
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 1 november 2022  
Ons kenmerk 44/5.8/2022001672  
Behandeld door team Economie (0592) 36 55 55  
Onderwerp: Economische Koers Drenthe in beeld  
Status: Ter informatie 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij treft u ter informatie de ‘Economische Koers Drenthe in beeld’ aan.  
 
Op 7 oktober 2020 hebben uw Staten de Economische Koers Drenthe 2020-2023 
vastgesteld. Samen met ondernemers en stakeholders werken we aan een 'sterke, 
slimme en groene economie met impact'. We bouwen met deze Koers voort op 
activiteiten die we al deden en spelen in op nieuwe ontwikkelingen en initia- 
tieven, rijp en groen. 
 
Koers en deelagenda’s  
De Economische Koers is een kader op hoofdlijnen, passend bij de huidige dyna-
mische tijd. De Koers is verder uitgewerkt in deelagenda’s voor de thema’s Digita-
lisering, Gezondheidseconomie, Impact ondernemen en Groene Economie, die 
verder richting geven aan onze inzet. Deze deelagenda’s zijn door uw Staten 
vastgesteld. Er is geen aparte uitvoeringsagenda opgesteld voor het provinciale 
Arbeidsmarkt- en Onderwijsbeleid. Dit heeft te maken met de sterke dynamiek 
op de arbeidsmarkt, mede versterkt door de coronapandemie. Een deel van het 
arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid is vormgegeven in de deelagenda’s, met extra 
inzet op leren, werken en ontwikkelen. In de P&C cyclus en een aantal brieven 
hebben wij uw Staten hierover de afgelopen periode geïnformeerd. 
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Opzet en werkwijze  
De dynamiek van deze tijd vraagt naast focus, ook flexibiliteit in de uitvoering. 
Deze benodigde flexibiliteit is geborgd door in de Koers en deelagenda’s ‘ruimte’ 
vrij te houden om waar nodig nieuwe activiteiten op te pakken en/of accentver-
schuivingen aan te brengen in de lopende activiteiten. Om te borgen dat de inzet 
uit de Koers aansluit bij de behoefte van het bedrijfsleven in Drenthe voeren wij 
voortdurend gesprekken met bedrijven in Drenthe en de stakeholders om ons 
heen. Waar nodig stellen wij onze aanpak bij en indien ontwikkelingen aanlei-
ding geven om de vastgestelde koers of onderliggende projecten (ingrijpend) te 
wijzigen worden uw Staten via de reguliere P&C-cyclus hierover geïnformeerd.  
 
Balans tussentijds  
Naast de reguliere informatiemomenten, willen wij u na twee jaar Economische 
Koers graag uitgebreid informeren over de tussentijdse resultaten. Hiervoor is bij-
gevoegde rapportage ‘Economische Koers Drenthe in beeld’ opgesteld. Hierin  
laten wij zien hoe wij de afgelopen twee jaar ondernemers op weg hebben ge-
holpen om te kunnen groeien, tot vernieuwing te komen en stappen te maken 
op gebied van digitalisering en vergroening. Daarnaast wordt aandacht besteed 
aan de huidige sociaal economische situatie van Drenthe.  

• In bijlage 1 presenteren wij voor de vier uitvoeringsagenda’s (Groene eco- 
nomie, Digitale economie, Gezondheidseconomie en Impact ondernemen) 
voorbeelden van de opgaven en acties, hoe wij ondernemers daarbij onder-
steunen en welke resultaten daarmee zijn behaald.  

• In bijlage 2 presenteren wij de Stand van de Drentse Economie, met een se-
lectie van feiten en cijfers over hoe de economische structuur en dynamiek in 
Drenthe zich de afgelopen vijf jaar hebben ontwikkeld ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde. 

• In bijlage 3 vindt u de online publieksuitgave ‘Economische Koers Drenthe in 
beeld, verhalen uit het veld’, waarmee wij onze stakeholders en een breed 
publiek informeren over het verloop van onze Koers, geïllustreerd met aan-
sprekende voorbeelden van bedrijven en projecten die wij de afgelopen twee 
jaar hebben ondersteund. 

 
Externe ontwikkelingen versterken de noodzaak tot Slim, Groen en met  
Impact 
Door toedoen van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is de economische  
realiteit in de afgelopen twee jaar snel veranderd. Dit doet een beroep op de 
wendbaarheid en weerbaarheid van ondernemers en vergroot de noodzaak om 
versneld ‘slimmer’ en ‘groener’ te gaan werken en produceren, waarmee zij de 
opgebouwde concurrentieposities kunnen behouden en versterken. De voor-
beelden in bijgevoegde rapportage illustreren dat Drentse bedrijven een krach-
tige bijdrage kunnen leveren in de oplossing van diverse maatschappelijke vraag-
stukken en zo van groot belang zijn voor verbeteren van de brede welvaart in 
onze provincie.  
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De hierboven beschreven context in combinatie met de bijgevoegde succes- 
verhalen uit het veld, onderstrepen het belang om de in 2020 ingezette  
Economische Koers door te zetten en de komende periode te gebruiken om  
lopende activiteiten uit te bouwen en op te schalen!  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
Bijlagen: 
1. Economische Koers Drenthe in beeld 
2. Stand van de Drentse Economie 
3. Economische Koers Drenthe in beeld, verhalen uit het veld (publieksuitgave)  

Online publicatie:   http://www2.drenthe.nl/pub/economische-koers-drenthe-
in-beeld/ 

 
md/coll. 
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Economische Koers Drenthe in beeld  

Vanuit de Economische Koers Drenthe 2020-2023 werken wij samen met ondernemers en stakeholders aan 

een 'sterke, slimme en groene economie met impact'. Oftewel: met economisch rendement én 

maatschappelijke meerwaarde. Om hier gericht actie op te kunnen ondernemen, zijn de ambities en opgaven 

op de vier thema’s Groene economie, Digitalisering, Gezondheidseconomie en Impact ondernemen uitgewerkt 

in uitvoeringsagenda’s.  

 

De acties die hieruit voortkomen spelen op verschillende schaalniveaus (Europees, nationaal én regionaal), 

waarin onze rol varieert -van initiërend en stimulerend tot faciliterend- en waarbij we diverse instrumenten 

inzetten. Ook zijn er kruisverbanden tussen thema’s en acties, waarbij we onder meer gezamenlijk optrekken 

met andere beleidsvelden, zoals landbouw, vrijetijdseconomie, maatschappij, ruimte en mobiliteit. Kortom: 

een (zeer) breed speelveld. 

 

In 2022 zijn we halverwege de uitvoeringsperiode van de Economische Koers. Een goed moment om te laten 

zien hoe we de afgelopen twee jaar ondernemers op weg hebben geholpen om te kunnen groeien, tot 

vernieuwing te komen en digitalisering en vergroening te versnellen. Ook is geïnvesteerd in het samenspel 

tussen het mbo, hbo en wo en het bedrijfsleven. Ondanks de nodige tegenwind zijn er op alle thema's goede 

stappen gezet.  

 

Om te illustreren wat we afgelopen twee jaar hebben gezaaid en geoogst, geven we in deze rapportage voor 

elk van de vier uitvoeringsagenda’s (Groene economie, Digitalisering, Gezondheidseconomie en Impact 

ondernemen) een beknopte weergave van: 

1. de opgaven waar we voor staan en wat we daar aan doen, uitgewerkt in actielijnen; 

2. voorbeelden van concrete acties en hoe wij daar uitvoering aan geven; 

3. welke resultaten en successen deze acties tot nu toe hebben opgeleverd.  

 

Deze rapportage laat zien wat er tot nu toe aan ontwikkelingen, acties en projecten is gerealiseerd in de vier 

uitvoeringsagenda’s. Onze inspanningen om de basis ofwel het fundament voor de economie op orde te 

houden en verstevigen zijn hierin buiten beschouwing gelaten. Daarvoor verwijzen wij naar de publieksuitgave 

‘Economische Koers Drenthe in beeld, verhalen uit het veld’.  
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GROENE ECONOMISCHE AGENDA 2021-2023 
 

Vertrekpunt 

We hebben het thema ‘Groen’ van de Koers verder vormgegeven in de Groene Economische Agenda 2021-

2023. Daarin zetten we in op een duurzame ontwikkeling en vergroening van onze economie. Onder groen 

verstaan we gesloten kringlopen, hernieuwbare grondstoffen en duurzame energiebronnen. We stimuleren 

onze bedrijven bij de transitie van fossiele naar duurzame grondstoffen en van een lineaire naar een circulaire 

economie. Dit is over de volle breedte, variërend van circulair bouwen tot recycling van plastic en gebruik van 

biomassa.  

 

Wat doen we en waar staan we medio 2022?  

