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| Voorwoord

VOORWOORD
Drenthe is een ondernemende provincie. Bluetooth en WiFi zijn hier ontdekt. Het bedrijfsleven bestaat voor 99% uit
midden- en kleinbedrijf (MKB): bedrijven met 2 tot 250 medewerkers, die vanuit Drenthe hun producten of diensten
leveren. Zij zijn de basis van onze economie. Zo’n eigen zaak vraagt veel van de ondernemer. Je bent niet alleen met
veel toewijding bezig met het uitoefenen van je vak. Je moet eigenlijk van nog zoveel meer dingen verstand hebben
en ook vérder kijken dan vandaag en morgen. En helemaal nu, in deze huidige tijd van de coronacrisis. Hoe houd
je dan je onderneming overeind? Ben je ook online vindbaar voor potentiële klanten? Wil je uitbreiden of over de
grens, maar hoe dan? En wanneer speel je goed in op de veranderende wensen van consumenten?
Deze tijd vraagt om slimme oplossingen, innovatief en organiserend vermogen en een digitaal vaardig en actief
bedrijfsleven. Daarom zijn we in 2016 van start gegaan met het programma Ik Ben Drents Ondernemer om de
ondernemers te ondersteunen bij al deze vraagstukken. En ook de komende vier jaar blijven wij de Drentse
ondernemers steunen. En dat we hiermee een voorbeeld zijn voor Nederland, bewijst de toekenning van de
MKB-deal vanuit het Rijk.
Nieuw is dat meerdere initiatieven, zoals de OndernemersFabriek Drenthe en Kennispoort Drenthe, worden
geïntegreerd in het nieuwe programma Ik Ben Drents Ondernemer. Zo komt er voor de Drentse ondernemers
een breed scala aan dienstverlening vanuit één herkenbaar ondernemersloket. Ondernemers krijgen van
hieruit hulp bij alle fases van hun bedrijfsvoering. Speciale aandacht is er voor de start, innovatie, groei,
export en ondernemerschap. Ook willen we aan de slag met ondernemers die nog niet eerder met Ik Ben Drents
Ondernemer hebben kennisgemaakt. Naast individuele trajecten op maat gaan ondernemers van elkaar leren.
En zeker ook van het onderwijs, waar hedendaagse kennis en jonge potentiële arbeidskrachten ons bedrijfsleven
verder kunnen brengen om nog meer klaar te zijn voor de toekomst.
De plannen voor het vervolg van Ik Ben Drents Ondernemer zijn samen met de Drentse gemeenten en de onderwijsinstellingen NHL Stenden Hogeschool, Drenthe College, Alfa-college en de Hanzehogeschool, uitgewerkt. Zo
wordt het nog meer het herkenbare Drentse ondernemersloket met een samenhangend pakket voor het Drentse
MKB. Waarbij het niet uitmaakt of je nu in Emmen onderneemt of bijvoorbeeld in Roden. Een vruchtbare samenwerking, die in de komende periode wordt voortgezet. Ik ben dan ook trots op het resultaat dat u hier voor u ziet:
het programmadocument voor de periode 2021 – 2024. Juist in deze tijd is het belangrijk dat mensen een baan
hebben en dat er werk is. Daarom werken we samen aan een sterker, slimmer en groener MKB met impact.

Henk Brink
Gedeputeerde Economie
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Het programma IBDO 2.0 in één oogopslag

De Drentse economie moet het qua dynamiek, groei en
vernieuwing vooral hebben van haar eigen kracht.
Het Drentse bedrijfsleven

OPGAVE: CONCURRENTIE EN
VERNIEUWINGSKRACHT VERSTERKEN

bestaat voor 99% uit het MKB.

Demografische ontwikkelingen.
Ontgroening en vergrijzing leidt tot
een afname van het arbeidspotentieel

Afhankelijk van de juiste kennis,
contacten en faciliteiten

Nieuwe businesskansen op basis
van maatschappelijke opgaven.
Slim, Groen en met impact

Wendbaarheid en weerbaarheid is
noodzakelijk om op diverse trends en
ontwikkelingen in te kunnen spelen

UITGANGSPUNTEN
Vraaggestuurd

Eén herkenbaar virtueel loket

Samenwerking in de triple helix

Optimaal ecosysteem en
acteren in de multi helix

Eerste lijn en tweede lijn
dienstverlening

Antennefunctie voor
innovatiebeleid

DOELEN

Community building

Stimuleren van ondernemerschap
innovatie en internationalisering
(export)

Uitdagen van MKB-ondernemers op de
kernwaarden Groen, Slim en met Impact

Bijdragen aan het verbeteren van het
imago van Drenthe als aantrekkelijke
bruisende en ondernemende provincie

Bijdragen aan de versterking van het
ondernemers- en innovatie-ecosysteem

BASISDIENSTVERLENING
Een ecosysteem waarin ondernemers,
kennisinstellingen en overheden
samenwerken aan slimme
oplossingen, innovatief,
organiserend vermogen en

Vraagbaak

Netwerkbijeenkomsten

Collectieve instrumenten

Individuele instrumenten

Plusprogramma's

Makelen en schakelen
in ecosysteem

een digitaal vaardig
en actief bedrijfsleven.
7

1
INLEIDING

8 IK BEN DRENTS ONDERNEMER 2.0

MKB-PROGR AMMA 2021 - 2024

| Inleiding

1.1 Aanleiding voor het MKB-programma
Ondernemerschap is de voedingsbodem voor innovatie, internationalisering en groei. De economie van Drenthe draait voor een belangrijk
deel op de inspanningen en het succes van het Drentse bedrijfsleven.
Het bedrijfsleven binnen deze provincie kenmerkt zich door het grote
aandeel van middelgrote en kleine bedrijven (MKB). Drenthe telde
begin dit jaar bijna 64.000 vestigingen van bedrijven (CBS Statline, juni
2020). Nagenoeg al deze vestigingen bestaan uit MKB-ondernemingen,
inclusief zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Grote ondernemingen zijn binnen de provincie maar in beperkte mate aanwezig.
Qua dynamiek, groei en vernieuwing moet de Drentse economie het
van haar eigen kracht hebben. Omdat er maar weinig bedrijven van
buiten worden aangetrokken om zich in Drenthe te gaan vestigen,
moeten de groei en vernieuwing vooral van binnenuit komen. Met
andere woorden: de dynamiek is in Drenthe met name afhankelijk
van het starten van nieuwe ondernemingen en de groei van gevestigde MKB-bedrijven. Op beide punten behoort Drenthe niet tot de
koplopers. Drenthe telt naar verhouding weinig starters en snelle
groeiers. Verder zijn de kennisrelaties tussen MKB-ondernemingen en
kennisinstellingen voor verbetering vatbaar. Mede vanwege het feit
dat veel Drentse ondernemers een MBO-achtergrond hebben, maken
zij niet vanzelf de gang naar hogescholen en universiteiten. Dit terwijl
ondernemingen voor innovatie juist steeds meer afhankelijk worden
van externe kennisbronnen en samenwerking met andere partijen.
In de komende jaren zal ingezet worden op het verbeteren en
versterken van ondernemerschap en innovatie in Drenthe. Daartoe
wordt een programma voor basisdienstverlening aan het MKB uitgevoerd, dat de naam ‘Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO) 2.0’ voert.
Zoals uit de naamgeving van het programma al blijkt, begint het
IBDO 2.0-programma niet bij ‘nul’. De basis voor de invulling van
het programma is in de afgelopen jaren gelegd in een aantal initiatieven die gericht zijn op ondersteuning van ondernemers, namelijk
het eerste IBDO-programma, Kennispoort Drenthe (KPD) en De
OndernemersFabriek Drenthe (OFD). Er is dan ook sprake van een

9

doorontwikkeling van de MKB-dienstverlening in Drenthe

overlevingskans vergroten, zich op een goede wijze

door deze initiatieven te integreren in het nieuwe

aanpassen aan veranderingen in de samenleving, voort-

programma. In de communicatie naar de doelgroep

durend blijven innoveren en hun concurrentiepositie

wordt uitsluitend van Ik Ben Drents Ondernemer (IBDO)

verbeteren.

gesproken, zonder de toevoeging 2.0. Dit programma
biedt ondersteuning aan Drentse MKB-ondernemers op

De basisdienstverlening zoals dat aangeboden

uiteenlopende onderdelen van het ondernemerschap. De

zal worden vanuit IBDO 2.0 bestrijkt verschillende

ambitie is om met deze ondersteuning zowel bij te dragen

elementen van het ondernemerschap, namelijk start –

aan behoud en waar mogelijk uitbreiding van de werk

groei – innovatie – internationalisering – financiering. Op

gelegenheid binnen de provincie als aan het versterken

elk van deze terreinen worden binnen het programma

van de concurrentiepositie. Dit is des te meer van belang

projectactiviteiten ontplooid en een ondersteunings-

om de gevolgen van de coronacrisis voor het Drentse

aanbod beschikbaar gesteld. Hiervan kunnen zowel

bedrijfsleven – die op dit moment nog niet volledig

individuele MKB-ondernemers als groepen onder

uitgekristalliseerd zijn – het hoofd te bieden. Overigens

nemers gebruikmaken. Dit betekent dat de steun niet

worden ook ondernemers uit de Overijsselse gemeente

uitsluitend gericht is op het individuele bedrijfsniveau

Hardenberg tot de doelgroep van IBDO 2.0 gerekend,

van de MKB-onderneming, maar ook op interactie tussen

vanwege de samenwerking in de Dutch TechZone.

bedrijven onderling, tussen MKB-bedrijven, kennis
instellingen, tweedelijns specialisten en m
 aatschappelijke

Het programma IBDO 2.0 is een initiatief van een

coalities. Door kennis en ervaringen uit te wisselen

aantal samenwerkende partijen, namelijk de Drentse

en elkaars expertise aan te boren ontstaan namelijk

gemeenten, kennisinstellingen en de provincie Drenthe.

nieuwe kansen voor samenwerking en innovatie. IBDO

In coproductie hebben deze partijen het onderhavige

2.0 draagt dan ook bij aan versterking van de onderlinge

programmadocument vervaardigd. Hierin is uitgewerkt

interactie binnen het Drentse e
 cosysteem voor onder

wat zij voor ogen hebben met het programma IBDO 2.0,

nemerschap en innovatie.

welke ondersteuning aan Drentse MKB-ondernemers
geboden wordt en op welke wijze. Ook komt de gover-

Bij de invulling en uitvoering van IBDO 2.0 wordt ook

nance van het programma aan bod. In deze governance

aangesloten bij de kernwaarden zoals de provincie

krijgt nadrukkelijk ook het bedrijfsleven zelf, zowel de

Drenthe deze verwoord heeft in haar economisch beleid,

belangenbehartigers VNO NCW/MKB Noord als een

namelijk groen, slim en met impact. Dit past in een belang-

aantal ondernemers, een plaats.

rijke trend binnen het Europese, landelijke en regionale
innovatiebeleid, namelijk dat de bakens meer verzet

1.2 IBDO 2.0 in de basis

worden van ‘sec’ innovatiestimulering naar het stimuleren
van missie-gedreven innovatie. Dit houdt in dat onder-

Het IBDO 2.0-programma is een programma dat in

steunde innovaties ook bijdragen aan maatschappelijke

de komende vier jaar – 2021 tot en met 2024 – uitge-

opgaven. Op deze manier wordt niet alleen de maatschap-

voerd gaat worden. Vanuit dit programma wordt

pelijke impact van het gevoerde beleid groter, ook biedt

een breed pallet aan ondersteunende diensten

dit kansen voor meer cross-overs tussen verschillende

aan Drentse MKB-ondernemers aangeboden. Het

sectoren binnen de Drentse economie. Juist op het snijvlak

centrale doel hiervan is om startende en gevestigde

van sectoren doen zich nieuwe mogelijkheden voor

MKB-ondernemers zo te ondersteunen dat zij hun

missie-gedreven innovatie voor.
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START | GROEI | INNOVATIE
| INTERNATIONALISERING |
FINANCIERING
Daarnaast is er sprake van een sterke intensivering

gedestilleerd. Via een aanbestedingsprocedure wordt

van de samenwerking tussen de betrokken kennis

een commerciële partij geselecteerd die voor de uitvoe-

instellingen, bestaande innovatiehubs, Drentse

ring van het programma verantwoordelijk wordt (hierna

gemeenten en de provincie. Uitgangspunt is namelijk

‘opdrachtnemer’ genoemd). Het is de bedoeling dat op

om voor de basisdienstverlening aan het MKB één

1 januari 2021 het programma van start gaat.

organisatie op te zetten, die niet alleen eigen activiteiten

De opbouw van dit document is verder als volgt. In het

ontplooit, maar ook nauwe verbindingen onderhoudt

volgende hoofdstuk volgt eerst een beschrijving van de

met de kennismakelaars van de kennisinstellingen, de

context waarin het programma IBDO 2.0 geplaatst kan

accountmanagers van de gemeenten, de NOM, het MKB

worden. Daarbij wordt achtereenvolgens stilgestaan bij

Fonds Drenthe en met tweedelijns specialisten. Ook

het economisch perspectief voor het Drentse MKB en de

worden zogenoemde ‘plusprogramma’s’ aan IBDO 2.0

beleidscontext op provinciaal niveau. De uitgangspunten

gekoppeld (zie verder paragraaf 5.2).

die voor het programma gelden, worden in hoofdstuk 3
beschreven. Vervolgens staan in hoofdstuk 4 de doelen

1.3 Leeswijzer

en doelgroepen van IBDO 2.0 centraal. Het instrumentarium dat vanuit IBDO 2.0 beschikbaar komt, wordt in

Het programmadocument schetst voor de betrokken

hoofdstuk 5 nader beschreven. De governance van het

partijen zelf wat er in de komende jaren onder de

programma komt in hoofdstuk 6 aan bod. Ten slotte

vlag van IBDO 2.0 aan activiteiten worden uitgevoerd,

wordt in hoofdstuk 7 stilgestaan bij de kosten en finan-

voor wie en hoe dit georganiseerd gaat worden. Uit

ciering van het programma.

dit document wordt de opdracht voor de uitvoering
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2.1 Economisch perspectief Drenthe
Begin dit jaar leek 2020 nog een florerend jaar voor

Qua sectorstructuur wijkt de Drentse economie op een

Drenthe te worden. De werkgelegenheid vertoonde

aantal punten af van het landelijke beeld. De sectoren

namelijk een sterke groei. In 2019 was het aantal

gezondheid & welzijn, primaire sector, industrie en

arbeidsplaatsen met bijna 5.000 toegenomen, naar

overheid zijn in de werkgelegenheid relatief overver-

in totaal 221.600 arbeidsplaatsen. Daarmee was de

tegenwoordigd. Daar staat tegenover dat in Drenthe

Drentse werkgelegenheid bijna weer op het niveau

de omvang van de zakelijke dienstverlening, vervoer

van voor de economische crisis in 2008 gekomen.

