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Vergadering Universiteitsraad 
Datum vergadering 28-09-2017 
  
Agendapunt en onderwerp 7.3 Programma International Groningen, Groningen at Home 
  
Corsanummer - 
Afdeling Communicatie 
  
Behandeladvies ter bespreking 
  
Samenvatting 
(maximaal 10 regels) 
 

During the meeting of the Steering Committee of the 
Groningen Agreement (AvG, Akkoord van Groningen) held 
in October 2016, the ambitions of the International 
Groningen programme were presented, including an 
estimate of the costs. The latest update on the plans was 
approved during the meeting of the Steering Committee on 
22 May 2017. 
 

Financiële consequenties nee 
Zo ja, dekking:  
ICT-consequenties nee 
Voorgesteld besluit/Advies The five subprojects in question are:1/Housing Platform for 

international students; 2/ Cultural Platform Here And Now 
Groningen; 3/ My Local Friend; 4/ Updated EFRO 
application for Make it in the North; 5/OV chip card for 
international students. Total costs of these projects:  
K€ 194.3. Funding for the projects will be covered in full by 
the 2017 budget of the Groningen Agreement. At the end of 
July 2017, the Steering Committee approved the detailed 
project plans, including budgets. 
 
 

  
Vervolgtraject  
  
Communicatie  ☑ intern  
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1. Analyse 

In de vergadering van de Stuurgroep Akkoord van Groningen van oktober 2016 zijn de ambities 
van het programma International Groningen gepresenteerd, inclusief een kostenraming. Op 
basis van verdere uitwerking is destijds groen licht gegeven. Een laatste update van de plannen 
is tijdens de vergadering van de Stuurgroep van 22 mei vastgesteld. Verschillende onderdelen 
zijn inmiddels uitgewerkt tot definitieve projectplannen en vragen om goedkeuring.  
 
Het gaat om goedkeuring aan de volgende plannen (zie bijlagen): 
1) Housing Platform voor internationale studenten, K€31 
2) Cultural Platform Here And Now Groningen, K€58,7 
3) My Local Friend, K€11,6 
4) Hernieuwde EFRO aanvraag Make it in the North, K€75 (reeds door u toegezegd) 
5) OV chipcard voor internationale studenten, K€18  
 
Alle plannen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de akkoordorganisaties, 
maatschappelijke partijen, internationale studenten en Marketing Groningen. De nieuwe 
digitale platformen worden nadrukkelijk onder de vlag van City of Talent gepresenteerd. De 
commerciële partijen zijn geselecteerd op basis van pitches en zijn in alle gevallen talent uit 
Groningen. 
 
Tenslotte is vermeldenswaard de Europese erkenning die het programma International 
Groningen onlangs heeft gekregen van URBACT, het Europese fonds voor integrale stedelijke 
ontwikkeling. Groningen heeft op basis van dit welkomstbeleid het URBACT Good practice City 
label gekregen en is gevraagd om deel te nemen aan het driedaagse City Festival in Talinn in 
oktober. Volgende week wordt hierover een persbericht uitgestuurd. Zie ook deze webpagina.  

2. Belangrijkste conclusies 

Het totaalbedrag voor International Groningen, inclusief het reeds toegezegde bedrag voor 
Make it in the North  is K€ 194,3. Dit is ruim K€ 50 minder dan het bedrag dat aanvankelijk was 
geschat in het startdocument. Daarnaast heeft de gemeente Groningen de ontwikkelkosten voor 
de projectplannen reeds voor haar rekening genomen. Het instemmen met International 
Groningen betekent dat de Akkoordmiddelen 2017 volledig zijn ingezet. Er is derhalve geen 
additionele financiering nodig. 
 
Het uitstellen van besluitvorming tot de eerstvolgende stuurgroep van 2 oktober zou ongewenste 
vertraging betekenen, o.a. vanwege de vele strategische communicatiemomenten zoals de KEI 
week, de ESN introductie week, Welcoming Days en PhD Day. Maar ook vanwege de 
sluitingsdatum van de SNN EFRO Human Capital call in september. 

3. Gevraagde besluiten 

 Instemmen met de uitwerking van het programma International Groningen. 

 Instemmen met de begrotingen van de 5 deelprojecten: 1) Housing Platform voor 

internationale studenten, 2) Cultural Platform Here And Now Groningen,  3) My Local 
Friend, 4)Hernieuwde EFRO aanvraag Make it in the North, 5) OV chipcard voor 
internationale studenten. Totale kosten van deze projecten: K€194,3 Financiering van de 
projecten komt volledig ten laste van de begroting 2017 van het Akkoord van Groningen. 

 
Nota bene: ten tijde van opstellen van dit schrijven werd bekend dat het UMCG instemt met de 
gevraagde besluiten.  

http://urbact.eu/internationalisation-sustainable-future


 

PROJECTPLAN WEBSITE HOUSING PLATFORM INTERNATIONALE STUDENTEN 

Onderwerp:    Ontwikkeling platform At Home in Groningen 
Aan:    Akkoord van Groningen 
Datum:    28 juni 2017 
Van:     Welcome Board - Stuurgroep Housing: RUG /Hanze  
    Marketing Groningen / Gemeente Groningen (Irma Zijlstra-

concernstaf) 

 

Inleiding 
Internationale studenten kunnen vanaf juli 2017 terecht bij een nieuwe website 
voor volledige Engelstalige informatie over studentenhuisvesting in de stad Groningen. 
Het platform heet: www.athomeingroningen.com 
 
De website bevat alle info die een student vanuit het buitenland nodig heeft over hoe een kamer te 
vinden, en wat daarbij nodig is. Van prijzen, contracten, regels, verhuurmogelijkheden tot informatie 
over de wijken en juridische bijstand. 
 
De site geeft een overzicht met kaart- en fotomateriaal, en gaat in de toekomstmogelijkheden bieden 
om particuliere geschikte en betrouwbare aanbieders van kamers rechtstreeks op de website te 
plaatsen en te vinden. Dit aanbod gaan de samenwerkende partijen verder ontwikkelen in 
2017/2018. 
 
Vernieuwde samenwerking 
Gemeente, Hanze en RUG hebben de handen ineengeslagen, en de meerwaarde 
van gezamenlijke Engelse informatievoorziening voor internationale studenten op het gebied 
van huisvesting in de stad vormgegeven. Dit versterkt de mogelijkheden, gaat versnippering van 
informatie tegen, biedt kansen voor verbetering van de kwaliteit van huisvesting, geeft ingangen de 
dienstverlening naar de buitenlandse studenten te optimaliseren.  
Het geeft de stad de allure die het wil zijn en uitstralen:  
een stad die nieuwkomers een warm welkom biedt, “de city of talent” 
 
Proces totstandkoming Website 
De ontwikkeling van deze Website is tot stand gekomen in samenwerking met RUG, Hanze en 
Gemeente. Trekkersrol: gemeente. 
In november 2016 is de samenwerking gestart. De partijen hebben toegewerkt naar een lancering 
van de site voor de start van het nieuwe studie-seizoen 2017/2018. 
In juli gaat de site in de lucht. 
Er is door de projectgroep samengewerkt met websitebouwer Slash2 uit de stad Groningen. 
De projectgroep bestaat uit internationale studenten en medewerkers Studentenzaken van de Hanze 
en RUG, de housing office van de Hanze, SSH, IWCN en diverse communicatiemedewerkers. 
Ook Marketing Groningen heeft vanuit City of Talent bijgedragen. 
Servicedesk als pilot voor 5 maanden (zie bijlage) 

http://www.athomeingroningen.com/


In de zomerperiode is het bemensen van een servicedesk van belang om alle vragen van 
internationale studenten zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Samen met de Hanze en de 
RUG zetten we een vijftal internationale afgestudeerde en bijna afgestudeerde (inter)nationale 
studenten in, die deze vernieuwde servicedesk bemensen. Het voordeel is dat we op deze wijze 
direct kunnen monitoren wat de vragen zijn, waar we op kunnen inspelen, en welke matches met 
huisaanbieders we kunnen maken. 

 
Budget 

• Offerte Website Slash2 (zie bijlage)     €19.166,40 
• Inzet uren medewerkers Hanze/Rug     intern RUG/HG 
• Inzet uren concernstaf/beleid Wonen     intern RUG/HG 
• Inzet uren extern contract international    budget gemeente 
• Kosten inzet van 1 juli – 31 december: 600 uur door 5 studenten  € 9000,00 
• Inzet supervisors RUG en Hanze     intern RUG/HG  
• Beheer en onderhoud website      €2.000,00 

TOTAAL         €30.166,40 
 

 
Samenwerkingsovereenkomst 
Momenteel wordt er gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst waarin de diverse 
taken en ontwikkelingen beschreven worden om de kwaliteit en het aanbod van de huisvesting 
voor internationale studenten toegankelijk, betaalbaar en transparant wordt. 
Onderzocht wordt of er gewerkt kan worden aan een gezamenlijk keurmerk, en naar een actief en 
actueel aanbod van huisvesting. 
 
Inschatting budget   Inzet mankracht RUG/Hanze/Gemeente 
 

 

Promotiecampagne 

Wordt opgezet door communicatie Hanze/RUG-medewerkers, Marketing Groningen, 
Nieuwsredactie Gemeente. 
Keiweek en Welcoming Ceremony: promotie Website  
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Financieel
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Aantal Artikel Stuksprijs Subtotaal

Producten

4 Setup CMS 

Wordpress / opensource

€ 90,00 € 360,00

WebCMS modules

16 Interactieve maps

Invulling in overleg

€ 90,00 € 1.440,00

8 Housing offer module € 90,00 € 720,00

Vormgeving

24 Concept + design € 90,00 € 2.160,00

24 Wireframes 

Online prototype

€ 90,00 € 2.160,00

24 Vormgeving subtemplates

- Budget voor maximaal 8 subtemplates responsive

€ 90,00 € 2.160,00

Realisatie

40 Coderen templates

Coderen templates naar HTML responsive

€ 90,00 € 3.600,00

16 Integratie templates in CMS € 90,00 € 1.440,00

Koppelingen

4 Facebook koppeling


€ 90,00 € 360,00

Trainingen

1 CMS training

Inbegrepen

€ 0,00 € 0,00



Terugkerende kosten per maand

Terugkerende kosten per jaar
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Optioneel

16 Budgetreservering Visual content


€ 90,00 € 1.440,00

Totaal

Totaalbedrag excl. 21% BTW € 15.840,00

21% BTW over totaalbedrag € 3.326,40

Totaalbedrag incl. 21% BTW € 19.166,40

Aantal Artikel Stuksprijs Subtotaal

Terugkerend p.m.

1 Updates (maandelijks)

- CMS updates Wordpress
- Security patches

€ 85,00 € 85,00

Totaal

Totaalbedrag excl. 21% BTW per maand € 85,00

21% BTW over totaalbedrag per maand € 17,85

Totaalbedrag incl. 21% BTW per maand € 102,85

Aantal Artikel Stuksprijs Subtotaal

Terugkerend p.j.

1 SSD Platform hosting

- Dageljkse backup
- 20GB / 500GB traffic

In overleg intern bij de Gemeente Groningen. Afhankelijk van
traffic kunnen we abonnement naar beneden bijstellen.

€ 600,00 € 600,00
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1 SSL (https://)

- SSL certificaat incl. jaarlijkse update

€ 150,00 € 150,00

Totaal

Totaalbedrag excl. 21% BTW per jaar € 750,00

21% BTW over totaalbedrag per jaar € 157,50

Totaalbedrag incl. 21% BTW per jaar € 907,50



Algemene voorwaarden

Inkoopvoorwaarden Gemeente Groningen

Levertijd

Oplevering 1 juli 2017

Aanbetaling

In overleg

Betalingstermijn

De betalingstermijn van zowel de aanbetaling als de eindfactuur bedraagt 14 dagen. De
werkzaamheden beginnen echter pas na ontvangst van de aanbetaling.

Hosting

In overleg

Browser optimalisatie

Alle door SLASH2 ontwikkelde websites worden standaard geoptimaliseerd voor de ondertaande
browsers.
We gaan hierbij uit van de actuele versie en de voorganger.

- Internet Explorer 
- Safari 
- Google Chrome 
- Mozilla Firefox 
- Opera
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Akkoordverklaring

Bij akkoord gelieve deze offerte compleet zo snel mogelijk te retourneren per post.

Postadres: Slash2  |  Postbus 1535  |  9701 BM Groningen
Vestigingsadres: Boterdiep 117-4  |  9712 LM Groningen
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Akkoord leverancier Akkoord opdrachtgever

Slash2

Plaats: Plaats:

__________________________________ __________________________________

Datum: Datum:

__________/__________/_____________ __________/__________/_____________

Vertegenwoordigd door: Vertegenwoordigd door:

__________________________________ __________________________________

Handtekening: Handtekening:

__________________________________ __________________________________



 

 

 

 

Cultural Platform for 
Internationals 2017/2018 
“Brand & Community” 
 

May 11, 2017 
 

“The Cultural Platform is an online personal recommendation-based cultural agenda 
that is used by Groningen internationals to access all the diverse cultural and sportive 
opportunities in the city and province, in English. It is also designed to help 
Groningen’s cultural content providers to reach the international audience of the city. 
The website is connecting the two parties and is created in close cooperation with 
them, taking into account their experiences, challenges and wishes.The Cultural 
Platform for Internationals is a sub-project of the Welkombstbeleid 2.0 policy of the 
Gemeente Groningen.” 

 

Goals 
1. Global: strengthen Groningen’s reputation as a culturally vibrant and 

internationalized city, and improve its image and actual experience among current 
and prospective internationals. 

 
2. Local: Encourage cultural exchange between international and Dutch cultural life 

participants, stimulate cultural event organizers to become more international-visitor-
friendly and thus attract and involve them in the cultural and overall life of Groningen. 

 



 

    

 

 

The challenge of internationals 

 

The Cultural Platform is aimed at stimulating internationals to go outside their “internationals-
only” or “same-study-only” bubble by participating in cultural life of Groningen. To realize 
that, the project is focused at assisting them overcoming the following detected challenges: 

● Language barrier 
● Cultural barrier  
● Choice overload and inability to select among unknown events and activities 
● Limited ability to expand their network broader that same origin, study programme 

and student organization. This, in turn, plays a crucial role in their decision to stay or 
not to stay in Groningen after graduation. 

 

Concept 
 

 



 

    

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

What users can do 
1. Have English overview of formal and informal cultural events of Groningen and 

surroundings 
2. Can make their own accounts and get personalized recommendations based on their 

previous activity on the website and other choice prediction algorithms. 
3. Add their own informal events (meetups based on interests, project exhibitions, 

hobby meetings, etc.) and formal events spotted in the city. 
4. Connect to members who are experienced in Groningen cultural life and are willing to 

show someone around. 

Work process organization 
1. The majority of the events and other Platform content will be managed by 

international students who will be hired for a part-time editor function. International 
editors are scanning for events through formal channels (partner websites: 
uit.groningen.nl, Vera Groningen, Filter Groningen, ESN website, etc.) and informal 
channels (personal network, international student organizations, meetups). 

2. In addition to that any international can add a self-organized event or any other event 
that is not present on the Platform. 

3. Additional creative content (video, pictures, illustrations, posters, articles, blogs) will 
be created on-demand by Minerva students and other internationals. 

4. In order to have support of all groups of diverse internationals, differentiated by 
factors such as country/region of origin or length of stay in Groningen, “influencers” of 
various groups of internationals will be picked and assigned/agreed to maintain two-
sided relationship between the mentioned groups and Platform, track their opinions, 
wishes and suggestions. 

5. The Platform will be additionally focused on creating structure in which all the users 
can reflect on their experiences with Platform, it’s separate features, for example, 
Event Buddy and events that are represented.  

6. Together with that Platform registration and analytics are developed in such way, so 
it is possible to see which demographic representatives are active in participating in 
cultural life, which not. This data will be analyzed and communicated to both GG and 
cultural stakeholders of the city, in order to raise their awareness about internationals 
in Groningen and potential program/organize events that would lead to higher 
satisfaction rate among this rapidly-growing target group. 



 

    

 

 

 

Role of international community building and input 
The research activities undertaken within academic year 2016/2017 have shown that the 
main factor in social interaction and cultural participation among internationals is mainly the 
word of mouth. This has led us to the conclusion that equally to creating innovative, 
technically advanced product, the Platform itself, building community around this is half of its 
success. The research has also shown absolute majority of internationals have experienced 
above-mentioned integration challenges to some extent, were seeing overcoming that a as 
potential factor that could influence their decision to stay in Groningen (for additional study or 
work) and were highly interested in the project “Cultural Platform”, both as potential users 
and cooperators.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

International team organization 
 

Role Description 

Project supervision by Gemeente Groningen Project supervision focused at  
- Strategic and financial decision making 

and support 
- Project discussion and its 

communication to members of Akkoord 
van Groningen on relevant topics 

Core team Fixed team combined of three international 
students/young professionals insuring the proper 
functioning of the platform and its 
communication to the international community of 
Groningen.  
The core team consists of: 
 

- Project manager responsible for 
platform leadership, coordination, 
strategy, branding, marketing and 
communication, partnerships and 
communication with stakeholders, social 
media plan, content control, concepting, 
marketing action concept & planning, 
budgeting, team leading, connection to 
other platforms of Welkomstbeleid 2.0. 
 

- Publicity/editor responsible for core 
content scanning from partner 
websites/information channels, 
translation and management on the 
platform. Day-to-day online marketing 
plan execution. Overall platform email 
and phone answering. Marketing 
material and practical event organization 
and communication (ordering, printing, 
arranging delivering, goodie bags, 
gadgets). Arranging effective 
cooperation with RuG, Hanze, UMCG, 
Marketing Groningen and other core 
stakeholders. 

-  
2 Editor/copywriter responsible for 
content scanning, translating and 
management on the platform. Search for 



 

    

 

 

new information channels and 
cooperation partners. 

Influencers and international ambassadors Representatives of diverse international, both 
formal and informal, clusters, for example, ESN, 
Chinese Students' Association Groningen, 
Psychology faculty students (RuG), International 
Business students (Hanze) that form a board of 
the project and get updated/discussed with on 
major strategic decisions and operate as 
communication channel between the Platform 
and the cluster each of them represents. 
 

Partners and content providers Cultural stakeholders and event organizers of 
Groningen 

Platform community Overall community of current and prospective 
international students/expats/tourists of 
Groningen, who are already users of the 
Platform or can become such. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

List of major partners and parties involved in the project 

Gemeente  

Frederic van Kleef, Irma Zijlstra, Jelle Dijkstra, Maria Bloom, Marc Floor, Richard Ridder, Lieuwe Rozema, 
Margriet van Weperen, Gerard Tolner, IWCN, Marianne Janssen 

 

RuG 

Arts, Culture and Media, Psychology, Anita Veltmaat (international affairs/partnerships), Charlotte M'doe 
(head of marketing), Luut Kroes (head of the student affairs), Marloes Sikkema (language and culture 
projects), Ronald Hunneman (lecturer KCM, conflict management consultant), UKrant, PhD week, Master’s 
week, Welcoming Ceremony 

 

Hanze 

School of Communication, Media & IT, KIC, Ria Visser, Aurora Sayers (communication, welcome 
days),Evanya Breuer (communication policy advisor),  Esther Heijnens (international helpdesk and 
information), Hanze Mag (Chris Wind), Thuur Caris (Minerva alumni network), Naomi Eustace (IBS), Marije 
Bijma (coordinator international communication and SCMI), Welcoming Days, Academie Minerva (Geja 
Duiker, Belinda Hak, Rutger Middendorp, Robert Bangma, Anne Karen de Boer 

 

Cultural organizations 

Marketing Groningen, Vera, Simplon, De Oosterpoort, Martiniplaza, Het Pakhuis, De GYM, NNT, Vera 
Zinnemam, Kunstspot, Grand Theatre, Platformtheater,  Usva,  Open Lab Ebbinge, Aa Kerk, Studium 
Generale Groningen, Groningen Forum, CBK, Let's Gro, Jonge Harten Theaterfestival, De Nacht van 
Kunst&Wetenschap, Noorderzoon, KEI-week, Experience Groningen, TEDxGroningen, 
Zienemaan&Sterren - Openluchtbioscoop Groningen, Meetup Groningen, Pop Groningen, ACLO, Bjoeks, 
Nacht van Groningen, Groningen Marathon, Groningen Life, Filter Groningen 

 

International-related student organizations 

ESN, USVA, GUTS (Groningen University Theatre Society), Universiteitskrant (UK), I-Team, D-Team, 

Nexus, Cover, TBV Lugus, EBF, Clio, MARUG, IK (Arts, Culture & Media), VIP - Psychologie, HOST-ifes 

(internationaal geloof), AEGEE, SIB (internationale betrekkingen), AIESEC (international internships), 

ACSSG (Chinese), GISA (Indian), ALAS (Latin American), GUTSA (Turkish), PPI (Indonesian), 



 

    

 

 

Ganymedes, Amnesty International Student Group Groningen, S4PHR, VISOG, UNICEF Student Team, 

GSAC (alpine climbing), ELSA,De Chemische Binding, ASC (African Students Community), Studentennet, 

Couchsurfing Groningen, International office Medical Science, International Office - Faculty of Arts, Dutch 

Blockchain Hackathon, Meetup Groningen, Housing office, RUG Psychology Students 2016, Groningen - 

Student Group, New International students in Groningen, International Students of RUG, International 

Business School Union, Connect International Groningen. 

