB.   

 

Drenthe heeft onvoldoende werkgelegenheid voor haar beroepsbevolking. Veel hoog opgeleide 

jongeren verlaten de provincie om elders te studeren en keren daarna grotendeels niet terug, mede 

als gevolg van een gebrek aan economisch perspectief en een negatieve beeldvorming van hen 

kansen en mogelijkheden op economisch gebied in Drenthe. Veel Drenten zijn voor hun werk 

afhankelijk van werkgelegenheidskernen als Groningen en Zwolle. 

 

Wat Drenthe nodig heeft, nu en in de toekomst, is werkgelegenheid, werkgelegenheid en nog eens 

werkgelegenheid. Toekomstbestendig en met kwaliteit. Drenthe heeft de mensen, een fantastisch 

woon- en leefklimaat en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Het ontbreekt echter aan 

dynamiek (ondernemerschap en internationalisering), innovatiekracht en vooral ook economisch 

profiel. Ingrediënten die bijdragen aan behoud en groei van werkgelegenheid. Drenthe heeft meer 

goede ondernemers nodig die willen en kunnen groeien, die innoveren en die de grens over gaan en 

daarmee het verdienvermogen van Drenthe vergroten. En Drenthe heeft economisch smoel nodig. 

De provincie straalt rust en ruimte uit. Het heeft als enige provincie een eigen werkwoord dat met 

deze eigenschappen van rust en ruimte samenhangt: Drenthenieren. Dat straalt vooral uit dat 

mensen in de provincie hun geld kunnen uitgeven, maar kunnen ze het hier ook verdienen? 
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2. Het beleidsmatige antwoord op de Drentse situatie 

Drenthe heeft, gezien het bovenstaande, een belangrijke opgave in het versterken van 

ondernemerschap en het stimuleren van innovatie. De provincie Drenthe zet zich daar dan ook flink 

voor in. In 2013 is gestart met het midden- en kleinbedrijf (MKB)-actieprogramma met als doel het 

stimuleren van kansrijk en innovatief (jong) ondernemerschap. Aanvullend hierop is in 2014 de TOP-

regeling gelanceerd voor starters. Beide programma's zijn samengevoegd onder de noemer TOP-

programma Drenthe met als onderdelen start - groei - vernieuwing - buitenland - financiering. Het 

college heeft op 16 februari jl. ingestemd met de uitvoering van  het TOP-programma 2016-2018. Een 

belangrijk onderdeel van het TOP-programma is het concept de OndernemersFabriek. Dit concept is 

gelanceerd voor starters en ambitieuze jonge ondernemers met groeipotentie. 

In april 2016 heeft Gedeputeerde Staten ingestemd met de uitvoering van het projectplan voor 2016.   

3. Visie op het Drentse ondernemers ecosysteem 

Drenthe bouwt aan een ecosysteem voor ondernemerschap, waar de OFD en het Topprogramma 

wezenlijke onderdelen van uitmaken. Vanuit dit ecosysteem worden op hoofdlijnen drie doelgroepen 

bediend: 

1. Onderwijs en ondernemerschap: ondernemende studenten en studentondernemers (hier ligt het 

zwaartepunt bij de onderwijsinstellingen) 

2. Startende ondernemers (met groeiambitie) (dit werd voorheen bijna volledig ingevuld door de 

Kamer van Koophandel, maar inmiddels kan ook de provincie hierin een belangrijke rol vervullen) 

3. Het reguliere (innoverende en internationaliserende) bedrijfsleven (op dit vlak zijn vele partijen 

actief, zoals de landelijke, provinciale en lokale overheden, de noordelijke clusterorganisaties, de 

Kamer van Koophandel en de private sector (banken, accountants, consultants, etc.). 

Deze doelgroepen worden op drie niveaus bediend: 

1. Op het niveau van visie, strategie en roadmapping. Hierin speelt de provincie Drenthe een 

belangrijke rol, met name voor de doelgroepen twee en drie. Dit doet de provincie vanuit haar 

verantwoordelijkheid voor het regionale economische ecosysteem.  