We ondersteunen ondernemers en kennisinstellingen bij hun -vaak gezamenlijke- inspanningen om producten 

en productieprocessen te vergroenen. Daarbij hebben we aandacht voor zowel de koplopers als het generieke 

midden- en kleinbedrijf (mkb). We zetten in op de volgende drie actielijnen: 

 

Actielijn 1: Groen ondernemerschap versterken   
 

Wat doen we eraan? 
1. We bieden het generieke mkb een breed pallet aan diensten. Met een themaspecialist  binnen IBDO krijgt 

vergroening van de economie extra aandacht. 

2. Koplopers bieden we een verdiepte ondersteuning, door 1-op-1 begeleiding door sectorspecialisten. . 

3. We koppelen het generieke mkb aan koplopers, bijvoorbeeld via netwerkbijeenkomsten. 

4. We verkennen in hoeverre we onze rol als launching customer (en die van partners als gemeenten en 

waterschappen) verdere invulling kunnen geven.  

 

Hoe en waarmee?  Concrete resultaten en successen? 

• Het programma Ik ben Drents Ondernemer (IBDO) richt 

zich op het ondersteunen van het mkb, de spil van de 

Drentse economie. Een team van bedrijfsadviseurs 

helpt ondernemers bij hun ondernemersvragen. Advies 

over vergroenen is daarbij één van de belangrijke 

speerpunten. 

 

 IBDO helpt bedrijven om de eerste 

‘vergroeningsstappen’ te zetten. In de 

adviesaanvragen van ondernemers blijft 

vergroening medio 2022 nog achter op 

andere thema’s, maar er is een stijgende 

lijn in de aanvragen zichtbaar. 

• Onder de projectparaplu ‘Noord-Nederland verdient 

Circulair’ werken twintig noordelijke en landelijke 

partijen samen om de transitie naar een groene 

economie te versnellen. Wij ondersteunen dit project 

met subsidie. Het Noordelijk Innovatielab Circulaire 

Economie (NICE) en IBDO verkennen samen met onder 

andere de NOM, VNO-NCW/ MKB-Noord en diverse 

kennisinstellingen hoe een innovatie-ecosysteem rond 

‘circulair verdienen’ is te organiseren en aan te sturen. 

 

 Het project is begin 2022 gestart. Veel van 

de innovaties en initiatieven zijn nog ‘werk 

in uitvoering’. Dit project moet leiden tot 

een versterkt ecosysteem en zal daarmee 

het mkb in Noord-Nederland helpen om 

hun bedrijfsvoering, producten en 

dienstverlening circulair te maken. 

• Samen met de gemeente Emmen en bedrijvennetwerk 

‘Sustainable Polymer and Chemicals Cluster’ (SUSPACC) 

hebben we in de ’Taskforce Groene Chemie’ 

geïnvesteerd; een team van innovatiemakelaars dat 

het Drents mkb adviseert en met kennisinstellingen en 

overheden verbindt. Doel is om productinnovaties in 

de groene chemie aan te jagen en verder te 

ontwikkelen.  

 Door de betrokken bedrijven te clusteren 

leren ze van elkaar, worden ze in de 

ontwikkeling gesterkt en ontstaan nieuwe 

producten. Zoals: hergebruik van plastics, 

textielvezels, biologisch afbreekbare 

kunstgrasvelden en circulaire disposables 

voor de zorg, gemaakt van biologische 

grondstoffen. 

https://ikbendrentsondernemer.nl/vergroenen/
https://nnlvc.nl/
https://nnlvc.nl/
https://chemicalclusteremmen.eu/suspacc/
https://www.provincie.drenthe.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@141086/nieuwe-bijdrage-versterken-groene/
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• Op 29 september 2022 vond in Emmen ‘Festival Route 

Circulair’ plaats. Het is een initiatief van de provincie en 

werd georganiseerd samen met de Greenwise Campus. 

Centraal op dit festival stond de circulaire economie in 

Drenthe. Met dit festival wilden we ondernemers 

inspireren met goede voorbeelden en ons bedrijfsleven 

in de schijnwerpers zetten. 

 

 Tijdens het event kregen ondernemers, 

werknemers, studenten en andere 

geïnteresseerden de kans elkaar te 

ontmoeten. Het event bood veel kennis en 

inspiratie en koppelde het generieke mkb 

aan de koplopers. Dit alles moet ertoe 

bijdragen dat er nieuwe stappen worden 

gezet in de vergroening van de Drentse 

economie. 

  
• In 2021 hebben we samen met het Klimaatverbond 

Nederland en de provincies Friesland en Groningen de 

mogelijkheden verkend om (interne) CO2-beprijzing 

versterkt in te zetten als ‘circulair inkoop’ instrument 

om meetbaar de CO2-voetafdruk te verkleinen. Intern 

verkennen we in hoeverre we circulariteit als 

basisuitgangspunt bij onze aanbestedingen kunnen 

doorvoeren. 

 Dit hebben we intern vertaald naar het 

traject ‘de Circulaire InfraMarathon’, 
gericht op het vertalen van onze circulaire 

opgaven naar de dagelijkse praktijk van 

Grond- Water- en Wegenbouwprojecten 

(GWW). 

   

Actielijn 2: Innovatie, kennis en scholing 

 

  

Wat doen we eraan?  
1. We dragen bij aan de realisatie van de Greenwise Campus in Emmen;  

2. We verbinden het bedrijfsleven met studenten en coaches, o.a. door de organisatie van carrousels en 

tafels. 

3. We ondersteunen innovatieve initiatieven, zoals living labs en proeftuinen. 

 

Hoe en waarmee?  Concrete resultaten en successen? 

• De oprichting van de Greenwise Campus is inmiddels 

een feit. Daarbinnen is de pijler groene chemie een 

vooruitgeschoven post. De kennis die daar verder 

wordt ontwikkeld moet leiden tot nieuwe 

productinnovaties bij Drentse chemiebedrijven.  

 In Emmen wordt in 2023 een 

innovatiecentrum gerealiseerd. Daarnaast 

hebben Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 

en NHL Stenden Hogeschool (NHL Stenden) 

een hybride vakgroep opgezet, waarin zij 

gezamenlijk onderzoek doen naar 

bouwstoffen uit chemische en organische 

verbindingen (polymeren). 

 

• Om maakbedrijven te helpen om te investeren in 

nieuwe technologieën die hun productieproces en -

keten slimmer en groener maken, hebben we de 

subsidieregeling ‘Slimme Demofabrieken’ opgezet. 

Bedoeld voor bedrijven die nieuwe toepassingen in 

‘slimmer en schoner’ willen ontwikkelen én de kennis 

en ervaring hieruit met andere bedrijven willen delen.  

 GeTech B.V. in Westerbork is één van de vijf 

bedrijven die geholpen kon worden met 

subsidie uit de regeling. Het bedrijf 

ontwerpt en maakt controlemallen voor de 

auto-industrie. Met het opzetten van de 

proeftuin Binder3D  hebben zij -ook voor 

andere bedrijven- geïnvesteerd in een 

proeftuin met slimme machines en 

robottoepassingen voor 3D-printen.    

 

 

 

https://klimaatverbond.nl/actueel/wegbereiders-co2-beprijzing-in-provincie-drenthe-met-succes-afgerond/
https://greenwisecampus.nl/
https://www.provincie.drenthe.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@138063/slimme-demofabrieken/
https://www.binder3d.com/
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• Met cofinanciering vanuit de Regiodeal Zuid- en Oost-

Drenthe ondersteunen we het composietenplatform bij 

het ontwikkelen en testen van geluidschermen, 

bouwmaterialen en vangrails, die uit bio composieten 

(vezels en harsen) zijn vervaardigd. Onderzocht wordt 

welke vezel/hars combinaties het meest geschikt zijn. 

 Er zijn steeds meer bio composiet 

toepassingen die Drentse bedrijven met 

ondersteuning van het platform 

ontwikkelen; bijvoorbeeld 

windmolenonderdelen en vouwwagens.    

 

 

• We ondersteunen CuRe Technology uit Emmen met  

subsidie voor onderzoek naar een manier om sterk 

vervuild en gekleurd polyester afval uit textiel en tapijt 

te scheiden en te verwerken. Dit leidt uiteindelijk tot 

herbruikbaar polyester. Hiermee levert CuRe een 

belangrijke bijdrage aan dé circulaire uitdaging van dit 

moment: volledige recycling van gebruikte 

grondstoffen. 

 

 CuRe test momenteel een proeffabriek. De 

ambitie is om de technologie van daaruit op 

termijn op te schalen, in samenwerking met 

grote wereldspelers, bijvoorbeeld in de 

textiel- en kledingbranche. 

 

 

 

• Samen met Samenwerkingsverband Noord-Nederland 

(SNN) ondersteunen we het uitvoeringsproject ‘NICE 

Matters’ met subsidie. Met als doel om samen met 

ondernemers acht circulaire innovatietrajecten aan te 

jagen, waarmee een nieuwe markt voor circulaire 

economie in Drenthe en Noord-Nederland wordt 

ondersteund. In NICE Matters werken studenten aan 

voorbeeldprojecten mee en wordt opgedane kennis en 

ervaring beschikbaar gesteld aan het bedrijfsleven en 

andere betrokken partijen. 