 

 

 

 

 

 

 

“Research & Concepting” focus processes in Academic year 
2016/2017 

● Research activities are focused on understanding the needs, wants and 
communication channels used for various groups of internationals, based on their 
origin, stage of adaptation in Groningen and future ambitions. 
 

● Presenting and strategic partnerships with cultural professionals of Groningen and 
Netherlands. Including:  

○ Popsad BV  
○ ESNS’17 - organized panel discussion together with Robert Bangma (former 

Vera director) and Michael Schaap (Dutch VPRO TV show “De Hokjesman”) 
○ Fast Forward’17-  Platform concept presentation at European music 

innovation conference 
○ Paradiso Labs (in progress) - participation in Amsterdam Paradiso R&D 

community focused at innovative culture-related projects. 
 

● Finalizing and putting into development the website of Cultural Platform. 
● Connecting with and managing a group of internationals interested in the project and 

volunteer as ambassadors and external experts of the project, who get updated 
about recent developments and share their opinions on them. 



 

    

 

 

“Brand & Community” focus processes in Academic year 
2017/2018  

● Technical update of the Platform by Rimote  
● Platform content scan, translation and management by flex editor team 
● Platform marketing 
● Platform international (and Dutch) community building (core team, freelance editors, 

influencers of certain group representatives picked by detected big community 
among internationals: Chinese, German students, ESN members, Psychology 
students, etc.) 

● R&D of the Platform - adding new features of the Platform to stimulate stronger 
relationship with the internationals of Groningen and testing them with the 
representatives 

● Evaluation and strategy Academic year 2018/2019 

 

Marketing objectives 
The marketing focus of academic year 2017/2018 is to raise the awareness among 
internationals of Groningen about Platform existence, its functionalities and benefits for each 
specific user and highlight the opportunity of every international (and Dutch) to give their 
feedback, input or suggestion and influence cultural life of the city and province. Aside from 
that it is also determined to create and strengthen the association among internaternationals 
of Groningen as culturally vibrant, diverse and exciting city with international-friendly cultural 
scene that stimulates their overall integration in the culture and society of Groningen and 
Netherlands. To meet these objectives, both offline and online marketing tools will be used. 

Offline 

Platform will be presented at such events as KEI week, Welcoming Ceremony at RuG, 
Welcome Days at Hanze, ESN introduction week and introduction activities/events of 
smaller-scale international-related organizations and faculties. Flyers, posters and/or other 
promotional materials will be also distributed in cultural locations and stands, international 
office desks and other locations that are popular among students and internationals (UB, 
Zernike complex, ACLO, IWCN office, etc.) 



 

    

 

 

Online 

In order to promote Platform online, stakeholders of the platform mentioned in the previous 
section will share the platform within their target audience and network. Depending on 
specifications of the organization, it’s target audience, most effective communication channel 
and tone of voice, the communication of Platform would happen via newsletter, Facebook 
post sharing or composing an email or poster/information distribution on digital screens (in 
RuG, Hanze or UMCG buildings). 

In addition to that, paid Facebook ads and Google search engine optimization tools will be 
used to target specific internationals who are representing the potential/current target 
audience of Platform and can be interested in cultural and integrational events and activities 
in Groningen. 

Word of mouth marketing 

Aside from official communication channels and direct marketing efforts, word of mouth is yet 
one of the strongest opinion-makers among internationals in Groningen. In order to use that 
in favour of cultural platform, the “Influencers and international ambassadors” of various 
international clusters, mentioned in section “International team organization”, will be involved 
in the strategic processes of the platform, thus, acting as organic promoters of that among 
their networks. Core team of the platform and flex team members will also serve as 
ambassadors and word spreaders among their peers. 

 

Milestones 

1. June 2017 - August 2017 
 

2. Kei week 2017: Platform launch 
3. August 2017 - October 2017: community representative scouting and 

selection. Supported by intensive marketing campaign to raise the overall 
awareness of Platform among internationals and involve them in the project. 

4. End September 2017: Opening event of the platform. Matchmaking 
making event aimed at presenting Platform itself and organizing a meetup 
between cultural stakeholders of the city in order to 
- Help internationals get in depth information about cultural scene of 



 

    

 

 

Groningen and people behind that 
- Help cultural stakeholders meet local internationals and understand their 
needs, values and cultural preferences 

5. December 2017: 1st semester Platform evaluation 
6. December 2017 - January 2018: Platform technical upgrade and 

adaptation to highlighted community needs 
7. January 2018: Platform “Product pitch”  at ESNS 2018 

Following this years 
8. February 2018: Introduction to the 2nd semester internationals 
9. March 2018: Experience Groningen 
10. June 2018: Project and team evaluation 
11. Strategy 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

Estimated budget 2017 
 

What Specification Amount in Euros 

 
 
 

Platform 

Technical development and 
after launch support (April 
2017 - December 2017) 

27. 000 

Domain and support 1. 500 

Design (visual identity of the 
platform and project in 
general, marketing materials 
design for launch and 
promotion in the 1st 
semester) 

4. 000 

 
 

Team 

Editors, bloggers/vloggers, 
photographers for events 
(interns) 

3. 500 

Project management and 
coordination 

16. 200 

Promotional materials For welcoming ceremonies, 
communication campaigns 
and other  

2. 500 

Facebook paid promotion Paid Facebook and Google 
promotion (as these are the 
main communication 
channels for the  
internationals of Groningen 

1.500 
 

Community event 
organization (possible 
combined with other 
Welkmostbeleid 2.0 
projects or other partners) 

Focus groups, Platform 
opening, team buildings, 
presentations at festivals and 
conferences) 

2. 500 

Total 58. 700 
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Introduction 
This is a offer for creating a first version (minimal viable product) of the “Cultural Platform for 
Internationals”, or CPfI. This platform will give an interesting and user friendly overview of 
events inside and around the city of Groningen. It will be mainly focused on international 
students.  
 
It is important to establish correct expectations up front. Unfortunately, we are not able to 
deliver the complete product for the asked price. But we are confident we can create a 
terrific Minimum Viable Product and an excellent basis for further development.  
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Description of the platform 
The front end of CPfI will be based on the NETFLIX-theme. This will ensure that a lot of 
foreigners will intuitively be able to work with the platform as Netflix is used worlwide. Of 
course there some parts that can not be adapted and some new parts that will be integrated. 
In its first form, the product we describe here, will be very similar to NETFLIX; 
 
On the top of the screen there will be a highlighted event. This can be set in the admin 
panel.  
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The rest of the events will be displayed in a row style: 
 

 
 
This can be used to separate different types of events.  
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The content itself will be as much as possible an equivalent to the event agenda at 
http://uit.groningen.nl. This is because there’s a possibility in the future to get this content 
directly from this agenda and it is a good place to start; the properties of events are 
minimalistic but workable.  
 

 
 
Every event will have certain properties: 
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● type (film, exhibition, music, theatre and events)  
● genre  
● location 

○ name 
○ address 

● date + time 
● title 
● small description 
● large description 

○ HTML (movie embed external source and basic WYSIWYG) 
● picture 

 
 
Going in to the detail-view, reveals the description, date, place etc.  

 
 
This minimal viable product will be functionally very similar to http://uit.groningen.nl but with 
the usability of Netflix.  
 

● It will be possible to log in with a Facebook account and with a own account (e-mail + 
password).  

● Administrators will be able to add, edit and remove events 
● Users will be able to search for events by choosing genre, type, date and location 
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● Full SSL (TLS) encryption support throughout the application to prevent 
eavesdropping and hacking. 

● The Hanze Minerva Art Academy can participate by creating their own skin/theme. if 
the skin is approved by the municipality, it can be put into production. But we will also 
have a fallback skin so even in the event of problems at Minerva regarding creating 
artwork / interface design, this will not pose a roadblock to project completion.  

 
We also have made a mockup at 
https://mockingbot.com/app/926abbe03d0d15d1de892ade7eb79ceb0a1e8149 
 
with password GemeenteGroningen 
 

- double-clicking gives some extra info in some views 
 
For additional description of the product we refer to the estimate part of this offer. 

Technology and architecture 
We think it is the only right choice to build up a system like the Cultural Platform for 
Internationals in a very future proof way. That is why we did not make an offer based on 
shortcuts that will hurt in the long run. The combination of technologies and architectures 
combined with our experience in these matters will give the municipality a state of the art 
product that will be easily and cost effectively expanded in the future. It will be programmed 
with open source languages, worldwide known and proven development frameworks 
etcetera, so that many other companies can easily adapt to the code and no vendor lock-in 
will arise. 
 
Using an separate data core and user client (connected through an REST API) will make the 
creation of other clients like Android / iOS apps functioning in parallel to the main 
webapplication a completely isolated and easy project. Also, maintenance of the software 
will be a breeze. 

Development 
Frameworks used, top level components and best practices 
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The database layer will be made accessible using a RESTful API (with partial HATEOAS 
support to make it truly client agnostic), built in the PHP framework Symfony in combination 
with Doctrine ORM for database abstraction, employing nearly all of our industry's best 
practices (PSR standards) as defined by the PHP Framework Interop Group. Any developer 
familiar with these frameworks, concepts and standards can immediately understand and 
adapt the codebase. 

Database 

The database models will be implemented as Doctrine Entities, with each property explicitly 
mapped. This means the entire database schema will be part of the codebase, making it 
semantically aware of the data it uses. Also, automatic data migrations scripts can be 
generated to simplify and speed up database changes required when updating the 
back-end. 

Authentication 

Authentication will be handled by Symfony's native security system in combination with 
JSON Web Tokens. 

Client agnostic database layer 

The REST API can be used by any client who can properly authenticate using a platform 
independent JSON web token, opening up the possibility for multiple clients, API 
connections with partner organizations and easy deployment of for instance Android/iOS 
apps and/or the complete renewal or redesign of a client without affecting any of the 
functionality related to the database. 

Documentation and unit tests 

Documentation will be provided with a top level overview of all major components of the 
API's codebase (topics: entities/models, controllers, domain managers, authentication, 
configuration and installation). All of the API's (sub)resources will be documented with 
sample input/output and parameters explained. 
 
Important functions of the back-end database will have unit tests. The desired percentage of 
code coverage and what aspects of the code should be tested determines the cost. 
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Deployment 

The codebase will be provided with a command-line tool to handle automated deployment to 
production, staging and test environments. Each deployment will auomatically create a 
backup of the environment's database. The use of symlinks will minimize downtime and 
provide instant restore functionality (a seperate step is still required to rollback database 
changes). 

Front-end client 

For the purpose of this project one user client will be built. This will be a basic user interface 
for both admins and regular users. Here we have the option to build it in Symfony with Twig 
templates and jQuery, to keep it relatively simple. However, we recommend using React to 
create a fast and modular front-end client with re-usable components (especially to create 
forms or table data) that will be easier to maintain by any dev team familiar with either 
Symfony or React. 
 

Personal recommendations 

TTha application will also be offering personal recommendations. To allow these 
recommendations, we need to devise a system that gives items certain scores and sorts 
these items before showing them to the users. The most work will go in creating a system 
that supports these attributes and allows for separate rules that can be added to this system. 
 
The personal recommendations will work on the basis of these two systems: 
 

1. when creating an account the user will be asked what type of entertainment he/she 
likes and what “sub-genres” interest him within theres entertainment-types.  

a. This enables us to offer content to the user that fits within his/her given 
parameters. This works very well. This will work by giving these items a 
higher score. 

b. unfortunately we cannot make the questions regarding favorite entertainment 
types / sub-genres too long. So it only gives us a starting-point.  

2. Using a second technique we can analyze the behaviour of the users and others that 
are similar to him/her;  

a. To get more accurate information, we are going to analyze users “click, like / 
add to my list” behaviour. Example: 
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i. user X likes music - POP 
ii. Y also likes music - POP 
iii. user Y has added an item to his list belonging to music - POP 
iv. for user X this item could get a higher score 

b. the possibilities of this system are endless. By analyzing users behaviour, we 
can create new rules that change the score an item gets.  

 
We estimate that we need about 60 hours to complete a first well working model for this. 
This will need improvement based on the user's behaviour, so we will reserve 20 hours for 
tuning the algorithms / adding rules after launch.  
 

Estimates  
Component Partial Hours 

Front-end Design visual theme, wireframes of user interface and 
illustrations. 

36 

 Views 
Implementation of React JSX templates, encompasses 
admin-only functionality. 

40 

Database Schematic design 6 

 Construction of data entities in Doctrine 20 

REST API endpoints JSON Web token authentication 4 

 Implementation of CRUD endpoints 48 

 Personal recommendations / sorting algorithm 62 

 Access control list 
Horizontal and vertical user level permissions by 
Symfony’s security voters. 

12 

File uploads File manager service + download proxy 10 

 Facebook OAuth 12 

Global  Application 16 
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Front-end and back-end structure and abstractions. 

 Language files 10 

 REST API documentation 10 

 Documentation top level components 8 

 Server infrastructure and automated deployment 12 

 Unit tests, at least 75% code coverage of core classes  20 

 Project management, testing, quality assurance 28 

 Growth, maintenance and support from lauch - December 62 

Total hours 416 

Project Phases 

The project has a minimum production time of about 14 weeks. The deadline for the final 
product is 14 august 2017. The project will consist of three phases: 
 

1. 8 mei - start project 
2. 24 juli - alpha release (3 weeks to deadline) municipality is asked for feedback 
3. 14 august - final product launch 

 
During the process the municipality is expected to provide several deliverables: 
 

- domainname 
- hosting environment (including backup and restore strategies) 
- event items entered into the admin interface so that the product at launch will have 

content 

Costs 

Based on a hourly fee of € 65.- the estimated costs are € 23.010,-.  
 
Due to some difficult to estimate factors, we still hope do more work than summed up in this 
offer. One of the things we really like to do is import events from uit.groningen.nl and offer 
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the admins the possibility of translating the Dutch content intro English and/or other 
languages. However, it cannot be guaranteed this can be completed within the budget. 
 
For the period of the product-launch to December there will be a budget of € 4000.- to keep 
adapting the platform to the users needs (growth, maintenance and support).  
 
Therefore the total costs for production and maintenance of the platform in 2017 will be  
€ 27.040.- excl. VAT (rounded up the last hour).  

Delivery and advance 

As an advance we charge € 9.000,- at the start of the project. The other € 14.010,- will be 
billed at the deadline / finishing of the product; 14th of august 2017. This of course is 
debatable. The € 4000.- for growth, maintenance and support will be billed in September. If 
the budget is not used up due to whatever reason, the hours will keep their validity through 
2018.  
 
The product will comply to the terms and conditions of the municipality. All the rights as far 
as able to transfer, will be transferred to the municipality.  
 
The municipality has agreed to let us use third parties to execute this assignment and have 
agreed to our notes on the guarantee part. In short we will resolve bugs that are reported 
within one months after delivery of the product.  
As browser compatibility guideline we will adapt to up to date versions of:  
 

- android: chrome  
- iOS: safari and chrome 
- Mac OS: safari and chrome 
- Windows: edge, explorer 11, Chrome and Firefox 

 
Serious errors that should not have been made / expected by / from a professional 
programmer will be corrected within the first 12 months after delivery.  
 

Costs within the next 12 months 

We are willing to make an agreement on the hourly fee for the 12 months after releasing this 
first version. We will keep the hourly fee on € 65.- for a maximum of 300 hours. But we can 
not guarantee a production higher than 60 hours per month with that fee. The reason for this 
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is that our core team can work for this price, but external parties that make this fee posible 
are often difficult to find. Due to the uncertainty of the planning and available time we need to 
put a limit on the amount of hours. If agreed a few months up front we can most likely 
exceed this production limit. 

Planning 
Our preference is to build the product organically, with multiple stages at which completion there will 
actually be an usable intermediate version of the eventual product. In general we can identify the 
following milestones that will be accomplished in order during development, along with a rough 
indication of internal deadlines: 
 

● Design of visual theme, wireframes of user interface and illustrations (May) 
● Basic skeleton application with JSON Web Token authentication in place (May) 
● Language files (May) 
● Database schematic and entities (May) 
● Basic CRUD functionality unlocked via a REST API interface with HATEAOS, along with 

associated JSX React templates in front-end (June) * 
● Intermediate REST API + front-end (June) * 
● Complete REST API + front-end (July) * 
● Alpha testing version of final product (July) * 
● Beta testing version of final product (July) * 
● Final product (August) * 

 
 * = usable intermediate version of product 

 

 

Pagina 13  / 16 
 
 

Steentilkade 4 A | 9713 GB GRONINGEN | The Netherlands 
+31 50 763 04 07 | vragen@rimote.nl | www.rimote.nl 

 

 

http://www.rimote.nl/
mailto:vragen@rimote.nl


 
 

 

Timeline 

 

Who is Rimote? 
We are a full service internet bureau founded in Groningen in 2005 by Richard Landsman and Ennio 
Wolsink. Currently we have a team of 15+ freelancers working with us as part of our collaborative 
network. 
 
Rimote offers a broad range of IT services: 
 

● Custom webapplications 
● Cloud hosting and server clusters 
● Research and concept development 
● Hardware 
● Security 
● Mobile applications 
● Legal advice concerning information technology 
● Lean project management 
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What drives us is our commitment to maximizing value for our clients. We care deeply about customer 
satisfaction and happy end-users. We combine this with a personable approach, adoption of 
wordwide proven best practices and decades of expertise with anything related to the internet. 
 
Our projects are preferably managed in lean fashion according to the Scrum agile project 
management methodology. This means we always want to quickly put out a Minimum Viable Product 
that works, and improve on that in iterations (sprints) of the project. The result has been that we can 
consistently and confidently deliver what is requested by our clients in a way that returns on 
investment, even when it involves cutting edge technology. Since we discovered Scrum we’ve never 
looked back. 
 
Some of the clients we’ve worked with: 
 

● Royal FloraHolland 
● Fonky Sales 
● Tele2 
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Municipality Groningen 
 
 

 
represented by:  
 
 
Date: 
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Pagina 16  / 16 
 
 

Steentilkade 4 A | 9713 GB GRONINGEN | The Netherlands 
+31 50 763 04 07 | vragen@rimote.nl | www.rimote.nl 

 

 

mailto:vragen@rimote.nl
http://www.rimote.nl/
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My Local Friend Groningen 
In follow-up to the International Groningen presentation to the Akkoord of Groningen on 
October 31st, this proposal outlines the establishment of a matchmaking organisation for 
social integration and Dutch language support in Groningen. 
 
Why? 
Motivating social integration and language support 

 
Groningen is very highly valued by her residents, especially on measures of social trust. At the 
same time the population of Groningen is growing, and diversifying,  rapidly – we have all 
noticed that. How can we welcome and particularly integrate our new international residents, 
so as to maintain and nurture the high levels of social trust and strong local identity which make 
Groningen so special?  

The need for social and cultural integration of internationals has been largely overlooked so 
far. In interviews conducted with internationals, almost all expressed not only a strong desire to 
move beyond the international student or expat ‘bubble’ and to connect to the local 
population, but also registered large difficulty in doing so. This finding aligns with recent 
findings by NEXT and RUG HR, both of which also identified the explicit wish of most 
internationals to integrate better both socially and culturally. 

“I would love to meet more local people. … but the Dutch are the most difficult to get to know 
well.” (Rachel, German, 23) 

 
“I would love to [get the chance to meet older locals]. I miss that here, in my village people of all 

ages live together and they have so many stories to tell. It's too bad it's not happening here, I 
would love that.” (Mallik, Indian, 27) 

 
“How can I find out about local vegetable gardens?” (Aine, Irish, 33) 

 
“It’s not what you know, it’s who you know”  

This is not only a problem for internationals themselves, it is a fundamental obstacle to making 
Groningen more attractive and increasing the stay rate.  A recent study of factors affecting 
retention rates underlines this fact:  “two principal reasons are relevant in residence decisions: 
career perspective and personal factors, such as having a Dutch partner or circle of 
friends.”  By extension, active support and stimulation of language learning, and facilitation of 
integrative social networks, is potentially an exceptionally valuable ‘soft’ instrument in the 
improvement of stay rates for internationals in Groningen, while maintaining and strenthening 
the high level of social cohesion and social trust in the city.  
 
A primary instrument in social integration is language learning. Speaking good Dutch is a key 
factor contributing to participation in local cultural and civic life, as well as improving access to 
the job market through networking opportunities. But Dutch courses in Groningen are expensive 
after the first course, and new speakers struggle to find opportunities to practice. Hence, new 
speakers’ Dutch learning usually stalls after the first course. Many interviewees expressed a 
frustrated desire to speak better Dutch and to progress their language learning in 
conversational and social contexts.  

Another instrument to enhance stay rate is the facilitation of local social networking, especially 
with local inhabitants who are not easily reached online or through student / expat circles. This 
will not only increase place attachment in internationals, allowing them to access local networks, 
knowledge, (oral) histories, cultural norms and practices, but also contribute to social cohesion 
between both groups – warm, harmonious contact with ‘stadjers’ is a long-running issue in 

http://www.scienceguide.nl/media/1583823/lect_walenkamp_binding_int_talent.pdf


Groningen’s student-heavy city life, and the good response to eg Meet&Eat at Experience 
Groningen indicates that many locals would really like to get to know new residents.   
 
To achieve both language learning support and social network and community building, to help 
Groningen’s international residents feel at home, and to help the city’s local residents to get to 
know their new fellow citizens, we propose the founding of My Local Friend.   
 
  



 
My Local Friend: ‘unlocking the city’ through its people  
 
My Local Friend is a matchmaking organisation for international residents with local residents, 
focussing on connections which provide conversational language support and social interaction 
between groups which do not easily meet.  
 