2. Projecten en programma’s: de OFD en het TOP programma zijn hier voorbeelden van. Ook hier is 

voor de doelgroepen twee en drie een belangrijke rol weggelegd voor de provincie als initiator, 

architect en subsidient / financier van projecten en programma’s (incidenteel, maar ook via 

bijvoorbeeld cofinanciering EFRO en Interreg). Deze projecten en programma’s beogen bepaalde 

groepen van ondernemers te ondersteunen. 

3. Concrete (individuele) ondernemersondersteuning. Diverse instrumenten van de provincie 

Drenthe dragen hieraan bij. De OFD en het TOP programma zijn hier voorbeelden van voor de 

starters en groeiers, maar ook de clusterorganisaties, de NOM en anderen dragen (met 

provinciale middelen) hun steentje bij. De concrete ondernemersondersteuning kan worden 

beschouwd als een keten die bestaat uit de volgende schakels: 

a) Kennis van starters en groeiers: de businessintelligence die nodig is om ondernemers goed te 

kunnen bedienen (onder andere via het TOP programma en de OFD) en die aan de basis 

staat van effectieve ondernemersdienstverlening en de promotie van Drenthe op het gebied 

van ondernemerschap. 

b) Arrangeren van ontmoetingen en zorgdragen voor verbindingen (TOP programma en OFD) 
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c) Ontwikkelen van business (TOP programma en OFD) 

d) Zorgdragen voor financiering (TOP programma (advies), NOM en MKB Fonds Drenthe) 

e) Zorgdragen voor groei en opschaling: organisatie, producten en markten (TOP programma). 

Ook internationalisering (internationale netwerkvormig, kennisontwikkeling en handel) 

maakt hier onderdeel van uit.  

 

Het is voor de herkenbaarheid en profilering van de OFD van belang het instrument in dit totale 

ecosysteem voor ondernemerschap helder te positioneren. Daarmee wordt het voor ondernemers 

duidelijk wat de OFD te bieden heeft (en dus ook wat het niet te bieden heeft) en kunnen vanuit de 

OFD goede voedingsrelaties met andere actoren in het systeem worden opgebouwd. Deze 

voedingsrelaties zijn van belang voor de toeleiding van de doelgroep richting de OFD en vanuit de 

OFD richting andere instrumenten als dat nodig is.  

De OFD wordt als volgt gepositioneerd: 

 

4. Opzet van de OFD volgens het Drentse model 

De OFD maakt een belangrijk onderdeel uit van het ondernemers ecosysteem voor starters met 

groeiambities. Deze positie wordt opgebouwd en gecreëerd via het Drentse model: een verknoping 

van lokale starters- en ondernemersecosystemen met maatwerk samenwerkingsarrangementen en 

aansluitend op de regiospecifieke economische structuur en cultuur tot een provincie dekkende 

voorziening. Geen grand design voor de hele provincie, maar een netwerk van lokale 

maatwerkoplossingen. 

De ruggengraat van het OFD in dit Drents model zijn drie fysieke locaties die in de eerste OFD fase 

zijn gerealiseerd (2014-2016). Dit zijn: 
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1. Assen: een volwaardige ondernemersfabriek, gestart in februari 2015, met inmiddels 17 

deelnemers (stand eind 2016). Locatie is de silo in het Havenkwartier Assen. 

2. Emmen: een volwaardige ondernemersfabriek, gestart in oktober 2015, met 12 deelnemers 

(stand eind 2016). De huidige locatie is Kennispoort Drenthe (vestiging Stenden hogeschool). De 

locatie Kennispoort zal niet worden gecontinueerd. In 2017 wordt uitgekeken naar een nieuwe 

en zelfstandige fysieke vestigingslocatie.  

3. Hoogeveen: dit is geen volaardige ondernemersfabriek maar een lightversie, gestart in april 

2016, met 7 deelnemers (stand eind 2016). De locatie is het ondernemershotel De Compaenen. 