 NICE heeft intussen 350 bedrijven en 500 

studenten weten te binden aan de 

innovatietrajecten. Waaronder het 

samenwerkingsverband ‘Drenthe woont 

circulair'. Daarin werken acht Drentse 

woningcorporaties samen in bouwteams 

aan proeftuinprojecten in sloop en 

nieuwbouw van woningen. De bouwteams 

doen nu ervaring op om (voor later) 

volledig circulair te bouwen en te 

renoveren. 

   

Actielijn 3: (Boven)regionaal groen ecosysteem op orde 
 

Wat doen we eraan? 
1. We koppelen investeringsprojecten aan Europese en nationale fondsen met een vergroeningsdimensie.  

2. We zetten in op Het Schone Noorden, een noordelijk Icoonproject voor circulaire en biobased plastics. 

3. We zetten in op een (NL/EU) lobbystrategie, vooral ten behoeve van de koplopers. 

4. Samen met bedrijven werken we aan een sterke profilering van wat onze regio te bieden heeft. 

5. We ondersteunen initiatieven in ‘biobased economy’ die verbindingen leggen tussen de landbouwsector 

en sectoren als agribusiness, chemie en maakindustrie. Daarnaast jagen we vergroeningsontwikkelingen 

in de logistiek aan. 

 

Hoe en waarmee?  Concrete resultaten en successen? 

• Diverse Drentse bedrijven zijn actief met ‘groene 

innovaties’. Bij initiatieven in een beginstadium is er 

vaak behoefte aan subsidiering. Bij al gerealiseerde 

innovaties gaat het vooral om opschaling, met andere 

financieringsbehoefte, zoals het aantrekken van 

investeringen. Diverse EU-fondsen en het Nationaal 

Groeifonds bieden hiervoor mogelijkheden. Wij 

begeleiden de bedrijven in hun ambities om hier 

gebruik van te maken. 

 Genoemde fondsen zijn nog in ontwikkeling 

en moeten verder vorm krijgen. Met de 

noordelijke provincies en SNN wordt 

gewerkt aan een lobbyplan om EU-fondsen 

nog sterker te kunnen inzetten voor het 

noordelijk bedrijfsleven. Het lobbyplan 

wordt eind 2022 opgeleverd.   

 

 

  

https://www.composeit.nl/
https://www.provincie.drenthe.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@140475/subsidie-onderzoek-hergebruik-polyester/
https://www.wearenice.org/projecten/
https://drenthewoontcirculair.nl/
https://drenthewoontcirculair.nl/
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• Met de focus op ‘Het Schone Noorden’ zijn stappen 

gezet om op het vlak van circulaire plastics de 

noordelijke samenwerking te versterken en Noord-

Nederland internationaal beter te positioneren. In dit 

cluster werken bedrijven, kennisinstellingen en 

overheden in het Noorden samen. Met de provincies 

Groningen en Fryslân ondersteunen we 

ontwikkelingen, bijvoorbeeld via subsidiëring van 

projecten. Dit moet de economische ontwikkeling 

versnellen.  

 Sinds kort is ‘Het Schone Noorden’ 

opgenomen in Chemport Europe. Hierin 

gaan de provincie Fryslân en de gemeente 

Heerenveen nu ook participeren. Ook is de 

samenwerking geïntensiveerd, vooral 

tussen chemiebedrijven uit Friesland en 

Emmen  

   

• Vanuit een gezamenlijke (economische) inzet op vitaal 

platteland, vrijetijdseconomie en circulair ondernemen, 

ondersteunen we lokale initiatieven die 

onderscheidend zijn en kwalitatief aanbod toevoegen 

aan de Drentse vrijetijdseconomie. Met cofinanciering 

vanuit het EU-investeringsprogramma voor vitaal 

platteland (LEADER) helpen we om vernieuwende 

plannen uit te voeren. 

 Met subsidie hebben we bijvoorbeeld het 

initiatief Tralaluna ondersteund bij de 

ontwikkeling van originele overnachtingen 

in circulaire verblijfsaccommodaties. Samen 

met ondernemers in de regio zijn hiervoor 

roadtrips ontwikkeld waarmee bijzondere 

plekken en streekverhalen in Zuidwest-

Drenthe worden beleefd. 

 

• Vanuit de meerjarenvisie op duurzaam transport 

stimuleren we een overgang naar meer vervoer van 

goederen via het spoor en over het water, onder 

andere met (co)financiering van het (landelijke) 

meerjarenprogramma Go Off Road: NewWays Noord-

Nederland, Hierin verbindt NHL Stenden spoorvervoer 

initiatieven aan bedrijven die hun goederen willen laten 

vervoeren (verladers). Bijvoorbeeld via de Euroterminal 

Coevorden.  

 

 Een groeiend aantal logistieke 

ondernemers in Drenthe zet gezamenlijk in 

op emissie loze vervoersoplossingen. De 

Euroterminal Coevorden heeft recent de 

opslagcapaciteit weg-spoor flink uitgebreid 

en geeft aan dat de transitie naar 

spoorvervoer sterk groeit o.a. op de 

corridor naar Zweden, hetgeen verder 

bijdraagt tot lagere kosten, grotere 

efficiëntie en verdere reductie van de CO2-

uitstoot. 

 

  

https://www.nom.nl/media/actueel/noord-nederland-wordt-het-circulaire-kunststoffencluster-van-europa/
https://www.chemport.eu/
https://www.tralaluna.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Z6WGULxBZEU
https://www.youtube.com/watch?v=Z6WGULxBZEU
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DIGITALE ECONOMIE  
 

Vertrekpunt 

Voor een toekomstgericht Drenthe is het essentieel om in te zetten op digitalisering. Met de 

Digitaliseringagenda ‘Drenthe Digitaal’ worden de ambities en acties gebundeld waarmee de provincie samen 

met stakeholders haar steentje wil bijdragen aan de digitale transitie in Drenthe. Het gaat hierbij zowel om de 

maatschappelijke als economische kansen en het fundament wat daarvoor nodig is. De scope is breed: van de 

versnelling van digitalisering bij het mkb, sectoren en overheid tot digitale vaardigheden, digitale veiligheid, 

digitale inclusie en de toepassing van data.  

 

Wat doen we en waar staan we medio 2022?  

Digitale ontwikkelingen hebben gevolgen voor alle sectoren, van landbouw tot groene chemie en industrie, van 

zorg tot logistiek en energie. De kruisbestuiving tussen de digitale economie en andere sectoren leidt tot 

innovatie en werkgelegenheid. Vanuit de Economische Koers belichten wij hier de uitvoering van de aan 

economie gelinkte onderdelen uit Drenthe Digitaal. Hierin onderscheiden we de volgende vier actielijnen:  

 

Actielijn 1: Digitale transformatie van bedrijven en organisaties en het omarmen van 

nieuwe businessmodellen 
 

Wat doen we eraan?   
We willen ervoor zorgen dat bedrijven de kansen van digitalisering en gebruik van data meer benutten om zo 

hun businessmodel te versterken. 
 

Hoe en waarmee?   Concrete resultaten en successen? 

• Tijdens de coronapandemie hebben we de 

subsidieregeling Digitale Winkelstraten ontwikkeld. 

Daarin ondersteunen we lokale investeringen in de 

ontwikkeling van digitale platformen, waarop lokale 

ondernemers eenvoudig online hun producten kunnen 

aanbieden.  

 Negen van de twaalf Drentse gemeenten 

hebben gebruik gemaakt van deze 

subsidieregeling. Een voorbeeld van een 

digitale winkelstraat is 

www.uitwesterveld.nl   

 

 

• Om digitalisering in het mkb te versnellen is samen met 

IBDO de Benchmark Digitalisering ontwikkeld. Een 

online scan om te bepalen welk digitalisering pad bij 

een bedrijf past; bijvoorbeeld ten aanzien van 

marketing en verkoop, automatisering, 

dataverzameling en -analyse en online veiligheid.  

 Tweehonderd ondernemers hebben de 

benchmark ingevuld, waarna ze zijn 

doorverwezen naar IBDO en digitale 

dienstverleners voor verdere advisering. 

Deze deelnemers hebben inzicht gekregen 

in hoe hun bedrijf ervoor staat op het 

gebied van digitalisering en welke 

ontwikkelstappen mogelijk zijn.  

 

• Vanuit de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe 

ondersteunen we een project met subsidie dat Drentse 

ondernemers in de vrijetijdssector helpt bij het maken 

van concrete stappen in de digitaliseringsplannen voor 

hun bedrijf. Samen met de recreatiesector, gemeenten 

en kennisinstellingen werken we aan doorontwikkeling 

naar een praktisch kennis- en ontwikkelprogramma 

voor vrijetijdsondernemers, waarin versterking van de 

vrijetijdssector en de toeristische propositie van 

Oerdrenthe en het Vechtdal centraal staan.  

