
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen , 1 februari 2022  
Ons kenmerk 5/5.5/2022000154 
Behandeld door team Procesregie, Programma- en Projectmanagement   
Onderwerp: Stand van zaken IT Hub Hoogeveen  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
In deze brief informeren wij u over de voortgang van de IT Hub. 
Voor de zomer van 2021 informeerden wij u voor het eerst over de IT Hub.  
Op 2 juni 2021 besloot u om een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor 
de realisatie van een pand.  
 
Wat is de IT Hub? 
De IT Hub Hoogeveen is een Drentse broedplaats voor IT-talent, digitale profes-
sionals en het bedrijfsleven. 
De IT Hub in Hoogeveen gaat bijdragen aan de werkgelegenheid in Drenthe en 
het samenspel tussen mbo, hbo en wo. Het biedt mogelijkheden om IT-talent te 
boeien en te binden aan Drentse bedrijven. Daarvoor worden onder andere eve-
nementen en nieuwe onderwijsvormen georganiseerd om zo een hybride leer- en 
innovatieomgeving mogelijk te maken. De specifieke thema's waarop wordt  
ingezet, zoals data-analytics, artificial intelligence, robotics, sensoring (Internet of 
Things), blockchaintechnologie en cybersecurity, zijn door het bedrijfsleven aan-
gedragen.  
 
Huidige ontwikkelingen 
Het behouden, opleiden en aantrekken van IT-talent in Drenthe is met de vol-
gende fase van de IT Hub een stap dichterbij. De partners verstevigden de samen-
werking door concrete invulling aan het inhoudelijke programma te geven, er is 
veel belangstelling getoond vanuit het bedrijfsleven, de locatie bij het station van 
Hoogeveen is definitief en de bouw van het nieuwe gebouw start in maart.  
 
  



 

 

Ook zijn er andere resultaten behaald. Via de IT Hub zijn de eerste TVM mede-
werkers omgeschoold door Make IT Work, het omscholingstraject van de Hanze-
hogeschool Groningen. En studenten en bedrijven werken samen om aan de 
hand van data de verkeersveiligheid te verbeteren. Voor de activiteiten van de  
IT Hub is geld beschikbaar gesteld vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost Drenthe, de 
gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe. 
 
Eind januari 2022 is de voortzetting en concrete invulling bekrachtigd in de 
tweede samenwerkingsovereenkomst. 
 
Wat gaat er verder gebeuren? 
De komende maanden gaat het IT Hub team gevormd worden en worden de  
opdrachten vanuit ondernemers en onderwijs verder uitgewerkt. 
 

 

 
Start van de bouw 
In maart start de bouw door middel van het plaatsen van de units. De terrein- 
inrichting, afbouw en inrichting van het pand vinden in mei en juni plaats. Wij  
hopen rond de zomer het pand in gebruikt te nemen. Wij zouden het fijn vinden 
u dan in Hoogeveen te mogen ontmoeten en u in het nieuwe pand te mogen 
rondleiden. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
 
mb/coll. 