De OFD is met deze drie locaties nog niet provinciedekkend vertegenwoordigd, maar dat is wel de 

ambitie.  Insteek van deze gesprekken is om aan te sluiten bij bestaande initiatieven. De 

dienstverlening van de OFD kan hier aangeboden worden. Op basis van de gesprekken zal duidelijk 

worden aan welke dienstverlening van de OFD behoefte is. Het betreft dus een groeimodel met 

enkele uitbreidingsopties waarvoor de verkenningen reeds in 2016 zijn gestart: 

4. De Health Hub Roden: op deze locatie op het voormalige Cordisterrein is inmiddels een tiental 

bedrijven gevestigd op het gebied van medische technologie en life sciences. Momenteel wordt 

verkend in welke mate de OFD in een light variant aan dit concept waarde kan toevoegen met 

haar diensten voor starters en groeiers. 

5. Meppel. Vanuit Meppel bestaat wel interesse in het concept OFD, maar op dit moment is er nog 

onvoldoende behoefte geconstateerd om de OFD te rechtvaardigen. Vanuit de OFD zal vanaf 

2017 verkend worden hoe bij de stad en de beweging van de ‘Regionomie’ aansluiting gevonden 

kan worden.  

Daarnaast wordt onderzocht of de OFD ook op andere omgevingen waar starters en groeiers 

samenkomen, vertegenwoordigd kan zijn. Een voorbeeld daarvan is het Emmtec terrein in Emmen: 

op dit terrein zijn bedrijven gevestigd die zich richten op de ontwikkeling van nieuwe slimme en 

duurzame materialen. Er wordt verkend op welke wijze de OFD kan bijdragen aan het versterken van 

het starters- en ondernemersklimaat op en rond dit terrein en het daar gevestigde I-lab. Daarnaast 

kunnen andere betekenisvolle locaties worden ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld in de omgeving Beilen.  

In Assen is de OFD gelegen in het Havenkwartier waar de komende jaren een stevige 

gebiedsontwikkeling gaat plaatsvinden en waar de gemeente Assen wil gaan investeren in wonen, 

recreatieve voorzieningen en een aantrekkelijk ondernemersklimaat waar naast de OFD ruimte zal 

worden gecreëerd voor groeiende ondernemers zodat ondernemers in verschillende stadia van groei 
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geaccommodeerd kunnen worden. 

 

5. Uitgangspunten OFD 2017-2019 

Bij de doorontwikkeling van de OFD worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• De OFD wordt een provinciedekkende faciliteit. 

• De doelgroep van de OFD blijft bestaan uit starters met groeiambities en groeipotenties 

(gebaseerd op opschaalbaarheid en ondernemerskwaliteit).  

• De OFD sluit met haar locaties en dienstenpakket nauw aan op andere lokale, regionale en 

nationale initiatieven gericht op starters en groeiende ondernemers in het Drentse ecosysteem, 

met speciale aandacht voor een hechte verbinding met het provinciale TOP programma en het 

beschikbare financieringsinstrumentarium (via bijvoorbeeld de NOM, het Flinc netwerk en het 

MKB Fonds Drenthe).  

• De OFD bouwt voort op het stevige fundament dat sinds 2014 is opgebouwd: versterken wat er 

al is gerealiseerd. 

• De OFD is lokaal georganiseerd en verankerd op basis van lokaal draagvlak en met lokale 

partnerships. 

• De OFD blijft gefocusseerd en helder geprofileerd. 

• Er worden binnen het Drentse ecosysteem, voor zover het de provinciale inzet betreft, geen 

nieuwe instituties toevoegen. Voorop staat het toevoegen van functies en competenties aan 

bestaande (uitvoerings)organisaties.  
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6. Bijdrage en positionering van de OFD binnen het ondernemers ecosysteem 

Wat is de OFD? 

De OFD bestaat uit drie functionaliteiten: 

1. Een community van startende ondernemers en dienstverleners (publiek en privaat). 

2. Een fysieke plek voor ondernemen, ontmoeten en samenwerken. 

3. Een programma gericht op business development en het verbeteren van de kwaliteit van 

ondernemerschap. 

De combinatie van deze drie functionaliteiten beschikbaar gesteld voor de specifieke doelgroep van 

starters met groeiambitie is het USP van de OFD. In de combinatie van en de synergie tussen deze 

functies onderscheidt het zich van de andere op starters en groeiers gerichte initiatieven.  