 

 

 Onder andere samen met de RUG en NHL 

Stenden zijn quick scans uitgevoerd en 

online workshops georganiseerd. Tal van 

ondernemers zijn hiermee geholpen. De 

leerervaringen uit deze projectperiode zijn 

het vertrekpunt voor de doorontwikkeling. 

 

http://www.uitwesterveld.nl/
https://benchmarkdigitalisering.sqans.nl/surveys/1/drenthe
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• Via de MKB Advies Voucher kunnen ondernemers 

kennis inhuren, ook op het gebied van digitalisering. 

 

 Medio 2022 hebben 158 ondernemers 

gebruik gemaakt van de voucherregeling. 

Het aandeel van digitaliseringsvraagstukken  

wordt nog inzichtelijk gemaakt.  

 

• Ondernemers die met digitalisering aan de slag willen, 

kunnen sinds mei 2022 gebruik maken van de 

Digitaliseringsvoucher Drenthe. Dit is een subsidie voor 

ondernemers in het mkb om nieuwe producten, 

processen en diensten voor digitalisering aan te 

schaffen, ter verbetering in de bedrijfsvoering.   

 

 Het subsidieplafond is bereikt. Ongeveer 

225 mkb-bedrijven hebben gebruik gemaakt 

van deze voucherregeling.  

 

Actielijn 2: Kennis- en netwerkontwikkeling 
 

  

Wat doen we eraan?  
Op basis van recente (netwerk)analyses zetten we gerichte vervolgstappen in om elkaar te vinden en te helpen. 

Hoe en waarmee?   Concrete resultaten en successen? 

• In Rijk-Regio verband is een Actieagenda Digitalisering 

opgesteld, met verbeterde aandacht en aanpak voor 

digitale transformatie van het mkb. Doel van de 

actieagenda is:   

o groter bereik en meer impact van bestaand 

instrumentarium voor mkb-stimulering; 

o Efficiëntere dienstverlening aan het mkb; 

o Ondernemers in het mkb beter betrekken bij 

(boven)regionale investeringsprojecten. 

 

 Met een voorbereidingsgroep bestaande uit 

onder meer het ministerie van EZK, 

IPO/provincies, VNG/gemeenten en MKB 

Nederland hebben we de actieagenda 

uitgewerkt. 

 

• Om samenwerking en innovatie te stimuleren hebben 

we via de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe de 

ontwikkeling van de Regiodatabank met subsidie 

ondersteund. Hiermee kunnen bedrijven, 

kennisinstellingen, overheden en intermediairs in 

Drenthe en Hardenberg elkaar beter vinden. 

 

 

In de Regiodatabank zijn alle bedrijven (ook 

naar ondernemingsvorm) vindbaar in een 

gebruiksvriendelijke applicatie. 

 

 

 

 

 

Actielijn 3: Innovatie en toepassing van digitale producten en diensten ondersteunen 
 

Wat doen we eraan? 
We ondersteunen alle spelers binnen het digitaal ecosysteem om samen producten en diensten te (blijven) 

ontwikkelen waarmee bedrijven sneller kunnen inspelen op klantwensen, bedrijfsvoering en productie kunnen 

automatiseren of doelgerichte marketing kunnen toepassen. 

 

Hoe en waarmee?   Concrete resultaten en successen? 

• We ondersteunen de Artificial Intelligence Hub Noord-

Nederland (AI Hub) met subsidie. Deze organisatie wil 

in het noorden voorloper worden op belangrijke AI-

thema’s.  

 

 Dankzij onze bijdrage zijn business 

developers aangetrokken die met het 

bedrijfsleven twaalf projecten gaan 

realiseren in de toepassingsgebieden 

industrie, landbouw, energie, gezondheid, 

maritiem, gebouwde omgeving en defensie. 

De projecten zijn in ontwikkeling. 

https://www.provincie.drenthe.nl/@140545/subsidie-mkb-advies-voucher/
https://www.snn.nl/ondernemers/digitaliseringsvoucher-drenthe-2022
https://regiodatabank.dutchtechzone.nl/
https://www.aihub-noord.nl/
https://www.aihub-noord.nl/
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• Met subsidie ondersteunen we proeftuinprojecten 

voor de toepassing van geautomatiseerde 

landbouwtechnieken. Vooral waar deze het verschil 

kunnen maken in het oplossen van huidige knelpunten. 

Zo hebben we in Odoorn een proefproject met 

geautomatiseerde onkruidbestrijding gesubsidieerd. 

 Akkerbouwbedrijf De Jong beproeft in 

Odoorn de inzet van een in Nederland 

ontwikkelde wiedrobot: de Trabotyx. Deze 

robot detecteert onkruid en spuit 

bestrijdingsmiddelen gericht op de 

ongewenste stukken. Daardoor is er veel 

minder verstoring van de bodem en bestrijd 

je het onkruid sneller. 

 

Actielijn 4: Menselijk kapitaal ontwikkelen: digitale talenten en vaardigheden 
 

Wat doen we eraan? 
De behoefte aan digitale professionals groeit in alle sectoren van de economie. Om dit te ondersteunen dragen 

we met menskracht en financieel bij aan de realisatie van innovatiewerkplaatsen. 
 

Hoe en waarmee?  Concrete resultaten en successen?  

• Samen met gemeente Hoogeveen en Regio Deal Zuid- 

en Oost-Drenthe investeren we in de realisatie van de    

IT Hub. Een innovatiecentrum in Informatietechnologie 

(IT) dat onderwijs- en kennisinstellingen mogelijkheden 

biedt om samen met ondernemers IT-talent te boeien 

en te binden aan Drentse bedrijven. Hier gaan 

studenten aan de slag met vraagstukken uit het 

bedrijfsleven zoals: data-analyse, kunstmatige 

intelligentie, robotica en sensortechnologie. 

 

 De IT Hub is medio september 2022 

geopend. De organisatie zit in de 

opstartfase.  

• We ondersteunen het initiatief Digitale Werkplaats 

Drenthe (Digilink Drenthe) met een 

cofinancieringsbijdrage; een samenwerking tussen 

diverse Drentse innovatie- en kennislocaties. Vanuit 

Techhub Assen, Kennispoort Emmen en IT Hub 

Hoogeveen helpen studenten met het oplossen van 

vraagstukken van bedrijven; op het gebied van online 

marketing en verkoop, het benutten van data en/of 

automatisering.  

 In totaal werken 450 studenten aan de 

doelstelling om over twee jaar in totaal 250 

scans en 150 projecten te hebben 

uitgevoerd, ‘met en voor’ 500 bedrijven. 

Momenteel zijn 26 trajecten in uitvoering. 

 

 

  

https://www.trabotyx.com/
https://www.provincie.drenthe.nl/@138478/it-hub-hoogeveen/
https://www.it-hub.nl/actueel/
https://www.digilinkdrenthe.nl/
https://www.digilinkdrenthe.nl/
https://www.digilinkdrenthe.nl/referentie-class
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AGENDA GEZONDHEIDSECONOMIE DRENTHE 2021-2024 
 

Vertrekpunt 

Met de Agenda Gezondheidseconomie Drenthe 2021-2024 willen we de ontwikkeling en toepassing van 

slimme oplossingen voor een gezonde leefstijl, langer gezond blijven en langer thuis wonen verder versterken. 

Ondertussen is de impact van de coronacrisis op het zorgstelsel en het zorgpersoneel evident, evenals het 

voornemen van het kabinet tot verregaande decentralisatie van gezondheidstaken naar lokale huisartsen en 

gezondheidscentra. Dit vraagt om steeds meer ‘lokale’ kennis en vaardigheden. Daarom moeten we 

innovatieve ontwikkelingen en ondernemerschap in de Drentse gezondheidseconomie blijven stimuleren en 

aanjagen. Dit levert een stimulans voor onze werkgelegenheid en bevordert de beschikbaarheid van 

gezondheidsdiensten voor onze inwoners.  

 

Wat doen we en waar staan we medio 2022? 

De Agenda Gezondheidseconomie zet in op het stimuleren van technologische innovaties in het mkb en in de 

zorgsector, op het versterken van kennis en bedrijvigheid in het medisch technologiecluster én op het creëren 

van maatschappelijke meerwaarde voor onze inwoners. We verbinden het Drentse mkb met kennisinstellingen 

en de zorgsector, waarbij we inzetten op het stimuleren van innovatieve zorgproducten voor onderstaande vier 

actielijnen. Overkoepelend richten we ons op het versterken van cross-overs met ondernemerschap, 

arbeidsmarkt en scholing.  

 

Actielijn 1: Medische technologie 
 

Wat doen we eraan? 
1. We blijven de inspanningen van de Health Hub Roden actief ondersteunen. 