The goals of My Local Friend are: 

- to increase Dutch learning levels for internationals  
- facilitate new sustainable relationships between old and new residents,  
- and to build self-sustaining local social networks of locals and internationals in 

Groningen 
thus contributing to higher stay rates for internationals, and maintaining social cohesion in the 
rapidly diversifying local population.  
 
It is characterised by the following aspects: 
 
- Partnered and embedded: active collaboration with existing organisations (Connect 

International, RUG / Hanze Alumni and partner support, Humanitas) and informal 
networks (e.g.“Groningen Mamas”) as well as integration with the municipal city site to 
provide a one-stop match-making service for all internationals residents looking to further 
integrate 
 

- Face-to-face, local, and cross-generational: facilitating offline interactions, and across age 
groups, to allow younger, international residents to not only practice Dutch but also to 
learn about local history, traditions, cultural norms and practices, as well as gain access to 
local networks, from older residents.  
 

- Supported by offline community-building events: low-threshold community-building events  
make participation easier, and create a shared space for discussion about the changing 
face of the city, feeling at home, and exchange ‘soft’ knowledge and experiences of 
Groningen 

 
My Local Friend has the following target groups: 

- focus on internationals who intend to spend several years in Groningen and already 
have basic Dutch language skills 

- focus on recruiting older local residents, including retired professionals, residents with 
families, or long-settled international residents 

- further personalised matching on the basis of background, experiences, field of work, 
interests etc  

 
  



Examples of similar existing organisations  
 
In Groningen Humanitas offers language support for refugees, but has long waiting lists for 
language coaches and would appreciate extension of its volunteer base. There are also 
language cafés which offer one-off interactions, but this is on an ad-hoc basis and thus doesn’t 
lead to language profiency. 
 
Connect International offers social and informational support for expats but this is generally 
within expat circles and aimed at non-permanent international residents and non-students.  
 
Moeders Informeren Moeders is a local organisation which provides a match-making service 
for young mothers. It is focussed only on Dutch speaking mothers but does offer a viable 
organisational model which we mimic – see more below. 
https://ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding/moeders-informeren-moeders 
 
In Amsterdam Het Gilde offers ‘matchmaking’ for students who want to improve their written 
and spoken Dutch (Samenspraak). Students are coupled with retired professionals or 
academics with whom they regularly meet for conversational interaction and informal 
language learning.  This organisation has been succesfully running for over 30 years. 
http://www.gildeamsterdam.nl/taalbegeleiding/nederlands-spreken 
 
  

https://ggd.groningen.nl/jeugd-opvoeding/moeders-informeren-moeders
http://www.gildeamsterdam.nl/taalbegeleiding/nederlands-spreken


 
How? 
Organisation  
 
I propose the following ‘werkwijze’ for My Local Friend.  

1. A simple website provides basic information, news and FAQs, and captures initial 
registration. The website could also include short films to introduce volunteers, showcase 
successful matching, share experiences of internationals. It should be integrated with the 
City Site which is in the making, and connnected to active social media channels 
(primarily Facebook, maybe Instagram or Twitter). Registration will obviously also be 
possible through personal or telephone contact as reaction to publicity campaigns. 

2. Online registration is followed up by offline contact with the coordinator, for a short 
intake interview, in which we register more background and other relevant info for the 
volunteer / applicant, such as study area, country of origin, international experience,  
as well as what they would like to teach or learn:  e.g. “ik kan vertellen / wil iets leren 
over de taal / de stad en regio / de geschiedenis van NL of stad / je mag bij mijn 
gezin aansluiten om te eten”. Coordinator fills in a profile in the ‘local friend’ database, 
then makes a coupling on the basis of personal matching 

3. Initial match is arranged, and coordinator accompanies. No central location is 
necessary but it would be welcome. Joining could be free or a small fee could be 
asked. Participants are provided with guidelines: meet at least once a month, and 
commit to say 6-12 months of contact. 

4. After initial coupling has been made, the process is self-sustaining.  
Follow-up is possible with My Local Friend for support, queries etc.  

5. Several times a year the whole community is invited to come and share experiences at 
a social event (Mix&Match Groningen) 

 
Setting up  
 
I foresee the first year of the project as requiring a dual role for project developer and 
coordinator, with the following tasks: 

- build own database of retired professionals / academics for conversational language 
support, eg through alumni networks and local community organisations 

- connect to existing organisations and establish partnership with them 
- reach and open channels to reach incoming international population 
- design and build of simple website 
- couple newcomers to locals via the relevant networks  
- facilitate face-to-face contact  
- organise offline community building events (Mix&Match, 6 x in first year)  
- build and maintain social media presence 

 
 
 
Ongoing 
 
Once MLF is up and running, the coordinator role could be a rotating position from within the 
network, done on a partially voluntary basis with some compensation for website maintenance 
and project development. This follows the model of both the Gilde and Moeders Informeren 
Moeders, where the only paid role is that of the co-ordinator. We foresee a position of 1-2 
days / week. 
 
After the first year, the coordinator role would involve:  

- couple newcomers to locals via the relevant networks  
- facilitate face-to-face contact  
- organise offline community building events (3 x in first year)  



- grow social media presence 
- maintenance and content management of website 
- maintain and develop channels to reach incoming international population 
- maintain and grown own database of retired professionals / academics for 

conversational language support  
- manage relationship with partner organisations and extend where possible 

 
The coordinator role requires a friendly, approachable, proactive person, who is able to 
converse in both Dutch and English, and preferably someone who has both international 
experience and is integrated in Groningen.  I will actively look for suitable candidates for this 
role from the initial moment of set up, as I see myself handing over the role after the first 
setting up period (approx 6 months).   
 
 
  



Timeline   
 
Activity Period 
Preparatory research February – March 2017 
Partnering with existing organisations February – March 2017 
Building and recruiting own database February – May 2017  
Site design and build, social media channels April – June 2017 
Establish relationship with  May – July 2017 
   international student organisations, study  
   programmes and other channels to reach international students 
Social events – Mix&Match Groningen February 2017, then bimonthly 
Launch of website and start matchmaking September 2017 
 
This planning assumes the project can start in February 2017. 
 
 
Budget 
 
       Hours   Amount excl. VAT 
Initial research and communication  32  €2 400,- 
Establishing structured database of volunteers 32  €2 400,-  
Establishment of partnerships 32  €2 400,-  
Website and branding    €3 500,-  
Marketing and recruitment costs (advert, flyers)   €1 500,-  
Social events x 6 (PR, catering, project team)   €3 000,- 
Co-ordination role: first three months 48  €3 600,- 
Total costs setting up My Local Friend            €18 800,- 
 
Funded by gemeente Groningen   €7.200,- 
Funded by Akkoord van Groningen   €11.600,- 
 
 
 

maieutic charges an hourly rate of € 75,- per hour, excl. VAT and incl. travel costs. 
 
Ongoing costs estimated at: 
matchmaking & network maintenance approx €7 200,- p. 6 months 
 
If the project concept is positively received, I will gladly work this indication out into a 
feasible and detailed quote.  
 
In collaboration with the municipality and other relevant actors, this proposal can be worked 
out in further detail and to meet specific requirements. Follow-up projects are not included in 
the cost indication. 
 
 
  



 
 

Expertise 
 
maieutic is a research and project bureau focussing on socially engaged, interdisciplinary 
topics. All our work strives to contribute to an inclusive and sustainable society in a globalised 
context. 
 
maieutic is headed by Marian Counihan, PhD. A philosopher by training, combined with a 
substantial social entrepreneurial streak, Marian has experience in programme development, 
design and management of interdisciplinary projects, and qualitative empirical research, 
both within an academic and societal setting.  CV gladly supplied. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This concept has been developed by maieutic,  
the research and project bureau of Marian Counihan.  

 
maieutic | Marian Counihan 

facebook: @thisismaieutic | twitter: @maieutic_ 
0620471712 | mecounihan@gmail.com 

Post: CJK van Aalststraat 45 | 1019JZ | Amsterdam 
Visiting address: Melkweg 1 | Groningen 
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De projectpartners: 
Gemeente Groningen, 

Koninklijke Metaalunie en FME 
Rijksuniversiteit Groningen 

Hanzehogeschool Groningen 
Samenwerking Noord 

LIFE Cooperative 
World Trade Center Noord Nederland en 

DUO/NEC NL (Nationaal Europass Centrum Nederland) 
 

werken samen met  
het International Welcome Center North, MKB-organisaties, onderwijspartners en 

overheidsorganisaties aan  
het aantrekken en behoud van internationaal MKB en Talent in Noord Nederland. 
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1. Projectcontext  
 
Het Make it in the North project optimaliseert de toeleiding van het in het Noorden aanwezige 
internationale talent naar het innovatieve noordelijke MKB. Met het initiatief zetten de projectpartners 
voorzieningen en activiteiten op om te voorzien in arbeidskrachten voor huidige en komende vacatures 
bij het MKB. Om zo de groeiende mismatch tussen het innovatieve bedrijfsleven en het internationaal 
talent te verkleinen. En daarmee zowel de bedrijven als het internationaal talent voor het Noorden te 
behouden. Deze paragraaf zoomt in op de urgentie en toegevoegde waarde van Make it in the North 
voor Noord-Nederland. 

De demografie van Noord-Nederland verandert. Een sterke toename van het aantal ouderen (een op 
drie inwoners is in 2040 65 jaar of ouder), de afname van het aantal geboorten (in Provincie Groningen 
bijna 10% in afgelopen 10 jaar) en wegtrekkende jongeren (in Provincie Groningen bijna 6% in 
afgelopen 10 jaar) leiden in het Noorden tot vergrijzing en ontgroening. De verouderende en 
krimpende bevolkingssamenstelling heeft tot gevolg dat de beschikbare beroepsbevolking afneemt, 
met consequenties voor het vervullen van de vacatures. Naar verwachting zal de potentiële 
beroepsbevolking – 885.000 mensen in 2015 – de komende decennia afnemen in Noord-Nederland 
(SER, 2017).  

Tegelijkertijd is in het Noorden sprake van een toenemende kwalitatieve mismatch tussen de vraag van 
werkgevers en het aanbod van werkzoekenden. Hoewel het opleidingsniveau van de Noordelijke 
beroepsbevolking nauwelijks verschilt met de rest van Nederland, zijn er grote verschillen zichtbaar 
tussen de onderlinge regio’s. Zo ligt het percentage hoopopgeleiden in de regio Groningen - Assen 
hoger dan in de overige regio’s. Werkgevers hebben meer en meer behoefte aan gekwalificeerd en 
internationaal georiënteerd talent. Competenties waarin het merendeel van de 67.000 – waaronder 
relatief veel laagopgeleide – werklozen (in 2015) niet kan voorzien (SER, 2017). Niet alleen ondernemers 
in de noordelijke topsectoren, maar ook het overige MKB en de (semi-)publieke sector, zullen op de 
langere termijn waarschijnlijk steeds meer moeite krijgen hun vacatures op MBO+ niveau te vervullen 
(SER, 2015). 

Noord-Nederland herbergt 159.322 bedrijven, waarvan de KvK (2016) 41.428 bedrijven als MKB 
definieert1. Uit CBS (2016) onderzoek blijkt dat circa 48% van de Nederlandse bedrijven innoveert. Dit 
betekent echter niet dat de helft van de bedrijven als innovatief bedrijf te bestempelen valt. Slechts 
een beperkt aantal bedrijven investeert bovengemiddeld in R&D (> 2,5% omzet) en brengt regelmatig 
vernieuwende producten of diensten naar de markt. Ook in Noord-Nederland zijn hiervoor geen 
kengetallen beschikbaar. Voorbeelden van innovatieve bedrijven zijn er echter te over, denk aan 
Paques, Dacom, Eska, ORFI-Food en Voys. Ook de noordelijke bedrijven gaan mee in de mondiale 
trends van globalisering en digitalisering. Wat gevolgen heeft voor het type werkgelegenheid, dat meer 
en meer technische, strategische en internationale competenties vereist. 

Hoewel het merendeel van de noordelijke bedrijven de groeiende schaarste aan arbeidskrachten nog 
niet direct voelt, bereiken in toenemende mate alarmerende berichten over arbeidstekorten de 
nieuwsheadlines.2 Ook in Noord-Nederland. Noordelijke ondernemers signaleren tekorten aan 
vakbekwaam personeel in de elektrotechniek, bouw, zorg, ICT en transport sectoren (SER, 2017). Ook 
bijvoorbeeld de innovatieve Friese watersector constateert een groeiende vraag naar hoogopgeleide 
technici. Naar verwachting kunnen de bestaande opleidingen niet aan deze vraag voldoen 
(WaterCampus, 2016). Aangenomen wordt, dat ook bij andere innovatieve noordelijke sectoren – zoals 
Healthy Ageing, Agrifood, Energie, Chemie en IT – de vraag naar hoogopgeleide arbeidskrachten 
jaarlijks gaat oplopen. Voor Noord-Nederland is dit het juiste moment om hierop in te spelen en ervoor 
te zorgen dat deze vraag niet onvervuld blijft. 

Een mogelijke oplossing ligt binnen handbereik. Jaarlijks starten duizenden nationale en internationale 
studenten met een studie in het Noorden. Bij de RUG, bij Wetsus, bij Stenden, Hanze hogeschool, UMCG 
of aan een van de andere kennisinstellingen. Naar schatting keert 75% van het internationale talent na 
                                                           
1 Bedrijven met 2 tot en met 249 werknemers. 
2 Adviesraad voor Wetenschap, Techniek en Innovatie,  “WTI-Diplomatie - Offensief voor internationalisering 
van wetenschap, technologie en innovatie”, mei 2017 
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afronding van de studie terug naar het herkomstland of vertrekt naar een andere EU-regio (NUFFIC, 
2017). Ondanks dat tweederde van de internationale masterstudenten aangeeft graag in Nederland te 
willen blijven wonen en werken (SER, 2013). Een van de belangrijkste oorzaken voor vertrek van de 
afstudeerders is het niet kunnen vinden van een passende baan (NFIA, 2016).  

Juist op dit knelpunt wil het Make it in the North initiatief actie ondernemen. Door de arbeidsvraag van 
het noordelijke MKB in kaart te brengen en te koppelen aan het in de regio aanwezige internationale 
talent. Dit komt niet alleen ten goede aan de individuele bedrijven of kenniswerkers, maar draagt bij 
aan de versterking van de gehele noordelijke economie. Internationaal talent brengt diversiteit, 
mondiaal perspectief, nieuwe netwerken en cultuurspecifieke kennis met zich mee (Talent Coalition 
Netherlands, 2017). Kwaliteiten die bijdragen aan het versterken van internationaliserings- en 
innovatievermogen van het noordelijke bedrijfsleven (Nathan, 2014). Bedrijven als Phillips, IBM, IMDS en 
Catawiki zijn hiervan aansprekende lokale voorbeelden. Zij laten zien hoe een internationaal 
personeelsbestand de innovatiekracht en omzet van een bedrijf explosief kan laten groeien. Daarnaast 
laat bijvoorbeeld een succesvol International Business Talent (IBT) programma van Hanzehogeschool 
Groningen – waarbij geselecteerde studenten na hun afstudeerstage als trainee aan de slag gaan bij 
bedrijven – zien dat het bedrijfsleven de meerwaarde van internationaal talent onderkent én bereid is 
om hierin te investeren. 

Gezien de kleiner wordende potentiële beroepsbevolking en de groter wordende behoefte aan 
hoogopgeleide arbeidskrachten, is het voor het Noorden cruciaal om het aanwezige internationale 
talent optimaal toe te leiden naar de hoogwaardige banen die het regionale bedrijfsleven schept of 
gaat scheppen. Zeker met kennis van wetenschappelijke studies, waaruit blijkt dat iedere 
hoogopgeleide baan een factor 4,6 extra banen oplevert op middelbaar en lager opgeleid niveau 
(Moretti, 2012). Met het Make it in the North initiatief wordt gezorgd voor de benodigde effectieve 
aansluiting op de arbeidsmarkt. Waardoor niet alleen het internationale talent voor het Noorden 
behouden blijft, maar met name de concurrentiepositie van het noordelijke MKB wordt versterkt. En 
daarmee die van de noordelijke economie in zijn geheel. 

2. Projectkader 

2.1 Doelstelling 
 
 
De hoofddoelstelling van Make in the North is het optimaliseren van de match tussen de vraag van het 
innovatieve noordelijke MKB en het aanbod aan het in Noord-Nederland aanwezige internationale 
talent. Het project draagt hiermee bij aan het oplossen van het onderliggende probleem: dat 
noordelijke bedrijven en internationaal talent elkaar onvoldoende kennen en zodoende elkaar 
onvoldoende vinden. 

Om deze hoofddoelstelling te realiseren, is een aantal subdoelstellingen geformuleerd: 

• Creëren matching- en kennisplatform 
Met het project wordt een (infra)structuur opgezet die vraag en aanbod in Noord-Nederland 
bij elkaar brengt. Een omgeving die voorziet in het in beeld brengen van internationale 
carrièrekansen alswel de toegang tot internationaal talent laagdrempeliger maakt. Dé plek 
waar het noordelijke MKB en het internationale talent naar elkaar kan zoeken en elkaar kan 
vinden en waarop aanwezige kennis gedeeld wordt. 

• Stimuleren verbinding tussen MKB en internationaal talent 
Het project bevordert interactie tussen innovatieve ondernemers en hoogopgeleide 
internationals. Zowel via digitale kanalen (de jobportal, digitale nieuwsbrief, digitale bedrijven 
kaart etc.) als fysieke (via career events, marketresearch pogramma, etc.) kanalen wordt 
actieve wisselwerking tussen het noordelijke bedrijfsleven, internationaal talent en onderwijs 
gestimuleerd. 

• Vergroten informatieniveau over vraag naar en aanbod van internationaal talent 
Make it in the North draagt bij aan het specificeren van de vraag- en aanbodzijde op de 
noordelijke arbeidsmarkt. Wensen van zowel het innovatieve MKB als het internationale talent 
worden geïnventariseerd, om zo de noordelijke kennisachterstand op dit thema te verkleinen. 
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Hiermee kunnen de arbeidsmarkt-acties – zowel binnen als buiten het project – optimaal 
worden afgestemd op de behoeften van beide zijden. 

2.2 Beoogde resultaten  
 
 
Het realiseren van een matching-en kennisplatform dat het noordelijke MKB koppelt aan het in het 
Noorden aanwezige internationale talent. Een omgeving die de personele vraag van ondernemers en 
het aanbod aan hoogopgeleide internationals bundelt en beide zijden via fysieke en digitale kanalen 
met elkaar matcht. Daarnaast voorziet het project in kennis, data en inzichten over de behoeften van 
beide zijden, om daarmee de acties optimaal af te stemmen op de wensen van beide doelgroepen. 

In het volgende hoofdstuk worden de werkpakketten beschreven die bijdrage aan de totstandkoming 
van het matching-platform. Met de werkpakketten worden de volgende (deel)resultaten beoogd: 

De resultaten zijn bij de afzonderlijke Werkpakketten opgenomen. 

2.3 Innovativiteit 
 
Vernieuwend concept voor Noord-Nederland 

Het project Make it in the North biedt een vernieuwend arbeidsmarktconcept voor de regio, waarin de 
toeleiding van het in het Noorden aanwezige internationale talent naar het innovatieve noordelijke 
MKB wordt geoptimaliseerd. De integrale aanpak vormt een innovatief concept dat elementen 
bundelt die elders, bijvoorbeeld in Eindhoven, succesvol zijn toegepast, maar nieuw zijn voor Noord-
Nederland.3 Hiervoor is een consortium opgericht, bestaande uit gevestigde regionale krachten met 
een internationaal karakter. Het samen optrekken van deze partijen, om het internationale human 
capital te binden met de regionale triple-helix, vormt een procesinnovatie voor Noord-Nederland. Wat 
past binnen een bredere strategie om het Noorden als regio aantrekkelijker en competitiever te maken, 
in zowel nationaal als internationaal perspectief. 

Bijdrage aan Noord-Nederlandse innovatiesysteem 

Menselijke kennis en kunde - het human capital - is een essentiële succesfactor in een goed werkend 
innovatiesysteem. Om als noordelijke economie te kunnen concurreren in een mondiale economie is 
het aantrekken en behouden van (internationaal) talent cruciaal. Innovatieve noordelijke bedrijven 
hebben in toenemende mate moeite om vacatures te vervullen. Voor deze banen zijn in het noorden 
onvoldoende (passende) arbeidskrachten te vinden. De verwachting is dat de vraag naar 
hoogopgeleid en internationaal georiënteerd personeel verder zal groeien, zo ook het aantal 
onvervulde vacatures. Het Make it in the North concept speelt in op dit (groeiende) probleem: het 
draagt bij aan het behoud van internationaal talent en koppelt deze aan de vraag van het 
innovatieve MKB. Met het opzetten van één regionale matchingstructuur wordt voorkomen dat een 
versnipperd aanbod ontstaat, wat zowel de internationals als de ondernemers ten goede komt.  

Het project draagt enerzijds bij aan het behoud van innovatieve werkgelegenheid, opdat bedrijven 
niet wegtrekken in verband met het niet kunnen voorzien in passend personeel. Anderzijds vergroot het 
de attractiviteit van het Noorden voor nieuwe werkgevers. Immers, het aanbod aan hoogopgeleid 
personeel is in toenemende mate van belang is bij de locatiekeuze van bedrijven. Bedrijven profiteren 
van het netwerk en de vernieuwende inzichten die internationals bieden, wat zorgt voor een optimale 
voedingsbodem voor de totstandkoming van nieuwe innovaties. De optelsom van al deze voordelen – 
behoud van internationaal talent, koppelen van talent aan innovatieve bedrijven, behoud van 
innovatieve werkgelegenheid en vergroten van de attractiviteit van Noord-Nederlandse 
vestigingsklimaat – toont de meerwaarde van Make it in the North  voor het Noord-Nederlandse 
innovatiesysteem. Evenals haar bijdrage voor de internationalisering en het innovatievermogen voor de 
gehele noordelijke regio. 