Terugblik OFD 2014-2016 

Eind 2014 is de OFD van start gegaan. Er zijn sindsdien drie locaties ontwikkeld, van waaruit 35 

ondernemers zijn bediend met huisvestiging en/of deelname aan een inhoudelijk programma gericht 

op kwaliteitsverbetering. Kleinschalige activiteiten en enkele grotere events hebben gezorgd voor 

zichtbaarheid onder de doelgroep op lokaal en regionaal niveau en een toegenomen betrokkenheid 

van partners. Ontwikkeling van nieuwe locaties (zoals hierboven genoemd) zijn in voorbereiding, 

maar dan zonder de werkplekken vanuit de OFD. 

Visie op de OFD 

In 2019 is de OFD dé partij in Drenthe van waaruit startende ondernemers worden ondersteund bij 

het realiseren van hun groeiambities. Het is een provinciedekkend netwerk van locaties, startende en 

groeiende ondernemers en ondersteunende professionals. Het is een sterk merk geworden en het is 

het uithangbord voor ondernemerschap en groei in Drenthe, met een uitstraling die verder reikt dan 

de provinciale grenzen.  

Doelstelling van de OFD 

Het concept van de OFD zal de komende jaren verder doorgroeien en aan bekendheid winnen in de 

provincie en daarbuiten. Deze ambitie is vertaald in een set van meer operationele kwantitatieve en 

kwalitatieve doelen: 

Output-indicatoren Resultaten 2017-2019 

1. Aantallen ondernemersevents 18 

2. Aantal bereikte ondernemers via events 300 

3. Aantal deelnemende ondernemers (via vestiging en deelname aan 

programma’s) 

150 

4. Aantal samenwerkingspartners 25 

5. Aantal fysieke locaties 3 

6. Aantal overige locaties waar de OFD vertegenwoordigd is 2 

7. Aantal aan de OFD verbonden ondernemersmentoren 15 

  

Outcome-indicatoren  

1. Aantal nieuw gerealiseerde arbeidsplaatsen (ontstaan tijdens of in de 

periode tot twee jaar na deelname aan de OFD) 

150 
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Een kwalitatieve doelstelling is dat de OFD een belangrijke en goed gepositioneerde schakel is 

geworden in het Drentse ondernemersecosysteem en dat vanuit deze positie een bijdrage is geleverd 

aan meer en betere starters in Drenthe (in termen van de slagingskans en groei). Met haar locaties 

en haar dienstenaanbod brengt de OFD een beweging in Drenthe op gang, is het het uithangbord 

voor ondernemerschap en groei in Drenthe en draagt het bij aan een positiever beeld van Drenthe 

op deze punten buiten de provincie.  

Doelgroep van de OFD 

De doelgroep van de OFD bestaat uit startende ondernemers met groeiambities; jonge ondernemers 

(niet leeftijdsgebonden) die de ambitie hebben om uit te groeien tot MKB-ers. Als verdere 

doelgroepspecificaties gelden: 

• Starters in alle sectoren (de kwaliteit van de starter en het groeipotentieel staan voorop) 

• Starters zijn overwegend niet ouder dan vijf jaar 

• Starters zijn kansrijk: ambitieus, met kwaliteit en met een onderbouwd opschaalbaar 

businessmodel 

• Zelfreflectieve starters met ondersteuningsbehoefte 

De OFD brengt focus aan in haar doelgroep, maar definieert haar doelgroep niet te eng aangezien er 

enige massa nodig is om echte impact te kunnen hebben op de economische ontwikkeling en 

profilering van Drenthe. Een te enge afbakening van de doelgroep maakt dat de spoeling te dun 

wordt gezien de ijlheid van de Drentse economie.  

