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Onderwerp: Su bsidiëring Dig itale Werkplaats Drenthe
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

G eachte voorzitter/leden,

Wij hebben het voornemen om €.191.720,-- subsidie te verlenen aan NHL-Stenden
Hogeschool voor de Digitale Werkplaats Drenthe.
Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieveror-
dening Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of be-

denkingen aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

Om in te spelen op de digitale transitie en om bij te dragen aan een toekomst-
bestendig en digitaal vaardig mkb ontwikkelen NHL-Stenden Hogeschool,
Hanzehogeschool Groningen, Drenthe College en Alfa College de Digitale
Werkplaats Drenthe. Dit sluit aan op het programma lk Ben Drents Ondernemer.
Er wordt hiervoor een gezamenlijke aanvraag voor een subsidie voor de Digitale
Werkplaats gedaan bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

ln de Digitale Werkplaats Drenthe worden mkb-ondernemers (2-50 fte) on-
dersteund in de bewustwording, organisatie en uitvoering van digitalisering,
automatisering en dataprojecten. De Digitale Werkplaats richt zich in essentie op
de automatisering van bedrijfsprocessen (lnternet of Things en sensoring) en toe-
gepaste data science.

Via de Digitale Werkplaats zullen in drie jaar 500 mkb-bedrijven worden bereikt.
Daarbij worden 250 pre-scans uitgevoerd en 150 vervolgtrajecten, waarbij road-
maps worden ontwikkeld met ondernemers. Gedurende drie jaar zullen 450 mbo-
en hbo-studenten worden ingezet.
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Het beoogde effect van de werkplaats is enerzijds dat het mkb een digitalise-
ringsslag gaat maken waardoor de arbeidsproductiviteit omhoog gaat, bedrijfs-
processen geoptimaliseerd en efficiènter worden en waar mogelijk duurzamer en
meer circulair. Anderzijds worden studenten praktijkgericht opgeleid en kunnen
zezich ontwikkelentolfuture proof professionals. Ookwordt met de Digitale
Werkplaats de 'kloof'tussen opleidingen en arbeidsmarkt verkleind.

Binnen de MKB Werkplaats Digitalisering Drenthe werken hbo en mbo met
elkaar en met lT-ondernemers samen om het peloton mkb'ers te helpen. De

Digitale Werkplaats bevordert samenwerking tussen studenten van verschillende
opleidingen en samenwerking tussen mbo- en hbo-studenten, wat leidt tot bre-
dere vaardigheden van studenten. Dit draagt bij aan digitale geletterdheid en
21st century skil/s bij zowel studenten als bedrijven.

De totale omvang van het project is€728.440,--. NHL-Stenden Hogeschool draagt
€ 80.000,-- bij, de Hanzehogeschool Groningen € 20.000,-- en het Alfa College en
Drenthe College ieder € 30.000,--. Bij het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat wordt een cofinancieringsverzoek gedaan van € 364.220,--.

De Digitale Werkplaats Drenthe draagt bij aan de doelstellingen zoals verwoord
in het Coalitieakkoord 'Drenthe, mooi voor elkaar!', de Economische Koers
2020-2023 'Samen voor een sterke, slimme en groene economie met impact'en
de in ontwikkeling zijnde Digitaliseringsagenda.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter secretaris

md/coll