Bijdrage aan innovatieve vermogen noordelijke MKB 

                                                           
3 Zie voor het Zuid-Nederlandse voorbeeld: https://www.brainporttalentbox.com 
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In Noord-Nederland zijn meer dan 40.000 MKB-ers gevestigd, een aanzienlijk deel van de totale 
noordelijke bedrijfspopulatie. In tegenstelling tot het grootbedrijf besteden MKB-ondernemers minder 
aandacht aan het lange termijn perspectief. Velen kijken vaak niet verder dan de dag van morgen. 
Het gemis van hoogopgeleide, internationaal georiënteerde arbeidskrachten wordt momenteel nog 
door iedere MKB-er gevoeld. Sectoren als ICT en Elektrotechniek laten al een schaarste aan 
arbeidskrachten zien en de verwachting is dat ook andere (innovatieve) sectoren de krapte op de 
arbeidsmarkt op termijn gaan voelen.  

Om op internationaal niveau te kunnen (blijven) concurreren zal het innovatieve MKB in toenemende 
mate behoefte hebben aan internationaal talent. Talent dat in het Noorden aanwezig is, maar 
momenteel onvoldoende wordt gezocht en gevonden door de ondernemers. Het Make it in the North 
koppelt – en stimuleert de koppeling van – deze talenten aan de vraag van het innovatieve MKB. Juist 
bij dit type MKB-er ontbreekt het aan netwerk en de middelen om tijd en geld te investeren in het 
vinden van geschikte internationale talenten. Voor hen biedt dit project een laagdrempelige structuur 
om talenten te zoeken en te vinden.  

Daarnaast creëert het project bewustwording over de toegevoegde waarde van internationaal talent. 
Met name het innovatieve MKB heeft baat bij het internationale netwerk en de alternatieve denkwijzen 
van hoogopgeleide internationals. Elementen die bijdragen aan een innovatieve bedrijfscultuur, met 
optimale voedingsbodem voor de totstandkoming van innovatieve processen, producten of diensten.  

 
2.4 Beleidscontext 
 

Aansluiting landelijke ontwikkelingen – Pilots NUFFIC en Agenda Stad 

Het aantrekken en behouden van buitenlands talent wordt door het Rijk belegd bij EP NUFFIC. Onder 
de noemer Make it in the Netherlands is in 2014 door EP NUFFIC een programma gestart met 
verscheidene pilots. Noord-Nederland was een van de drie pilot regio’s in 2015. Hoewel deze pilot niet 
tot tevredenheid van alle deelnemende organisaties verliep, is het onderwerp hierdoor wel op de 
noordelijke agenda gezet. Make it in the North kan als een vervolg worden gezien. Of beter gezegd: 
een nieuw begin. 

Een andere relevante ontwikkeling is de Agenda Stad, waarmee het Rijk in 2015 is gestart. Met de 
Agenda Stad heeft het Rijk zich – samen met grote steden en diverse maatschappelijke partners – 
gecommitteerd aan het bevorderen van groei, leefbaarheid en innovatie in steden. Dit wordt 
vormgegeven door het sluiten van City Deals rond concrete, stedelijke transitie-opgaven. Hierin werken 
ambitieuze partners uit de steden – zowel publiek en privaat – samen met het Rijk aan nieuwe 
oplossingen, waarbij bestaande praktijken en financieringsmodellen ter discussie staan. Samenwerking 
tussen stedelijke regio’s is daarbij cruciaal. Make it in the North sluit aan bij twee City Deals waarbij de 
stad Groningen is betrokken. Namelijk de City Deal Warm Welkom voor Talent en de City Deal Kennis 
Maken4. Laatstgenoemde deal is gesloten tussen de Nederlandse universiteitssteden, waarbij het 
internationaliseringsklimaat een belangrijk thema vormt. 

Aansluiting regionale ontwikkelingen – RIS3 en NIA 

De RIS3 – Research and Innovation Strategy for Smart Specialization – van Noord-Nederland (2013) 
biedt een ontwikkelingsperspectief voor Noord-Nederland. In 2020 wil Noord-Nederland als regio 
bekend staan als regio die zowel maatschappelijk als economisch winst haalt uit innovaties. Vier grote 
maatschappelijke uitdagingen vormen de inhoudelijke focus: voedsel, gezondheid, energie en water. 
Opgaven die vragen om innovatieve oplossingen. De NIA - Noordelijke Innovatie Agenda 2014-2020 – 
vormt een nadere uitwerking van de in de RIS3 gemaakte keuze. Make it in the North sluit uitstekend 
aan op de opgaven en adviezen uit de NIA.  

 

                                                           
4 Meer informatie over Agenda Stad en de genoemde City Deals is te vinden op www.agendastad.nl 
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De NIA voorziet een ingrijpende verandering in de bevolkingssamenstelling. Vergrijzing en vergroening 
zorgen voor een daling van de beroepsbevolking en leiden tot mogelijke tekorten op de arbeidsmarkt. 
Samen met de kwalitatieve mismatch vormt dat volgens de NIA een risico voor de economische 
ontwikkeling van Noord-Nederland. Ondernemers krijgen steeds meer moeite om hun vacatures op 
MBO+ niveau te vervullen. Het wegtrekken van buitenlandse studenten naar arbeidsplekken in West-
Nederland wordt als zorgpunt benoemd. Make it in the North geeft invulling aan meerdere adviezen 
die in de NIA worden benoemd om de uitdagingen op het thema human capital aan te gaan. Zo 
draagt het project bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale bedrijven en 
kenniswerkers en maakt het triple-helix consortium afspraken over het behouden en inzetten van 
buitenlandse talenten en kenniswerkers voor de regio. Daarnaast stimuleert het project het bedrijfsleven 
om de vraag naar arbeidskrachten te specificeren en voldoende stageplakken en begeleiding 
beschikbaar te stellen. Met de projectactiviteiten draagt het project indirect bij aan een krachtiger MKB 
en het versterken van de internationalisering bij het bedrijfsleven, hetgeen ook prioriteiten zijn in de NIA. 

Aansluiting lokale ontwikkelingen – Herijking internationaliseringbeleid Gemeente Groningen 

Het Akkoord van Groningen is aanjager voor nieuw beleid rondom internationalisering. Belangrijkste 
pijler hiervan is het welkomstbeleid dat Groningen uitrolt voor internationale studenten en expats. Dit 
welkomstbeleid richt zich op vier thema’s – wonen, werk, city life en communicatie – en is ontwikkeld 
door Het Akkoord van Groningen. Dit is het bestuurlijk strategisch-samenwerkingsverband tussen RUG, 
Hanzehogeschool, UMCG, provincie Groningen en gemeente Groningen. De activiteiten in Make it in 
the North vormt daarmee de invulling van de welkomstbegeleiding en de toeleiding van talent naar 
een baan in Noord-Nederland. 

2.5 Aansluiting OP 
Make it in the North wordt ingediend onder de call Human Capital. Het OP stelt dat beschikbaarheid 
van voldoende en goed opgeleid personeel van cruciaal belang is voor de innovatiekracht van het 
bedrijfsleven. Menselijk kapitaal moet zorgdragen voor nieuwe kennis, nieuwe technieken leren en 
ontwikkelen en creativiteit inzetten om te komen tot nieuwe business modellen. En dat is direct een 
groot zorgpunt. Volgens het OP is in Noord-Nederland sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt, 
waarbij met name de beschikbaarheid van voldoende en goed personeel onder druk staat. Het 
bevraagde bedrijfsleven ziet daarom human capital als één van de belangrijkste punten van de 
regionaal economische agenda. Met het Make it in the North project wordt invulling gegeven aan een 
(gedeeltelijke) oplossing voor dit zorgpunt. Het project optimaliseert de match tussen de vraag van het 
innovatieve noordelijke MKB en het aanbod van het in Noord-Nederland aanwezige internationale 
talent. 

Hieronder wordt beschreven op welke wijze Make it in the North bijdraagt aan de specifieke doelen 
van de call Human Capital en de algemene EFRO doelstellingen. 

OP EFRO – DOELSTELLINGEN CALL HUMAN CAPITAL 

Het bevorderen van meer, betere en structurelere samenwerking tussen het bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen in het regionale innovatiesysteem  

Make it in the North versterkt de onderlinge samenwerking tussen noordelijke overheden, het 
bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen. Gericht op arbeidsmarkt en arbeidskrachten. Niet tijdelijk, 
maar permanent. Zonder specifieke focus op sectoren, anticiperend op de vier maatschappelijke 
opgaven waarop het noordelijke bedrijfsleven inzet. Dit biedt voordelen voor alle partijen. Zo brengt 
een job portal het MKB en werkzoekend internationaal talent bij elkaar. En slaan bedrijven en 
onderwijsinstellingen de handen ineen om de curricula te verbeteren. Aan de hand van de 
competentieprofielen wordt het onderwijsaanbod optimaal afgestemd op de wensen van de 
innovatieve bedrijven. Gericht op betere aansluiting bij de vraag en het vergroten van kwaliteit. 
Kwaliteit van zowel het onderwijsaanbod als de skills van internationale afstudeerders. Daarnaast zal het 
project het aanbod aan trainee- en stageplaatsen voor internationaal talent doen toenemen, evenals 
het aantal gastcolleges door bedrijven aan internationals.  

Naast het structureren van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, 
bestendigt het project ook de samenwerking met overheden. Immers, lokale en regionale overheden 
zijn betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project. Zij hebben met hun beleid en 
stimuleringsinstrumenten onder meer invloed op internationalisering, het noordelijke innovatieklimaat en 
het onderwijsaanbod. Dit doen de overheden niet alleen, maar in samenwerking met o.a. het 



 8 

(georganiseerde) bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen. Het triple-helix consortium maakt afspraken 
over het welkom heten, het behouden en inzetten van buitenlandse talenten en kenniswerkers voor de 
regio.  

Het bevorderen van de samenwerking tussen MKB-bedrijven onderling of met grote ondernemingen of 
met kennisinstellingen 

Energietransitie, vergroening van de economie en digitalisering en tal van andere trends bieden de 
komende jaren een veelheid aan kansen voor het Noord-Nederlandse MKB. Om deze kansen te 
benutten is innovatie en vernieuwing nodig op het gebied van kennis, techniek en business modellen. 
Menselijk kapitaal is hiervoor een belangrijke factor, en juist aan deze factor draagt dit project bij. Het 
project heeft tot doel het noordelijke bedrijfsleven aan internationaal talent te koppelen. Daarmee 
blijven meer kenniswerkers voor het Noorden behouden, wat het vestigingsklimaat van de regio 
attractiever maakt. Voor het aantrekken en behouden van internationaal talent is samenwerking tussen 
onderwijs, bedrijfsleven en overheid essentieel. Zoals hierboven beschreven zal het project met name 
de samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen intensiveren. Samenwerking die zich 
concreet manifesteert in de jobportal, de ontwikkeling het market research programma, het etaleren 
van de innovatieve onderzoeksprogramma’s in noord Nederland en het bundelen en opzetten van 
internationale carreer events. 

Het beter en structureel boven tafel krijgen van de toekomstige arbeidsmarktvraag  

Met de competentieprofielen wordt inzicht verkregen in de (toekomstige) kwalificaties die bedrijven 
stellen aan (internationale) werknemers, als ook de wensen van het internationale talent. Input hiervoor 
wordt verkregen via het (georganiseerde) bedrijfsleven en de internationale kenniswerkers. Het project 
stelt het regionale bedrijfsleven in staat om hun huidige en toekomstige skills-behoefte te articuleren. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van actuele rapporten en studies. Hiermee wordt de noordelijke 
kennisachterstand op dit thema te verkleind, waarmee arbeidsmarkt-acties – zowel binnen als buiten 
het project – optimaal worden afgestemd op de behoeften van beide zijden. De insteek is om deze 
exercitie in te bedden in de noordelijke samenwerkingsstructuur, opdat de toekomstige arbeidsvraag 
structureel in beeld blijft. De competentieprofielen worden ingezet om de curricula van opleidingen te 
verbeteren. 

Het beter op elkaar afstemmen van de vraag vanuit het (MKB-) bedrijfsleven en het aanbod van 
hoogopgeleid personeel  

Met het project wordt een (infra)structuur opgezet die vraag en aanbod van internationaal talent en 
internationaal MKB bij elkaar brengt. Een omgeving die voorziet in het in beeld brengen van 
internationale bedrijven in Noord Nederland en opleidingsrichtingen van kennisinstellingen. Hiermee 
wordt beoogd de carrièrekansen alswel de toegang tot internationaal talent laagdrempeliger te 
maken. Daarnaast wordt de job portal de plek waar het noordelijke MKB en het internationale talent 
naar elkaar kan zoeken en elkaar kan vinden. 

Het toekomstbestendig maken van de kwaliteit van het arbeidsmarktaanbod 

Via het project – middels o.a. de activiteiten competentieprofielen– wordt de toekomstige 
arbeidsvraag (structureel) in beeld gebracht. De output hiervan wordt gebruikt om curricula te 
verbeteren en optimaal af te stemmen op de wensen van het innovatieve noordelijke MKB. Bestaande 
curricula worden aangepast, nieuwe curricula worden ontwikkeld. Internationaal talent kan hiermee 
effectiever worden toegeleid naar banen bij het innovatieve noordelijke MKB. Door meer hoog 
opgeleid personeel te verbinden aan bedrijfsleven middels de carreer events en de job portal, wordt 
verwacht dat een hoger aanbod van personeel wordt gecreëerd op de moeilijk vervulbare vacatures.  
Ook de branding van Noord Nederland zal bijdragen aan het aantrekken van meer bedrijven en meer 
hoger opgeleid talent. De structuur vormt een welkome basis voor marketing campagnes als “Top 
Dutch”. 

Verbeteren aansluiting wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs op de behoeften van 
de (veranderende) arbeidsmarkt 

Met het project wordt samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven op het vlak van 
human capital geïntensiveerd. Het consortium inventariseert aan welke kwalificaties toekomstige 
medewerkers moet voldoen om het innovatieve MKB optimaal van dienst te zijn. De uitkomsten hiervan 
worden gebruikt bij het optimaliseren van de curricula, in samenspraak met het bedrijfsleven. Zij zijn 
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immers degene die een tekort hebben aan hoogopgeleid personeel en zodoende baat hebben bij 
afstudeerders met (het voor hen) juiste profiel. Ook wordt het bundelen en etaleren van aanwezige 
kennis en expertise bij projecten en onderzoek belangrijk. Door inzicht te geven in onderzoeken en 
projecten bij o.a. Wetsus, Dairy Campus, Energy academy en de Healthub, ontstaan kansen voor MKB 
en talent om te participeren en om te helpen innovaties te versnellen en marktrijp te maken. 

OP EFRO – Algemene doelstellingen 

Duurzaam 

Binnen het OP EFRO wordt veel waarde gehecht aan het duurzame karakter van projecten die worden 
ondersteund. Hierop is in hoofdstuk 5 een uitgebreide toelichting gegeven.  

Inclusief  

Projecten opgesteld in het kader van dit OP EFRO moeten voor iedereen toegankelijk zijn, zij moeten 
inclusief zijn. Hier is binnen Make it in the North de nodige aandacht aan besteed, niet alleen voor de 
direct betrokkenen, maar ook indirect via de resultaten van dit project. Allereerst is dit project opgezet 
voor met name de groep MKB-bedrijven die nu en in toekomst behoefte heeft aan hoogopgeleid 
personeel. Bedrijven die willen innoveren en internationaliseren, maar hiervoor niet de geschikte 
werknemers kunnen vinden. Dit is niet alleen het grootbedrijf, maar betreft ook MKB’ers en/of ZZP’ers. 
Ieder bedrijf kan aansluiten bij het project door bijvoorbeeld deel te nemen aan de jobportal of 
werkstages voor internationaal talent aan te bieden. Ongeacht de sector of het thema waarop het 
bedrijf actief is. In die zin is Make it in the North inclusief op het niveau van bedrijven.  

De resultaten op het gebied van een inclusieve samenleving zijn afgeleid. Innovaties die uit het project 
voortkomen leveren bijvoorbeeld een bijdrage aan inclusiviteit door behoud en creatie van 
toekomstbestendige bedrijvigheid en werkgelegenheid in Noord-Nederland.  

Innovatief 

Binnen het OP EFRO wordt veel waarde gehecht aan het innovatieve karakter van project die worden 
ondersteund. In paragraaf 2.3 is een uitgebreide toelichting gegeven over de innovativiteit van het 
project. 
 

2.6 Aansluiting op Art. 70 van de EU-verordening 1303/2013 
 
Alle projectactiviteiten vinden plaats in Noord-Nederland. De resultaten komen zowel het Noordelijke 
MKB, als de economie van Noord-Nederland als geheel ten goede, door het innovatie- en 
groeivermogen, dat het aantrekken en behouden van internationaal talent en MKB oplevert. Het 
project streeft er na de internationale concurrentiepositie van Noord-Nederland te behouden en te 
versterken, het vestigingsklimaat attractiever te maken en het aanbod aan gekwalificeerde 
arbeidskrachten te vergroten. De resultaten komen ook aanwezig internationaal talent ten goede door 
het vergroten van de arbeidsvraag voor deze groep. 

  



 10 

2.7 Outputindicatoren 
 
Aan de hand van de outputindicatoren van het OP EFRO zijn hieronder doelstellingen geformuleerd 
inclusief toelichting. 

 

Code Naam Streefwaarde 
CO01 Aantal ondernemingen dat steun ontvangt 1.000 

 Toelichting: een consortium van 8 samenwerkingspartners waaronder 
onderwijsinstellingen, branche- en clusterorganisaties (MKB) ondersteunen het project,  
1000 bedrijven aangesloten op het platform, resulterend in 600 vacatures bij 
ondernemingen, 420 matches met kennismigranten. 

CO02 Aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt 0 
 Toelichting: het georganiseerde bedrijfsleven is aangesloten bij het project en brengt 

kennis in (namens ondernemingen). Ondernemingen zelf ontvangen geen subsidie. 

CO04 Aantal ondernemingen dat niet-financiële steun ontvangt 1.000 
 Toelichting: zie CO01. 
CO06 De private bijdrage in de totale kosten van subsidieprojecten € 75.000,- 

 Toelichting: Financiële bijdrage van private partners wordt gevormd door Koninklijke 
MetaalUnie/ FME, Samenwerking Noord. LIFE Cooperative en Seaports. De financiële 
bijdrage van kennisinstellingen zijn in deze bijdrage weggelaten. Personele bijdrage van 
private partners wordt gedaan door de projectpartners. Het overgrote deel van de 
totale bijdrage is publieke inzet van middelen middels inzet van uren. De inzet van het 
MKB en kennisinstellingen ligt in de bijdrage aan de projectactiviteiten. De afstemming 
met MKB, kennisinstellingen en overheden valt voor een groot deel buiten de subsidie 
aanvraag voor het project.   

PS05 Aantal voor gebruik door onderwijsinstellingen ontsloten O&O- 
faciliteiten van bedrijven 

0 

 Toelichting: Dit project heeft niet tot doel de O&O-faciliteiten van bedrijven te ontsluiten 
voor onderwijsinstellingen. 
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3. Uitvoering 
3.1. Werkpakketten 
 
In het project zijn de volgende 4 werkpakketten te onderscheiden:  
WP1. Match the North - opzet van een online internationaal platform Make it in the North 
WP2. Market the North - onderzoeksmatige ondersteuning van het international platform  
WP3. Brand the North - activiteiten ter ondersteuning van ontmoeten en verbinden 
WP4. Manage the North - activiteiten om het project in goede banen te leiden 
 
WP1. Match the North 

Werkpakket 1 Match the North - opzet van online internationaal platform Make it in the North voor 
matching en kennisdeling. Dit werkpakket bestaat uit de volgende onderdelen: 
1a) Job portal; match tussen vraag uit het MKB en het aanbod van internationaal talent. 
1b) Ontwikkeling van competentieprofielen. 
1c) Ontwikkeling van de digitale kaart van bedrijven. 
1d) Ontwikkeling van de digitale kaart van opleidingen en kennisinstellingen. 
 

1a) Job portal  
De job portal is een online portal voor vacatures, stages, 
afstudeeronderzoeken en traineeships voor internationaal 
talent en internationaliserend MKB in Noord-Nederland, waar 
bedrijven vacatures kunnen plaatsen en internationals cv’s 
kunnen uploaden. 

Voorzitter: Gemeente 
Groningen/ IWCN 

In samenwerking met de drie 
focusgroepen 

 
 
Doel Het ontwikkelen van een job portal waar innovatieve  

noordelijke MKB-bedrijven  en internationaal talent met elkaar 
gematcht worden. Enerzijds door de vraag van internationale 
vacatures, stage- en traineeplaatsen van bedrijven in de regio 
en andere carrièremogelijkheden te presenteren. Anderzijds 
door  het in kaart te brengen van het aanbod van 
internationaal talent.  