& opslag en de ICT relatief klein is ten opzichte van de

Bekijken we de verschillende regio’s binnen Drenthe,

landelijke sectorstructuur.

dan vertoonden met name Noord- en Zuidwest-Drenthe een sterke toename van het aantal arbeidsplaat-

De Drentse werkgelegenheid is vooral geconcentreerd

sen. Ook in Zuidoost-Drenthe was sprake van een

in de gemeenten Emmen (met een sterk industrieel

werkgelegenheidsgroei, maar minder groot dan in de

profiel) en Assen (met een relatief groot aandeel niet-

rest van Drenthe. Ook in omliggende regio’s – zoals

commerciële dienstverlening). Gezamenlijk hebben deze

Zwolle en Groningen – was sprake van een aantrek-

twee gemeenten een aandeel van 40% in de Drentse

kende werkgelegenheid. Hier vinden veel mensen uit

werkgelegenheid. Als ‘spiegel’ van de bovenstaande

Drenthe een baan.

werkgelegenheidsontwikkeling nam de werkloosheid
in Drenthe in de afgelopen jaren af. Steeds meer werk

Zoomen we in op de samenstelling van de Drentse

zoekenden vonden in de achterliggende periode betaald

economie, dan is de werkgelegenheid binnen onze

werk. Begin dit jaar was de werkloosheid historisch laag.

provincie vooral te vinden in de sectoren gezondheid &

In het eerste kwartaal van 2020 was 3,2% van de Drentse

welzijn, zakelijke diensten, handel en de industrie. Ruim

beroepsbevolking werkloos (terwijl dit percentage lande-

de helft van alle werkgelegenheid is in deze vier sectoren

lijk 3,3% was) (CBS Statline, juni 2020). Verschillende

te vinden. Ook de vrijetijdssector levert met 6% van de

sectoren van de Drentse economie hadden door een

werkgelegenheid een belangrijke bijdrage aan de Drentse

tekort aan gekwalificeerd personeel te maken met

economie.

moeilijk vervulbare vacatures.

Sectorstructuur Drenthe en Nederland*
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Figuur 1
Sectorstructuur
Drenthe en Nederland
Bron: CBS Statline, 2020
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In 2019 telde Drenthe in totaal 4.211 startende onder-

trekken en te behouden. Relaties met het beroepson-

nemingen. Het aandeel starters binnen het totaal aantal

derwijs worden dan ook steeds belangrijker voor de

bedrijfsvestigingen kwam daarmee uit op 8,2%. Qua

instroom van nieuwe medewerkers;

nieuw ondernemerschap loopt Drenthe achter op lande-

• de instroom van jonge, gekwalificeerde afgestu-

lijke ontwikkelingen. Landelijk ligt dit aandeel namelijk

deerden uit het onderwijs kan de uitstroom van

op 10,3%.

oudere arbeidskrachten niet volledig opvangen.
MKB-bedrijven moeten dan ook hun productiviteit

Zoals hiervoor al is aangegeven, is de Drentse economie

opschroeven om hun productie op peil te houden en

voor een belangrijk deel afhankelijk van het MKB.

te vergroten;

Nagenoeg alle bedrijven binnen de provincie hebben

• om in te kunnen spelen op belangrijke trends

minder dan 250 werkzame personen en kunnen dus tot

en ontwikkelingen en kansen voor hun business

het MKB worden gerekend. Zelfstandigen zonder perso-

die daaruit voortvloeien te benutten, moeten

neel vormen binnen het MKB een groot aandeel: bijna

MKB-ondernemers wendbaar zijn. Dit vergt voortdu-

de helft (47%) van alle bedrijfsvestigingen binnen onze

rende investeringen in vernieuwingen, zowel in het

provincie heeft geen personeel in dienst. De meeste

product/dienst, in het voortbrengingsproces als in de

zzp’ers in Drenthe zijn actief in de zakelijke dienstverle-

personele organisatie (dus sociale innovatie);

ning (20% van alle zzp’ers), de bouw (14%), de groot- en

• nieuwe businesskansen voor MKB-ondernemers

detailhandel (12%) en de gezondheid & welzijn (12%).

vloeien ook voort uit maatschappelijke opgaven,
zoals duurzaamheid, energietransitie, circulariteit,

En dan … maart 2020. De coronacrisis slaat plots en in

mobiliteit, digitalisering, veiligheid en zorg. Vanuit

alle hevigheid toe. Belangrijke delen van de economie

die optiek zijn recent de bakens in het (landelijke)

in Drenthe komen tot stilstand. Hoewel de effecten op

innovatiebeleid verzet van ‘sec’ innovatiestimulering

de bedrijvigheid en de werkgelegenheid nu nog niet te

naar het stimuleren van missie-gedreven innovatie.

overzien zijn, staat buiten kijf dat de Drentse economie

Startups en gevestigde MKB-ondernemers worden

schade opgelopen heeft. Met steunmaatregelen van de

daarbij uitgedaagd om innovaties te bedenken en

nationale overheid en extra middelen vanuit de provincie

te realiseren die bijdragen aan maatschappelijke

wordt getracht om deze schade zoveel mogelijk te

opgaven. Ondernemers moeten dan wel bereid zijn

beperken. Van een florerend jaar is echter geen sprake

om over de grenzen van hun sector heen te kijken.

meer. En ook in de komende jaren zullen naar verwach-

Juist op het snijvlak van sectoren doen zich nieuwe

ting de gevolgen van deze crisis zich nog laten voelen.

mogelijkheden voor missie-gedreven innovatie voor;
• voor de mate waarin MKB-bedrijven in staat zijn om

Voor het Drentse MKB zijn er – los van de nog onzekere

vernieuwingen te realiseren – dus de innovatiekracht –

gevolgen van de coronacrisis – een aantal belangrijke

zijn ondernemers in toenemende mate afhankelijk van

opgaven om de concurrentie- en de vernieuwingskracht

externe kennis (van zowel onderwijs-/kennisinstellingen

veilig te stellen of te verbeteren. Deze opgaven hebben

als andere bedrijven) en faciliteiten (zoals onderzoeks-

onder meer betrekking op de volgende punten:

faciliteiten en kapitaal). MKB-ondernemers moeten

• door demografische ontwikkelingen neemt de

zich voortdurend oriënteren waar zij de juiste kennis,

beroepsbevolking verder af. Ontgroening en vergrij-

contacten en faciliteiten kunnen vinden. In Drenthe

zing leidt tot een afname van het arbeidspotentieel

en de omliggende regio’s is veel kennis bij kennisin-

in de komende jaren. Belangrijk voor de groei is dat

stellingen aanwezig waar het MKB-bedrijfsleven haar

MKB-ondernemers in staat zijn om jong talent aan te

voordeel mee kan doen.
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• het starten van een onderneming is geen garantie voor
succes. Nog steeds leggen veel startende bedrijven
binnen drie jaar na de start het loodje. Om de overlevingskans te vergroten en de stap naar ‘scale-up’ te
kunnen maken, is de beschikbaarheid van startersfaciliteiten – huisvesting, netwerken, coaching, advies,
kapitaal en dergelijke – in de directe nabijheid van
cruciaal belang.
Met het nieuwe programma IBDO 2.0 zal op dit soort
opgaven voor MKB-ondernemers ingespeeld worden. Op
een proactieve en vraaggerichte wijze krijgen MKB- ondernemers die ondersteuning die nodig is om een volgende
stap in de ontwikkeling van hun bedrijf te maken.

2.2 Beleidscontext

VOLGENDE STAP IN
DE ONTWIKKELING
aan maatschappelijke uitdagingen te werken en door te
ontwikkelen. Het IBDO 2.0-programma wordt in nauwe

Economische Koers

samenwerking met gemeenten, kennisinstellingen en

Het programma IBDO 2.0 sluit aan op de Economische

branche-en ondernemersverenigingen uitgevoerd. We

Koers 2020-2023 van de provincie Drenthe. In de Koers

stimuleren en faciliteren Drentse MKB-ondernemers die

zijn de economische doelen en ambities van de provincie

een bijdrage willen leveren aan de regionale uitdagingen

uit het coalitieakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar!’

en mondiale transities.

nader uitgewerkt. De voornaamste leidraad voor deze
Economische Koers is ‘Samen voor een sterke, slimme

MKB-deal Drenthe

en groene economie met impact’. Beleidsinitiatieven

Met MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische

worden aangekondigd op vraagstukken die belangrijk

Zaken en Klimaat (EZK) het MKB in diverse regio’s in het

zijn voor de Drentse economie, zoals ondernemerschap

land. Drenthe was één van de negen regio’s die als eerste

(MKB), internationalisering, digitalisering, circulaire

een MKB-deal met het ministerie sloten. Samen met het

economie en de kennis- en innovatie-infrastructuur.

ministerie van EZK wil Drenthe de MKB-brede aanpak

We leggen accenten op sectoren waar we sterk in zijn:

zoals die in de achterliggende jaren tot stand is gebracht

(groene) chemie, (maak)industrie en agribusiness.

doorontwikkelen en uitbreiden tot een MKB-aanpak die

Daarnaast hebben we aandacht voor groeibriljanten:

nog beter rendeert. De ambitie is bovendien om alle

health & life sciences en logistiek.

start-, groei-, innovatie- en exportprogramma’s in één
uitvoeringsorganisatie onder te brengen, om samen meer

Met het programma IBDO 2.0 wordt mede invulling

te bereiken. Het programma IBDO 2.0 sluit naadloos aan

gegeven aan de doelen en ambities van de voorge-

bij de onderwerpen financiering, digitalisering, toepas-

noemde koers. Drenthe biedt via dit programma starters

sing van innovatie en internationaal ondernemen, zoals

en ambitieuze, groeiende MKB-bedrijven een goede

genoemd in het MKB-actieprogramma van het ministerie.

eerste- en tweedelijns ondersteuningsstructuur voor

Ook wordt met de nieuwe samenwerking binnen IBDO

ondernemerschap en innovatie. Innoveren is noodza-

2.0 invulling gegeven aan de bundeling van organiserend

kelijk om de concurrentiepositie te behouden en om

vermogen in de regio.
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Voor het IBDO 2.0 programma hebben de gezamenlijke partijen een aantal uitgangspunten, geformuleerd. Deze uitgangspunten worden in dit hoofdstuk
nader toegelicht.

3.1 Vraaggestuurd

andere partijen betrokken dienen te worden – naar de
meest geschikte partij door te geleiden. Ondernemers

Voor de invulling en uitvoering van het programma

hebben hierdoor niet langer te maken met een versnip-

vormt de informatie- en ondersteuningsbehoefte van de

perde informatievoorziening en dienstverlening.

MKB-ondernemer de primaire leidraad. IBDO 2.0 is een
vraaggestuurd programma waarbij de behoefte van de

Niet alleen voor de doelgroepen van het programma

doelgroep centraal staat. Hierop wordt het instrumenta-

maar ook voor de partijen binnen het Drents ecosysteem

rium zo optimaal mogelijk aangesloten. Het is nadrukke-

van ondernemerschap en innovatie moet het duidelijk zijn

lijk de bedoeling om al beproefde en succesvolle instru-

naar welk loket zij MKB-ondernemers kunnen doorver-

menten en activiteiten van de voorlopende programma’s

wijzen als deze geïnteresseerd zijn in/behoefte hebben

een plaats te geven binnen het nieuwe programma.

aan verdere ondersteuning. Om een effectieve toeleiding

Waarbij het programma ook de opdracht heeft om

te borgen worden hierover procesafspraken gemaakt.

nieuwe ontwikkelingen onder de aandacht te brengen
en aan te jagen. Het uitdagen op de thema’s groen, slim

3.3 Samenwerking in de triple helix

en met impact hoort hier ook bij. Hiermee wordt ook
ingespeeld op de latente behoefte van de ondernemers.

IBDO 2.0 is een samenwerking tussen het regionale
MKB-bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de overheid.