2. We ondersteunen de aanstelling van een business developer medische technologie (medtech) bij de NOM. 

 

Hoe en waarmee?  Concrete resultaten en successen? 

• De Health Hub Roden is eind 2020 bestendigd naar een 

vaste organisatie, waarbij wij de huisvesting faciliteren 

en de hub voor de periode 2020-2024 jaarlijks 

ondersteunen met een subsidie. 

 In de opstartfase heeft de coronapandemie 

grote impact gehad op alle hubactiviteiten 

(innovatie en kennisdeling) en 

bedrijfsdynamiek (huurders en partners). 

Inmiddels ontwikkelen alle activiteiten zich 

weer in positieve richting. 

   

• Om technologische innovaties op het vlak van 

gezondheid te versterken is de tijdelijke aanstelling van 

een Business Developer Medische technologie bij de 

NOM voor drie jaar mede mogelijk gemaakt met 

(co)financiering. Deze persoon fungeert als kennis- en 

ondernemersmakelaar voor ondernemers, 

zorginstellingen en kennisnetwerken en heeft als 

opdracht om partijen aan elkaar te verbinden bij 

concrete markt- en ontwikkelvragen. 

 De Business Developer is medio 2022 

gestart met het verkennen van initiatieven 

en ondersteuningsbehoefte van het mkb, 

bijvoorbeeld ten aanzien van certificering 

en marktintroductie van nieuw ontwikkelde 

medisch technologische producten. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://healthhub-roden.nl/
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Actielijn 2: Digitalisering 
 

Wat doen we eraan? 
Zorgpartijen en ondernemers verbinden aan projecten op het gebied van AI en robotisering en online 

persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). 

 

Hoe en waarmee?  Concrete resultaten en successen? 

• We verbinden partijen om het wetenschappelijk 

onderzoek naar diabetes en overgewicht van het 

Bethesda Diabetes Research Center mogelijk te maken. 

We verkennen hoe we de IT Hub kunnen inzetten voor 

de dataverwerking en modellering bij het regionale 

patiënten onderzoek. 

 

 Het diabetes onderzoek staat in de 

startblokken, evenals de IT hub. 

• Onder andere vanuit EU-stimuleringsprogramma’s 

ondersteunen we de verdere groei van 

marktinitiatieven en samenwerkingsverbanden op het 

vlak van technologische (digitale) innovaties met 

subsidies, bijvoorbeeld digitale persoonlijke 

gezondheidsomgevingen (PGO’s). 

 IBDO is gericht op zoek gegaan naar het 

Drents mkb als samenwerkingspartner voor 

de ontwikkeling van digitale producten. 

Resultaat is dat 17 bedrijven zich als 

ontwikkelpartner hebben aangesloten bij 

PGO Noord en 7 overige kansrijke 

initiatieven. 

 

• Samen met de AI Hub Noord Nederland verkennen we 

hoe zorgpartijen met elkaar in verbinding zijn te 

brengen om vraagstukken in zorg en gezondheid te 

ondersteunen met inzet van kunstmatige intelligentie 

(AI). 

 Gezondheidszorg is een betrekkelijk nieuw 

aandachtsgebied binnen de AI Hub. De 

eerste contacten met zorgpartijen en 

ondernemers zijn gelegd.    

 

Actielijn 3: Duurzaamheid 
 

  

Wat doen we eraan? 
We ondersteunen circulaire initiatieven (grondstoffen en afvalverwerking) die breed toepasbaar zijn in de 

gezondheidseconomie.  

 

Hoe en waarmee?  Concrete resultaten en successen?  

• We hebben de vorming van het netwerk 

‘Medicijnresten uit water Noord-Nederland’ 

aangejaagd. De samenhang tussen verbeterde 

waterzuivering, voorschrijf- en medicatiegedrag, 

afvalverwerking en innovaties in waterfiltering ‘bij de 

bron’ zorgt ervoor dat er minder schadelijke stoffen in 

het drinkwatersysteem komen. Wij zijn betrokken bij 

de aanvraag van EU-fondsen hiervoor.  

 Het netwerk is gerealiseerd. Er zijn 23 

partijen bij aangesloten, waaronder ook 

steeds meer Drentse (zorg)instellingen. Het 

netwerk is in gesprek met Drentse bedrijven 

die kunnen innoveren met filtertechnieken. 

De aanvraag voor financiering vanuit EU- 

fondsen is gehonoreerd.  

   

• Samen met de gemeente Emmen, ondernemers en drie 

zorgorganisaties verkennen we een project voor het 

vergroenen van health disposables; bijvoorbeeld 

klimaat neutrale zorgcontainers die gebruikt worden in 

laboratoria. We ondersteunen de partijen bij EU-fonds 

aanvragen. 

 Een EU-fondsaanvraag van Drentse 

ondernemers en Drentse zorginstellingen 

voor uitvoering van twee circulaire 

zorgproducten is in voorbereiding.  

   

https://bdrc.nl/over-het-bethesda-diabetes-research-center-bdrc/
https://pgonetwerknoord.nl/
https://pgonetwerknoord.nl/
https://www.aihub-noord.nl/toepassingsgebieden/gezondheid-en-zorg/
https://www.hannn.eu/projecten/netwerk-medicijnresten-uit-water-noord-nederland#:~:text=Het%20netwerk%20'Medicijnresten%20uit%20Water%20Noord%2DNederland'%20wil%20de,of%2Dpipe%20(waterzuivering)
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/14106464/wza-en-interzorg-willen-medicijnresten-in-afvalwater-verminderen
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/14950871/half-miljoen-euro-om-medicijnresten-in-rioolwater-te-verminderen
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Actielijn 4: Food en lifestyle 

 

  

Wat doen we eraan?  
We ondersteunen bedrijven die nieuwe producten en diensten op het gebied van gezonde leefstijl ontwikkelen 

voor de gezondheids- en vrijetijdssector. 

 

Hoe en waarmee?  Concrete resultaten en successen? 
Met subsidie vanuit de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe 

ondersteunen we het project Blue Zone Innovations. Een 

samenwerking tussen ondernemers, onderwijsinstellingen 

en overheden die bedrijven in de vrijetijdseconomie 

stimuleert om het gezondheidsaspect meer te betrekken bij 

hun producten en diensten. Met als doel een vitale leefstijl 

voor bewoners en bezoekers te stimuleren met economisch 

rendabele producten en diensten. 

 Vanuit Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe 

werken 16 ondernemers (met name horeca) 

samen met kennisinstellingen aan de 

realisatie van projecten.  

 

Actielijn 5: Ondernemerschap versterken 
 

  

Wat doen we eraan? 
We ondersteunen de versterking van ondernemerschap bij zorgprofessionals en kenniswerkers / startups in 

gezondheid- en zorgsector. 

 

Hoe en waarmee?  Concrete resultaten en successen?  
Met financiële bijdragen en instrumenten faciliteren we 

(bij)scholing en advisering aan innoverende ondernemers 

die nieuwe toepassingen en producten ontwikkelen voor de 

(medische) zorg. Voor certificering en marktintroductie zijn 

extra kennis en vaardigheden nodig, vooral bij kleine 

ondernemingen.  

 Diverse instrumenten zijn ontwikkeld, óók 

voor zorgprofessionals, zoals de MKB 

voucher, Digitalisering voucher, maar ook 

advies- en trainingstrajecten bij de NOM, 

speciaal voor de medische innovatiesector. 

 

   

Actielijn 6: Arbeidsmarkt en onderwijs 
 

  

Wat doen we eraan?  
Initiatieven stimuleren en ondersteunen ten behoeve van samenwerking in de zorg op het gebied van kennis, 

innovatie en personele inzet. 

 

Hoe en wanneer?  Concrete resultaten en successen?  
   

We hebben de opstart en realisatie van e-learning 

duurzame inzetbaarheid/werk en mantelzorg met subsidie 

ondersteund. 

 Het project is in uitvoering en biedt naast e-
learning ook een verkorte klassikale cursus 
voor het mkb, hoe om te gaan met 
duurzame inzetbaarheid/werk en 
mantelzorg.  

 

  

https://www.regiodealzuidoostdrenthe.nl/nieuws/nieuwsberichten/borger-odoorn-presenteert-nieuwe/
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AGENDA IMPACT ONDERNEMEN DRENTHE 2021-2024 
 

Vertrekpunt 

Ondernemen met impact: een bedrijfsmodel waarin een ondernemer winst maakt én daarnaast 

maatschappelijke meerwaarde creëert. Je kunt impact realiseren omdat je zelf mensen aan het werk helpt of 

omdat je veel van je winst investeert in een betere wereld. Dat klinkt sympathiek en vanzelfsprekend, maar 

daar komt veel bij kijken. Bijvoorbeeld een rendabele onderneming en sterk verdienmodel. Onder impact 

ondernemers verstaan wij zowel de kleine groep van ‘puur’ maatschappelijke ondernemingen, als de veel 

grotere groep van bedrijven die deels mikken op maatschappelijk rendement. Beide zijn nodig om de beweging 

te maken naar de betekeniseconomie. Met de Agenda Impact Ondernemen Drenthe 2021-2024 willen we 

graag de beweging naar een inclusieve maatschappij helpen bevorderen: iedereen moet mee kunnen doen en 

de ruimte krijgen om eigen talenten te kunnen ontwikkelen. Deze beweging vergt een lange adem, veel energie 

en creatief ondernemerschap.  