Beschrijving Bedrijven die op zoek zijn naar (hoogopgeleide) internationale 
werknemers hebben vaak moeite met het vinden van het juiste 
talent. In de job portal worden internationaal actieve MKB-
bedrijven en internationaal talent aan elkaar gekoppeld. Een 
betere vervullingsgraad van het aantal vacatures voor 
hoogopgeleide internationals draagt bij aan een meer 
internationaal georiënteerde economie en bevordert innovatie 
binnen het MKB. De job portal is een platform waar MKB 
bedrijven, internationals en onderwijsinstellingen aan elkaar 
gelinkt worden. 
 
De job portal kent onder andere een job feed, met alle 
relevante vacatures, stages en traineeships voor hoogopgeleide 
internationals voor Noord-Nederland (inclusief 
wetenschappelijke vacatures) en met een gebruiksvriendelijk 
dashboard. De portal geeft zowel de MKB bedrijven als de 
internationals de mogelijkheid om een eigen profiel aan te 
maken en met elkaar te matchen 
 
De portal biedt de mogelijkheid  om alle Nederlandse en 
meertalige vacatures voor talent te laten zien in Nederland (tot 
80 km buiten de landsgrens), om een zo groot mogelijk aantal 
hoogopgeleide werkzoekende internationals te ontsluiten vanuit 
de vraag voor het MKB in de regio.  
 
Verder kan er in de omgeving van de portal informatie 
gevonden worden over kennisinstellingen en opleidingen. 
Daarnaast zal er informatie over carrière-ondersteuning te 
vinden zijn en zullen de career events hierop worden 
aangekondigd. De job portal verwijst ook naar een digitale 
kaart van het internationaal bedrijfsleven (met sectoren en 
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clusters)_ en kennis en innovatieprojecten. 
 
Naast een informerende en matching functie wordt de portal 
ingezet voor de branding van het innovatief MKB in het 
noorden. 
 

Resultaat (=wat levert het op) - Profielen van 1.000 Noord-Nederlandse bedrijven    
gekoppeld aan de digitale bedrijvenkaart  

- 600  internationale vacatures/stages/ traineeships op de 
job portal 

- Realisatie 420 matches 

Uitvoering - Gemeente  Groningen (10% uren 60% kosten bouwen) 
- Rijksuniversiteit Groningen (10% uren) 
- Hanzehogeschool/ Stenden Hogeschool (5% uren) 
- Koninklijke Metaalunie 5% uren 
- Samenwerking Noord 5% uren 
- de Life Coöperative (Healthy Ageing Business Coöperatief 

U.A.), waaronder InnoCore, Syncom, QPS, Brains-Online en 
Polyganics) 2.5% uren 

 
Overige partners met inzet van niet subsidiabele uren: 

Noorderlink, UMCG, Noordelijke Online Ondernemers, 
Innovatiecluster Drachten, de Compagnons, Health Hub 
Roden en Parkmanagement Emmen.  

Begroting Specificaties, inrichtingseisen en offerte rondes                  30.000 
Bouwen portal                                                                        120.000 
Inrichten portal                                                                         90.000                                                        
 
Totaal                                                                                       240.000 
Waarvan  
totale kosten 144.000 
Totaal 1745 uren a 55 euro =96.000 

Waarborgen duurzaamheid Na 3 jaar verwachten we dat de portal gevuld is met een groot 
deel van de bedrijfsprofielen in Noord Nederland met 
openstaande vacatures. Ook zal het platform geladen zijn met 
digitale cv’s van internationaal talent in binnen- en buitenland, 
waardoor het aantrekkelijk wordt voor bedrijven te betalen voor 
het verkrijgen van talent en het plaatsen van advertenties. We 
verwachten het platform te kunnen blijven promoten en 
aanvullen middels de inzet van de participerende partners.  
 
De licentie, het onderhoud en de beheerkosten a €30.000 per 
jaar verwachten we uit fees en advertenties te betrekken evt. 
aangevuld met bijdragen van betrokken organisaties. Deze zijn 
dus niet opgenomen in deze begroting. Belanghebbende 
stakeholders van de portal zullen in de toekomst zoeken naar 
een structurelere vorm van samenwerking. Er wordt daarbij 
gekeken of het portal bijvoorbeeld onder gebracht kan worden 
bij Noorderlink. 

 
 

1b) Ontwikkeling van Competentieprofielen  
Het ontwikkelen en opstellen van competentieprofielen van 
internationale talenten met toekomstig gevraagde 
kwalificaties MKB. 

Voorzitter: Koninklijke 
Metalunie/ FME 

in samenwerking met de drie 
focusgroepen 
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Doel Inzicht krijgen in de internationale competenties die de huidige 
en toekomstige medewerkers nodig hebben om de 
internationaliseringstrategie en ambitie van het MKB waar te 
maken. Deze internationale kennis en vaardigheden worden 
vervolgens naar het onderwijs “gebracht”: bestaande curricula 
worden aangepast en nieuwe curricula worden ontwikkeld 
waardoor afstudeerders effectiever kunnen worden ingezet op 
internationale startfuncties bij het innovatieve noordelijke MKB.  

Beschrijving Door het bijeenbrengen van up-to-date- informatie, kennis, 
contacten en expertise over internationale innovatie wordt 
inzicht verkregen in de toekomstige kwalificaties die bedrijven 
stellen aan werknemers voor internationale functies. 

Vervolgens worden concrete concepten uitgewerkt naar 
toepassingen door bedrijven en kennisinstellingen, waardoor 
een directe bijdrage wordt geleverd aan het inventariseren van 
de toekomstige arbeidsvraag naar internationals. Deze 
concepten dienen dan als basis voor nieuwe input in de 
bestaande en nieuwe curricula van de opleidingen van de 
kennisinstellingen in Noord-Nederland. Ook wordt deze input 
gebruikt voor het ontwikkelen van internationale 
bedrijfscasuïstiek om de opleidingen van de noordelijke 
kennisinstellingen up-to-date te houden.  

Door ontwikkeling van leerarrangementen van faculteiten van 
de RUG en lectoraten van de Hanzehogeschool, wordt de basis 
gelegd voor het inrichten van de te ontwikkelen 
competentieprofielen.  

Resultaat (=wat levert het op) 50 competentieprofielen voor internationaal talenten die een 
baan zoeken in Noord-Nederland. 

Verbeteringen van het curriculum van bestaande opleidingen 
en het ontwikkelingen van nieuwe opleidingen. 

Uitvoering Het inventariseren van de internationale kwalificaties en het 
ontwikkelen van competentie profielen wordt gedaan door 
betrokken MKB-organisaties, de RUG/Hanze/Stenden en andere 
betrokken kennisinstellingen 

- Koninklijke Metaalunie (12.5% uren en 37.5% 
ontwikkelkosten) 

- Rijksuniversiteit Groningen (12.5% uren) 

- Hanzehogeschool Groningen (12.5% uren) 

- de Life Coöperative (Healthy Ageing Business Coöperatief 
U.A.), (12.5% uren) 

- DUO/NEC NL (Nationaal Europass Centrum Nederland 
(12.5% uren) 

- Overige partners met inzet van niet subsidiabele uren: Van 
Hall Larenstein, NHL, UMCG, Compagnons, CEW 
Watertechnology, Bedrijfsverenigingen Groningen, Wetsus 
en Parkmanagement Emmen.  

Begroting Ontwikkeling competentieprofielen    600 uur x 55 per uur  

Totaal                                                                      40. 000 
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Waarborgen duurzaamheid De opgestelde competentieprofielen worden gaandeweg het 
project opgebouwd en via het geïntegreerde platform 
ontsloten, voor de projectdeelnemers en voor externe 
stakeholders. Deze concepten dienen vervolgens als basis voor 
nieuwe input in de bestaande en nieuwe curricula van de 
opleidingen van de kennisinstellingen in Noord-Nederland. Ook 
wordt deze input gebruikt voor het ontwikkelen van 
internationale bedrijfscasuïstiek om de opleidingen van de 
noordelijke kennisinstellingen up-to-date te houden. Na het 
project worden de competentieprofielen beheerd en waar 
gewenst geupdate door de kennisinstellingen. 

 
 

1c) Ontwikkeling van de digitale kaart van bedrijven 
Digitale kaart van (internationale) bedrijven in Noord-
Nederland. Om talent en MKB aan elkaar te kunnen 
verbinden is het noodzakelijk dat zij goed gematcht worden. 
Op een digitale kaart worden (internationaal georiënteerde) 
bedrijven en bedrijfsorganisaties met bijbehorende gegevens 
geplaatst. 

 

Voorzitter: Rijksuniversiteit 
Groningen 

In samenwerking met de drie 
focusgroepen 

 

Doel Het transparanter maken van de Noordelijke arbeidsmarkt voor 
internationals door hen inzicht te geven in de contouren en 
internationale oriëntatie van het Noordelijke bedrijfsleven.  

Beschrijving Het bieden van een overzicht van internationale bedrijven in 
Noord-Nederland via een digitale kaart waarop bedrijven met 
een vestiging in Noord-Nederland en noordelijke MKB-bedrijven 
die internationaal georiënteerd zijn, staan aangegeven.  

Resultaat (=wat levert het op) De interactieve digitale openbare kaart maakt de aangesloten 
MKB bedrijven zichtbaar voor internationaal talent en draagt bij 
aan een betere afstemming van vraag en aanbod.  

Uitvoering De gegevens voor de digitale kaart worden aangeleverd door 
verschillende organisaties (o.a. de International Business school 
van de Hanzehogeschool, WTC, NOM, Koninklijke Metaalunie en 
het International Welcome Center North en deels verzameld 
door de studenten. 

- Rijksuniversiteit Groningen (18% uren en 52% kosten) 
- Gemeente Groningen (IWCN) (10% uren) 
- Koninklijke Metaalunie (10% uren) 
- WTC (10% uren) 
Supportpartners, niet subsidiabele uren: NOM, Seaports, 
exportclubs 

Begroting Inzet 436 uur x 55 euro =                                          24.000  
Ontwikkelkosten                                                         26.000   
 
Totaal                                                                            50.000  

Waarborgen duurzaamheid De interactieve digitale kaart wordt gaandeweg het project 
opgebouwd en ingericht op het te bouwen platform. De kaart 
krijgt ook een plaats via de websites van o.a. de Rijksuniversiteit 
Groningen, het International Welcome Center North, VNONCW-
MKB Noord en de NOM om daarmee zo goed mogelijk te 
ontsluiten voor de projectdeelnemers en voor externe 
stakeholders. Door het belang van bedrijven om op de kaart te 
staan en de mogelijkheid, dat zelf bij te houden. De NOM IWCN 
en de Rijksuniversiteit Groningen delen het belang om de 
digitale kaart up to date te houden. 
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1d) Digitale kaart van opleidingen, kennisinstellingen 
Ontwikkelen van een digitaal overzicht van opleidingen, 
kennisinstellingen en afstudeerrichtingen voor internationaal 
talent en het MKB.  

Voorzitter: DUO/ NEC NL 

In samenwerking met de 
focusgroepen Kennis en MKB 

 

Doel Om internationaal talent en MKB aan elkaar te verbinden wordt 
een digitaal overzicht gemaakt van de kennisinstellingen, de 
opleidingen, het talent en waarvoor dit talent inzetbaar kan zijn. 
Het doel is de aanwezige internationale kennis en talent 
toegankelijk en inzichtelijk maken. 

Beschrijving Het bieden van een overzicht van de kennisinstellingen, de 
opleidingen, het talent, en gebieden/projecten waarvoor dit 
talent inzetbaar kan zijn. Internationale karakter van 
opleidingen, talentgroepen en projecten wordt er ook 
beschreven. 

Resultaat (=wat levert het op) Een interactieve digitale kaart die de internationale 
aanknopingspunten in het noordelijke hoger onderwijs voor het 
noordelijke MKB zichtbaar maakt, leidend tot een snellere 
koppeling tussen kennis- en arbeidsvraag en aanbod.  

Uitvoering De gegevens voor de digitale kaart worden aangeleverd door 
de kennisinstellingen. Afstemming over de inrichting een de 
opzet vindt plaats binnen de focusgroep kennis, met daarin een 
vertegenwoordiging van alle kennisinstellingen. 
- DUO/NEC NL (Nationaal Europass Centrum Nederland (17 % 

uren en 31% kosten) 
- Rijksuniversiteit Groningen (17% uren) 
- Gemeente Groningen (9% uren) 
- Hanzehogeschool Groningen (9% uren) 
- Samenwerking Noord (17 % uren) 
Beoogde supportpartners niet subsidiabele uren 
kennisinstellingen, Bedrijfsverenigingen Groningen en 
Leeuwarden, Stenden, de Compagnie, Parkmanagement 
Emmen en ondernemend Assen 

Begroting projectpartners 436 uur x 55 euro =                             24.000                   
Ontwikkelkosten                                                             11.000 
  
Totaal                                                                               35.000 

Waarborgen duurzaamheid De interactieve digitale kaart wordt gaandeweg het project 
opgebouwd en ingericht op het te bouwen platform. De kaart 
krijgt ook een plaats via de websites van o.a. het International 
Welcome Center North, Koninklijke Metaalunie, VNONCW-MKB 
Noord en de NOM om daarmee zo goed mogelijk te ontsluiten 
voor het MKB. Door het belang van kennisinstellingen om goed 
en volledig op de kaart te staan, en de mogelijkheid dat zelf bij 
te houden, verwachten we dat de digitale kaart up to date 
gehouden wordt en dat onderhoudskosten worden gedragen 
door DUO/NEC NL en de kennisinstellingen. 
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WP2. Market the North  

Werkpakket 2 Market the North - onderzoeksmatige ondersteuning van het internationaal platform.  Dit 
Werkpakket bestaat uit twee onderdelen:  
2a) Kennis en Expertise MKB en kennisinstellingen. 
2b) Ontwikkeling en opzet van het Market Researchprogramma voor het MKB.  
Het overzicht wordt interactief opgebouwd, om daarmee de actieve verbinding tussen bedrijven, 
onderwijs en internationaal talent te organiseren. 
 

2a) Kennis en Expertise MKB en kennisinstellingen Voorzitter: LIFE Cooperative 
 
In samenwerking met de drie 
focusgroepen 

 
Doel Bedrijven en kennisstellingen delen hun (onderzoek) kennis, 

expertise, contacten en informatie over 
internationaliseringsstrategieën, interculturele- en landenkennis, 
product- en marketingkennis, vereiste internationale competenties 
voor werknemers. 

Beschrijving Het borgen en het beschikbaar maken van kennis, expertise en 
informatie over internationalisering in brede zin voor bedrijven en 
kennisinstellingen. Het doel van dit kennisplatform is een 
laagdrempelige informatievoorziening voor bedrijven en 
kennisinstellingen. 

Bij het ontwikkelen van het kennisplatform worden zaken 
opgenomen als de strategie, de content en de werking van het 
systeem.    

Resultaat (=wat levert het op) De uitwisseling van internationale kennis, contacten, expertise en 
informatie leidt tot een betere verbinding tussen bedrijven 
onderling en met kennisinstellingen. Het kennisplatform vergroot de 
snelheid van het delen van internationale kennis, contacten en 
ervaringen waardoor er voor belanghebbenden nieuwe kansen 
ontstaan voor internationale en innovatieve ontwikkelingen. Dit 
leidt tot een versterking van het innovatiesysteem van Noord-
Nederland. 

Uitvoering De ontwikkeling van het kennisplatform wordt uitgevoerd door 
Hanzehogeschool Groningen/ Stenden Hogeschool en in 
samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen,  
werkgeversorganisaties, onderzoekcentra en overige 
kennisinstellingen.  
 
- Life Cooperative (7% uren en 43% kosten ontwikkelen en 

inrichten) 
- Samenwerking Noord (10% uren) 
- Hanzehogeschool Groningen (20% uren) 
- Gemeente Groningen (10% uren) 
- Rijksuniversiteit Groningen (10% uren) 
Overige  supportpartners niet subsidiabele uren: Stenden, 
exportclubs, Wetsus, Entrance, CEW Watertechnology, Dairy farm 
en Innovatiecluster Drachten, NHL en Van Hall Larenstein, 

Begroting Ontwikkelen interactief kennisdeel platform     40.000    
Bouwen systeem (portal)                                      25.000 
Inrichten/onderhouden portal                             25.000 
 
Totaal                                                                      90.000 
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Waarborgen duurzaamheid Na 3 jaar verwachten we dat het kennisplatform functioneert en 
gevuld is met een groot deel van de internationale kennis, 
expertise, contacten en informatie van bedrijven en 
kennisinstellingen. De kosten van onderhoud zullen naar 
verwachting nog 10.000 euro per jaar kosten, maar maken niet 
deel uit van de begroting. De Hanzehogeschool en universiteit 
integreren het platform in de bestaande infrastructuur en 
betrekken daarbij de andere hogescholen. De Hanzehogeschool 
blijft als trekker verantwoordelijk voor de content. 

 

2b) Ontwikkeling en opzet van  het Market research programma 
Een programma voor het internationaliserend MKB waarbij 
cultuur, taal en kennis van spouses (partners van 
kennismigranten)  wordt ingezet voor nieuwe marktkennis. 

Voorzitter: WTC Noord-
Nederland  

In samenwerking met de drie 
focusgroepen 

 

Doel Het Market researchprogramma wordt opgezet voor 
internationaal MKB om met inzet, taalkennis en ervaring van de 
partners van kennismigranten nieuwe marktinzichten en kennis 
te verwerven van hun thuislanden en hun markten. Daarnaast 
zal het banen voor de spouses opleveren. 

Beschrijving Het programma biedt bedrijven ondersteuning bij het verzorgen 
van marktonderzoek, partnersearch en andere ondersteuning in 
het buitenland door gebruik te maken van de spouses die nu 
woonachtig zijn in Nederland.  
 
Hierbij vallen onder andere: 
 
- Het verrichten van marktonderzoek  
- Partner search en partnercontacten (nabellen) via database 
WTC (5.1 miljoen contacten 
- Inzetten (Niet) gecertificeerde vertalers voor MKB 

Resultaat  Door de marketresearch dat is gedaan door de spouses hebben  
20 deelnemende bedrijven  concrete stappen kunnen zetten  in 
de ontwikkeling van hun activiteiten in het buitenland. Spouses 
hebben waardevolle werkervaring opgedaan in de context van 
het noordelijke bedrijfsleven, waardoor hun kans op een 
internationale functie bij het Noordelijke MKB sterk wordt 
vergroot. 

Uitvoering De ontwikkeling van het Market researchprogramma wordt 
uitgevoerd door WTC Noord-Nederland, gemeente Groningen 
in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, exportclubs, 
Noordelijk MKB en een aantal spouses (partners van 
kennismigranten) via Connect International 

- WTC (20% uren en 45% kosten voor inzet spouses en een 
marketresearch bureau) 

- Gemeente Groningen (20% uren) 

- Rijksuniversiteit Groningen (10% uren) 

- Koninklijke Metaalunie (5% uren) 

Begroting Er worden in twee jaar tijd naar verwachting 15 opdrachten 
uitgevoerd voor MKB-bedrijven in Noord-Nederland.  
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De Uitvoeringskosten worden betaald in opdracht van 
gemeente Groningen voor: 

- De selectie, inschrijving en beoordeling van in te zetten 
spouses 

- Het doen van vertaalwerkzaamheden en de inzet van 
spouses via een payrollconstructie. 

- Het inhuren van een market research bureau 
 

Ontwikkelkosten marketresearch programma bedragen 60.000 
euro. . 

Waarborgen duurzaamheid De Market researchopdrachten worden geïntegreerd in het job 
platform. De MKB-bedrijven die vooroplopen en zullen meedoen 
met de opzet van het Market researchprogramma zullen bij 
oplevering van een kwalitatief hoogwaardig onderzoek, 
geïnteresseerd zijn in een vervolg. We verwachten eveneens 
een positief effect op andere bedrijven, die geneigd zullen zijn 
om een onderzoek te willen laten doen en daarvoor ook de 
kostprijs willen betalen. De kosten zullen rond 4000 euro per 
opdracht blijven, die betaald zullen worden door bedrijfsleven. 
40% van iedere “MKB zoekopdracht” wordt bijgedragen door 
MKB-bedrijven voor: 

- Het inzetten van een onderzoeksbureau 

- De acquisitie van deelnemende bedrijven 

Deze bijdrage vloeit weer terug in het programma waardoor het 
programma dorontwikkeld kan worden en bestendigheid krijgt 
na de project periode. 

  

WP3. Brand the North 

Werkpakket 3 Brand the North - activiteiten ter ondersteuning van ontmoeten en verbinden, waarbij 
Noord Nederland beter op de kaart wordt gezet. 
Dit Werkpakket bestaat uit drie onderdelen: 
3a) Opzet van International Career Events Make it in the North 
3b) Opzet Northern Times (digital nieuwsplatform) 
3c) Communicatie en PR 
 

3a) International Career Events Make it in the North  
Het faciliteren en organiseren van International Career Events 
in het noorden met als doel het noordelijk innovatief MKB in 
contact te brengen met internationals, (daarbij worden 
bestaande career events gekoppeld).  

Voorzitter: Rijksuniversiteit 
Groningen 

In samenwerking met de drie 
focusgroepen 

 
Doel De International Career events voor het Noord Nederlandse 

MKB en internationaal talent hebben als doel bedrijven en 
internationals zo goed mogelijk met elkaar in contact te 
brengen. Het biedt de mogelijkheid voor internationals om 
persoonlijk in contact te komen met bedrijven en instellingen die 
zijn afgestemd op hun toekomstige carrière behoefte.  