Mochten er tijdens de uitvoering van het programma

Het MKB-bedrijfsleven vormt enerzijds de doelgroep

nieuwe/andere behoeften vanuit de doelgroep zicht-

van het programma, maar gaat ook een rol vervullen in

baar worden, dan wordt hierop tussentijds geacteerd.

de organisatie en aansturing van het programma (zie

Dit betekent dat er ruimte is voor doorontwikkeling van

hoofdstuk 6).

bestaande instrumenten en de ontwikkeling van nieuwe
instrumenten om optimaal aan te kunnen sluiten bij die

Een belangrijk onderdeel van IBDO 2.0 is het leggen

behoeften. In de jaarprogramma’s wordt hier aandacht

van verbinding tussen vragen van MKB-ondernemers

aan besteed.

en kennis in het onderwijs. Verschillende kennis- en
onderwijsinstellingen zijn bij het programma betrokken

3.2 Eén herkenbaar virtueel loket

en leveren kennis op MBO-niveau (Drenthe College,
Alfa-college), HBO-niveau (NHL Stenden Hogeschool,

De integratie van de voorlopende programma’s in

Hanzehogeschool Groningen) of WO-niveau (RUG). De

IBDO 2.0 leidt ertoe dat één herkenbaar loket ontstaat

kennisinstellingen en kennishubs stellen hun kennis/

waartoe de MKB-ondernemer zich kan wenden voor

expertise, aanpakken en faciliteiten ter beschikking. Voor

informatie en ondersteuning. Achter dit virtuele loket

het verbinden van de vragen van MKB-ondernemers

wordt een samenhangend aanbod van instrumenten

aan dit aanbod is een belangrijke rol weggelegd voor de

georganiseerd. Voor de uitvoerende partijen ligt de

kennismakelaars van de aangesloten instellingen. Deze

schone taak om de MKB-ondernemer van de juiste

kennismakelaars en innovatieadviseurs worden organi-

informatie en ondersteuning te voorzien en – als daarbij

satorisch ‘onder de vlag’ van IBDO 2.0 gebracht om een
17

goede interactie met de kennisinfrastructuur te borgen.

in verschillende organisatorische geledingen van het

Specifieke aandacht gaat bij de kennisinstellingen uit naar

programma. De Drentse gemeenten worden rechtstreeks

de ondersteuning van studentondernemers (als onderdeel

betrokken via bestuurlijke participatie. Bovendien wordt

van het deelprogramma Start binnen IBDO 2.0).

de verbinding gelegd met het netwerk van g
 emeentelijke
accountmanagers. Deze accountmanagers leiden MKB-

De overheden – provincie en gemeenten – vervullen een

bedrijven uit hun gemeente toe naar IBDO 2.0 en –

faciliterende rol. De provincie neemt de financiering van

omgekeerd – vervullen daar waar mogelijk een rol om een

het basisprogramma voor haar rekening en participeert

MKB-ondernemer verder te helpen.
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TRIPLE HELIX

MULTI- HELIX

gebruik van bestaande voorzieningen en regelingen worden

3.4 Een optimaal werkend ecosysteem
en acteren in de multi helix

bevorderd. Dit samenspel tussen diverse partijen vormt als
het ware een functionerend ecosysteem voor ondernemerschap en innovatie.

De dienstverlening aan de MKB-ondernemers bestaat
enerzijds uit een eigen aanbod van instrumenten. Een

In de aansturing van het programma wordt intensief

belangrijke ambitie van het programma is om - in aanvulling

samengewerkt door de drie-eenheid tussen overheid,

hierop - ook zo optimaal mogelijk gebruik te maken van

bedrijfsleven en onderwijs. In de uitvoering heeft het

het aanbod van kennis, netwerken, middelen en faciliteiten

programma IBDO 2.0 te maken met de multi helix. IBDO

van andere partijen. Door efficiënte verbindingen te leggen

2.0 borduurt wat dit aangaat voort op het ecosysteem

kan het bereik van de doelgroep worden vergroot en het

dat in de afgelopen jaren in de voorlopende initiatieven
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3.5 Eerstelijns en tweedelijns
dienstverlening aan Drents MKB

naar en samenwerking met IBDO 2.0 worden nadere
procesafspraken gemaakt en instrumenten ingezet.
Zie hiervoor ook figuur 2 ‘Het IBDO 2.0-ecosysteem’en

Er wordt in IBDO 2.0 onderscheid gemaakt tussen

hoofdstuk 6 ‘Organisatorische randvoorwaarden’.

eerstelijns en tweedelijns dienstverlening bij onder
nemersvragen. Onder eerstelijns ondersteuning

3.6 Community building

verstaan we allereerst het eerste contact met de
ondernemer. De ondernemersadviseurs van IBDO 2.0

Community building betekent letterlijk ‘het bouwen van

vormen het eerste aanspreekpunt. Zij voeren het eerste

een gemeenschap’. Door MKB-ondernemers deel te

(intake)gesprek om de vraag van de MKB-ondernemer

laten nemen aan het IBDO 2.0-programma en voor hen

boven water te krijgen en na te gaan of deze verder

events en andere vormen van (digitale) ontmoetingen

geholpen kan worden binnen het programma door

te organiseren, ontstaat een community met actoren

gebruik van individuele en/of collectieve instrumenten

die onderling kennis uitwisselen, elkaar inspireren en

(zie hoofdstuk 5) dan wel gericht doorverwezen wordt

de samenwerking opzoeken. Het platform ikbendrents-

naar partners. De ondernemersadviseurs blijven als een

ondernemer.nl is hierbij een verbindende factor. Naast

accounthouder betrokken bij het verdere traject dat de

MKB-ondernemers participeren ook partijen uit de

MKB-ondernemer doorloopt, ook als deze begeleiding

kennisinfrastructuur en overheden in deze community.

door andere adviseurs (van andere partijen) gebeurt.
Voor meer algemene en relatief eenvoudige vraag-

3.7 Antennefunctie voor
innovatiebeleid

stukken kan vanuit het programma eerstelijns advies
en begeleiding worden verleend. Hier wordt geen eigen

Via het monitoringsysteem Addventure zal één en

financiële bijdrage voor gevraagd van de ondernemers.

ander vastgelegd worden over kenmerken en vragen

Bij tweedelijns advies gaat het om meer specifieke en

van deelnemende MKB-ondernemers. Door infor-

complexe ondernemersvragen. Voor de inbreng van

matie uit dit eigen monitoringsysteem te koppelen

specifieke kennis en expertise wordt doorverwezen naar

aan andere datasystemen kan de ontwikkeling van

specialisten (binnen en/of buiten het programma). Waar

de deelnemersgroep worden gevolgd. Daarmee kan

mogelijk worden bestaande (voucher)regelingen gebruikt

bijvoorbeeld zicht worden gekregen op de groei van de

voor een financiële bijdrage in de kosten.

ondersteunde MKB-ondernemers. Verder kan door het
gebruik van slimme datamining ook aanknopingspunten

Overigens hebben ook de partners – de aangesloten

voor innovatie en cross-overs worden gesignaleerd

kennisinstellingen, de accountmanagers van de Drentse

die normaal gesproken minder zichtbaar zijn. Hieruit

gemeenten en (lokale) ondernemersverenigingen – een

kan waardevolle (beleids)informatie worden afgeleid

eigen eerstelijnsfunctie. Ondernemers met vragen

voor de verdere invulling van het programma en voor

en een ondersteuningsbehoefte melden zich in de

nieuw(e) beleid(sinitiatieven) van de provincie Drenthe

praktijk ook bij deze organisaties. Zij vormen dan ook

en haar partners. Het IBDO 2.0-programma gaat dus

‘vindplaatsen’ van Drentse MKB-ondernemers die voor

vanuit micro-informatie voeding geven aan een gedeelde

verdere ondersteuning vanuit IBDO 2.0 in aanmerking

innovatieagenda op macroniveau.

komen. Over de toeleiding vanuit deze vindplaatsen
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DE ONDERNEMERSADVISEURS
VAN IBDO 2.0 VORMEN HET
EERSTE AANSPREEKPUNT
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In dit hoofdstuk zijn de doelen van het programma IBDO 2.0 nader uitgewerkt en geconcretiseerd.
Daarnaast worden de doelgroepen waarop de
dienstverlening vanuit het programma gericht gaat
worden, nader afgebakend.

4.1 Programmadoelen
Voor het IBDO 2.0-programma hebben de gezamenlijke
partijen de volgende vier programmadoelen voor ogen:

1 Stimuleren van ondernemerschap,
innovatie en internationalisering
(export) bij MKB-ondernemers in
Drenthe.

Hieronder zijn deze overall doelstellingen toegelicht en
nader geoperationaliseerd in kwantitatieve doelstellingen die aan het eind van de programmaperiode
gerealiseerd zijn. Bij dit laatste gaat het om het aantal
nieuw te bereiken ondernemers en concrete resultaten

2 Uitdagen van MKB-ondernemers
op de economische kernwaarden
van de provincie Drenthe, namelijk
slim, groen en met impact.

die bij deze ondernemers geboekt worden. Overigens
zal het feitelijke bereik van het programma groter zijn,
bijvoorbeeld als gekeken wordt naar de intakes en naar
de deelname vanuit de doelgroep aan events die vanuit
IBDO 2.0 georganiseerd gaan worden.

3 Bijdragen aan de versterking van
het ondernemers- en innovatieecosysteem.

Bij de onderstaande uitwerking van de programmadoelen
merken we op dat dit de doelen voor de gezamenlijke,
betrokken partijen bij IBDO 2.0 zijn. Daarnaast dient er

4 Bijdragen aan verbetering van het
imago van Drenthe als aantrekkelijke, bruisende en ondernemende
provincie.

nauw samengewerkt te worden met de verschillende
innovatiepartners, dit zijn onder andere; Innofest, Flinc,
de NOM en het MKB-fonds Drenthe. Uit het navolgende
worden doelstellingen gedestilleerd die geadresseerd
worden voor de opdrachtnemer en dus in het aanbestedingsdocument opgenomen worden. Voor de instrumenten die ingezet worden om deze doelstellingen te
realiseren, verwijzen we naar het volgende hoofdstuk.
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1S
 timuleren van ondernemerschap,
innovatie en internationalisering
(export) bij MKB-ondernemers in
Drenthe

Subdoel 1.1 Stimuleren ondernemerschap
Het stimuleren van ondernemerschap is gericht op de
doelgroep startende ondernemers en studentstarters
afkomstig van de aanwezige onderwijsinstellingen. Dit
sluit aan bij de ambitie uit de recente Economische Koers
van de provincie Drenthe om een impuls te geven aan
de startersdynamiek. In het kader van IBDO 2.0 wordt
in het deelprogramma Start – een ondersteuningsstructuur voor starters (zie voor de verdere uitleg hierover
paragraaf 4.2) – opgezet, waarbij zij geholpen worden
om hun overlevingskansen te vergroten en verder te
groeien in omzet en werkgelegenheid. Deze structuur
is voor een belangrijk deel gebaseerd op de ervaringen
van De OndernemersFabriek Drenthe. In paragraaf 4.2 is
de doelgroep startende ondernemers of starters nader
gedefinieerd.

De volgende concrete resultaten worden voor deze subdoelstelling verwacht:
(SUB)DOELSTELLING

OUTPUTINDICATOR

PER JAAR

EIND PROGRAMMAPERIODE

1 Stimuleren ondernemerschap, innovatie en internationalisering
1.1 Ondernemerschap

Aantal nieuw deelnemende starters
Aandeel deelnemende starters dat na 3 jaar nog bestaat*
Aantal nieuw deelnemende studentstarters
Aandeel deelnemende studentstarters dat na 1 jaar nog
bestaat*

*

na de start van de oprichting
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Subdoel 1.2 Stimuleren innovatie

doelgroep gevestigde MKB- ondernemers’. Het doel is

Het stimuleren van innovatie bij het Drentse MKB

om op deze manier te zorgen voor (meer) hoogwaardige

vormt de tweede subdoelstelling van IBDO 2.0. Voor

werkgelegenheid. Deze bedrijven hebben vaak een zetje

het behoud van hun concurrentiepositie en versterking

nodig om de innovatie ook succesvol te maken.

van de groei is het belangrijk dat MKB-ondernemingen
zich voortdurend blijven innoveren. Drenthe wil zich

De ondersteuning die vanuit het programma IBDO 2.0

neerzetten als proeftuin voor technologische ontwikke-

wordt gegeven aan MKB-ondernemingen kan betrekking

lingen met slimme oplossingen voor maatschappelijke

hebben op verschillende fasen van de innovatiefunnel.

vraagstukken. De samenwerkende partijen willen zich

Deze funnel geeft de fasen van een innovatieproces

extra inzetten voor ambitieuze MKB-bedrijven die (willen)

weer die een ondernemer doorloopt om een innovatie

innoveren. Dit om meer bedrijven de sprong voorwaarts

te ontwikkelen en uiteindelijk op de markt te kunnen

te laten maken (van achterblijvers naar generiek MKB

brengen.

en van generiek MKB naar koplopers), zie figuur 4 ‘De

Figuur 3 Innovatiefunnel
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In IBDO 2.0-verband worden innovatieprojecten van

stige) werknemers. Gezien het feit dat studenten na

deelnemende MKB-bedrijven op verschillende manieren

hun studie beschikbaar komen voor de arbeidsmarkt

ondersteund en verder gebracht. Het gaat daarbij om

is kennisvalorisatie ook gerelateerd aan het vraagstuk

bijvoorbeeld individuele begeleiding, het investerings-

van aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Door

gereed maken, het aantrekken van subsidie en kapitaal

ervaring met het begeleiden van innovatieprojecten

en het in verbinding brengen met de juiste partners. Bij

van MKB-ondernemers op te doen, worden studenten

dit laatste wordt nadrukkelijk gestreefd naar de verbin-

gerichter en beter toegerust voor de arbeidsmarkt.

ding met de kennismakelaars en innovatie-adviseurs
van de kennisinstellingen, MKB fonds Drenthe, de NOM

De innovaties die vanuit IBDO 2.0 gestimuleerd worden,

en kennishubs. Zij kunnen vanuit hun rol bij kennis

hebben overigens niet alleen betrekking op het ontwik-

valorisatie een belangrijke bijdrage leveren aan de

kelen en op de markt brengen van nieuwe producten en

innovatievraagstukken van de MKB-ondernemers.

diensten (product-/dienstinnovatie), maar ook op innova-

Projecten, casestudies en initiatieven als living labs of

ties in het voortbrengingsproces (procesinnovatie), in de

proeftuinen zijn niet alleen van grote waarde voor het

markten die ze bedienen (marktinnovatie) en binnen de

MKB, maar ook voor studenten, docenten en (toekom-

organisatie van de onderneming (sociale innovatie).