 

Wat doen we en waar staan we medio 2022? 

We ondersteunen het ecosysteem van Drentse (mkb) ondernemers, gemeenten en arbeidsmarktspelers bij het 

vergroten, zichtbaar en merkbaar maken van ‘ondernemer met impact’; in het bijzonder werk voor iedereen    . 

Dit doen we langs drie actielijnen:  

 

Actielijn 1: Ondernemerschap versterken (business support) 
 

Wat doen we eraan? 
1. We bepalen het vertrekpunt (stakeholderanalyse); 

2. We bieden ondersteuning op maat; 

3. We helpen om de profilering te versterken.  

 

  

 

Hoe en waarmee?  Concrete resultaten en successen?  

• Samen met gemeenten, arbeidsmarktspelers en 

ondernemers is verkend hoe het Drentse ecosysteem 

van impact ondernemen eruit ziet en welke 

vraagstukken en stakeholders er zijn. Grootste 

uitdaging is dat termen en definities als impact, sociale 

ondernemingen, maatschappelijk verantwoord 

ondernemen (MVO) elkaar wel raken maar niet 

hetzelfde zijn. 

 

 De ondernemers die wij in beeld hebben 

associëren zichzelf niet als impact 

ondernemer maar doen het gewoon vanuit 

een intrinsieke motivatie. Impact 

ondernemers zijn daarom lastig te ‘vangen’ 

in een nulmeting.  

• Met het ontwikkelprogramma ‘Hospitality Talent Hubs 

Drenthe’ willen het Drenthe College en het Werkplein 

Drentsche Aa (WPDA) samen met de vrijetijdssector in 

Drenthe de horeca-opleidingen beter laten aansluiten 

op het arbeidspotentieel. Een nieuwe werkwijze van 

gericht opleiden en aannemen moet ervoor zorgen dat 

voldoende jongeren en overige doelgroepen instromen 

én langdurig werkzaam blijven in de 

gastvrijheidssector. Dit draagt bij aan de versterking, 

innovatie, groei en toekomstbestendigheid van de 

vrijetijdseconomie in Drenthe. Wij ondersteunen dit 

initiatief met een subsidie. Belangrijk doel voor 2023 is 

om ook andere scholen, arbeidsmarktregio’s en 

branches in Drenthe te laten aansluiten bij dit initiatief. 

 

 Dankzij het programma kunnen werkgevers 

en scholen meer bieden dan een diploma, 

worden vacatures sneller ingevuld en staan 

minder mensen aan de zijlijn. De recente 

(Staten) informatie bijeenkomst over dit 

project heeft de interesse gewekt van vijf 

grote Drentse bedrijven en organisaties uit 

andere branches die met deze werkwijze 

aan de slag willen. Gezamenlijk verkennen 

we hoe de succesvolle aanpak Hospitality 

Talent Hub kan worden opgeschaald in 

Groningen en Drenthe en welke EU fondsen 

zijn aan te wenden.  
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• IBDO biedt ondernemers ondersteuning op maat, 

waarbij specifiek aandacht is voor het bedienen van 

impact ondernemers, met bestaand instrumentarium 

(advies- en innovatievouchers).  

 

 IBDO organiseert periodiek 

ondernemerstafels over dit onderwerp. De 

ondersteuningsbehoefte van ondernemers 

is daardoor steeds beter in beeld. De 

vertaling naar specifieke instrumenten moet 

nog plaatsvinden. 

 

• Met subsidie vanuit de Regiodeal Zuid- en Oost-

Drenthe hebben we de uitrol van een Regionaal 

Programma Impact Ondernemen ondersteund.  

 

 Dit programma is in ontwikkeling, met oog 

voor maatwerk in ondersteuning aan impact 

ondernemers. 

• Vanuit het EU-actieprogramma voor een vitaal 

platteland ondersteunen we -met subsidies- 

initiatieven in Zuidwest-Drenthe die vernieuwende 

vormen van vrijetijdsbeleving toevoegen aan het 

aanbod. Zo ook het initiatief van belevingswinkel ‘Het 

Ambacht’ in Ruinerwold. Hier worden het verhaal en 

de producten van de boerderij naar het dorp gebracht. 

Waar komt ons voedsel vandaan en hoe wordt het 

bereid, voordat het bij ons op het bord belandt?  

 Met Het Ambacht is een combinatie van  

verswinkel, brasserie en bierbrouwerij 

gerealiseerd, waar voedselbeleving en het 

boerenbedrijf zichtbaar zijn gemaakt. Het 

bedrijf biedt aan een groeiend aantal 

mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt een werkplek. 

   

• We verbinden partijen en ondernemers aan 

proefprojecten en geven financiële ondersteuning aan 

regionale initiatieven die impact ondernemen in 

Drenthe op de kaart willen zetten.  

 

 We ervaren dat steeds meer Drentse 

bedrijven het standpunt delen van 

‘iedereen doet mee’ en we weten dat 

steeds meer mensen die aan de zijlijn 

stonden een plekje vinden bij Drentse 

bedrijven. 

   

Actielijn 2: Netwerk en kennis vergroten 

 

  

Wat doen we eraan?  
We gaan kennis halen en brengen en netwerken verder versterken. 

 

Hoe en waarmee?  Concrete resultaten en successen  

• Om impact ondernemers gericht te kunnen 

ondersteunen bij hun vraagstukken en uitdagingen, 

hebben we onze eigen inzichten en kennis op dit vlak 

versterkt.  

 Inmiddels zijn wij gesprekspartner van 

Noordelijke impact initiatieven, kennis- en 

brancheorganisaties, ontwikkelfondsen en 

arbeidsmarktregio’s en lid van een 

klankbordgroep in het recente onderzoek 
‘Impact and the City’. We hebben het 

Sociaal Innovatiefonds in contact gebracht 

met Drentse impact ondernemers. 

 

• Samen met de gemeenten Midden-Drenthe en Assen, 

VNO-NCW Noord en ondernemersverenigingen 

verkennen we de kansen voor ‘investeren in langdurige 

inzet arbeidsmarkt’. 

 Naar aanleiding van een recente 

startbijeenkomst over dit vraagstuk, hebben 

alle deelnemers aangegeven dit onderwerp 

gezamenlijk structureel op te pakken, op 

basis van bestaande succesvolle 

voorbeelden in en om Drenthe. 
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• We willen het Drentse impact ecosysteem helpen 

versterken en toegang geven tot (landelijke) kennis en 

expertise binnen dit thema.  

 

 Vanaf 2022 nemen we deel aan de City Deal 

Impact Ondernemen. Een landelijke 

netwerkorganisatie waarin Rijksoverheid 

samen met de impact branche de beweging 

naar impact ondernemen stimuleert. 

Momenteel verkennen we onze rol en 

kennisbehoefte in dit netwerk.   

   

Actielijn 3: Marktbereik vergroten 

 

  

Wat doen we eraan?  
1. We versterken de zichtbaarheid van impact ondernemen. 

2. We helpen ‘practise what you preach’ te stimuleren bij ‘publiek Drenthe’, onder andere bij inkopen en 

aanbesteden. 

 

Hoe en waarmee?  Concrete resultaten en successen?  

• Vanuit de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe werkt de 

Kopgroep Impact Ondernemen – een initiatief van de 

gemeenten Emmen en Coevorden- samen met 

overheden, organisaties en ondernemers aan verdere 

verbreding van en aandacht voor de gezamenlijke 

missie in impact ondernemen.    

 

 

 

 • Het aantal deelnemers De 

samenwerking is verbreed naar alle 

Regiodeal-gemeenten, de provincie 

Drenthe, ondernemers, regionale 

netwerkpartijen (o.a. Natuur en 

Milieufederatie Drenthe) en NHL 

Stenden. Het aantal deelnemers groeit.  

• Impact ondernemen staat nu ook echt 

op de Drentse kaart. de basis gelegd 

voor www.impactinderegio.nl. 

 

• We verkennen hoe we noordelijke initiatieven in 

‘impact marketing’ aan elkaar kunnen verbinden, ook 

met het oog op noordelijke initiatieven in inkopen met 

impact bij publieke organisaties.   