Beschrijving Toegang vergroten tot bestaande career events voor innovatief  
MKB en internationaal talent. Voorbeeld is de LIFE Cooperative 
die o.a. deelnemen aan de RuG/UMCG PhD Days, de BCF 
Career Events, Nature Job Events en Bèta Business Days. 
 
Jaarlijks zal er één grootschalig International Career Event 
georganiseerd worden. Een dergelijk event is een carrièrebeurs 
speciaal gericht op internationals (studenten bachelor, Master, 
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PhD, en alumni) van de kennisinstellingen in Noord-Nederland 
en het Noord-Nederlandse bedrijfsleven.  
 
Naast een informatiemarkt is het ook mogelijk om 
bedrijfspresentaties en workshops van ondernemers bij te 
wonen. Ook bieden de career events de unieke mogelijkheid 
om een-op-een-gesprekken met bedrijven te hebben zodat 
internationals en de bedrijven elkaar beter leren kennen. Een 
International career event wordt afgesloten met een informeel 
netwerkmoment. Dankzij dit International Career event leren 
bedrijven en internationals elkaar persoonlijk kennen waardoor 
wederzijds begrip toeneemt en matchingskansen vergroot 
worden. 

1. Career events worden geïnventariseerd en op de job 
portal inzichtelijk gemaakt 

2. Een groot career event wordt jaarlijks door 
kennisinstellingen en MKB-organisaties georganiseerd. 

Resultaat (=wat levert het op) - Aanleggen en uitbreiden van internationale 
kennisnetwerken, leidend tot het gezamenlijk ontwikkelen 
van innovatieve producten en diensten.  

- Een betere matching tussen MKB en internationaal talent. 

Uitvoering - Rijksuniversiteit Groningen (20% uren 40% kosten) 
- Gemeente (10% uren) 
- Hanzehogeschool Groningen (10% uren) 
- DUO/NEC NL (Nationaal Europass Centrum Nederland (10 

% uren) 
- Samenwerking Noord (10% uren) 
- Beoogde supportpartners samen niet subsidiabele uren: 

Stenden, Van Hall Larenstein, NHL, International Schools en 
Connect International 

Begroting De opzet van een overzicht en interactieve tool voor MKB en 
talent voor International career events                         15.000             
De opzet van een jaarlijks gezamenlijk career event  45.000 
Totaal                                                                                 60.000 

Waarborgen duurzaamheid De kennis over de verschillende career events zal actief gevuld 
moeten blijven worden, dat zal gedurende het project met 
name ook “technisch” worden opgelost waarbij automatische 
koppelingen worden gelegd. Daarnaast verwachten we, dat bij 
succes van een groot event, de betrokken organisaties, 
geïnteresseerd zullen zijn, om dat voort te zetten en daarvoor de 
benodigde middelen vrij maken. 

 
 
 

3b) Opzet Northern Times 
Northern Times is een Engelstalig digitaal nieuwsmedium over 
internationalisering van het Noordelijke MKB en 
onderwijssamenwerking. Om Internationals in Noord-
Nederland te binden en te boeien is nieuws en informatie uit 
de regio essentieel. Het aantal Engelssprekende inwoners van 
Noord-Nederland neemt de laatste jaren sterk toe en zal de 
komende jaren ook blijven groeien.  

Voorzitter: gemeente 
Groningen/ IWCN 

In samenwerking met leden uit 
de drie focusgroepen 

 

Doel Engelstalig nieuws en informatie uit de regio kan een belangrijke 
bijdrage leveren om internationals thuis te laten voelen in Noord-
Nederland. Een digitaal nieuwsmedium voor internationals in 
Noord-Nederland (o.a. ondernemers, werknemers, studenten) 
dat dagelijks nieuws, activiteiten en achtergronden van het 
noorden in het Engels (en mogelijk deels Duits) zal uitbrengen. 
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Deze artikelen en webfilms worden tevens een aantal keren per 
week gebundeld in een mailnieuwsbrief.  
 
Om internationale studenten, werknemers en ondernemers met 
hun families zich betrokken te laten zijn bij het leven in het 
Noorden willen we een digitaal nieuws en actualiteiten platform 
opzetten voor Noord-Nederland: “The Northern Times”. Met The 
Northern Times proberen we internationals te boeien en te 
binden aan Noord-Nederland, door het digitale platform in te 
zetten als: 

- Informatiebron voor culturele en sociale aspecten en 
georganiseerde activiteiten 

- Bindmiddel door het creëren van een Facebook-
community en het binden van alumni via sociale media en 
de mailnieuwsbrief 

- “Branding” van Noord-Nederland als eerste regio met een 
eigen Engelstalige nieuwsvoorziening en visitekaartje voor 
buitenlands talent en bedrijfsleven 

Beschrijving 

 
The Northern Times is een op te starten digitaal nieuwsmedium 
voor internationals in Noord-Nederland (o.a. ondernemers, 
werknemers, studenten) dat een aantal maal per week nieuws, 
activiteiten en achtergronden van het noorden in het Engels zal 
uitbrengen.  

Resultaat (=wat levert het op) Onze regio kan dit medium beschouwen als visitekaartje voor 
het Noorden naar buitenlandse bewoners toe, waarbij 
waardevolle economische, culturele en sociale ontwikkelingen 
en interessant nieuws voor het voetlicht worden gebracht. 
Noord-Nederland zou de eerste regio in Nederland kunnen 
worden met een eigen Engelstalige nieuwsvoorziening. 

Uitvoering De redactie van The Northern Times wordt gevormd door 
Persbureau Tammeling, afgevaardigden van het IWCN, en 
freelance internationals. De journalisten en tekstschrijvers van 
Tammeling vormen de spil in het verzorgen van de content. Zij 
trekken samen op met het IWCN en internationals. Zij maken 
verder gebruik van de kennis en kunde van de partijen die zich 
hebben aangesloten bij “Make it in the North”.  

Uitvoeringskosten zijn niet subsidiabel en dienen gegenereerd te 
worden door bijdragen bedrijfsleven. 
Beoogde partners IWCN, Connect International, Metaalunie, 
WTC Noord-Nederland, Gemeenten, Assen en Leeuwarden, 
‘Marian van Os’ Centrum voor Ondernemerschap 
Hanzehogeschool Groningen, Stenden, Rijks Universiteit 
Groningen, Kennisstad Leeuwarden, NOM, Seaports, Connect 
International en International students. 

Begroting Ontwikkelkosten  (opzet, blogs, indeling, koppelingen social 
media, interactieve knoppen                                  
15.000 
Eenmalige opbouw website etc.                                20.000 
 (Opbouw artikelen, redactie, vertaling, basis film MKB, basis film 
Talent ) 
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- Gemeente Groningen (10% uren en 80% kosten) 

- Rijksuniversiteit Groningen (5% uren) 

- Koninklijke metaalunie (5% uren) 

Beoogde supportpartners met niet subsidiabele uren: Connect 
International, Persbureau Tammeling, NOM en Dagblad van het 
Noorden 
Totaal                                                                                    35.000 

Waarborgen duurzaamheid Door een snelle opbouw van een groot leden bereik met inzet 
van de databases met mailadressen van internationals via de 
RUG, Hanze, IWCN en databases van bedrijven via WTC, NOM 
en gemeente, ontstaat er in korte tijd een waardevol medium 
meet veel leden. De bedoeling is ook om na twee jaar een 
volwaardig nieuwsmedium te hebben (q2 van jaar 3) De kosten 
zullen naar verwachting ongeveer 30.000 euro per jaar blijven, 
waarbij het medium een advertentie en advertorial beleid zal 
voeren, dat deze onderhouds- en beheerkosten dekt. 
Daarnaast verwachten we een blijvende actieve bijdrage in 
artikelen en nieuws van de supporting partners.  

 
 

3c) Externe communicatie en PR 
Informeren stakeholders over activiteiten Make it in the North 
middels presentaties, voorlichtingsbijeenkomsten, social media.  

Voorzitter: Rijksuniversiteit 
Groningen 

In samenwerking met leden 
uit de drie focusgroepen 

 

Doel Informeren stakeholders over activiteiten Make it in the North 
middels presentaties, voorlichtingsbijeenkomsten, social media. 

Beschrijving Om bedrijven voor “Make it in the North” te interesseren, zullen 
de projectresultaten continu verspreid worden. Via een social 
media platform worden nieuwe en deelnemende bedrijven en 
stakeholders van het project geïnformeerd over de activiteiten 
en ontwikkelingen van lopende en nieuwe projecten. 
Onderdelen van dit social media platform zijn een LinkedIn 
groep voor bedrijven en internationals, nieuwsbrieven, blogs, 
video’s (YouTube, TEDx) etc. Er zullen presentaties en 
voorlichtingsbijeenkomsten gegeven worden bij relevante 
evenementen, career events en bijeenkomsten, wat het project 
extra exposure zal opleveren waardoor er nieuwe bedrijven 
kunnen aansluiten.  

Resultaat (=wat levert het op) Het bereiken van: 
- 5000 MKB bedrijven in Noord-Nederland 
- 3000 internationale studenten 
- Kennisinstellingen van het noorden 

Uitvoering De opzet en ontwikkeling van de communicatiestrategie wordt 
uitgevoerd door de projectorganisatie onder leiding van de 
projectleider. In overleg met de stuurgroep wordt besloten 
welke communicatie uitingen en processen het beste passen bij 
“Make it in the North” om het programma zo optimaal mogelijk 
te presenteren.  
 
RUG 80%, (70% kosten, 10% uren),  
Gemeente Groningen 10% uren,  
Hanzehogeschool 5% uren en 
DUO 5% uren. 
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Begroting Campagne, communicatie & PR over project naar bedrijfsleven, 
onderwijs en breder publiek, van werkpakketten.  

Kostenpost 3 x 40.000 euro =                                                        
120.000 

Stakeholders in het project worden ingezet voor de 
communicatiekanalen 
Disseminatie resultaten en voortgang aan stakeholders            
15.000                                
Startbijeenkomst september 2017                                                  
10.000 
Eindcongres in 2019                                                                          
30.000 
Totaal                                                                                                 
175.000 

Waarborgen duurzaamheid Na afloop van de projectperiode zullen de verschillende 
onderdelen belegd worden bij de projectpartners. De 
voortzettingskosten voor communicatie en PR worden 
besproken en opgepakt door de leden van het akkoord van 
Groningen. 

 
 
 
WP4. Manage the North  

Werkpakket 4 Manage the North - activiteiten om het project in goede banen te leiden.  
Dit Werkpakket bestaat uit één onderdeel:   
4a) Projectmanagement. 
  

4a) Projectmanagement 
Verantwoordelijk voor uitvoering van en afstemming tussen de 
diverse werkpakketten en uitvoeringspartners. Vormt de 
schakel tussen stuurgroep en focusgroepen. Administratie en 
financiële verantwoording van het project.   

Trekker: Gemeente 
Groningen 

Samen met de RUG, 
Hanzehogeschool, 
Metaalunie/ FME en DUO 
NEC NL 

 

Doel Realiseren van afstemming en coördinatie van afstemming van 
activiteiten tussen de diverse projectpartners. Het boeken van 
de beoogde resultaten van het Make it in the North project. 

Beschrijving De projectorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het project “Make it in the North” en concentreert zich op een 
proactieve begeleiding van alle projectpartners betrokken bij 
de diverse werkpakketten. Dit betekent dat ze gericht is op een 
goede onderlinge samenwerking tussen partijen.  
 
De projectorganisatie vormt ook de schakel tussen de 
stuurgroep (het bestuur) en de inhoud (de focusgroepen).  
Verder ondersteunt de projectorganisatie het MKB en de 
projectpartners administratie om de kosten voor 
projectafrekeningen en projectberichtgeving gering te houden.  
 
Bij de financiële realisatie horen ook boekhoudkundige taken 
zoals het samenstellen van uitbetalingsaanvragen, de 
verwerking van binnenkomende, project-gerelateerde facturen 
en het bijhouden van de financiële vorderingen van het totale 
project. Tevens horen daar ook bij een strategische, regelmatige 
planning van de kosten en de financiering en ondersteuning bij 
de controlling van het project, de interne controlling alsmede 
de financiële rapportage.  
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Resultaat (=wat levert het op) Deze werkwijze leidt ertoe dat de stuurgroep zich kan richten op 
de aansturing van het project en de projectorganisatie zich richt 
op de uitvoeringstaken van het project, de onderlinge 
samenwerking bewaakt en administratieve lasten op zich 
neemt.  
 

Uitvoering De gemeente Groningen als penvoerder en voorzitter van de 
stuurgroep is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het 
project “Make it in the North”.  Tevens is de gemeente 
Groningen namens het consortium aanspreekpartner voor de 
subsidieverstrekker.  
 
Gemeente 85% (20% uren en 65% kosten) 
RUG 3% uren  
Hanzehogeschool 3 % uren en 
Koninklijke metaalunie/ FME 3% uren 
DUO/ NEC NL 3% uren 

Begroting Uren 

Penvoerder, voorzitter stuurgroep en aanspreekpunt voor 
subsidieverstrekker, inclusief verantwoording akkoord van 
Groningen  
Projectorganisatie en coördinatie gedurende het gehele 
project, projectcoördinator gemeente 8 uur per week 
gedurende 3 jaar 3 x (8 x 48) =  
1152 x 55 euro per uur                               = 67.575 
 
Uren projectorganisatie 
Bijeenkomsten stuurgroep 3 x per jaar gedurende 3 jaar 
8 personen a 3 uur= 3 x (3 x 8 x 3 uur= 72 uur) = 288 uur 
Projectgroep leden vertegenwoordigen de werkpakketen en de 
focusgroepen Inclusief bijeenkomsten projectgroep per jaar 6 
keer, 8 personen a 3 uur= 3 x (6 x 8 x 3 uur= 96 uur) = 432 uur 
 
Hiervan zijn slechts de uren van de samenwerkingspartners 
subsidiabel, waarvan  
RUG 182 uur *55 euro                  = 10.000 
Hanze 182 uur * 55 euro             = 10.000 
Metaalunie 182 uur * 55 euro    = 10.000 
DUO/NEC NL 182 uur * 55 euro  = 10.000 
 
Kosten 
Inhuur projectsecretaris  
Projectsecretaris: organisatie, planning, communicatie 
ondersteuning, werkgroepenondersteuning, boekhouding en 
verantwoording 
25 uur per week gedurende 3 jaar = 3 x (25 x 48) =3750 x 55 euro 
per uur        =  206.250 
 
Accountantskosten 
20.000 euro  
 
Externe advieskosten 
8.200 euro  
 
Totaal = 341.025 

Waarborgen duurzaamheid Na afloop van de projectperiode zal de gemeente Groningen 
zorgdragen voor een beheersmatige continuïteit van de 
werkzaamheden. 
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Planning Werkpakketten 2017 2018 2019 2020
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

1a. Job Portal
1b. Ontwikkeling Competentieprofielen
1c. Digitale kaart van bedrijven
1d. Digitale kaart van opleidingen, kennisinstellingen

2a. Kennis en Expertise MKB en kennisinstellingen
2b. Ontwikkeling en opzet Market Researchprogramma

3a. Opzet International Career Events Make it in the North
3b. Opzet Northern Times (digitale krant)
3c.  Communicatie en PR concept

4a. Projectmanagement

3.2. Planning activiteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

3.3 Projectorganisatie 
 
Projectorganisatie:  
De projectorganisatie wordt gevormd door voorzitters van de werkgroepen die actief zijn binnen de 
werkpakketten. De projectorganisatie is verantwoordelijk voor de projectuitvoering van “Make it in the 
North” en direct verantwoording schuldig aan de stuurgroep. De projectcoördinator van de gemeente 
Groningen is tevens de linking pin voor de inhoud en de structuur van het project. De 
projectcoördinator is Frederic van Kleef, hij zit tevens de stuurgroep voor. 
 
WP1. Match the North     - stuurgroeplid Koninklijke Metaalunie/ FME 
 Werkgoep Voorzitter  
1a Job portal Gemeente/ IWCN Michiel Kasteleijn 
1b competentieprofielen Kon. Metaaluni/ FME  Philippe Hondelink 
1c Kaart bedrijven Rijksuniversiteit Groningen Elise Kamphuis 
1d Kaart kennisinstellingen DUO/ NEC NL Dik van der Wal 
 
WP2. Market the North      - stuurgroeplid Samenwerking Noord 
 Werkgroep Voorzitter  
2a Kennis en expertise projecten en 

onderzoek 
LIFE Cooperative Ronald Hesse 

2b Market research programma WTC Noord Nederland Evert Jan Schouwstra 
 
WP3. Brand the North      - stuurgroeplid Rijksuniversiteit Groningen 
 Werkgroep Voorzitter  
3a International Career Events Rijksuniversiteit Groningen Shanty Vriesema 
3b Northern Times Gemeente/ IWCN Michiel Kasteleijn 
3c Communicatie &PR Rijksuniversiteit Groningen Nyckle Swierstra 
 
WP4. Manage the North     - stuurgroeplid Gemeente Groningen  
 Werkgroep Voorzitter en project coördinator  
4a Projectmanagement Gemeente Groningen Frederic van Kleef 
 
 
Stuurgroep: 
De stuurgroep is verantwoordelijk voor de aansturing van het project “Make it in the North” en bestaat 
uit een afvaardiging van de projectorganisatie en een aantal andere sturingsorganisaties. De beoogde 
stuurgroepleden zijn: 
 
1. Frederic van Kleef, Gemeente Groningen, projectcoördinator  
2. Grytsje van der Meer, HR RUG 
3. Denisa Kasova, Innovation Board en afstemming VNONCW en MKB-Noord 
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4. Hanny van Geffen, HR Stenden 
5. Philippe Hondelink, Koninklijke Metaalunie/ FME 
6. Fred Hassert, Samenwerking Noord en afstemming IT 
7. Sjoerd Wind, VNO- NCW Noord en afstemming MKB 
8. Jolanda Hekman, Hanzehogeschool en afstemming Akkoord van Groningen 
9. Projectsecretaris, Projectcommunicatie & PR en afstemming internationals. 

 
De stuurgroep van “Make it in the North” komt 4 keer per jaar bij elkaar gedurende 3 jaar; de 
gemeente Groningen verzorgt het secretariaat. 
 
Focusgroepen:  
De focusgroepen zijn themagericht en gerelateerd aan de uit te voeren werkpakketten van “Make it in 
the North”. Er wordt een focusgroep MKB, een focusgroep internationaal talent en een focusgroep 
kennisinstellingen gevormd. 
 
1) Focusgroep MKB 

De input en denkkracht vanuit het MKB is leidend in het project “Make it in the North”. Het doel van 
deze focusgroep is het uitwisselen van kennis en contacten op het gebied van internationale 
innovatie en talentontwikkeling in de verschillende werkpakketten. In de focusgroep MKB zijn de 
volgende beoogde partijen vertegenwoordigd: VNONCW-MKB Noord, Koninklijke Metaalunie, 
UMCG, LIFE Cooperative (Healthy Ageing Business Coöperatief U.A., Noordelijke Online 
Ondernemers, Seaports, Innovatiecluster Drachten, Compagnons, WTC Noord-Nederland, CEW 
Watertechnology, Health hub Roden, Noorderlink en Parkmanagement Emmen. 
  

2) Focusgroep kennisinstellingen 
Alle kennisinstellingen in Noord-Nederland zijn vertegenwoordigd in deze focusgroep samen met 
DUO, IWCN en internationale scholen. Het doel van deze focusgroep is het uitwisselen van “best 
practices” op het gebied van Internationalisering en talent in relatie tot het MKB. Daarnaast zal de 
focusgroep een leidende rol hebben in het coördineren van internationale career events en 
digitale kaart van kennisinstellingen en opleidingen. 

 
3) Focusgroep Internationaal Talent 

Deze focusgroep wordt gevormd uit een afvaardiging van internationaal talent: buitenlandse 
studenten, kennismigranten en spouses. Zij werken mee in de werkpakketten vanuit het perspectief 
van internationaal talent en nemen o.a. plaats in de hoofdredactie voor de Northern Times en 
helpen bij het bouwen van de community en informatiekanalen voor MKB  en talent in Noord-
Nederland. 
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Het organisatieplaatje ziet er dan als volgt uit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Samenwerkingspartners 
 
De volgende samenwerkingspartners zijn projectpartners in het project. Zij leveren allen een personele 
en financiële bijdrage aan het project en hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst 
ondertekend. 

1) Gemeente Groningen (penvoerder) 
 
Aanleiding en het belang van deelname aan het project 
Gemeente Groningen krijgt steeds meer het gezicht als ‘internationale kennisstad’. Zoals ook blijkt uit 
het groeiend aantal initiatieven worden economische internationale betrekkingen steeds belangrijker 
voor de stad en haar partners. Gemeente Groningen wil adequaat kunnen meebewegen met de 
internationale economische ontwikkelingen en heeft haar ambities uitgesproken om de noodzakelijke 
economische internationalisering kwalitatief en kwantitatief te versterken. Internationalisering is daarom 
ook een van haar drie strategische thema’s voor de komende jaren.  
 
Het Akkoord van Groningen is sinds 2005 het structurele samenwerkingsverband tussen gemeente 
Groningen, RUG, Hanzehogeschool Groningen, UMCG en de provincie Groningen. De partners van het 
Akkoord van Groningen willen stad en regio Groningen als internationaal kennisknooppunt en centrum 
van innovatie gezamenlijk profileren, uitbreiden en versterken. Samen met andere strategische partners 
willen ze krachten bundelen om talent (studenten, kenniswerkers en innovatieve bedrijven) aan te 
trekken, te ontwikkelen, en te behouden voor de Noordelijke economie.  
 