De volgende concrete resultaten worden voor deze subdoelstelling verwacht:
(SUB)DOELSTELLING

OUTPUTINDICATOR

PER JAAR

EIND PROGRAMMAPERIODE

1 Stimuleren ondernemerschap, innovatie en internationalisering
1.2 Innovatie

Aantal nieuw deelnemende MKB-bedrijven dat gebruik maakt
van individuele instrumenten op gebied van innovatie

75

300

Aantal nieuw deelnemende MKB-ondernemers dat gebruik
maakt van collectieve instrumenten* op gebied van innovatie

25

100

Aantal nieuw deelnemende MKB-ondernemers dat
investeringsgereed gemaakt wordt (deelprogramma
Investeringsgereed MKB)

15

60

Aandeel deelnemende MKB-ondernemers dat met kennisinstellingen/kennishubs in contact gebracht is (matchmaking)

n.v.t.

25%

Aandeel deelnemende MKB-ondernemers dat doorverwezen
wordt naar tweedelijns specialist (matchmaking)

n.v.t.

10%

Aandeel deelnemende MKB-ondernemers dat succesvol
subsidie/ kapitaal voor innovatieproject aantrekt**

n.v.t.

25%

* Zie volgend hoofdstuk voor definitie van collectieve instrumenten
** Inclusief vouchers

26 IK BEN DRENTS ONDERNEMER 2.0

MKB-PROGR AMMA 2021 - 2024

| Doelen en doelgroepen IBDO 2.0

Subdoel 1.3 Stimuleren internationalisering
Voor Drentse MKB-ondernemers liggen ook kansen voor
verdere groei als zij erin slagen om hun product of dienst
af te zetten op buitenlandse markten. In de achterliggende jaren is al ervaring opgedaan met het stimuleren
van export door MKB-ondernemers. Met behulp van
de MKB-deal – zie paragraaf 2.2 – wordt in IBDO 2.0
ingezet op verdere versterking van de ondersteuning
op het gebied van internationalisering. Daartoe wordt
onder meer een themaspecialist export ingezet, worden
rondom belangrijke exportlanden en exportopgaven
thematafels georganiseerd en wordt doorverwezen
naar externe expertise. Deze expertise is beschikbaar
bij Trade Office, noordelijke exportclubs en andere
initiatieven.

De volgende concrete resultaten worden voor deze subdoelstelling verwacht:
(SUB)DOELSTELLING

OUTPUTINDICATOR

PER JAAR

EIND PROGRAMMAPERIODE

1 Stimuleren ondernemerschap, innovatie en internationalisering
1.3 Internationalisering Aantal deelnemende MKB-bedrijven dat gebruik maakt van
individuele instrumenten op gebied van internationalisering

75

300

Aantal deelnemende MKB-ondernemers dat gebruik maakt
van collectieve instrumenten* op gebied van internationalisering

20

80

Aandeel deelnemende MKB-ondernemers dat met kennisinstellingen/exportclubs e.d. in contact gebracht is (doorverwijzing)

n.v.t.

50%

Aandeel deelnemende MKB-ondernemers dat in contact
wordt gebracht met buitenlandse zakenrelaties/partners
(matchmaking)

n.v.t.

25%

Aandeel deelnemende MKB-ondernemers dat succesvol
subsidie/ kapitaal voor export aantrekt**

n.v.t.

25%

Aandeel deelnemende MKB-ondernemers dat voor het eerst
is gaan exporteren

n.v.t.

10%

* Zie volgend hoofdstuk voor definitie van collectieve instrumenten
** Inclusief vouchers
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2 Uitdagen van MKB-ondernemers
op de kernwaarden van de
provincie Drenthe, namelijk
slim, groen en met impact

In de maatschappij doen zich grote veranderingen en
transities voor. Drenthe profileert zich steeds meer als
plek waar slimme oplossingen voor maatschappelijke

Uit recent onderzoek van de Kamer van Koophandel

vraagstukken worden ontwikkeld en/of toegepast. In het

blijkt dat de grootste belemmeringen bij onderne-

kader van IBDO 2.0 wordt ingezet op het benutten van

mers om digitale mogelijkheden in te zetten, zitten

nieuwe economische en maatschappelijke kansen op de

in onvoldoende prioriteitstelling en tijd. Onderne-

drie kernwaarden die binnen het provinciale, economische

mers weten verder niet goed hoe ze digitale ontwik-

beleid zijn geformuleerd. Hieronder wordt uitgelegd welke

kelingen in kunnen zetten bij groei en wat dit voor

bijdrage vanuit IBDO 2.0 verwacht mag worden op elk van

hen oplevert. Ook beschikken ze naar eigen zeggen

deze kernwaarden, namelijk slim, groen en met impact.

niet over de benodigde kennis en vaardigheden.
Bron: Kamer van Koophandel, Digitalisering in het mkb, 2019

Subdoel 2.1 Benutten kansen op het gebied van slim
Uit het voorgaande blijkt al dat de kernwaarde ‘slim’ in
IBDO 2.0-verband vertaald is naar versnelling van de
digitalisering bij het Drentse MKB. Digitalisering is een
belangrijke aandrijver voor vergroting van de arbeidsproductiviteit en versterking van de concurrentiepositie in
een steeds verder gedigitaliseerde omgeving.

Met de extra middelen vanuit de MKB Deal wordt onder
andere ingezet op het digitaliseringsvraagstuk binnen de

Bijzonder actueel voor het toekomstbestendig maken

maakindustrie Hierin zal samengewerkt worden met het

van MKB-bedrijven is het digitaliseringsvraagstuk. Dit

initiatief ‘Digital Innovation Hub’. Verder worden nieuwe

vraagstuk is veelvormig. Ook is er geen duidelijk beeld

initiatieven en instrumenten ontwikkeld en actief aange-

bij de huidige digitaliseringsgraad van het Drentse MKB.

jaagd om de digitale transitie bij het MKB te versnellen,

Bovendien is sprake van een groot en steeds verder

hierbij wordt nauw samengewerkt met onder andere

uitdijend aanbod van instrumenten, waardoor het

de IT Hub in Hoogeveen, de Techhub in Assen en de

voor de gemiddelde MKB-ondernemer moeilijk is om

Healthhub Roden. Deze initiatieven kunnen betrekking

overzicht te houden. De inzet vanuit IBDO 2.0 zal er dan

hebben op de versterking van de digitale weerbaarheid

ook op gericht zijn om zicht te krijgen op de digitalise-

en de verbetering van de digitale geletterdheid van

ringsgraad van het Drentse MKB, het bieden van inzicht

MKB-ondernemers. Van digitale geletterdheid is sprake

in en het stimuleren van bewustwording over mogelijke

als de ondernemer vier digitale vaardigheden beheerst,

toepassingen van digitalisering binnen het bedrijf en

namelijk ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden,

intensievere maatwerk/begeleiding bij (de voorbereiding

mediawijsheid en computational thinking. Deze vaardig-

op) implementatie van digitalisering.

heden zijn allemaal onderdeel van de 21st century skills.
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De volgende concrete resultaten worden voor deze subdoelstelling verwacht:
(SUB)DOELSTELLING

OUTPUTINDICATOR

PER JAAR

EIND PROGRAMMAPERIODE

2 Uitdagen op kernwaarden slim, groen en met impact
2.1 Slim

Uitvoeren benchmark naar digitaliseringsgraad MKB*

60-70

250

50

200

Aantal nieuw deelnemende MKB-ondernemers dat
gebruik maakt van collectieve instrumenten op gebied van
digitalisering

5

20

Aandeel ondersteunde (student) starters dat bedrijfsactiviteiten op het gebied van digitalisering ontplooit**

n.v.t.

Aantal nieuw deelnemende MKB-bedrijven dat gebruik maakt
van individuele instrumenten op gebied van digitalisering

(op deelname van
doelstelling 1.2)

20%

* Verbinding met doelstelling 1.2
** De uitvoerende partij is verantwoordelijk voor de benchmark, er dient gebruik gemaakt te worden van bestaande data en hierbij
dient samengewerkt te worden met kennisinstellingen.
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Subdoel 2.2 Benutten kansen op het gebied van groen

Circulaire Economie (NICE) verbindingen met andere

Klimaatverandering, grondstoffenschaarste en de

partijen in het ecosysteem (zoals de NOM, Circulair Fryslân

stikstof-opgave vragen om een transitie naar een

en Impact Noord) en met het bestaand ondersteunings-

duurzame economie. Deze ontwikkelingen bieden volop

instrumentarium (op provinciaal, landsdelig als landelijk

kansen voor het Drentse bedrijfsleven in uiteenlopende

niveau). Ten slotte spelen de betrokken partijen – provincie,

sectoren. Denk bijvoorbeeld aan circulair bouwen,

gemeenten en kennisinstellingen – een stimulerende rol

vergroening van de chemie en het ontwikkelen van

bij de afzet van nieuw ontwikkelde circulaire producten. Dit

nieuwe energievoorzieningen zoals waterstof. Waar

door in aanbestedingen de rol van launching customer te

mogelijk worden binnen het programma IBDO koppe-

vervullen en dus toegang tot een afzetmarkt te bieden door

lingen gemaakt met lopende programma’s met betrek-

als eerste klant het nieuwe product af te nemen.

king tot groene chemie en energie. Het zwaartepunt
binnen IBDO voor vergroening ligt op het gebied van

Met circulaire economie wordt de kringloopeconomie

de circulaire economie. Bij alle intakegesprekken van

bedoeld, waarbij door het slim omgaan met grond-

IBDO wordt wel aandacht besteed aan alle facetten

stoffen uitputting van eindige grondstoffen voorkomen

van vergroening, waarbij doorverwezen wordt naar de

wordt en reststoffen opnieuw ingezet worden. Het

betreffende specialisten.

thema circulaire economie is in Drenthe nog volop in
ontwikkeling. Met het Noordelijk Innovatielab Circulaire

Voor het IBDO 2.0-programma wordt – met de extra

Economie (NICE) wordt ingezet op productontwikkeling

middelen vanuit de MKB Deal – een themaspecialist op

en marktcreatie rondom circulair ondernemen en op

het gebied van circulaire transitie aangesteld. Deze zal

business development in samenwerking met MBO- en

MKB-bedrijven in materiaal verwerkende sectoren als

HBO-studenten. In NICE-verband ontwikkelen bedrijven,

industrie, medische technologie, agro en food proactief

opdrachtgevers en eindgebruikers samen circulaire

benaderen en via individuele maatwerktrajecten ondersteu-

innovaties. Daar waar in IBDO 2.0-verband aandacht

ning bieden bij het vergroten van circulariteit. Daarnaast

wordt besteed aan circulaire economie gaat per definitie

legt deze themaspecialist via het Noordelijk Innovatielab

samen opgetrokken worden met NICE.

De volgende concrete resultaten worden voor deze subdoelstelling verwacht:
(SUB)DOELSTELLING

OUTPUTINDICATOR

PER JAAR

EIND PROGRAMMAPERIODE

2 Uitdagen op kernwaarden slim, groen en met impact
2.2 Groen

Aantal nieuw deelnemende MKB-bedrijven dat gebruik
maakt van individuele instrumenten op gebied van circulaire
economie
Aantal deelnemende MKB-ondernemers dat met NICE/
kennisinstellingen in contact gebracht is
Aandeel ondersteunde (student) starters dat bedrijfsactiviteiten op het gebied van circulaire economie ontplooit*

*

Verbinding met doelstelling 1.1
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15-20

75

2-3

10

n.v.t.

(op deelname van
doelstelling 1.2)

10%
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Subdoel 2.3 Benutten kansen op het gebied van impact

Naast het bevorderen van de transitie naar een digitale

Het succes van innovaties is niet alleen afhankelijk

en circulaire economie, wordt vanuit IBDO 2.0 ook

van het nieuw ontwikkelde product of de technologie,

ingezet op nieuwe vormen van de inrichting en aanstu-

maar hangt ook steeds meer samen met het verander

ring van de personele organisatie. Daartoe zal de aanpak

vermogen van de MKB-ondernemer. In toenemende

zoals die in de afgelopen jaren met de Groeiversneller is

mate gaan technologische innovaties dan ook hand in

gehanteerd, ook op sociale innovatie worden toegepast.

hand met sociale innovaties: het slimmer organiseren en

Dit betekent dat intensieve begeleiding (van maximaal

inrichten van het bedrijf en tegelijkertijd meer aandacht

18 uur) wordt geleverd om het verandervermogen van

voor zaken als inspraak, eigen verantwoordelijkheden,

MKB-bedrijven te helpen transformeren.

zelfregie, interne en externe samenwerking en multi-
inzetbaarheid van werknemers.

We zien dat steeds meer bedrijven de k
 ansen
zien van de betekeniseconomie. Steeds meer
ondernemers hebben een m
 aatschappelijke
missie voor ogen. Naast bijdragen aan de
transitie naar een circulaire en nieuwe
economie, willen ze ook een verschil maken in
sociaal opzicht. Er dient binnen het programma
IBDO 2.0 ook aandacht te zijn voor betekeniseconomie met als voorbeeld impact onder
nemerschap.