 Binnen de provinciale organisatie spelen 

impact en social return on investment 

(SROI) een steeds belangrijkere rol. Met 

diverse afdelingen wordt verkend hoe we 

daar concreet invulling aan kunnen geven 

bij aanbestedingen en inkoop.      
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Inleiding

Deze rapportage geeft inzicht in de economische situatie van Drenthe aan de hand 
van verschillende indicatoren over onder meer werkgelegenheid, bedrijvigheid, 
beroepsbevolking en brede welvaart.* Tevens wordt de ontwikkeling in de 
afgelopen vijf jaren weergegeven en is een vergelijking gemaakt met Nederland. 
Deze rapportage is te beschouwen als een compacte ‘economische foto’ van 
Drenthe en is een feitelijke onderbouwing van de stand van de Drentse economie.

* = Er zijn geen cijfers in de rapportage opgenomen over de ontwikkeling van het aantal ‘groene’ banen in Drenthe (circulaire activiteiten, energietransitie etc.), omdat hier geen 
goede indicatoren voor beschikbaar zijn. In noordelijk verband wordt gewerkt aan indicatoren om dit wel inzichtelijk te kunnen maken, maar deze indicatoren waren ten tijde van 
het opstellen van deze rapportage nog niet beschikbaar.



Werkgelegenheid: Sectorstructuur

Bijna 1 op de 5 banen is in de zorgsector, ook handel is een grote sector
Onderstaande figuur toont de verdeling van werkgelegenheid per sector in Drenthe en Nederland. De oververtegenwoordiging van de zorgsector in Drenthe springt het meest 
in het oog. Ook de sectoren landbouw & visserij, industrie, bouw, overheid, handel en horeca zijn (licht) oververtegenwoordigd in de economische structuur van Drenthe in 
vergelijking met het landelijke beeld. Dienstverlenende sectoren zijn juist ondervertegenwoordigd. De relatief grote quartaire sector* in Drenthe is over het algemeen minder 
gevoelig voor conjunctuurschommelingen, maar aan de andere kant zijn conjunctuurgevoelige sectoren zoals de industrie en bouw juist oververtegenwoordigd in de Drentse 
sectorstructuur. Overigens zijn er grote verschillen binnen Drenthe qua sectorstructuur. De industrie concentreert zich met name in de zuidelijke helft van Drenthe, terwijl de 
quartaire sector sterk vertegenwoordigd is in Noord-Drenthe.

Figuur: Sectorstructuur op basis van werkgelegenheid in 2021

Bron: Werkgelegenheidsregister LISA (2021), Provinciaal werkgelegenheidsregister Drenthe (2021)
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Werkgelegenheid: Omvang en ontwikkeling totaal

Krachtig herstel uit de coronacrisis
Drenthe telt 225.520 banen in 2021, dit zijn ruim 11.000 banen meer dan in 2017 (+5,2%). In 2020 is de werkgelegenheid met 800 banen afgenomen. De verschillende 
lockdowns om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben hier een belangrijke rol in gespeeld. In 2021 is de werkgelegenheid met 4.750 banen (+2,2%) echter 
weer toegenomen. Uit de figuur rechts blijkt dat de werkgelegenheidsontwikkeling in Drenthe de laatste jaren achterblijft bij de landelijke werkgelegenheidsgroei (+7,1%). In 
2020 was landelijk – in tegenstelling tot in Drenthe – ondanks de lockdowns wel sprake van een werkgelegenheidsgroei. In 2021 groeide de werkgelegenheid in Drenthe 
daarentegen harder dan het landelijk gemiddelde. De werkgelegenheid heeft zich in 2021 dus krachtig hersteld na de eerste coronagolf in 2020. De negatieve 
werkgelegenheidseffecten door de verschillende lockdowns lijken vooral een tijdelijk karakter te hebben gehad.

Figuur: Aantal banen in Drenthe Figuur: Geïndexeerde ontwikkeling werkgelegenheid (2017 = 100)
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Werkgelegenheid: Ontwikkeling per sector

Industrie en energiesector onder druk, zorg en commerciële sector in de lift
De totale werkgelegenheid is zowel in Drenthe (+5,2%) als landelijk (+7,1%) toegenomen in de periode 2017 t/m 2021. Onderstaande figuur toont de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid per sector in Drenthe en Nederland. Hieruit blijkt dat de werkgelegenheidsontwikkeling per sector in Drenthe in grote lijnen overeenkomt met het landelijk 
gemiddelde. Uitzondering hierop zijn de sectoren industrie (incl. delfstoffenwinning) en nutsbedrijven. Waar deze sectoren landelijk zijn gegroeid, is de werkgelegenheid in deze 
sectoren in Drenthe gedaald. Dit werkgelegenheidsverlies is o.a. het gevolg van de afbouw van activiteiten gericht op aardgaswinning. De industrie heeft daarnaast ook veel last 
gehad van de coronacrisis. De horeca kende de grootste absolute daling van de werkgelegenheid, vooral in 2020 door de verschillende lockdowns. Ook bij financiële instellingen 
is de werkgelegenheid gedaald, dit is een trend die al langer zichtbaar is en overeenkomt met het landelijke beeld. In de zorg, handel, zakelijke diensten en bouw is de 
werkgelegenheid in absolute zin het hardst gegroeid in Drenthe.

Figuur: Ontwikkeling werkgelegenheid per sector in de periode 2017 t/m 2021

Bron: Werkgelegenheidsregister LISA (2021), Provinciaal werkgelegenheidsregister Drenthe (2021)
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Ontwikkeling aantal vestigingen

Figuur: Aantal vestigingen in Drenthe Figuur: Geïndexeerde ontwikkeling vestigingen (2017 = 100)

Forse toename aantal zzp’ers 
Drenthe telt 46.220 vestigingen in 2021, dit is bijna 6.500 meer dan in 2017 (+16,2%). De groei van het aantal vestigingen wordt voor een groot deel veroorzaakt door een 
toename van het aantal zzp’ers (+4.580). De absolute toename was het grootst in dienstverlenende sectoren, maar ook in de zorg, het onderwijs, de bouw en detailhandel is 
sprake van een forse toename van het aantal zzp’ers. De toename van het aantal zzp’ers heeft in Drenthe – net als landelijk - een belangrijke rol gespeeld in de gerealiseerde 
werkgelegenheidsgroei. De sterke groei van het aantal zelfstandigen kan echter ook duiden op verborgen werkloosheid: het is moeilijk te bepalen hoeveel economische 
activiteit plaatsvindt in een eenmanszaak. Uit de figuur rechts blijkt dat landelijk het aantal vestigingen nog harder is gegroeid. 
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Werkloosheid

Historisch lage werkloosheid voedt krapte op de arbeidsmarkt
De werkloosheid in Drenthe bedraagt 3,6% in 2021. Dit is historisch laag en ruim een half procent onder het landelijk gemiddelde. In de afgelopen jaren is – op 2020 na –
sprake van een relatief sterk dalende werkloosheid in Drenthe. In 2017 was de werkloosheid namelijk nog vrijwel gelijk aan het landelijk gemiddelde. Door de daling van het 
aantal werklozen en een stijging van het aantal openstaande vacatures neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe. Dit betekent dat werkgevers meer moeite hebben om 
personeel te kunnen vinden. Voor werknemers kan dit een stuwend effect hebben op de lonen en meer vaste contracten en voor werkzoekenden zijn er relatief veel 
baankansen. De krapte kan er echter ook voor zorgen dat de werkdruk verder toeneemt en de schaarste van de productiefactor arbeid kan ook een belemmerende factor zijn 
in de groei en ontwikkeling van bedrijven en instellingen.

Figuur: Ontwikkeling werkloosheid
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Dynamiek: starters en scale-ups

Minder starters dan landelijk, aantal snelle groeiers ligt op landelijk niveau
Uit de figuur links over het aantal startende hoofdvestigingen blijkt dat het aantal starters in Drenthe structureel onder het landelijk gemiddelde ligt. De figuur rechts toont de 
ontwikkeling van het aantal snelgroeiende vestigingen per jaar. Dit zijn volgens de definitie van CBS vestigingen van bedrijven met minimaal 10 werknemers met een 
gemiddelde jaarlijkse groei van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren, gemeten in het aantal werknemers. In 2017 en 2018 lag het aantal 
vestigingen van snelgroeiende bedrijven in Drenthe iets onder het landelijk gemiddelde, maar in 2019 en 2021 iets boven het landelijk gemiddelde. De dynamiek qua snel-
groeiende bedrijvigheid wijkt in Drenthe daarmee weinig af van het landelijke beeld, qua startende bedrijvigheid is de dynamiek in Drenthe wel lager dan het landelijke beeld. 