Specifieke expertise die wordt ingebracht 
De gemeente brengt expertise in vanuit de achtergronden economie, community en 
internationalisering. Daarnaast is er gedurende meer dan tien jaar focus en richting bepaald in de 
context van het Akkoord van Groningen, waarbij stad, kennisinstellingen en provincie samen optrekken 
op het gebied van o.a. internationalisering en innovatie.  

Match the North 

Market the North 

Brand the North 
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Rollen en verantwoordelijkheid 
Het profiel van Groningen als innovatieve stad is steeds sterker zichtbaar in Europa, mede door 
voortzetting van de Smart City-strategie, de nieuwe Noordelijke projectenverwerver in Brussel en 
toegenomen bestuurlijke deelname aan Brusselse activiteiten. 
 
Volgens het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Voor de verandering’ van de gemeente is de Europese context 
van groot belang voor de positie van Groningen als kennisstad (Hoofdstuk 1, Werken). Het college heeft 
ook ambities om de stad in internationaal opzicht steviger op de kaart te zetten. 
De Kadernota Internationalisering 2013-2016 vormt de basis voor de grensoverschrijdende inzet van de 
gemeente. Internationalisering vormt ook een belangrijk speerpunt in het Akkoord van Groningen 3.0, 
de campagne City of Talent, het Convenant Ondernemend Groningen en G-kwadraat 2015-2019. De 
gemeente Groningen heeft aangegeven om meer en intensiever te willen samenwerken met het 
bedrijfsleven en met de regio, met het regionale schaalniveau als de basis van economisch beleid. De 
Gemeente Groningen treedt derhalve op als penvoerder voor het project “Make it in the North”.  
 

2) Koninklijke Metaalunie 
 
Aanleiding en belang 
Nederland lijkt geleidelijk te zijn hersteld van de economische crisis van de afgelopen jaren. De 
orderportefeuille van veel bedrijven is sterk verbeterd. Economisch gezien gaat het beter in Nederland 
en ook met enige vertraging in Noord-Nederland. De verbeterde economie is van invloed op de 
arbeidsmarkt: het aantal vacatures bij bedrijven toeneemt, terwijl het aanbod van werkzoekende 
technici beperkt is. In deze krappe technische arbeidsmarkt wordt investeren in menselijk kapitaal 
daarmee de komende jaren voor de leden van Koninklijke Metaalunie steeds belangrijker.  Koninklijke 
Metaalunie is de ondernemersorganisatie voor het MKB in de Metaal. Met het thema ‘Smart Industry’ en 
het eigen programma Teqnow en verwante activiteiten erkent Koninklijke Metaalunie hoe belangrijk 
innovatie en human capital zijn, en blijven, voor het MKB-Metaal.  “Goede vakmensen zijn een 
onmisbare schakel in de transitie naar een toekomst waarin het MKB-metaal, gebruikmakend van de 
nieuwste technologieën, slimmer en sneller zal moeten gaan produceren.” 
 
Expertise 
Koninklijke Metaalunie is met bijna 14.000 leden de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- 
en kleinbedrijf (MKB) in de metaal. Zij behartigt zowel de belangen van de bedrijfstak als de zakelijke 
belangen van haar individuele leden: metaalbedrijven tot ongeveer 100 werknemers in uiteenlopende 
sectoren. De leden hebben samen een omzet van 22 miljard euro en bieden werkgelegenheid aan 
ruim 150.000 mensen. In Noord-Nederland gaat het om een totaal van 1.630 bedrijven met in totaal 
14.784 werknemers (peildatum 1-11-2016). In termen van aantal bedrijven is metaalproductie de 
grootste branche binnen de sector industrie. De concurrentiedruk is ook aanzienlijk. Investeren in 
verdere automatisering van het productieproces is en blijft noodzakelijk voor bedrijven in deze sector. 
Koninklijke Metaalunie ondersteunt de leden bij het halen van meer rendement uit ondernemen in de 
meest brede zin van het woord. Advies op terrein van arbeidsmarkt en beroepsonderwijs maakt een 
belangrijk deel uit van de dienstverlening aan de leden. Koninklijke Metaalunie heeft een netwerk van 
kennispartners op het gebied van technologie en innovatie, bedrijfsprocessen en -organisatie.  
 
Rollen en verantwoordelijkheid 
Koninklijke Metaalunie neemt een schakelrol in tussen haar leden en het project “Make it in the North”. 
Door de inbreng van kennis op het gebied van technologie en innovatie, bedrijfsprocessen en -
organisatie, zal Koninklijke Metaalunie mede bijdrage aan de succesvolle resultaten in “Make it in the 
North”. Met name in de werkpakketten “job platform” en “Information and News” ligt expertise, de wil 
en een sterke focus voor Koninklijke Metaalunie en haar leden. Ook zal zij in haar netwerk tezamen met 
andere MKB-organisaties een Focusgroep MKB vormen, die de inhoud en richting gaat geven voor de 
uit te voeren werkpakketten. 
 

3) Hanzehogeschool Groningen 
 
Aanleiding en het belang van deelname aan het project 
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De Hanzehogeschool Groningen verzorgt hoger beroepsonderwijs en doet praktijkgericht onderzoek 
vanuit de kenniscentra. De strategische focus van de Hanzehogeschool Groningen is gericht op de 
speerpunten Healthy Ageing, Energie en Ondernemerschap. Vanuit het “het Marian van Os Centrum 
voor Ondernemerschap” (en ook andere kenniscentra van de Hanzehogeschool Groningen) worden 
veel (onderzoeks)projecten ontwikkeld en uitgevoerd waarbij de samenwerking tussen bedrijfsleven en 
onderwijs centraal staan. Het project “Make it in the North” past goed in de ambitie van de 
Hanzehogeschool Groningen om internationale studenten op te leiden voor internationale startfuncties 
bij het regionale MKB. Zij ziet de grootte van het belang in dat het bedrijfsleven en onderwijs nauwer 
samenwerken. Geconstateerd wordt dat het opleiden en trainen van internationale kennis- en 
ondernemersvaardigheden nog onvoldoende aansluit bij de gewenste eisen van het 
internationaliserend MKB. 
 
Specifieke expertise die wordt ingebracht 
Sinds 2015 wordt vanuit het kenniscentrum “het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap” o.a. 
het project “International Business Talent” (IBT) uitgevoerd.  In dit traineeships programma worden 
Nederlandse en buitenlandse afstudeerders van diverse international business opleidingen ingezet bij 
MKB-ondernemers in de provincie Groningen om internationaal onderzoek te doen en de resultaten te 
implementeren bij deze bedrijven.  
 
Het succes van het programma is, dat 40% van de trainees na afronding van hun traineeships een 
internationale functie krijgt aangeboden bij het bedrijf en in de regio werkzaam blijft. Het vernieuwende 
aspect van het IBT-project is dat alle belanghebbende partijen die nodig zijn voor internationale 
innovatie betrokken zijn. Dit versterkt het innovatief vermogen van Noord-Nederlandse bedrijven en 
daarmee de economische structuur van de regio. Op basis van het succes van het IBT-programma 
beschikt de projectorganisatie over ruime kennis en ervaring op het gebied van het matchen van de 
internationaliseringsvraag van het MKB met de internationale talenten uit het onderwijs. 
 
Andere internationaal georiënteerde opleiding zoals de International Business school, brengen 
eveneens veel kennis in van internationale bedrijven in de regio. Zij hebben veel kennis en netwerk 
opgebouwd met internationale bedrijven.  
 
In “Make it in the North” wordt het concept van IBT verder doorontwikkeld, verbreed en uitgerold in de 
provincies Groningen, Friesland en Drenthe in samenwerking met supportpartners. Daarnaast wordt o.a. 
kennis ingebracht voor het deel community, information and news. 
 
Rollen en verantwoordelijkheden binnen het project 
De projectorganisatie van “het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap” project zal actief 
betrokken worden bij de specifieke projectonderdelen waar de Hanzehogeschool Groningen voor 
verantwoordelijk is. Als kernpartner van het project “Make it in the North” zal het kenniscentrum de 
projectleiding voor zijn rekening nemen voor wat betreft het eerste aanspreekpunt binnen de HG, de 
contacten met de partners, bedrijven, studenten en docenten. De projectorganisatie van het “het 
Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap” is verantwoordelijk voor diverse onderdelen van de 
werkpakketten die in samenwerking met andere kenniscentra gericht op domeinen als ICT, Life 
Sciences, Technologie en Engineering worden uitgevoerd.  
 
Additionaliteit van de activiteiten van de kennisinstelling 
De opzet en succesvolle resultaten van het IBT-project laten zien dat kennisinstellingen wel degelijk een 
rol hebben in het koppelen van talen en bedrijven, hun toekomstige werkgevers. Als hbo-instelling die 
hoger beroepsonderwijs verzorgt, is het noodzakelijk om toekomstige werkgevers te kennen en op de 
hoogte te zijn van hun internationaliseringsstrategieën. Dankzij de opzet van het IBT worden veel 
contacten, kennis en ervaring gedeeld tussen onderwijs en markt op basis waarvan de opleidingen 
worden aangepast. Dit komt de aansluiting tussen het onderwijs en de markt ten goede en helpt 
studenten bij hun oriëntatie op een internationale startfunctie. Dankzij het project “Make it in the North” 
ontwikkelt de Hanzehogeschool Groningen samen met de partner organisaties uit Noord-Nederland 
concrete activiteiten die de kans op succesvolle matching tussen bedrijven en internationale talenten 
vergroten.  
 

4) Rijksuniversiteit Groningen  
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Aanleiding en belang 
Na de eerste vrouwelijke lector in Nederland, de eerste Nederlandse ruimtevaarder en de eerste 
president van de Europese Centrale Bank ontvangt Prof. dr. Ben Feringa de Nobelprijs 2016 voor 
Scheikunde voor de ontwikkeling van moleculaire machines.  
Topwetenschap bedrijven - dat is de ambitie van de RUG. Door hoogstaand onderzoek en 
internationale samenwerking te stimuleren en in te zetten op de kwaliteit van onderwijs is de RUG hard 
op weg deze ambitie te verwezenlijken. Gedreven door onderzoek en innovatie. Geworteld in dé 
kennisstad van Noord-Nederland. Met meer dan 30.000 studenten uit alle delen van de wereld is de 
Rijksuniversiteit Groningen een internationaal georiënteerde universiteit. Al meer dan 400 jaar staat 
kwaliteit centraal. Door in te zetten op een verdere internationalisering en het aantrekken van toptalent 
en wetenschappers wil de RUG een internationale positie bekleden in de top 100 invloedrijke ranglijsten. 
 
Expertise 
Onderzoek en onderwijs zijn bij de universiteit internationaal georiënteerd. Studenten uit alle 
werelddelen kunnen zichzelf in Groningen voorbereiden op hun internationale carrière. In een 
uitgebreid netwerk van samenwerkingsverbanden werken onderzoekers samen aan de grenzen van 
het weten, waarmee ze onze sterke reputatie wereldwijd onderstrepen. Expertise vanuit career, HR en 
diverse lectoraten worden ingezet. 
 
Rollen en verantwoordelijkheid 
Voor alle studenten is er binnen de diverse vakgebieden een uitgebalanceerd onderwijsprogramma op 
hoog niveau. Maar voor studenten met een krachtige ambitie en een sterke persoonlijke drijfveer 
hebben we ook intensievere programma’s, zoals het University College, het Honours College, het 
Research Master- en het Topmasterprogramma. Op deze manier bieden we als universiteit een breed 
gedragen hoog onderwijsniveau en geven we bijzondere talenten de kennis en kunde om toe te 
passen in toekomstig werk. 
 
De Rijksuniversiteit Groningen heeft sterke en vitale wortels in het noorden van Nederland en koesteren 
deze speciale band met de regio.  Dankzij het project “Make it in the North” ontwikkelt de 
Rijksuniversiteit samen met de partner organisaties uit Noord-Nederland concrete activiteiten die de 
kans op succesvolle matching tussen bedrijven en internationale talenten vergroten. Als kernpartner 
van het project “Make it in the Netherlands” wil de Rijksuniversiteit zich breed inzetten. 
 
 

5) IWCN (international Welcome Center North) 
 
Aanleiding en belang 
Sinds 2014 hebben we in Noord-Nederland het International Welcome Center North (IWCN) voor 
internationale medewerkers, familieleden en bedrijven. Het IWCN verwelkomt internationale 
medewerkers vanuit de provincie Groningen, Friesland en Drenthe en helpt met formaliteiten en allerlei 
andere diensten. Het is één loket waar kenniswerkers en hun familieleden van alles kunnen regelen en 
antwoorden op hun vragen krijgen.  
Buitenlandse werknemers kunnen zo snel beginnen met leven en werken in Noord-Nederland. 
Het IWCN merkt dagelijks dat veel hoogopgeleide internationals moeite ondervinden met het vinden 
van een geschikte baan in Noord-Nederland. Ook horen zij vanuit diverse MKB-bedrijven, dat het heel 
lastig is vacatures in te vullen. Omdat het de taak is van het Welcome Center om een optimaal klimaat 
te creëren voor internationals in Noord-Nederland, vindt zij het belangrijk dat deze groep een betere 
aansluiting vindt op de arbeidsmarkt. Het IWCN zet zich daarnaast in voor het versterken van het 
vestigingsklimaat in Noord-Nederland en voorziet, dat de geplande werkpakketten Noord-Nederland in 
staat gaat stellen om een concurrerende regio te worden die bedrijven en talenten aantrekt en weet 
te behouden. 
 
Expertise 
Het IWCN heeft ervaring met de integratie, socialisatie en netwerkvorming van internationals in het 
Noorden. IWCN werk inmiddels voor 70 bedrijven, die met internationals werken, waar zij o.a. de 
formaliteiten voor regelen. Duidelijk is geworden, dat een groot deel van de banen door aangetrokken 
internationals vervuld worden in onderzoek en onderwijs, techniek, zorg en ICT. Het IWCN heeft ervaring 
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met de internationale gemeenschap in Noord-Nederland en kan, die expertise goed inzetten. 
Daarnaast beschikt zij over een uitgebreid netwerk en goede contacten met alle relevante 
stakeholders. Hierdoor is zij uitstekend op de hoogte van de belangrijkste uitdagingen voor deze groep 
en kan zij een belangrijke rol spelen in het samenbrengen van partners om deze uitdagingen op te 
lossen. 
 
Rollen en verantwoordelijkheid 
Het IWCN neemt bij dit project een initiërende en faciliterende rol in, waarbij zij de relevante partners bij 
elkaar brengt om het project succesvol te laten slagen. Omdat het IWCN een samenwerkingsverband 
is van meerdere partijen (o.a. Gemeente Groningen, RUG, Hanzehogeschool en Connect 
International), is zij uitstekend in staat om met korte lijnen te kunnen werken. Logischerwijs wordt vanuit 
IWCN expertise geleverd vanuit en over de international community en leveren zij de projectleider (in 
dienst bij de gemeente, als penvoerder) 
 

6) Samenwerking Noord 
 
Aanleiding en belang 
Samenwerking Noord is de IT netwerkorganisatie van Noord-Nederland, waarbij bedrijven overheid en 
kennisinstellingen samenwerken op het gebied van datacenterdienstverlening en ICT beheer. Zij 
willen een bijdrage leveren aan een goede aansluiting tussen overheid, onderwijs en de arbeidsmarkt, 
o.a. door uitwisseling van medewerkers tussen de aangesloten organisaties en het bieden van 
opleidingen, her- en bijscholing. Daarnaast streven zij naar behoud van ICT talent voor Noord-
Nederland. 
 
Expertise 
Leden van Samenwerking Noord worden ingezet om aanwezige ICT kennis toe te voegen aan de 
verschillende werkpakketten. Ze willen daarmee bijdragen aan de ontwikkeling van Noord-Nederland 
als aantrekkelijke en economisch sterke regio. 
In dit samenwerkingsverband zit een onschatbare kennis op het gebied van online oplossingen, die 
voor dit project ingebracht kunnen worden. De kennisdeling is een kern in het Make it in the North 
project en zal waar mogelijk mede worden vormgegeven door de leden.  
 
Rollen en verantwoordelijkheid 
De aangesloten online bedrijven van Samenwerking Noord zijn Noordelijk gelegen, hebben een 
mondiale visie en een uitgesproken mening. Samenwerking Noord wil expertise inbrengen en het 
belang van de ICT sector verwoorden in de verschillende projecten. Zij zoeken daarbij ook nadrukkelijk 
de afstemming met de Noordelijke Online Ondernemers en andere ICT organisaties. 
 

7) LIFE Cooperative 
 
Aanleiding en belang 
Om de beleidsmakers van de regionale overheden en instellingen richting te geven, verenigt het MKB 
op het gebied van Life Science en Medische Technologie in het noorden zich in een coöperatie: LIFE 
Cooperative. De coöperatie ontwikkelt onderzoeks-, ontwikkelings- en aanbodketens, die resulteren 
in efficiënte innovaties, bijvoorbeeld in het gebied biomarker validatie, biomateriaal ontwikkelingen en 
3D-imaging en printing. Deze research en onderzoekskant van businessactiviteiten in Noord Nederland 
vergt inzicht en organisatie, om daarmee internationaal bedrijfsleven aan te trekken en hoogopgeleid 
talent voor de toekomst te interesseren voor deze groeiende tak in de life science industrie. 
 
Expertise 
LIFE Cooperative wil de Life Sciences in het noorden duurzaam maken door de keten de komende 
jaren tussen de twintig en dertig procent te laten groeien. Zij brengt kennis in op gebied van onderzoek 
en innovatie verbetering voor het “Make it in the North” programma in Noord-Nederland. door 
verbinding te leggen met andere resaerch centra in Noord Nederland wordt een verdere vaste basis 
ontwikkelt voor MKB bedrijven en onderzoek. 
 
Rollen en verantwoordelijkheid 
LIFE Cooperative, wil met haar rol in de projectorganisatie, ervoor zorgen dat de werkpakketten 
dusdanig worden uitgewerkt, dat een actieve bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van het 
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innovatieve klimaat in Noord-Nederland. Zij zoekt waar nodig afstemming met organisaties zoals Dairy 
Campus, Wetsus en de Energy Academy. Ook binnen de jobportal ziet zij een groot belang om een 
bijdrage te leveren om daarmee hoog gekwalificeerd personeel voor de onderzoekscentra in de 
toekomst te kunnen garanderen voor Noord Nederland. 
 

8) DUO/ NEC NL 
 
Aanleiding en belang 
Het NEC is een Europees netwerk voor de Europass. Europass is een initiatief van de Europese 
Commissie. Europass maakt het werken en leren in andere landen van de Europese Unie makkelijker. 
Elke lidstaat heeft een NEC. Een NEC coördineert en promoot de activiteiten rondom Europass in eigen 
land. In Nederland is DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) het NEC.  NEC NL wil met haar deelname in 
Make it in the North een belangrijke rol spelen in het tot stand komen van een verbetering van 
internationale leergangen en het stimuleren van internationale werkgelegenheid. 
 
Expertise 
Het Nationaal Europass Centrum voert in opdracht van de Europese Commissie een aantal kosteloze 
diensten uit op het gebied van werk, onderwijs en mobiliteit. 
Het Europass CV heeft de meeste bekendheid. Sinds 2005 zijn in heel Europa ruim 60 miljoen cv’s 
aangemaakt.  
 
Rollen en verantwoordelijkheid 
Met haar expertise wil Europass een belangrijke rol spelen en kennis en ervaring inbrengen binnen make 
it in the north, voor met name dej onderdelen als de jobportal en de het ontwikkelen van de 
competentieprofielen voor internationale talent binnen MKB. Zij zal daartoe ook de contacten 
onderhouden met de participerende kennisinstellingen en een voortrekkersrol nemen in focusgroep 
van kennisinstellingen. 
 

9) World Trade Center Noord Nederland 
 
Aanleiding en belang 
Het World Trade Center Noord Nederland in de Friese provinciehoofdstad is één van de 320 kantoren in 
90 landen. World Trade Center ondersteunt bedrijven die zich op de internationale markt (willen) begev
en met het leveren van kennis en contacten.  De spreekuren worden uitgevoerd door bij het WTC aang
esloten coaches. Dit zijn ervaren exporteurs uit de regio.   
instrumenten die het WTC samen met partners aanbiedt bij zowel exporteren als importeren zoals:  
coaching, B2B partner scans, marktonderzoek, juridische ondersteuning, logistieke ondersteuning,  
deelname aan handelsmissies en kennis vergroten via workshops of cursussen. Het World Trade Center 
Noord Nederland wil bijdragen aan een verdere internationalisering van bedrijfsleven in Noord 
Nederland. 
 
Expertise 
WTC Noord Nederland brengt expertise in op gebied van marktonderzoek en verkenning in het 
buitenland voor het “Make it in the North” programma. Zij zullen hierin veel gaan samenwerken met 
exportclubs, het International Welcome Center North, de Rijksuniversiteit Groningen en internationals 
vanuit de stichting connect International. Ook rond het in beeld brengen van internationaal 
bedrijfsleven in Noord Nederland heeft WTC Noord Nederland een groot netwerk en data van 
bedrijven in te brengen. 
 