De volgende concrete resultaten worden voor deze subdoelstelling verwacht:
(SUB)DOELSTELLING

OUTPUTINDICATOR

PER JAAR

EIND PROGRAMMAPERIODE

2 Uitdagen op kernwaarden slim, groen en met impact
2.3 Met impact

Aantal deelnemende MKB-bedrijven dat gebruik maakt van
individuele instrumenten op gebied van sociale innovatie

5

20

Aantal gerealiseerde tafels

2

8
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Om het ondernemers- en innovatie-ecosysteem (nog)
beter te laten renderen, wordt ingezet op het optima-

3 Bijdragen aan de versterking van
het ondernemers- en innovatie-
ecosysteem

liseren van de samenwerking tussen de verschillende
partijen. Dit door de samenwerking meer structureel
(en dus minder vrijblijvend) te maken, nog betere
verbindingen te maken met bestaande voorzieningen
en – waar nodig – bestaande aanpakken te versterken.
De bestaande netwerken uit de voorliggende programma’s worden daartoe warm overgedragen naar het
nieuwe programma en verder uitgebreid met nieuwe

Hiervoor is al aangegeven dat via de onderliggende

partners. Verder worden in IBDO 2.0 programma-acti-

programma’s in de achterliggende jaren al een krachtig

viteiten ontplooid waarbij partijen uit het ecosysteem

Drents ecosysteem voor ondernemerschap en innovatie

actief betrokken worden. Met name de verschillende

tot stand is gekomen. Bij de uitvoering van IBDO wordt

typen carrousels en tafels zijn hiervan een uiting. Bij de

samengewerkt met meer dan 50 regionale partners,

carrousels worden groepen studenten van kennisinstel-

waaronder de koepels van belangenbehartigers van

lingen en coaches/adviseurs aan een MKB-ondernemer

ondernemers, lokale ondernemersverenigingen,

gekoppeld. De tafels zijn bijeenkomsten waaraan

kennisinstellingen, innovatiehubs, specialisten en

groepen ondernemers onder leiding van meerdere

accountmanagers van gemeenten. Met de inhoudelijke

partijen binnen het ecosysteem bijeenkomen. Ten slotte

en organisatorische integratie van de drie programma’s

worden (proces)afspraken gemaakt met de accountma-

in het nieuwe programma IBDO 2.0 wordt al een eerste

nagers van de Drentse gemeenten, om de onderlinge

stap gezet om de werking van dit ecosysteem verder te

doorverwijzing – vanuit gemeenten naar IBDO 2.0 en vice

versterken.

versa – op een hoger plan te krijgen.

De volgende concrete resultaten worden voor deze doelstelling verwacht:
(SUB)DOELSTELLING

OUTPUTINDICATOR

PER JAAR EIND PROGRAMMAPERIODE

3 Bijdragen aan de versterking van het ondernemers- en innovatie-ecosysteem
Aantal bedrijven dat vanuit het netwerk naar IBDO 2.0 door
verwezen wordt

50

200

Aantal deelnemende bedrijven aan carrousels

25

100

Aantal gerealiseerde tafels

10

40

1

4

Aantal nieuwe samenwerkingsprojecten dat uit IBDO 2.0
voortkomt
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nieuwe deelnemers uit de doelgroep. Met ambassadeurs
bouwt het programmateam van IBDO een duurzame en

4 Bijdragen aan verbetering van het
imago van Drenthe als aantrekkelijke, bruisende en ondernemende
provincie

interactieve relatie op.
Naast de inzet van het ambassadeursnetwerk wordt
een tweede vorm van exposure ingezet. Drentse
MKB-ondernemers die op een succesvolle wijze vanuit
IBDO 2.0 ondersteund en begeleid zijn, worden op een
voetstuk geplaatst. Op deze wijze wordt niet alleen
zichtbaar wat IBDO kan betekenen, maar ook wat

Drenthe werkt aan de versteviging van haar profiel

Drenthe aan bedrijvigheid en innovatie te bieden heeft.

als het gaat om ondernemerschap en innovatie. De

Regelmatig wordt een deelnemende MKB-ondernemer

provincie Drenthe heeft een bredere marketingcam-

als goed voorbeeld van de praktijk verspreid (zoals in het

pagne met als doel om binnen en buiten Drenthe het

voorlopende IBDO-programma ‘de ondernemers van de

imago van Drenthe als aantrekkelijke, bruisende en

maand’). Daarnaast wordt regelmatig teruggeblikt met

ondernemende provincie te versterken. IBDO 2.0 krijgt

een MKB-ondernemer die eerder deelgenomen heeft

een rol in het versterken van het imago binnen Drenthe.

(vergelijkbaar met de aanpak van ‘thermometer in het

De gezamenlijke partijen en de opdrachtnemer trekken

bedrijf’ in de afgelopen jaren). Dit om zichtbaar te maken

daarbij samen op met het marketing- en communicatie-

hoe het het bedrijf is vergaan en wat de betekenis van

team van de provincie.

het programma voor de langere termijn is geweest.

Om IBDO 2.0 uit te stralen (naar andere MKB-onder

De beste promotie van het programma IBDO 2.0 is het

nemers) binnen Drenthe, wordt het bestaande

leveren van dienstverlening van een goede kwaliteit door

ambassadeursnetwerk uitgebreid. In dit netwerk zitten

de uitvoerende partijen. Op een vergelijkbare wijze als in

deelnemende MKB-ondernemers die enthousiast en

het voorlopende programma wordt de tevredenheid van

met passie over het programma en de meerwaarde

de deelnemende MKB-ondernemer met de verkregen

van deelname kunnen vertellen. Deze mond-op-mond

dienstverlening vanuit IBDO 2.0 voortdurend gemeten.

reclame draagt bij aan een grotere naamsbekendheid

Voor deze tevredenheid wordt een minimale score als

van IBDO 2.0 binnen Drenthe en aan de werving van

gemiddeld rapportcijfer vastgesteld.

De volgende concrete resultaten worden voor deze doelstelling verwacht:
(SUB)DOELSTELLING OUTPUTINDICATOR
4

PER JAAR

EIND PROGRAMMAPERIODE

Bijdragen aan verbetering van het imago van Drenthe als aantrekkelijke, bruisende en ondernemende provincie
Aantal geworven nieuwe IBDO 2.0-ambassadeurs

25

100

Aantal beschreven succesverhalen van ondersteunde
MKB-bedrijven

12

48

Aantal beschreven terugblikken op ondersteunde
MKB-bedrijven

12

48

Tevredenheid ondersteunde MKB-ondernemers (in gemiddeld rapportcijfer)

Minimaal 8,0

Minimaal 8,0
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4.2 Doelgroepen
Dienstverlening aangeboden vanuit de OFD
Het IBDO 2.0-programma kent een tweetal doelgroepen
waarop de basisdienstverlening gericht gaat worden,
namelijk:
• startende ondernemers;
• gevestigde MKB-ondernemers.

• Een fulltime of tijdelijke (flex) werkplek voor
starters
• Deelname aan een programma, bestaande uit
onder meer:
• Verzorgen van coaching en mentorschap
• Opbouwen, beheren en ontsluiten van een

A. Startende ondernemers

ondernemers- en partnernetwerk (opbouwen

De doelgroep startende ondernemers wordt specifiek

en ontsluiten van een voor starters relevante

‘bediend’ vanuit het deelprogramma Start. Onder een

community)

startende onderneming worden ondernemingen die

• Organiseren van voor starters relevante events

ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en niet

• Advisering op het gebied van financiering (in

ouder zijn dan vijf jaar verstaan. Potentiële starters –

samenwerking met onder meer MKB Fonds

dus personen die wel een idee voor het starten van een

Drenthe, Flinc en NOM)

bedrijf hebben, maar nog geen concrete stappen hebben

• Organiseren Starters Academy

gezet in de vorm van een ondernemingsplan en inschrijving bij de Kamer van Koophandel – worden uitgesloten
van deelname aan het onderdeel Start van IBDO 2.0.
Verdere specificaties die gelden voor de doelgroep zijn

Startups vanuit kennisinstellingen en studentonderne-

dat:

mers vormen een specifieke doelgroep binnen IBDO 2.0.

• ze in alle sectoren actief kunnen zijn (de kwaliteit van

Vanuit het oogpunt van kennisvalorisatie besteden de

de starter en het groeipotentieel staan voorop);

aangesloten kennisinstellingen aandacht aan het bevor-

• ze kansrijk zijn: ambitieus, met kwaliteit en met een

deren van startende ondernemers die aanwezige kennis

onderbouwd schaalbaar businessmodel;
• ze open staan voor zelfreflectie en ondersteuning bij
de verdere groei van hun onderneming.

omzetten in nieuwe business. In dit verband worden
verbindingen gemaakt met bestaande startup-ecosystemen van de RUG en de Hanzehogeschool in Groningen

De basis van dit deelprogramma is een vervolg op

en startup-faciliteiten in Emmen (Greenpac/I-lab). De

de aanpak zoals die in de afgelopen jaren binnen De

begeleiding van startende studentondernemers valt

OndernemersFabriek Drenthe is gehanteerd. Met dien

onder de verantwoordelijkheid van de deelnemende

verstande dat minder accent wordt gelegd op huisves-

onderwijsinstellingen. Daar waar de onderwijsinstelling

ting in de drie fysieke locaties van dit programma, maar

niet (meer) kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte

meer op andere vormen van startersondersteuning aan

van dit type starters (omdat andere ondersteuning nodig

de doelgroep (zoals netwerken, versterking van onderne-

is of de studentondernemer klaar is met zijn studie) kan

mersvaardigheden en groeifinanciering).

vanuit IBDO 2.0 follow-up worden geboden. Door de
innovatie- en ondernemersadviseurs van de kennisinstellingen op te nemen in het programmateam – zie
hoofdstuk 6 – wordt een warme overdracht vanuit het
onderwijs naar het IBDO 2.0-programma geborgd.
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B. Gevestigde MKB-ondernemers

gemaakt, waaruit de gevestigde MKB-ondernemers

De primaire doelgroep van IBDO 2.0 wordt gevormd door

afkomstig moeten zijn. IBDO 2.0 is een breed programma

gevestigde MKB-ondernemers. Met de term ‘gevestigd’

voor alle sectoren van de Drentse economie.

wordt bedoeld dat er geen sprake is van een startende
ondernemer zoals hierboven afgebakend. MKB is in dit

Een belangrijke voorwaarde voor deelname aan

verband afgebakend als ondernemingen die maximaal

IBDO 2.0 is dat de MKB-ondernemers een ontwikkel

250 medewerkers (gerekend in fulltime eenheden) tellen.

ambitie en -potentie hebben. Met andere woorden:

Dit betekent ook dat zelfstandigen zonder personeel

MKB-ondernemers die willen en kunnen groeien.

(zzp’ers) in aanmerking komen voor deelname aan IBDO

Plaatsen we dit type MKB-ondernemer in de innovatie-

2.0 (als zij voornemens zijn om te gaan groeien en de

curve, dan gaat het vooral om het generieke MKB (zie

omslag naar ‘zelfstandig met personeel’ willen maken, zie

onderstaande figuur). In de praktijk gaat het hierbij dan

hierna). Er is op voorhand geen afbakening van sectoren

vooral om ondernemers met 2 tot 50 werknemers.

Aantal bedrijven

Figuur 4 De doelgroep gevestigde MKB- ondernemers

Voorwaarts

Achterblijvers

Generiek MKB

Koplopers
Mate van innovativiteit

Innoveert niet

Innovatie is onderdeel van de bedrijfsstrategie

Niet open voor samenwerkingsrelaties

Open voor samenwerkingsrelaties, gaat gericht op zoek

Lokale en regionale scope

Nationale en mondiale scope

Omgeving die niet om innovatie vraag

Klanten, toeleveranciers en/of omgeving die innovatie vereisen
Innoveert beperkt
Neemt innovaties van anderen (snel) over, bijvoorbeeld in nieuwe (productie)technologie
Open voor samenwerkingsrelaties
Regionale en nationale scope
Omgeving met sterke prijsdruk

Uit de vorige paragraaf komt naar voren dat binnen

doelstelling zijn taakstellingen geformuleerd voor het

IBDO 2.0 specifiek aandacht wordt besteed aan

aantal te bereiken ondernemers op deze terreinen. Op

startende en gevestigde MKB-ondernemers die actief

deze wijze draagt IBDO 2.0 bij aan de provinciale doelen

zijn op de kernwaarden van het provinciale beleid, slim,

die voor deze kernwaarden zijn geformuleerd.

groen en met impact. Bij de operationalisering van deze
35

5
Instrumentarium
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5.1 Basisdienstverlening
Het IBDO 2.0-programma zal bestaan uit een aanbod van basisdienstverlening aan startende en
gevestigde MKB-ondernemers. Dit aanbod is voor
het overgrote deel gebaseerd op datgene dat in de
voorlopende programma’s al aan instrumentarium
beschikbaar was. De betrokken partijen hebben
namelijk de ambitie om succesvolle instrumenten uit
deze programma’s in stand te houden en waar nodig
verder te versterken. De basisdienstverlening wordt
gefinancierd door de provincie Drenthe. Voor de
uitvoering hiervan wordt de aan te stellen opdrachtnemer primair verantwoordelijk. In het aanbestedingsdocument wordt voor de invulling en uitvoering
van dit instrumentarium een programma van eisen
geformuleerd.
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In dit ondersteuningsinstrumentarium kan een aantal
hoofdtypen van instrumenten worden onderscheiden.
Het gaat hierbij om de volgende vijf typen instrumenten:
A. Vraagbaak
B. Netwerkbijeenkomsten
C. Collectieve instrumenten
D. Individuele instrumenten
E. Makelen en schakelen in ecosysteem

De gehele menukaart aan IBDO-instrumenten ziet er als volgt uit.
Figuur 5 Instrumenten IBDO

INSTRUMENTEN IBDO
Vraagbaak

Netwerk
bijeenkomsten

Collectieve
Instrumenten

Individuele
Instrumenten

Makelen en
schakelen
in het
ecosysteem
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IBDO-Helpdesk
Intakegesprek