Figuur: Aandeel (%) startende hoofdvestigingen t.o.v. totaal aantal vestigingen Figuur: Aantal vestigingen van snelgroeiende bedrijven per 1000 vestigingen 
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Opleidingsniveau beroepsbevolking

Figuur: Aandeel hoog onderwijs*** Figuur: Aandeel middelbaar onderwijs**Figuur: Aandeel laag onderwijs*
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Aandeel middelbaar onderwijs relatief hoog
Uit onderstaande figuren blijkt dat het aandeel middelbaar opgeleiden relatief hoog is in Drenthe en dat ook het aandeel van laagopgeleiden iets boven het landelijk 
gemiddelde ligt. Het aandeel hoog opgeleiden is relatief laag in vergelijking met het landelijke beeld. In de laatste jaren is het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in 
Drenthe – net als in Nederland – toegenomen. Trends als digitalisering en robotisering hebben vooral grote invloed op banen van middelbaar opgeleiden. De 
oververtegenwoordiging van deze groep in de beroepsbevolking van Drenthe maakt dat het vergroten van de wendbaarheid en weerbaarheid van deze groep op de 
arbeidsmarkt een belangrijke uitdaging is in Drenthe. 

Bron: CBS (2021) Bron: CBS (2021) Bron: CBS (2021)

* = basisonderwijs, het vmbo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo of de assistentenopleiding (mbo-1).
** = bovenbouw van havo/vwo, de basisberoepsopleiding (mbo-2), de vakopleiding (mbo-3) en de middenkader- en specialistenopleidingen (mbo-4).
*** = hbo of wo.



Netto arbeidsparticipatie 

Participatiegraad blijft onder landelijk gemiddelde
De netto arbeidsparticipatie geeft aan welk aandeel van de bevolking van 15 tot 75 jaar een betaalde baan heeft. De netto participatiegraad ligt in Drenthe structureel onder 
het landelijk gemiddelde. In 2021 was de netto participatiegraad in Drenthe 68,8% en landelijk 70,4%. De verschillen in Drenthe zijn groot. In Noord- en Zuidwest-Drenthe ligt 
het niveau bijna op het landelijke gemiddelde, maar in Zuidoost-Drenthe ligt de netto participatiegraad beduidend lager. Hoewel de afgelopen jaren de arbeidsparticipatie in 
Drenthe is gestegen, is het verschil met het landelijk gemiddelde niet afgenomen. Het verhogen van de participatiegraad kan bijdragen aan het verminderen van de krapte op 
de arbeidsmarkt in Drenthe. 

Figuur: Netto arbeidsparticipatie in procenten
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CO2 uitstoot

Afname uitstoot in Drenthe vlakt af
CO2 uitstoot is een belangrijke indicator waarmee de voortgang van de energietransitie inzichtelijk kan worden gemaakt. Onderstaande figuur toont de geïndexeerde 
ontwikkeling van CO2 uitstoot door gebruik van fossiele energiebronnen in Drenthe en Nederland. Hieruit blijkt dat de CO2 uitstoot in zowel Drenthe als Nederland is gedaald 
in de laatste jaren. Er zijn nog geen regionale cijfers voor 2021 beschikbaar. In Drenthe is de CO2 uitstoot het sterkst gedaald bij bedrijven en instellingen (-21%) en de CO2 
uitstoot door het energiegebruik in woningen is met 13% gedaald. Dit komt sterk overeen met het landelijke beeld. De ontwikkeling van de CO2 uitstoot in de mobiliteit wijkt 
in Drenthe wel af van de landelijke ontwikkeling. In Drenthe is de CO2 uitstoot in de mobiliteit vrijwel gelijk gebleven, terwijl landelijk de uitstoot in de mobiliteit met 6% is 
afgenomen (vooral in 2020). Het is niet bekend wat hier de oorzaak van is. 

Figuur: Geïndexeerde ontwikkeling CO2 uitstoot door gebruik fossiele energie (2017 = 100)

Bron: Klimaatmonitor Rijkswaterstaat (2020)
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Brede welvaart (1/2)

Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat 
het ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, 
persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid.* Onderstaande figuur toont op welke aspecten 
van brede welvaart Drenthe relatief hoog scoort in vergelijking met het landelijke beeld. De 
pijlen geven weer of een negatieve of positieve ontwikkeling in de komende jaren wordt 
verwacht. De duiding is hoofdzakelijk afkomstig uit de Brede Welvaart Monitor 2021 
Drenthe, opgesteld door Trendbureau Drenthe. Het peiljaar per indicator verschilt en is in 
de tekst aangegeven. Voor sommige indicatoren geldt dat er sprake is van gedateerde 
gegevens. Voor deze indicatoren zijn echter geen recentere gegevens beschikbaar. 

Figuur: Aspecten brede welvaart waar Drenthe relatief hoog op scoort 

Tevredenheid met het leven en vrije tijd
De meeste Drenten zijn tevreden met het leven: bijna 9 op de 10 inwoners 
(86,6%) geven in 2020 een 7 of hoger op hun tevredenheid met het leven. 
Dit is iets lager dan in voorgaande jaren, waarschijnlijk door de 
coronapandemie. Drenthe scoort boven het landelijk gemiddelde. Deze 
hoge waardering hangt mogelijk samen met het feit dat Drenthe relatief 
weinig sterk stedelijke gemeenten heeft. In grootstedelijke gemeenten ligt 
het aandeel tevreden inwoners over het algemeen iets lager dan in niet 
stedelijke gemeenten.

Tevredenheid met woonomgeving en sociale contacten
In 2018 staat Drenthe bovenaan de landelijke ranglijst voor de 
tevredenheid met de woonomgeving. In Drenthe geeft 87% aan (zeer) 
tevreden te zijn met de woonomgeving, landelijk is dat 83%.

Schone lucht
Fijnstof zijn kleine deeltjes in de lucht. Deze worden onder andere 
uitgestoten door verkeer, industrie en landbouw. Een grote uitstoot van 
fijnstof is schadelijk voor de gezondheid. Van alle provincies stoot alleen 
Flevoland minder fijnstof uit en daarmee staat Drenthe in 2019 op plek 2 
van de minste uitstoot. 

Bos en natuurgebieden
Het totale oppervlakte natuur- en bosgebied in Drenthe beslaat 18% van 
de provincie in 2015. In Nederland is dit 15%. Drenten hebben gemiddeld 
het meeste natuurgebied per inwoner, 96 ha. per 1.000 inwoners.

Bron: Regionale Monitor Brede Welvaart CBS (bewerking provincie Drenthe) 

* = Definitie PBL



Brede welvaart (2/2)

Bron: Regionale Monitor Brede Welvaart CBS (bewerking provincie Drenthe) 

Onderstaande figuur toont op welke aspecten van brede welvaart 
Drenthe relatief laag scoort in vergelijking met het landelijke beeld. 
De pijlen geven weer of een negatieve of positieve ontwikkeling in de 
komende jaren wordt verwacht. De duiding is hoofdzakelijk afkomstig 
uit de Brede Welvaart Monitor 2021 Drenthe, opgesteld door 
Trendbureau Drenthe. Het peiljaar per indicator verschilt en is in de 
tekst aangegeven. Voor sommige indicatoren geldt dat er sprake is 
van gedateerde gegevens. Voor deze indicatoren zijn echter geen 
recentere gegevens beschikbaar. 

Figuur: Aspecten brede welvaart waar Drenthe relatief laag op scoort 

Personen met overgewicht en/of meerdere chronische ziekten
In Drenthe heeft 54% van de volwassen inwoners overgewicht (2020), 
waarvan 16% ernstig overgewicht (obesitas). Dit is het hoogste van alle 
provincies, en bovengemiddeld voor Nederland (47% overgewicht). Net als 
landelijk heeft in Drenthe 15% van de inwoners één of meerdere 
functiebeperkingen. Het percentage inwoners met één of meerdere 
langdurige aandoeningen ligt in Drenthe met 35% net iets hoger dan 
landelijk (32%).

Aandeel werkzame mensen 
De bruto arbeidsparticipatie geeft aan hoeveel procent van de bevolking 
van 15 tot 75 jaar werkzaam of werkloos is. De bruto arbeidsparticipatie in 
Drenthe is 69% in 2020. Landelijk is dit 71%. Met een 10de plek in het 
overzicht van alle provincies ligt de bruto arbeidsparticipatie in Drenthe 
relatief laag. 

Aandeel hoger opgeleiden
Het aandeel hoog opgeleiden ligt in Drenthe onder het landelijk 
gemiddelde, maar is wel wat toegenomen in de afgelopen jaren. In 2021 
hadden hoog opgeleiden een aandeel van 33,1% in de beroepsbevolking 
van Drenthe. Landelijk hebben hoog opgeleiden een aandeel van 40,3% in 
de beroepsbevolking.

Afstand tot voorzieningen
De afstanden die Drenten naar een voorziening moeten afleggen zijn 
groter dan elders in Nederland (2020). Dit heeft te maken met het 
landelijke karakter van de provincie. Voor veel voorzieningen moet worden 
gependeld naar het volgende dorp of het regionale centrum in de buurt. 



http://www2.drenthe.nl/pub/economische-koers-drenthe-in-beeld/