Dienstverlening aangeboden vanuit de OFD 

De OFD heeft voor haar deelnemers het volgende te bieden: 

1. Een fulltime of tijdelijke werkplek voor starters (in de vestigingen in Assen en Emmen) 

2. Deelname aan een programma, bestaande uit onder meer: 

• Verzorgen van coaching en mentorschap 

• Opbouwen, beheren en ontsluiten van een ondernemers- en partnernetwerk (opbouwen en 

ontsluiten van een voor starters relevante community) 

• Organiseren van voor starters relevante events 

• Advisering op het gebied van financiering (in samenwerking met onder meer MKB Fond Drenthe, 

Flinc en NOM) 

• Organiseren Starters Academy 

Daarnaast worden nieuwe diensten ontwikkeld, aansluitend op en afhankelijk van de behoeften van 

de starters. Er worden op dit moment vanuit de OFD drie soorten dienstenpakketten aangeboden, 

elk met een eigen prijskaartje voor de ondernemers: 

• Het fulltime pakket 

• Het parttime pakket 

• Het netwerkpakket 
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Deze dienstenpakketten zullen in 2017 worden herijkt en aangepast op het nieuwe plan voor de OFD.  

Starters kunnen maximaal twee jaar gebruik van maken van de ruimte en diensten van de OFD, met 

als streven een levenslange verbondenheid aan de OFD. 

Voedingsrelaties en positionering binnen het krachtenveld 

Het is helaas (nog) niet vanzelfsprekend dat starters met een groeiambitie zichzelf bij de OFD 

melden. Dit vraagt vanuit de OFD een outreachende benadering door op basis van business 

intelligence gericht startende ondernemers te bezoeken en te verleiden om mee te doen en door 

events te organiseren voor starters en groeiers waaruit leads voor deelname en vestiging 

gegenereerd kunnen worden, waar vervolgens vanuit de OFD een vervolg aan kan worden gegeven. 

Ook met partijen als de Kamer van Koophandel, banken en accountants gaat de OFD een belangrijke 

voedingsrelatie doorontwikkelen: zij vormen bronnen voor leads en mede daardoor zijn zij een 

belangrijke partner voor de OFD. Deze voedingsrelaties dienen de komende jaren verder te worden 

verstevigd. 

Vanuit de OFD wordt gezorgd naar een goede toeleiding richting haar vestigingen en dienstverlening. 

Daarnaast wordt binnen de OFD samengewerkt met andere partijen om de dienstverlening aan 

starters verder te verbeteren. Zo wordt nauw samengewerkt met de uitvoerders van het TOP 

programma en met de manager van het MKB fonds Drenthe. Daarnaast wordt of gaat worden 

samengewerkt met: 

• Value 050: center of entrepeneurship vanuit RuG, UMCG en Hanzehogeschool 

• Stichting Young Business Award 

• Flinc: investeringsgereed maken van plannen van ondernemers en toegang verschaffen tot een 

netwerk van financiers 

• Kennispoort Drenthe 

• Kennispoort Zwolle 

• De Noorderlingen: een minor ondernemersondersteuning voor studentondernemers 

• De Drentse Zaak: advisering, begeleiding en accommoderen van startende ondernemers en 

gevestigde ondernemers met specifieke aandacht voor ondernemers en de BBZ. 

• STiB: op het gebied van startersbegeleiding en coaching door bestaande ondernemers in 

Hoogeveen 

• Growing Workplace Emmen: een coöperatie die ondernemerschap stimuleert en faciliteert. 

• Jong Bedrijvennetwerk Drenthe: contacten, workshops en het oefenen met 

ondernemersvaardigheden. 

• Onderwijsinstellingen 

• Investeerders 

• Kennispartners (adviseurs en coaches) 

• Netwerkorganisaties 

• Banken, accountants en andere dienstverleners 

De samenwerking is geen doel op zich maar een middel om meer betekenis te hebben voor starters 

in Drenthe. 

Experiment: de Topklas 
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In 2017 en 2018 wordt vanuit de OFD een voedingsbodem voor starters met ambities gecreëerd en 

wordt het netwerk van starters en daaraan gelieerde dienstverleners versterkt. Dat blijft de OFD ook 

doen in 2019. Vanaf 2019 zal echter vanuit de OFD een experiment worden gestart om naast de 

meer generieke diensten voor de bredere startersdoelgroep ook een pakket aan diensten en een 

netwerk in te richten voor een specifieke groep starters: de zogenaamde Topklas. Dit zijn 