Jaarlijks netwerkevent
Thematische netwerkbijeenkomsten
Interactieve masterclasses en workshops
Ondernemerstafel
Carrousel
Financieringstafel
Persoonlijk adviesgesprek
Investeringsgereed advies
Coaching
Expertteam
Ondersteuning studentondernemers
Werkplekken voor startende ondernemers

Matchmaking
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| Instrumentarium

In het onderstaande worden deze verschillende

B. Netwerkbijeenkomsten

instrumenten uit bovenstaande menukaart nader

In het kader van community building worden verschil-

toegelicht.

lende typen netwerkbijeenkomsten georganiseerd,
namelijk:

A. Vraagbaak

• jaarlijks netwerkevent, een grootschalige bijeen-

Het IBDO 2.0-programma vormt het eerste aanspreek-

komst gericht op elkaar ontmoeten en profilering van

punt waar het Drentse MKB terecht kan voor vragen en

het programma.

ondersteuning op het gebied van ondernemerschap en

• thematische netwerkbijeenkomsten, waarin

innovatie. De vraagbaakfunctie wordt op verschillende

MKB-ondernemers informatie over specifieke vraag-

manieren ingevuld, namelijk door:

stukken aangereikt krijgen. Jaarlijks worden meerdere

• de IBDO-helpdesk die zowel telefonisch als digitaal

van dit soort bijeenkomsten georganiseerd.

vragen van (startende) MKB-ondernemers beant-

• interactieve masterclasses en workshops, gericht

woordt. Het gaat daarbij om vragen over onder-

op kennisoverdracht en kennisuitwisseling. Bij dit

nemingsvraagstukken (start, groei, vernieuwing,

type bijeenkomsten worden specialisten uitgenodigd

internationalisering, financiering), de thema’s van

om op een interactieve wijze met de deelnemers

de kernwaarden (digitalisering, circulair en sociale

een bepaald onderwerp te verdiepen en praktische

innovatie), maar ook om vragen over de mogelijke

handvatten te bieden om de vertaling naar het eigen

ondersteuning vanuit het programma. De helpdesk

bedrijf te maken. De onderwerpen van deze master-

is toegankelijk voor alle ondernemers, zowel zij die

classes en workshops worden bepaald aan de hand

deelnemen aan het programma als zij die (nog) niet

van actuele trends en ontwikkelingen, nieuwe kennis

deelnemen. De vragen die bij de helpdesk binnen-

dat beschikbaar is gekomen of specifieke kennis-

komen worden geregistreerd, zodat hieruit de infor-

vragen van ondernemers.

matie- en kennisbehoeften van MKB-ondernemers

Bij de organisatie van bovenstaande netwerkbijeenkom-

afgeleid kunnen worden waarop met het programma

sten wordt waar mogelijk samengewerkt met partijen in

ingesprongen kan worden.

het ecosysteem, zoals kennisinstellingen, innovatiehubs,

• het intakegesprek waarin de vraag van de

specialisten, gemeenten en lokale ondernemersvereni-

MKB-ondernemer verder verkend wordt en aan de

gingen. De bijeenkomsten vormen tevens een bron voor

hand waarvan bepaald wordt of de ondernemer

nieuwe deelnemers aan het programma (leadgenerator).

voor verdere ondersteuning vanuit het programma
in aanmerking komt en dus als deelnemer van IBDO

C. Collectieve instrumenten

2.0 toegelaten wordt. Het intakegesprek zal ook

De collectieve instrumenten zijn gericht op groepen

benut worden voor de benchmark op het gebied van

ondernemers uit de doelgroep. Deze ondernemers

digitalisering (zie voorgaande hoofdstuk). De uitkom-

worden in ontmoetingen gestimuleerd om kennis

sten van de intakegesprekken – en bij toelating tot het

uit te wisselen en gezamenlijk een (verander)traject

programma: alle verdere vervolgactiviteiten – worden

te doorlopen. Bij sommige instrumenten worden de

geregistreerd in Addventure. Voor het intakege-

MKB-ondernemers gekoppeld aan studenten, docenten

sprek wordt een methodiek ontwikkeld die door

en/of coaches/adviseurs. Het programmateam IBDO

de opdrachtnemer beschikbaar wordt gesteld aan

2.0 zorgt voor de organisatie en de verbinding tussen

andere betrokken partijen, zoals de kennisinstellingen

de ondernemers onderling en tussen de ondernemers

en gemeenten.

en kennisbronnen (studenten, docenten, tweedelijns
specialisten, etc.)
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De volgende collectieve instrumenten worden vanuit

D. Individuele instrumenten

IBDO 2.0 in ieder geval aangeboden:

Naast een collectieve wijze van ondersteuning bevat

• Ondernemerstafel, waarbij kleine groepen onder-

IBDO 2.0 ook verschillende vormen van individuele

nemers reflecteren op elkaars groeivragen. Aan de

advisering en ondersteuning. Een deelnemende

Ondernemerstafel wordt deelgenomen door vier

MKB-ondernemer kan – vanuit het oogpunt van voorko-

MKB-ondernemers. Na een kennismakingsbijeen-

ming van marktverstoring – maximaal 16 uur aan indivi-

komst vinden vier bijeenkomsten op locatie plaats

duele, advisering en ondersteuning krijgen. Zij kunnen bij

waarbij telkens één deelnemer gastheer of gastvrouw

het programma terecht voor onder meer:

is.

• een persoonlijk adviesgesprek, het één-op-één en

• Carrousel, een traject waarbij een groep

op maat adviseren in een persoonlijk gesprek. In dit

MKB-ondernemers ondersteund wordt bij het

gesprek beantwoorden ondernemersadviseurs van

verkennen en verder uitdiepen van hun groei- of

het programma vragen van de MKB-ondernemer.

exportmogelijkheden. De deelnemende onderne-

Samen bepalen ze welke stappen gezet moeten

mers worden gekoppeld aan studenten en docenten

worden om de ondernemer verder te helpen. Daarbij

van kennisinstellingen. De studenten verrichten dan

kan het gaan om de inzet van andere instrumenten

onderzoek, dat resulteert in een adviesrapport of

uit het programma en/of om doorverwijzing naar een

plan aan de hand waarvan elke ondernemer verdere

kennisinstelling, innovatiehub, gemeente, tweedelijns

stappen kan zetten. Het gehele proces – dat een

specialisten en andere actoren uit het ecosysteem.

aantal maanden in beslag neemt – wordt begeleid

• een investeringsgereed advies, een bijzondere

door professionele ondernemersadviseurs. De onder-

vorm van persoonlijke adviesgesprek waarin de

nemers, studenten, docenten en adviseurs vormen

MKB-ondernemer ondersteund wordt met groei- en

een actief netwerk. In de afgelopen periode zijn de

financieringsvraagstukken. In deze adviesgesprekken

Groeicarrousel (Faculteit Bedrijfskunde & Economie

wordt het ondernemingsplan aangescherpt en de best

(FEB) van de RUG) en de Exportcarrousel (in samen-

passende (mix van) financiering gezocht. Wanneer

spraak met NHL Stenden Hogeschool) succesvol

de business case investeringsgereed is, wordt de

uitgevoerd, deze worden dan ook binnen IBDO 2.0

verbinding gelegd met geschikte financiers. Voor het

aangeboden. Ook op andere vraagstukken – zoals

investeringsgereed advies wordt een u
 itzondering

digitalisering en circulaire economie – kunnen carrou-

gemaakt wat betreft het maximale aantal uren,

sels ontwikkeld worden.

namelijk maximaal 18 uur.

• Financieringstafel, bijeenkomsten waarin

• coaching, waarbij de MKB-ondernemer over uiteen-

MKB-ondernemers met specifieke of complexe

lopende ondernemersvraagstukken kan sparren met

financieringsvraagstukken ondersteund worden.

een professionele coach. IBDO 2.0 zorgt voor een

Deze ondernemers worden aan tafel gebracht met

juiste match tussen de ondernemer en de coach.

verschillende typen financiers, zoals banken, inves-

Naast de inzet van professionele coaches kan de

teerders, participatiemaatschappijen, informal

coaching ook door ervaren collega-ondernemers

investors, crowdfunders e.d.. Deze reflecteren op het

worden gedaan. Op dit punt wordt vanuit IBDO 2.0

ondernemingsplan, geven advies over mogelijke (mix

een verbinding gelegd met het ‘Ondernemer coacht

van) financieringen en wat hiervoor nodig is. Indien

Ondernemer’ programma van VNO-NCW/MKB Noord.

het ondernemingsplan voldoende investeringsgereed
is, volgt een aanbod om de financiering bij één of
meerdere aanwezige financiers te regelen.
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• expertteam, een instrument waarbij de MKB-onder

| Instrumentarium

verbinding gemaakt met partijen binnen het onderne-

nemer geholpen wordt door een team van specia-

merschap- en innovatie ecosysteem die dit wel kunnen.

listen en andere ondernemers. In een dagdeel op

Een belangrijk instrument voor dit makelen en schakelen

locatie van de onderneming leggen de ondernemer

is:

en eventueel andere medewerkers van het bedrijf de

• Matchmaking: zoeken van een geschikte partij of

ideeën voor groei en innovatie voor aan het expert-

voorziening, leggen van contact met die partij/voorzie-

team. Door hierop te reflecteren worden deze ideeën

ning om te toetsen of die kan helpen, overdragen van

aangescherpt en vertaald naar vervolgacties waarmee

de ondernemer naar die partij/voorziening (al dan niet

de ondernemer verdere stappen kan zetten.

door een persoonlijke ontmoeting te organiseren) en

• ondersteuning studentondernemers, bestaande

het volgen van het verdere traject na de overdracht.

uit individuele begeleiding en coaching voor

De matchmaking kan betrekking hebben op het

studenten die een eigen onderneming zijn begonnen

toeleiden van de deelnemende MKB-ondernemer

en het makelen en schakelen naar andere instru-

naar:

menten binnen IBDO 2.0. Dit in aanvulling op de

- studenten, docenten en faciliteiten van kennisin-

aandacht voor ondernemerschap binnen het beroeps-

stellingen (zoals innovatiewerkplaatsen, design

onderwijs zoals dat door de kennisinstelling zelf wordt

based ateliers) (via de kennismakelaars);

ingevuld (via het curriculum, gastcolleges, bijeenkom-

- specialisten: thema- of sectorspecialisten;

sten en dergelijke).

- professionele coaches en ondernemerscoaches;

• Werkplekken voor startende ondernemers, er
is een duidelijke ontwikkeling te zien in locaties in
Drenthe waar ontmoeting, kennisdeling, ontwikkeling
en gebruikmaking van de faciliteiten plaatsvindt. In

- verschillende typen financiers. Zoals bijvoorbeeld
de NOM of het MKB Fonds Drenthe;
- uitvoerders van subsidieregelingen (regionaal en
landelijk);

het ene geval generiek, voor een brede doelgroep. In

- fysieke locaties voor huisvesting en begeleiding

het andere geval specifiek, rond een bepaald thema.

(bijvoorbeeld de drie fysieke lokacties van De

Een dergelijke locatie zou je een ‘ontmoetingsplek’

Ondernemersfabriek Drenthe en de innovatiehubs);

kunnen noemen, een locatie waarbij er veelal gekozen

- gemeenten (via de gemeentelijke accountmanagers);

wordt voor gedeelde faciliteiten. Een ontmoetingsplek

- belangenorganisaties (VNO-NCW/MKB Noord en

wordt in dit geval gedefinieerd als een fysieke plek,
waar ondernemers, kennisleveranciers, programma
aanbieders, maar bijvoorbeeld ook kennisinstellingen

lokale ondernemersverenigingen);
- andere regionale en landelijke initiatieven (zoals de
Business Versneller).

zich verenigen.
Het bovenstaande overzicht van instrumenten die vanuit
E. Makelen en schakelen in ecosysteem

IBDO 2.0 wordt aangeboden, is geen allesomvattend en

Het programmateam IBDO 2.0 vormt voor zowel de

uitputtend overzicht. De opdrachtnemer heeft de vrijheid

doelgroep, de partners als andere typen betrokkenen

om bij de aanbesteding nog andere diensten voor te

het centrale aanspreekpunt. Een belangrijke taak binnen

stellen waarvan aangetoond wordt dat daar behoefte

het programma is dat zo goed mogelijk tegemoet wordt

aan is bij de doelgroepen. Ook kan – op voordracht van

gekomen aan de informatie- en ondersteuningsbehoefte

het programmateam – gaandeweg de uitvoering van het

van de MKB-ondernemer. Daar waar de ondernemers-

programma door het Foundersberaad besloten worden

adviseurs van IBDO 2.0 niet zelf het antwoord kunnen

om de menukaart uit te breiden of om ‘recepten’ van de

geven of de oplossing aan kunnen dragen, wordt een

menukaart af te halen.
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5.2 Plusprogramma’s
Het IBDO 2.0 heeft een looptijd van vier jaar. In deze

die dezelfde doelgroepen bedienen. De dienstverlening

periode kunnen zich allerlei nieuwe ontwikkelingen

vanuit de plusprogramma’s wordt onder de noemer van

voordoen die relevant zijn voor de dienstverlening aan

IBDO 2.0 aangeboden aan de MKB-ondernemers. Op

Drentse MKB-ondernemers. In de vorige programmape-

deze wijze is sprake van een meer integrale dienst verle-

riode ging het bijvoorbeeld om de toenemende aandacht

ning aan het Drentse MKB.

voor de smart industry en de circulaire economie en,
heel recent, de crisis als gevolg van COVID-19. Daar

Kenmerken van plusprogramma’s zijn:

waar dit soort ontwikkelingen geen plaats in IBDO 2.0

• een plusprogramma moet bijdragen aan de bredere

kunnen krijgen, wordt ruimte gecreëerd om een plus op
de basisdienstverlening te organiseren in de vorm van
plusprogramma’s.