Rollen en verantwoordelijkheid 
WTC Noord Nederland, wil met haar rol in de projectorganisatie, ervoor zorgen dat een actieve 
bijdrage wordt geleverd aan het verbeteren van het internationale klimaat in Noord-Nederland. 
Afstemming met exportclubs en andere bedrijven en organisaties op het gebied van export is voor WTC 
cruciaal in het vormgeven van de digitale bedrijvenkaart en het market researchprogramma. 
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4. Businesscase 
 
Noord-Nederland streeft naar een innovatieve kenniseconomie die zowel maatschappelijk als 
economisch winst haalt uit innovaties. Menselijk kapitaal is de brandstof van een kenniseconomie. 
Noord-Nederland weet in toenemende mate internationaal talent te verleiden om een studie te volgen 
in de regio. Echter, na afronding van de studie van de studie vertrekt het merendeel van dit menselijk 
kapitaal weer uit het Noorden. Het voor de regio behouden van dit talent is een grote uitdaging. Maar 
wel een die bij succes een enorme bijdrage levert aan de noordelijke kenniseconomie. Betere 
afstemming tussen bedrijfsleven en onderwijs is hiervoor noodzakelijk. Om de vraag naar arbeid te 
specificeren en internationaal talent gerichter toe te leiden naar het innovatieve noordelijke 
bedrijfsleven. Des te meer internationals – met hun onderscheidende vaardigheden - het noordelijke 
MKB komen versterken, des te sterker en veerkrachtiger de noordelijke kenniseconomie. 
 
1. Aansluiting MKB 
 
Het MKB wordt in dit project vertegenwoordigd door een grote hoeveelheid organisaties:  
o.a. de Koninklijke Metaalunie, FME, LIFE Cooperative, Samenwerking Noord, Noordelijke Online 
Ondernemers, CEW, de Compagnons, de NOM, Seaports, VPB Emmen, WTC Noord Nederland, VNO 
NCW en de  Innovation Board.  
Deze organisaties ontsluiten de activiteiten van het project voor de bij hen aangesloten MKB bedrijven. 
Daarnaast hebben ze nauw contact met de overige branche- en clusterorganisaties die in het noorden 
actief zijn. Op deze manier worden de projectactiviteiten ontsloten voor het merendeel van het 
noordelijke bedrijfsleven.  
 
Bij aanvang van het project wordt vanuit de projectorganisatie een communicatieplan opgesteld 
waarbij de achtergrond, opzet en resultaten van het project worden gedeeld met alle Noord-
Nederlandse MKB-bedrijven en organisaties. Dit gebeurt via de communicatiekanalen van de 
projectpartners en alle ondersteunende organisaties. Als ook via testimonials en via informele 
netwerken. Daardoor wordt alle kennis, informatie, contacten en resultaten beschikbaar gesteld aan  
geïnteresseerde MKB-ondernemers, internationals en de kennisinstellingen. 
 
2. Resultaten voor het MKB in Noord-Nederland 
 
Concreet levert het project de volgende resultaten op voor het MKB in Noord-Nederland: 

• Een betere koppeling tussen beschikbaar internationaal talent en hoogwaardige vraag vanuit 
het MKB.  

• Een verbeterd onderwijsaanbod. Als gevolg van verbeterde samenwerking tussen 
kennisinstellingen en MKB verbetert de kwaliteit van het onderwijsaanbod en de afstemming 
van het onderwijs op het bedrijfsleven. 

• Een betere kennisdeling van hoogwaardig onderzoek, marktverkening, internationale 
bedrijven en onderwijsaanbod, waarbij nieuwe verbindingen ontstaan en bestaande 
initiatieven worden verbonden. 

• Een branding van noord Nederland met een showcase aan internationaal talent, innovatief 
bedrijfsleven en hoogwaardig onderzoek. 

 
Zie de beschrijving van de werkpakketten – H3 – voor een overzicht van de kwantitatieve resultaten. 
 
3. Haalbaarheid project en risicomaatregelen 
 
Voor de realisatie van de doelstellingen in het project is het van belang om zowel de MKB bedrijven als 
internationaal talent te bereiken en te betrekken. Hiertoe is een goede afstemming en samenwerking 
tussen de partners noodzakelijk. Wij nemen de volgende maatregelen om: 
 
1. Voldoende MKB-bedrijven te genereren: 

• Netwerkpresentaties geven aan brancheorganisaties en clusterorganisaties MKB 
• Gericht aanschrijven van het Noordelijk MKB en de bijbehorende brancheorganisaties 
• Extra PR aandacht generen (o.a. teksten schrijven MKB nieuws)  expliciet gericht op het MKB  
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• Bedrijven belonen voor het aanleveren van nieuwe bedrijven (PR) 
• Leren van vergelijkbare initiatieven in Nederland 

 
2. Voldoende internationale kenniswerkers te werven: 

• Voorlichting project door internationals zelf 
• Gerichte wervingsacties kennisinstellingen voor internationals 
• Gebruik maken van contacten alumni  
• Ervaringen van internationals inzetten voor werven van nieuwe internationals 

 
3. Goede coördinatie en verantwoording te waarborgen: 

• Het aanstellen van een projectcoördinator die heldere afspraken maakt met de betrokken 
samenwerkingspartners. De coördinator bepaalt de structuur waarbinnen de administratieve 
verantwoording (alsmede het aanleveren van gegevens) ten behoeve van het project 
plaatsvindt.  

• De projectcoördinator stuurt de projectgroep aan; die bestaat uit 4 vertegenwoordigers van 
de werkpakketten en 3 van de focusgroepen. De vertegenwoordigers van de werkpakketten 
zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde informatie aan de 
projectcoördinator.  

• De voortgang wordt gemonitord door de stuurgroep, die bestaat uit alle vertegenwoordigers 
van de aangesloten samenwerkingspartners, die drie keer per jaar gedurende drie jaar bij 
elkaar komt.  

• Voor de administratieve en boekhoudkundige ondersteuning is een projectsecretaris 
aangesteld.  

 
4. Commitment van de betrokken partners te realiseren: 

• Alle betrokken projectpartners dragen ofwel bij aan de activiteiten (uren en kosten) dan wel 
aan de financiering van het project. De hierover gemaakte afspraken zijn inmiddels in een 
samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. 
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4. Projectbegroting 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJECTBEGROTING MAKE IT IN THE NORTH 
WERKPAKKETTEN

Totale Kosten per 
Werkpakket

Kosten 
Ureninzet

Kosten Out 
of Pocket

WP1. Match the North  - opzet van online internationaal 
platform Make it in the North voor matching
1a. Job Portal 240.000 90.000 150.000
1b. Ontwikkeling Competentieprofielen 40.000 25.000 15.000
1c. Digitale kaart van bedrijven 50.000 24.000 26.000
1d. Digitale kaart van opleidingen, kennisinstellingen 35.000 24.000 11.000
totaal WP1 365.000 163.000 202.000

 
WP2. Market the North  - onderzoeksmatige ondersteuning   
2a. Kennis en Expertise MKB en kennisinstellingen 90.000 51.000 39.000
2b. Ontwikkeling en opzet Market Researchprogramma 60.000 33.000 27.000
totaal WP2 150.000 84.000 66.000

 
WP3. Brand the North  - activiteiten ter ondersteuning van 
ontmoeten en verbinden   
3a. Opzet International Career Events Make it in the North 60.000 36.000 24.000
3b. Opzet Northern Times (digitale nieuwplatform) 35.000 7.000 28.000
3c. Communicatie en PR concept 175.000 52.500 122.500
totaal WP3 270.000 95.500 174.500

 
WP4. Manage the North  - activiteiten om het project in 
goede banen te leiden  
4a. Projectmanagement 341.025 107.575 233.450
totaal WP4 341.025 107.575 233.450

Totaal Projectbegroting 1.126.025 450.075 675.950
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5. Financieringsplan  
 

 
 
 
 
6. Continuïteit in de toekomst 
 
In aanvang is EFRO-subsidie benodigd voor de opstart en inrichting van het project. De 
projectactiviteiten dragen bij aan het opzetten van een structuur voor het noorden, waarbij 
internationals vaker en beter gematcht worden met de wensen van het lokale MKB. Hiertoe worden 
kosten gemaakt (investeringen) om deze structuur op te zetten en te versterken. Na afloop van de 
projectperiode van 3 jaar kunnen projectactiviteiten op de volgende wijze worden gecontinueerd:  
 

• Door het lokale MKB te laten betalen voor de dienstverlening van het Make it in the North 
(waaronder activiteiten als matching studenten, career events en branding). Waarbij een 
onderscheid gemaakt kan worden tussen het gebruik van het platform (via lidmaatschap) of 
het gebruik van de matching faciliteiten tegen een bepaald tarief. 

• De branding van activiteiten (career events) en de Northern Times krant via sponsoring door 
brancheorganisaties.  

• Een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen leidt tot behoud van 
internationaal talent voor het noordelijke MKB. Het noordelijke MKB profiteert hiervan, wat 
bijdraagt aan een structurele samenwerking tussen partijen. Wanneer het MKB de 

FINANCIERING

Totale Kosten 1.126.025
Publieke cofianancier SNN  450.410
Vereiste Bijdrage Samenwerkingspartners 675.615

Bijdrage Samenwerkingspartners & 
Financiers

Bijdrage uren EFRO bijdrage 
uren 

Cash Bijdrage EFRO bijdrage 
out of pocket

Totaal Eigen 
Bijdrage

301.950  
RUG 67.182 33.068 67.182
Gemeente Groningen/IWCN 98.896 48.679 16.000 114.896
Hanze Hogeschool 42.052 20.698 42.052
Koninlijke Metaal Unie 24.628 12.122 21.000 45.628
Life Coop 11.392 5.608 6.000 17.392
DUO 23.958 11.792 21.000 44.958
WTC 11.392 5.608 11.392
Samenwerkingsverband Noord 22.115 10.885 21.000 43.115
Akkoord van Groningen 225.000 225.000
Provincie Drenthe 21.000 21.000
Provincie Groningen 21.000 21.000
Stenden 6.000 6.000
Regio Groningen Assen 10.000 10.000
Seaports 6.000 6.000

Subtotaal 301.615 148.460 374.000 301.950 675.615

Totaal Uren 450.075 EB Uren 301.615
Totaal Casch 675.950 EB Cash 374.000
Totale Kosten 1.126.025 Tot EB 675.615
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toegevoegde waarde ervaart, is de verwachting dat zij de samenwerking en de faciliteiten wil 
continueren. Terzijnertijd zal gekeken worden welke structuur het best passend is om deze 
samenwerking voort te zetten  

  
Gedurende de looptijd van het EFRO-project ontwikkelt Make it in the North een businessmodel dat 
gericht is op een duurzame voortzetting van bovengenoemde activiteiten. 
 

 

5. Duurzaamheid 
 
Het project “Make it in the North” heeft geen negatieve effecten op het milieu. Tevens zal de 
stuurgroep van het project en met name de Gemeente Groningen als penvoerder ervoor zorgdragen 
dat het project voldoet aan de waarborging van gelijke kansen en voorkoming van discriminatie. Waar 
het activiteiten in de werkpakketten aangaat die te maken hebben met de werving en selectie van 
internationals wordt de bestaande wet en regelgeving (gelijke kansen bij gelijke geschiktheid) 
nagestreefd.  
 
Ter verduidelijking zie onderstaande duurzaamheidsmatrix:  
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Aard van het effect 

  People Planet Profit 

   Positief Positief Positief 

Hier en nu  Negatief Negatief Negatief 

   Neutraal Neutraal Neutraal 

   Positief Positief Positief 

Later  Negatief Negatief Negatief 

   Neutraal Neutraal Neutraal 

   Positief Positief Positief 

Elders  Negatief Negatief Negatief 

   Neutraal Neutraal Neutraal 

 

Het project “Make it in the North” levert een bijdrage aan de duurzaamheidsaspecten “people” en 
“profit” en niet ten aanzien van “planet”. Gezien de doelstelling van het project, het verbeteren van de 
aansluiting tussen internationaliserend MKB en het hoger onderwijs, ondersteunt het project MKB-
bedrijven in hun groei door internationale innovatie te bevorderen.  Dit gebeurt dankzij de 
internationale kenniswerkers die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de arbeidsmarkt en het 
vestigingsklimaat in Noord-Nederland. 
 
Vestiging van internationale kenniswerkers in Noord-Nederland kan verschillende voordelen met zich 
meebrengen voor Noord-Nederland en is op bepaalde vlakken zelfs noodzakelijk (Van Haelst en 
Emans, 2014). Ten eerste dragen de internationals bij aan het tegengaan van tekorten op de 
arbeidsmarkt in Noord-Nederland, die ontstaan als gevolg van een kwalitatieve of kwantitatieve 
mismatch. Zoals besproken gaat het hierbij voornamelijk om bepaalde sectoren: de technische sector, 
de ICT-sector, onderwijs, de zorg en de financiële sector (UWV, 2014bcd). Om de internationale 
concurrentiepositie van de Noord Nederlandse economie sterk te houden, kunnen internationale 
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kenniswerkers tevens bijdragen aan productiviteitsgroei en innovatiekracht van Noord-Nederland (het 
rapport ‘’Koersvast 2.0’’ van SER Noord-Nederland, 2015).  
 
Ten tweede kunnen internationals ook bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het 
vestigingsklimaat in Nederland. In de afgelopen jaren heeft er een’ verzachting’ plaatsgevonden van 
de belangrijkste factoren wat betreft een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. Eerder waren factoren 
als belastingen en politieke stabiliteit van de omgeving het belangrijkst. Momenteel is dit aan het 
veranderen: de kwaliteit van de arbeidsmarkt en de aanwezigheid van menselijk kapitaal worden 
steeds belangrijker voor de locatiekeuze van bedrijven. De aanwezigheid van gespecialiseerde en 
hoogopgeleide arbeiders in een regio, is van cruciaal belang om internationaal opererende bedrijven 
aan te trekken (van Haelst en Emans, 2014). Daarnaast is de aanwezigheid van internationale 
kennismigranten in een gebied een stimulans voor verdere internationalisering van het bedrijfsleven, 
arbeidsmarkt en onderwijs (SER, 2013A). Noord- Nederland krijgt hierdoor een internationalere uitstraling 
en karakter. Deze internationale kennisinfrastructuur zorgt voor een verhoging van de aantrekkelijkheid 
van Noord-Nederland als vestigingsplaats voor bedrijven (SER Noord-Nederland, 2015). Verder kunnen 
Nederlandse internationaal opererende bedrijven er voordeel bij hebben als ze internationale 
kenniswerkers in dienst hebben. Deze kenniswerkers hebben veel kennis van hun herkomstland 
waardoor ze handelsrelaties tussen het Nederlandse bedrijf en bijvoorbeeld een bedrijf in hun 
herkomstland kunnen versterken (SER, 2013A).  
 
Ten derde is ook het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs één van de speerpunten om het 
groei vermogen van de Noord-Nederlandse economie te stimuleren (SER Noord-Nederland, 2015). 
Internationalisering van het onderwijs zou kunnen leiden tot een hogere kwaliteit van het onderwijs 
(Allen en Huijgen, 2010). Het blijkt namelijk dat internationale studenten in Nederland beter presteren 
dan de Nederlandse studenten. Nederlandse studenten zouden zich als gevolg daarvan kunnen 
optrekken aan internationale studenten waardoor het niveau in de ‘international classroom’ stijgt (SER, 
2013A). De aanwezigheid van internationale studenten kan tevens bevorderend werken voor zowel 
nationale als internationale studenten om internationale competenties te verwerven en om te leren 
samenwerken met mensen uit andere culturen. In de globaliserende wereld zijn dit competenties die 
steeds belangrijker worden (SER, 2013A). 
 

6. Wet & regelgeving 
 
Staatssteun 
 
Voor het project geldt dat de activiteiten niet vallen onder de definitie van staatssteun. Het zijn 
activiteiten die vanuit staatssteunperspectief een meer algemeen en open karakter hebben. Meer 
specifiek: 

• De middelen worden niet verstrekt aan een onderneming 
• De middelen verschaffen geen rechtstreeks economisch voordeel en zijn niet selectief. Het 

project staat open voor deelname van alle bedrijven die aansluiten bij doel en thema’s 
• Het project heeft geen directe invloed op mededinging 

 
 



 

Aan:    Stuurgroep Akkoord van Groningen 

Datum:    30 juni 2017 

Van:     OV Bureau, Gemeente Groningen 

 
OV CHIP VOOR INTERNATIONALE STUDENTEN 
 
AANLEIDING 

Internationale studenten zijn onbekend met het OV systeem in Nederland, met name met de OV chipkaart. Ze 
hebben geen recht op de SOV kaart en kopen daarom vaak een kaartje in de bus, wat hun kosten voor OV 
onnodig hoog maakt en kan zorgen voor vertraging op de bus vanwege cash geld afhandeling ipv check in met 
ov chipkaart (belang OV bureau) 

Gemeente Groningen, de HG en de RUG willen graag gastvrijheid bieden aan de internationale studenten en 
zich profileren als internationale studentenstad. 

OPLOSSING 

We kunnen beide belangen dienen door de aanschaf van en informatie over de OV chipkaart snel dicht bij de 
internationale student te brengen en een attractief aanbod te doen. 

Een OV chipkaart kost normaal € 7,50 en is 5 jaar geldig. 

Op vertoon van een voucher kan de internationale student gratis een OV chipkaart ophalen bij de VVV op de 
Grote Markt. De vouchers zijn genummerd en moeten voorzien worden van de NAW gegevens van de student. 
De voucher wordt op een engelstalige informatie flyer gedrukt en hebben een maximale geldigheid tot 
bijvoorbeeld 4 september. Dat stimuleert een snelle actie door de student en houdt het voor alle partijen 
overzichtelijk. Bovendien is de student dan vanaf de eerste collegedag voorzien van een OV chipkaart. 

KOSTEN 

Er worden maximaal 2400 vouchers gedrukt (en verspreid via goodie bags). De maximale kosten zijn daarmee 
€ 18.000 in totaal.  

In de praktijk zullen niet alle vouchers ingewisseld worden. De werkelijke kosten zijn dus lager. Er wordt 
betaald op basis van de ingewisselde vouchers. 

DISTRIBUTIE & COMMUNICATIE 

OV bureau zorgt voor de productie van de flyer/voucher, Marketing Groningen voor de vormgeving in relatie tot 
City of Talent. Het VVV kantoor verzorgt de uitgifte. 
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Meeting Board of the University  
Meeting date 17-07-2017 
  
Subject Athomeingroningen.com on line 
  
Corsa number  
Department O&S/OSK 
  
Handling advice for your information 
 
Summary 
(maximum of 10 lines) 
 

11th July the website www.athomeingroningen.com has been 
launched. The site is a coproduction of Gemeente, UG and Hanze. 
It is intended to inform (new) international students (and staff) 
more adequately on housing in Groningen, and more in particular 
about access to rooms on the private market. 
See the attachment for the press announcement (in Dutch). A 
service team of 6 UG and HG-students will handle all mail during 
the summer (under supervision). 

Financial implications  
If yes, coverage:  
ICT implications  
Suggested decision/Advice To make this website well known. 

To discuss further development of the website in the Akkoord van 
Groningen (an evaluation and plan of development will be 
prepared this fall). 

  
Follow up ☐ Committee of Deans 

☐ Board of the University 

☐ Management Council 

☒ University Council 

☐ Supervisory Board 

☐ Faculty Boards 

☐ Local Consultative Committee 

☐ other:       
  
Communication ☐ internal ☐ external  
 

http://www.athomeingroningen.com/
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Nummer: 170711 

 

Groningen, 11-7-2017 

 

Engelstalige informatie voor aankomende studenten 
 

Nieuwe website huisvesting buitenlandse 

studenten 
 

Hoe vind ik een kamer in Groningen? Welke regels zijn er? Hoe zit een 

Nederlands verhuurcontract in elkaar? Allemaal vragen waarop een nieuwe, 

Engelstalige website een antwoord geeft. De site athomeingroningen.com is 

gericht op buitenlandse jongeren die overwegen om in Groningen te gaan 

studeren en werken. Naast digitale informatie helpt een team van 

internationale studenten hun aankomende collega’s ook telefonisch en fysiek 

aan informatie via een speciale servicedesk.    

 

Samenwerking  

Internationale studenten hebben de afgelopen maanden in samenwerking met 

Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Stichting Studenten 

Huisvesting (SSH), het International Welcome Center North (IWCN), Marketing 

Groningen en de gemeente Groningen de website opgezet. Voorafgaand aan het nieuwe 

studiejaar lanceren zij vandaag de nieuwe website.  

  

Efficiënter 

De nieuwe website bundelt de informatie op het gebied van huisvesting en moet de 

samenwerkende organisaties betere ingangen bieden om de dienstverlening naar de 

buitenlandse studenten en kenniswerkers te optimaliseren. Bovendien wil de nieuwe 

website uitstralen: Welcome to the City of Talent! In de komende maanden worden 

nieuwe functionaliteiten voor de website ontwikkeld.    

 

Vier pijlers welkomstbeleid 

Het welkomstbeleid dat door de gezamenlijke partners hebben opgesteld, kent 4 pijlers: 

Coming to: stimuleren van internationale instroom 

Settling in: zo soepel mogelijke overstap vanuit het buitenland naar Groningen 

Living in: stimuleren van bedrijven, overheid en instellingen om zich meer te richten op 

de leef- en werkbehoeftes van internationals. 

Keeping in touch: inzetten van internationals als ambassadeurs van Groningen in het 

buitenland. 

Het welkomstbeleid voor internationals is ontwikkeld door Het Akkoord van Groningen 

en concentreert zich op de thema’s huisvesting, arbeidsmarkt, city life en 

communicatie. Het welkomstbeleid werd afgelopen week door Europa gewaardeerd met 

het URBACT good practice city label. 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met de perslijn 

van de gemeente Groningen 050 367 86 40 

 

https://www.athomeingroningen.com/
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