(door)starters die echt de potentie hebben om uit te groeien tot grotere werkgevers in Drenthe. In 

de praktijk zullen dat er niet meer dan vijf zijn. Voor deze beperkte groep zullen de OFD en haar 

partners een andersoortige toegevoegde waarde moeten leveren met een andere aanpak, andere 

diensten en wellicht een ander netwerk. In 2018 zal hiervoor door de een plan worden gemaakt. In 

2019 zal dit plan worden geïmplementeerd. Het betreft een experiment dat moet uitwijzen of vanuit 

een publiek-private samenwerking ondernemers zo kunnen worden gefaciliteerd dat zij in een 

periode van twee jaar in omvang kunnen verdubbelen. In andere regio’s, zoals in Flevoland, 

Overijssel  en Groningen (stad) worden deze omgevingen nu ook al ingericht (groeiversnellers) en van 

deze ervaringen kan Drenthe leren. De Topklas is bedoeld om de economische impact van de OFD 

verder te vergroten.     

7. De organisatie 

De OFD wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de provincie zelf. Eisen die de provincie 

stelt ten aanzien van de organisatie van de OFD in de komende jaren zijn: 

• Maximale sturing vanuit de provincie Drenthe 

• Behoud van creativiteit vanuit de organisatie 

• Zichtbaarheid van de OFD en de provincie Drenthe 

De provincie gaat de OFD niet zelf uitvoeren maar besteed de uitvoering uit aan derden. Daarmee 

kan worden voldaan aan de eisen die de provincie aan de organisatie stelt en kan het bovendien de 

hoogwaardige uitstraling en kwaliteit krijgen die nodig is om de beste starters aan de OFD te binden.  

8. Sturing en verantwoording: Planning en control 

De bijdrage van de provincie wordt in principe beschikbaar gesteld voor een periode van drie jaar 

(2017-2019). Jaarlijks wordt door de OFD, in samenspraak met de uitvoerders van het TOP 

programma en de provincie een jaarplan opgesteld. Na goedkeuring door de provincie wordt een 

nieuwe jaarschijf beschikbaar gesteld. Gedurende het jaar worden voorafgaande aan de 

monitoringsmomenten voor de Staten vanuit de OFD voortgangsrapportages aangeleverd. Aan het 

einde van het kalenderjaar wordt een jaarrapportage opgesteld.  

Op basis van de rapportages kan de mate van doelbereik worden vastgesteld en kan vanuit de 

provincie worden bijgestuurd.  
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9. Middelen en begroting 

De provinciale bijdrage bedroeg in de opstartfase € 300.000,- per jaar met daar bovenop een 

jaarlijkse bijdrage van de ondernemers van € 40.000,-. De OFD wordt de komende jaren verder 

uitgebreid (in termen van het aantal locaties, de aard en omvang van de dienstverlening, het aantal 

deelnemers). Voor de periode 2017-2019 wordt uitgegaan van een jaarlijkse provinciale bijdrage van 

€ 360.000,- en een bijdrage van de ondernemers van € 50.000,-. Voor de gehele periode 2017-2019 

bedraagt de bijdrage van de provincie € 1.230.000,-. Op basis van deze dekking heeft de OFD bij 

aanvang van het jaar reeds een zo goed als sluitende begroting en kan de organisatie zich volledig 

richten op het realiseren van haar prestaties.  In de begroting is een spaarpot opgenomen om vanaf 

2019 het experiment Topklas uit te kunnen voeren. Hiervoor is dan in 2019 € 60.000,-.  

 2017 2018-2019 

Personeel (projectleider, business developer, office manager, marketing & 

communicatie, huismeester) 

285.000 570.000 

Huisvesting drie locaties 50.000 100.000 

Inkoop (marketing, workshops, coaches) 40.000 80.000 

Onvoorzien 15.000 30.000 

Spaarpot experiment Topklas 20.000 40.000 

   

Totaal 410.000 820.000 

 

Programmanummer: 9 Innovatief Drenthe: Economische zaken en arbeidsmarkt. 

Dekking binnen de beleidsopgave: Versterking van de regionale innovatiekracht, prestatie 3700501, 

kostensoort 440275 Bijdrage in projecten economische structuur.  