doelstellingen van IBDO 2.0;
• een plusprogramma heeft een thematische insteek. In
dat geval initiëren de gezamenlijke partijen dergelijke
programma’s om een bepaald thema verder uit te

Plusprogramma’s komen dus bovenop de basisdienstverlening. De uitvoering van dergelijke plusprogramma’s wordt niet (per se) bij de opdrachtnemer belegd.
Toch wordt de opdrachtnemer verantwoordelijk voor

diepen;
• een plusprogramma is additioneel aan IBDO 2.0 en
sluit dus aan op de basisdienstverlening;
• er kan sprake zijn van een geografische scope, dus

de aansturing van en afstemming met deze plus

niet een programma voor geheel Drenthe maar voor

programma’s. Door plusprogramma’s organisatorisch

een bepaalde regio (zoals de Dutch TechZone of

aan IBDO 2.0 te ‘verknopen’ wordt voorkomen dat naast

Noord-Drenthe);

IBDO 2.0 ‘losse’, versnipperde programma’s ontstaan
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• een plusprogramma heeft een minimale looptijd van
een jaar;
• een plusprogramma wordt separaat gefinancierd en
dus niet vanuit de middelen van IBDO 2.0.

| Instrumentarium

De inzet van tweedelijns specialisten wordt via plusprogramma’s geregeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor sectorspecialisten. Deze sectorspecialisten krijgen de opdracht
om het MKB binnen een bepaalde sector op een hoger
plan te tillen. De sectorspecialist is inhoudelijk deskun-

Voor het ontwikkelen en verknopen van plusprogram-

dige en is een inhoudelijke sparringpartner voor de

ma’s met IBDO 2.0 gelden een aantal randvoorwaarden:

MKB-ondernemers. Hij of zij kent het bedrijfsleven binnen

• gedurende de looptijd van IBDO 2.0 worden maximaal

de betreffende sector en helpt de ondernemers bij het

8 plusprogramma’s geïnitieerd en uitgevoerd. Dit om

opstellen en implementeren van hun ontwikkelplannen.

de aansturing vanuit het programmateam IBDO 2.0

Daarnaast ondersteunt de sectorspecialist bij het reali-

organisatorisch behapbaar te houden;

seren van clusters en netwerken binnen de sectoren.

• een plusprogramma kan worden geïnitieerd door

Door de verschillende sectorspecialisten met elkaar

de provincie, de kennisinstellingen en de Drentse

in contact te laten komen ontstaan crossovers tussen

gemeenten. Als een plusprogramma wordt voorge-

verschillende sectoren. Op dit moment zijn voor Chemie

steld volgt er een afstemmingsoverleg met alle

(via de taskforce Chemie), HTSM, Groene economie en

partners om de wenselijkheid en mogelijkheid van dit

Vrijetijdseconomie (via programma vrijetijdseconomie)

programma vast te stellen. Het Foundersberaad moet

sectorspecialisten actief. Per jaar wordt bezien welke

de finale goedkeuring geven voor de ontwikkeling en

inzet voor welke speerpunten noodzakelijk is.

uitvoering van een nieuw plusprogramma onder de
vlag van IBDO 2.0;
• voor de invulling van een plusprogramma maken de
gezamenlijke partijen aparte afspraken over de financiering en bemensing van het programma. Samen
wordt naar financieringsmogelijkheden gezocht
(bijvoorbeeld via Regiodeals of openstelling van
bestaande landelijke subsidieregelingen);
• na goedkeuring van een plusprogramma vindt er
afstemmingsoverleg plaats met het programmateam
van IBDO 2.0. Dit om vast te stellen hoe de verdere
inhoudelijke afstemming en organisatorische aansturing plaats gaat vinden. Over de wijze van aansturing
door het programmateam worden werkafspraken
gemaakt.
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6
Organisatorische
randvoorwaarden
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6.1 Verbinden en samenwerken

| Organisatorische randvoorwaarden

elk van de gemeenten, met betrokken gemeenten. De
interactie kan ook vice versa. Zoals hiervoor bij match-

Uit het voorgaande blijkt al dat de provincie Dren-

making is omschreven, kan vanuit het programmateam

the, de kennisinstellingen, de Drentse gemeenten en

IBDO ook actief geschakeld worden met gemeenten. In

de vertegenwoordiging van het MKB-bedrijfsleven

dat geval worden MKB-ondernemers in contact gebracht

de initiërende partijen zijn van IBDO 2.0. In deze

met de accountmanager van de betreffende gemeente

paragraaf geven we inzicht in de rol van elk van deze

voor een inhoudelijke opvolging van acties. Daarbij

typen partners en de context van waaruit deze rol

valt bijvoorbeeld te denken aan het verkrijgen van een

vervuld wordt.

vergunning of gemeentelijke informatie. Op deze wijze
wordt bijgedragen aan versterking van het ecosysteem.

Provincie Drenthe
Zoals in paragraaf 2.2 beschreven is de provincie

Kennisinstellingen/beroepsonderwijs

Drenthe betrokken bij IBDO 2.0 vanuit haar economische

In IBDO 2.0-verband wordt ook het partnerschap

beleid. Een belangrijke rol voor de provincie is wegge-

aangegaan met de kennisinstellingen, de instellingen

legd in het leggen van verbindingen. Dit met het oog om

die beroepsonderwijs verzorgen in de provincie Drenthe

samenwerking te bevorderen, netwerken aan elkaar te

zijnde Drenthe College (mbo), Alfa-college (mbo), NHL

koppelen en kennis te laten uitwisselen om een zo goed

Stenden (hbo) en Hanzehogeschool Groningen (hbo).

werkend programma voor versterking van het MKB te

Zij vervullen een belangrijke rol in het opleiden van de

realiseren. De provincie financiert de basisdienstverle-

beroepsbevolking van de toekomst. Ondanks de econo-

ning zoals die vanuit IBDO 2.0 wordt verstrekt.

mische groei van de afgelopen jaren komt toch niet
iedereen aan het werk. Zo stijgt het aantal mensen met

Gemeenten

een bijstandsuitkering in Drenthe. Tegelijkertijd zijn er

De twaalf Drentse gemeenten vormen een belangrijke

werkgevers die moeilijk aan personeel komen. De groei-

partner van het IBDO 2.0-programma. Zij hebben zich

mogelijkheden van bedrijven worden hierdoor beperkt.

bereid getoond om in de komende jaren in de vorm van

Naast de economische ontwikkelingen spelen technolo-

partnerships een bijdrage te leveren aan de realisatie

gische veranderingen, zoals automatisering en robotise-

van de doelstellingen van het programma. Op bestuurlijk

ring, hierin een rol. Hierdoor verdwijnen of veranderen

niveau participeren de gemeenten in de aansturing van

bestaande functies. Ook ontstaan nieuwe functies door

het programma, zodat er sprake is van gedeeld eigenaar-

innovatie en verbindingen tussen techniek en diensten.

schap. In de uitvoering verloopt de wisselwerking en

Bovendien wordt arbeid flexibeler georganiseerd. Dit

interactie tussen het programmateam en de gemeenten

alles stelt andere en vaak hogere eisen aan personeel.

via de accountmanagers van de gemeenten.
Het beroepsonderwijs speelt een voorname rol in de
De dienstverlening vanuit IBDO 2.0 is aanvullend op

matching tussen beroepsbevolking en banenmarkt.

de dienstverlening van een gemeente en voorziet in

Hierbij is sprake van een grote dynamiek, dat zich onder

een inhoudelijke verdieping van ondernemersvragen

meer uit in:

op genoemde thema’s. Het IBDO 2.0-programma

• voortdurend aanpassen aan continu wijzigende eisen

wordt actief door de gemeenten gepromoot bij ondernemers uit de doelgroepen van het programma. De

die aan beroepsbeoefenaren worden gesteld;
• effecten van digitalisering en robotisering op het

IBDO-adviseurs koppelen actief verkregen resultaten

werk van werknemers en daarmee ook op de vereiste

terug, zoals de deelname van MKB-ondernemers vanuit

kennis en capaciteiten van studenten;
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• meer diverse instroom van studenten qua leeftijd,
achtergrond, nationaliteit en onderwijsbehoefte;
• regionale verschillen in het functioneren van de

lingen een belangrijke rol. Veranderingen in beroepen
vragen steeds om meer wendbare medewerkers. Dat is
niet vanzelfsprekend: verschillende rapporten laten in

arbeidsmarkt en dus ook een toenemende vraag

Nederland op dit punt een ‘gebrekkige leercultuur’ zien

naar regionalisering van het onderwijsaanbod en

bij Nederlandse werknemers. Via post-initieel onderwijs

aansluiting van onderwijs op die arbeidsmarkt;

zet het beroepsonderwijs volop in op het beantwoorden

• toenemende internationalisering;

van de toenemende vraag vanuit de regio naar initia-

• demografische ontwikkelingen, waaronder krimp.

tieven die het Leven Lang Ontwikkelen (LLO) versterken.
De kennisinstellingen stellen zichzelf als opdracht een

Goed personeel is de motor van onze economie

duurzaam onderwijsaanbod vorm te geven in brede zin

in Drenthe. De kennisinstellingen zijn gezamenlijk

waarin de behoeften van de regionale bedrijven voor dit

medeverantwoordelijk voor deze motor en zien zichzelf

aanbod leidend zijn.

als brandstof. De match tussen opleiding en baankans is
niet altijd goed, waardoor er op de arbeidsmarkt sprake

Mede in dit licht is in 2015 Kennispoort Drenthe (KPD) als

is van kwalitatieve fricties. Om de match te verbeteren

tripartite netwerkorganisatie gestart als een belangrijke

is een steeds flexibeler beroepsonderwijs nodig, met

plek waar het regionale bedrijfsleven, kennisinstellingen

meer keuze en meer mogelijkheden om voor elke

en overheden in Drenthe vraaggestuurd en dienstver-

afzonderlijke student een goede match te maken. Verder

lenend samenwerken (zie ook elders). Het economisch

wil het beroepsonderwijs studenten zoveel mogelijk in

stimuleringsprogramma van Zuidoost-Drenthe en

hun rugzak meegeven, bijvoorbeeld in de vorm van een

Hardenberg (Dutch TechZone), heeft Kennispoort Drenthe

relevant keuzedeel of minor, een excellentie/honours-

als eerstelijns intermediair gepositioneerd. Via de inzet van

traject of een internationale ervaring. Daarbij wordt

innovatieadviseurs en kennismakelaars worden innovatie-

overigens steeds meer de stap gemaakt van onderwijs

vraagstukken opgehaald en gekoppeld aan beschikbare

in een schoolgebouw naar onderwijs op de werkvloer, in

expertise bij de kennisinstellingen en andere partijen.

design based education ateliers, innovatiewerkplaatsen
of andere innovatieve en hybride leeromgevingen met

Vanwege de inhoudelijke verbinding met de s trategische

realistische opdrachten en inhoud waarbij studenten

visies van de genoemde kennisinstellingen – zowel op

en docenten in aanraking komen met het regionale

didactische als thematische speerpunten – is ervoor

werkveld. Voorbeelden van dergelijke leeromgevingen

gekozen om bovengenoemde inspanningen actief onder

die via publiek private samenwerkingen tot stand zijn

te brengen in IBDO 2.0. Het onderwijs en onderzoek

gekomen, zijn IT Hub Hoogeveen, TechHub Assen,

binnen deze instellingen richt zich steeds vaker op ‘real life’

HealthHub Roden, DroneHub Eelde, NICE, Green PAC,

casuïstiek uit eigen regio om deze te koppelen aan hun

Techniek Academie Assen, RIF Gas 2.0. en Waterstofwijk

onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Hiermee blijft het

Hoogeveen. Door dit soort initiatieven te initiëren dan

onderwijs relevant en herkenbaar voor studenten, maar

wel te helpen ontplooien spelen de kennisinstellingen

wordt tevens bijgedragen aan een sterke relatie tussen

een belangrijke rol in het Drentse innovatie-ecosysteem.

het regionale bedrijfsleven en de potentiële werknemers

Onderdeel hiervan zijn ook de arbeidsmarktprogram-

en ondernemers van de toekomst uit diezelfde regio.

ma’s zoals de Scholingsalliantie en het Techniekpact.

Door de zogenoemde kennismakelaars van de kennisinstellingen te verbinden aan de ondernemers- en innova-

Niet alleen voor nieuwe arbeidskrachten op de arbeids-

tieadviseurs van IBDO 2.0 wordt een logische koppeling

markt maar ook voor werkenden spelen de kennisinstel-

gemaakt tussen eerstelijnsvraagstukken en de mogelijk-
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heid om deze vragen in de tweedelijn op te pakken binnen
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6.2 Governance

de kennisinstellingen. Uit de volgende paragraaf blijkt dat
de kennismakelaars dan ook onderdeel vormen van het

Voor de uitvoering van het programma IBDO 2.0

programmateam van IBDO 2.0.

wordt een nieuwe governancestructuur ingesteld. In
deze structuur worden verschillende organisatorische

VNO-NCW/MKB Noord

geledingen met elk eigen taken en bevoegdheden

VNO-NCW Noord/MKB Noord is – als vertegenwoordi-

onderscheiden. In figuur 6 ‘Governance IBDO 2.0’ is deze

gers van het regionale MKB-bedrijfsleven – actief bij de

structuur weergegeven.

aansturing en uitvoering van het IBDO 2.0-programma
betrokken. Hiermee worden de belangen van de
doelgroep goed behartigd. Verder kunnen zij verbindingen maken met activiteiten die zij voor het
MKB-bedrijfsleven ontplooien, zoals bijeenkomsten
en specifieke projectinitiatieven (bijvoorbeeld het
‘Ondernemer coacht Ondernemer’ programma).
Figuur 6 Governance IBDO 2.0

FOUNDERSBERAAD
Bestuurlijk overleg met alle
grondleggers, inclusief branche
organisaties en ondernemers

ADVIESGROEP
Bestaande uit een afvaardiging van
bestuurders van:
Kennisinstellingen
Gemeenten
Provincie
VNONCW/MKB Noord
Afvaardiging ondernemers

ACCOUNTMANAGERS OVERLEG
Aansluiten bij regulier
accountmanagers overleg
van gemeenten.

OPDRACHTGEVERSTEAM
Bestaande uit afvaardiging van:
Beleidsmedewerkers van
Kennisinstellingen, gemeenten
en provincie

INFORMELE BIJEENKOMST
NETWERK

PROGRAMMATEAM IBDO

Bijeenkomst voor

Uitvoeringsteam bestaande uit:

intermediairs, gemeenten,

Projectleiding

provincie, innovatie en

Kennismakelaars

ondernemersadviseurs.

Ondernemers en innovatie adviseurs
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Foundersberaad (bestuurlijk)

partijen de rol als formele opdrachtgever van de aan te

Om een breed gedeeld eigenaarschap te creëren, partici-

stellen opdrachtnemer. Zij vormt het directe aanspreek-

peren de betrokken initiërende partijen in de bestuurlijke

punt voor de opdrachtnemer. Vanuit die rol draagt zij

geleding, namelijk het Foundersberaad. Deze geleding

zorg voor de inrichting en werking van een heldere

is verantwoordelijk voor de algehele aansturing van

P&C-cyclus, stuurt zij de uitvoering van het programma

het programma alsmede de strategisch oriëntatie op

inhoudelijk aan en bewaakt zij het profiel, de doelrea-

de doelstelling, doelgroepen, typen dienstverlening,

lisatie en de goede naam van IBDO 2.0. Deze geleding

de samenwerking en andere facetten van het IBDO

bereidt ook de besluitvorming in het Foundersberaad

2.0-programma. In het Foundersberaad nemen bestuur-

voor. Verder heeft het opdrachtgeversteam ook de

ders van de volgende partijen zitting:

verantwoordelijkheid om andere publieke partijen die

• de provincie Drenthe;

niet deelnemen ambtelijk aangehaakt te houden.

• de 12 Drentse gemeenten;
• de kennisinstellingen NHL Stenden, Hanzehogeschool
Drenthe College, Alfa-college;
• en – namens het bedrijfsleven – VNO-NCW/MKB
Noord en een aantal individuele ondernemers.

Het opdrachtgeversteam bestaat uit een ambtelijk
vertegenwoordiger van de provincie Drenthe, een
vertegenwoordiger namens de kennisinstellingen en
een ambtelijk vertegenwoordiger namens de gemeenten.
Dit gremium komt minimaal één maal per maand bijeen.

Het Foundersberaad komt tweemaal per jaar bijeen of
vaker als dat door de deelnemers gewenst wordt. Het

Programmateam IBDO 2.0 (uitvoerend)

voorzitterschap rouleert per jaar.

De uitvoering van het IBDO 2.0-programma is in handen
van het programmateam. Deze geleding is verantwoor-

Adviesgroep (bestuurlijk)

delijk voor de uitvoering van de programma-activiteiten

Uit het Foundersberaad wordt een Adviesgroep gefor-

en de realisatie van de doelen. Dit houdt onder meer in

meerd, dat gemandateerd wordt om de voortgang en

dat het programmateam de contacten en uitwisseling

realisatie van het IBDO 2.0-programma te monitoren

met andere actoren binnen het ecosysteem organiseert

en korte termijn besluiten te nemen die dit onder-

en onderhoudt. Verder wordt ééns per kwartaal verslag

steunen. De Adviesgroep adviseert zowel het bredere

uitgebracht in de vorm van een voortgangsrapportage.

Foundersberaad als het programmateam IBDO 2.0. De
Adviesgroep komt ééns per kwartaal bijeen, aansluitend

Het programmateam is samengesteld uit:

op de kwartaalrapportages vanuit het programmateam

• Projectleiding (via de aanbesteding te leveren door de

IBDO 2.0. In deze geleding is elk van de typen initiërende

opdrachtnemer)

partijen – provincie, de gemeenten, de kennisinstellingen

• Ondernemers- en innovatieadviseurs (idem)

en het bedrijfsleven – met één afgevaardigde uit het

• Kennismakelaars van de kennisinstellingen (zie kader)

Foundersberaad vertegenwoordigd.
Het programmateam overlegt maandelijks met het
Opdrachtgeversteam (ambtelijk)

opdrachtgeversteam. Verder wordt elke maand intern

Goed opdrachtgeverschap is essentieel voor een effec-

met alle betrokken adviseurs en met de partners binnen

tieve uitvoering van het programma. Het ambtelijk

het ecosysteem gecommuniceerd. Over de wijze waarop

opdrachtgeversteam vervult, zoals de naamgeving al

dit georganiseerd wordt kan de opdrachtnemer met

aangeeft, namens de in cash en/of in kind betalende

voorstellen komen.
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Rol kennismakelaar
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wijs)vormen zoals de innovatiehubs. Waar de kennismakelaar vooral verbindt en faciliteert, biedt hij juist

De kennismakelaar van IBDO 2.0 is de bruggenbou-

het podium aan ‘de mensen van de inhoud’ om zich

wer tussen het werkveld en het onderwijs. Hij of zij

als expert en autoriteit te profileren en te koppelen

werkt nauw samen met de ondernemers- en innova-

aan ondernemers met een innovatiebehoefte.

tieadviseurs van de opdrachtnemer. De kennismakelaar helpt ondernemers met kennisvragen die passen

Kennismakelaars zijn de spil in het proces van

bij één of meerdere opleidingen binnen het beroeps-

articulatie en beantwoording van de vragen die

onderwijs (dus cross-over, interfacultair etc.). Samen

binnenkomen bij IBDO 2.0 als het gaat om kennis-

met de vragensteller verkent de kennismakelaar de

vraagstukken. Zij dienen de binnengekomen ken-

vraag en de wensen van de ondernemer. Vervolgens

nisvragen samen met de ondernemersadviseur en

zoekt de kennismakelaar binnen de onderwijsin-

vraagsteller transparant en waar nodig scherper te

stelling wie van de collega’s de vraag het best kan

maken. Dit kan zowel digitaal, telefonisch als face to

beantwoorden. Afhankelijk van de complexiteit van

face. Vervolgens zorgen zij voor de beantwoording

de vraag worden studenten en/of docenten of lecto-

van de vraag binnen veelal enkele weken. Naast

ren ingeschakeld. Het verbinden van de ondernemer

deze hoofdtaak neemt de kennismakelaar deel aan

c.q. instelling met de kennisexpert en desgewenst

teamvergaderingen die periodiek plaatsvinden. Bij

begeleiden in vervolgtrajecten. De trajecten verschil-

deze vergaderingen levert de kennismakelaar input

len van de inzet van stagiaires tot samenwerken in

voor de ontwikkeling van het IBDO 2.0-programma.

onderzoekstrajecten van lectoren, van consultancy

Daarnaast wordt de kennismakelaar ook ingezet om

tot (maatwerk)opleidingstrajecten of nieuwe (onder-

gemeenschappelijke events te organiseren.

Accounthouders overleg

6.3 Marketing en communicatie

Vanuit het programmateam wordt aangeschoven bij de
reguliere overlegmomenten van de accountmanagers

Voor de gezamenlijke partners en het programmateam

van de Drentse gemeenten. Dit overleg vindt maande-

is een belangrijke taak weggelegd op het gebied van de

lijks plaats. Op deze wijze wordt geborgd dat een goede

marketing en communicatie aangaande het programma

wisselwerking tussen het programma en de gemeenten

IBDO 2.0. Dit om de ondersteuningsmogelijkheden

plaatsvindt.

vanuit het programma goed op het netvlies van de
doelgroep te krijgen en zo interesse voor deelname te

Informele bijeenkomst netwerk

genereren. Ook de branding en profilering van het merk

Om de samenwerking tussen alle partijen binnen het

‘Ik Ben Drents Ondernemer’ krijgt volop aandacht.

netwerk van IBDO 2.0 te versterken en te optimaliseren,

Centraal hierin staat het online platform ikbendrents-

vindt één keer per jaar een informele bijeenkomst

ondernemer.nl. Dit platform kan gezien worden als de

van het gehele netwerk plaats. Deze bijeenkomst kan

wegwijzer voor MKB-ondernemers in Drenthe. Langs

gebruikt worden om terug te kijken op de achterliggende

de vijf hoofdthema’s van het programma – start, groei,

periode, verbeterpunten in de uitvoering en samen-

innovatie, internationalisering en financiering – krijgen

werking te identificeren en vooruit te blikken op wat

MKB-ondernemers uit de doelgroep op eenvoudige

aandacht krijgt binnen IBDO 2.0.

wijze inzicht in de instrumenten die vanuit IBDO 2.0
worden aangeboden. Deze thema’s kunnen overigens
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uitgebreid worden al naar gelang de verdere invulling

Een tweede functie van Addventure is om beleidsinfor-

en ontwikkeling van het programma. Het platform is

matie te genereren. Specifieke aandacht wordt besteed

daarnaast voor de doelgroep een belangrijk medium om

aan de signaleringsfunctie van IBDO 2.0. Het monito-

vragen te stellen (als onderdeel van de vraagbaakfunctie)

ringsysteem Addventure gaat benut worden om bij de

en met het programmateam in contact te treden. Het

doelgroep – het Drentse MKB – belangrijke ontwikke-

programmamanagement is verantwoordelijk voor de

lingen, knelpunten en behoeften vast te stellen. Door

content en het onderhoud van het platform.

deze informatie binnen het ecosysteem te delen komt
in de eerste plaats beleidsinformatie beschikbaar. Dit

In aanvulling op het online platform wordt in de marke-

kan dan leiden tot nieuwe beleidsinitiatieven vanuit het

ting en communicatie ook ingezet op de (mede-)organi-

provinciale beleid. In de tweede plaats kan dit aanleiding

satie van events, sociale media, vrije publiciteit via media

vormen voor de ontwikkeling van nieuwe typen diensten

en dergelijke. Dit is een gezamenlijke taak van het marke-

richting de doelgroep en nieuwe samenwerkingspro-

ting en communicatieteam (waar het programmateam

jecten. In onderling overleg wordt dan bepaald welke

onderdeel van is). Daar waar nodig en zinvol wordt in de

partijen uit het ecosysteem bij deze nieuwe diensten en

communicatie samen opgetrokken met de initiërende

samenwerkingsprojecten betrokken gaan worden.

partijen en gebruik gemaakt van de communicatiekanalen
van deze partijen. Van de opdrachtnemer wordt verwacht

In aanvulling op de periodieke voortgangsrapportages

dat zij een bijdrage leveren aan het jaarlijkse communica-

vanuit het programmateam IBDO 2.0 wordt jaarlijks een

tieplan en aan het maandelijkse communicatieoverleg.

intern evaluatiemoment ingebouwd. Aan de hand van een
zelfevaluatie vanuit het programmateam wordt samen

Een belangrijk element van de marketing en communi-

met het opdrachtgeversteam en het Foundersberaad

catie is het uitdragen van succesverhalen. Dit betekent

teruggeblikt op het achterliggende jaar. In deze zelfeva-

dat starters en MKB-ondernemers die op een succesvolle

luatie wordt toegelicht wat goed is verlopen, wat voor

wijze ondersteund zijn vanuit het programma een podium

verbetering vatbaar is en op welke wijze deze verbete-

krijgen. Hierbij worden twee typen succesverhalen

ringen gerealiseerd kunnen worden. Desgewenst worden

onderscheiden, namelijk ‘ondernemer van de maand’ en

aanvullende afspraken op schrift gesteld.

‘terugblik op eerdere ondersteuning’. Bij de uitwerking van
programmadoel 4 zijn hiervoor taakstellingen over het

Om te voorkomen dat uitsluitend volgens het principe

aantal succesverhalen geformuleerd (zie hoofdstuk 4).

‘de slager keurt zijn eigen vlees’ geëvalueerd wordt,
wordt ook rekening gehouden met een extern evalua-

6.4 Monitoring en evaluatie

tietraject. Op twee momenten in de programmaperiode
wordt een externe evaluatie uitgevoerd, namelijk een

Om de voortgang en doelrealisatie van IBDO 2.0 goed

tussenevaluatie halverwege de programmatermijn en

te kunnen volgen en tijdig bij te kunnen sturen, wordt

een eindevaluatie aan het einde van de looptijd. Het doel

aandacht besteed aan monitoring. Daarbij wordt gebruik

van de tussenevaluatie is vaststellen in hoeverre het

gemaakt van het Addventure-systeem. Aan de hand

IBDO 2.0-programma op koers ligt en of er voor de reste-

van dit systeem worden gegevens en vraagstukken van

rende programmaperiode nog aanpassingen wenselijk

geïnteresseerde en deelnemende MKB-ondernemers

zijn. In de eindevaluatie wordt de eindbalans opgemaakt.

vastgelegd, wordt geregistreerd van welke instrumenten

Op basis van deze eindevaluatie nemen de betrokken

deelnemende ondernemers uit de doelgroep gebruik

partijen een onderbouwd besluit over al dan niet een

maken en welke resultaten daarbij geboekt zijn.

vervolg op het programma.
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Bronnenlijst
CBS Statline, juni 2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/banen-werkgelegenheid/toelichtingen/
werkgelegenheid-regionaal
CBS Statline, juni 2020
https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werklozen/werkloosheid-naar-regio
Triple/multi helix
https://www.archdaily.com/929945/sasaki-to-design-ho-chi-minh-city-innovation-district-in-vietnam/
5def68a83312fd1679000377-sasaki-to-design-ho-chi-minh-city-innovation-district-in-vietnam-image
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